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Vereadores se unem e 
formam bancada em defesa 
da Zona Norte na Câmara

Empresário de Natal 
avalia mudar marca após 
associação com nazismo

Chegada da vacina traz 
otimismo para a economia, 
diz presidente da Fecomércio

Agências do Banco do 
Brasil fazem paralisação 
nesta quarta-feira no RN

ARTICULAÇÃO. 3 | Heterogêneo, grupo tem 
vereadores de seis partidos. Em comum, o 
objetivo de somar esforços para alavancar 
crescimento da região

POLÊMICA. 7 | Foto de trailer de produtora 
foi publicada por usuário no Instagram, 
que disse ser cópia da suástica nazista. 
Empresário diz que não fez apologia

ENTREVISTA. 8 | Marcelo Queiroz demonstra 
otimismo para a superação da pandemia. 
Ele faz críticas ao MPRN por investigar 
possíveis irregularidades no Barreira Roxa

PROTESTO. 10 | Atendimentos serão 
suspensos nas agências. Categoria 
aguarda negociação com o Governo 
Federal sobre reestruturação do banco

INVESTIGAÇÃO. 9 | Explosão no 
último fim de semana deixou 
quatro mulheres mortas. 
Casas desmoronaram e outras 
residências foram interditadas 
pela Defesa Civil. Equipes de 
peritos do Itep procuram por 
novos vestígios e trabalham
com duas hipóteses como
causas da tragédia: vazamento
de botijão de gás ou
curto-circuito na rede elétrica

CAUSA DA 
TRAGÉDIA 
PODE TER 
SIDO CURTO 
CIRCUITO

MÃE LUÍZA

DECISÃO. 2 | Por 4 votos a 3, Tribunal Regional Eleitoral do RN acatou alegação do Ministério Público, que apontou que, além do ex-governador Robinson Faria, os então auxiliares
Vagner Araújo, Petro Ratts, Pedro Cavalcanti, Ana Valéria Cavalcanti e Josimar Custódio promoveram ações institucionais de forma que comprometeram a isonomia do pleito. Cabe recurso

ATRIZ CONTA 
HISTÓRIAS 
INFANTIS
       Mônica Danuta (foto) traz 
contação de histórias infantis 
e atividades recreativas para 
brincadeiras em casa. Pág.13

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Nesta terça-feira 9, equipes 
de peritos do Itep e do 
Corpo de Bombeiros fi zeram 
uma vistoria no local de 
desmoronamento de casas no 
bairro de Mãe Luiza
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DESRESPEITO AO TETO
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NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) se somou nesta 
terça-feira 9 aos que estão defendendo a volta imediata do Auxílio 
Emergencial, mesmo que o pagamento do benefício represente 

um desrespeito à política do teto de gastos – medida que está em vigor 
desde 2017 e que impede a expansão dos gastos públicos para além da 
inflação do ano anterior. Pelas redes sociais, a deputada criticou editorial 
do jornal O Estado de S. Paulo que sugeriu alternativas para que o governo 
volte a pagar o auxílio sem desrespeitar o teto: cortando penduricalhos 
de servidores públicos, por exemplo. Escreveu a deputada: “Como parte 
do pacote neoliberal de austeridade, ele (teto) tem sido um instrumento 
de crueldade contra o povo”. Em tempo: o auxílio emergencial custou 
ao Governo Federal em 2020 mais de R$ 300 bilhões. Isso é dez 
vezes o orçamento anual do programa Bolsa Família. O pagamento do 
benefício furando o teto só foi possível porque o Congresso autorizou 
o descumprimento das regras fiscais, em função da pandemia do 
coronavírus. Para 2021, se não houver outra autorização excepcional e o 
governo descumprir a regra, a conduta pode ser classificada como crime 
de responsabilidade. O que, todos sabem, gera impeachment.

ARRUMAÇÃO DA CASA
Há pouco mais de um mês no 

cargo, o novo reitor do IFRN, professor 
José Arnóbio de Araújo Filho, relata 
que encontrou muita desorganização 
na esfera administrativa da instituição. 
Segundo ele, se não fosse a força-tarefa 
de sua equipe nos primeiros dias de 
gestão, o IFRN teria perdido mais de 
R$ 20 milhões de orçamento por falta 
de empenho. Dinheiro que faria muita 
falta em 2021.

VOLTA DA CÂMARA
Em recesso desde o � m do ano 

passado, a Câmara Municipal de Natal 
retomará os trabalhos legislativos no 
dia 18 de fevereiro, a primeira quinta-
feira depois do Carnaval. Na ocasião, 
o prefeito Álvaro Dias (PSDB) fará a 
tradicional leitura da mensagem anual.

VOLTA DA CÂMARA
A Casa volta com caras novas. 14 

dos 29 vereadores são novatos.

Por falar em auxílio, o presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, disse ontem que há pouco espaço � scal para prorrogar 
o Auxílio Emergencial. A declaração ocorre em meio à pressão do 
Congresso para estender o benefício sem aprovar medidas de ajuste 
� scal. Questionado sobre a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de 
uma nova rodada de repasses, Campos Neto a� rmou que, se a decisão 
for tomada, contrapartidas serão necessárias e citou a possibilidade de 
aumento da taxa básica de juros (a Selic).

SITUAÇÃO GRAVE
O presidente do Banco 

Central vem há alguns meses 
defendendo uma diminuição 
dos gastos do governo e 
alertando que um aumento 
extraordinário de despesas 
pode trazer efeitos negativos 
para a economia, diminuindo a 
credibilidade do País.

DÍVIDA COM OS PREFEITOS
O Governo do Estado 

apresentou nesta semana uma 
proposta para pagar os repasses 
para as prefeituras que estão 
atrasados desde o ano passado. 
Sugeriu quitar o passivo em 24 
parcelas, já quitando os meses de 

janeiro e fevereiro ainda este mês. 
A proposta será avaliada pelos 
prefeitos na próxima semana.

COMISSÕES DA ASSEMBLEIA I
A Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte de� niu nesta 
terça-feira 9, após reunião dos 
líderes das bancadas dos partidos, 
o número de participantes das 
comissões permanentes da 
Casa, para este ano legislativo. A 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação – a mais importante 
da Assembleia – será integrada 
por sete deputados. A Comissão 
de Finanças e Fiscalização terá 
também sete membros.

IMPACTO DA VOLTA DO AUXÍLIO

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-
-RN) declarou nesta terça-feira 

9, por 4 votos a 3, o ex-governador 
Robinson Faria (2015-2018) e cinco 
ex-agentes públicos da administração 
estadual inelegíveis por oito anos pela 
prática de abuso de poder econômico 
e político nas eleições de 2018. 

O TRE-RN acatou alegação do 
Ministério Público, que apontou que, 
além do ex-governador, os então auxi-
liares Vagner Araújo, Petro Ratts, Pe-
dro Cavalcanti, Ana Valéria Barbalho 
Cavalcanti e Josimar Custódio Ferreira 
utilizaram recursos públicos em ações 
institucionais de forma que compro-
meteram a isonomia do pleito.

Candidato à reeleição, Robinson 
� cou em 3º lugar na eleição de 2018, 
após receber 192 mil votos (11,85% dos votos válidos).

“Os fatos trazidos à apreciação 
con� uem para o mesmo propósito: a 
prática sistemática, reiterada e osten-
siva de ações governamentais, com 
a utilização exacerbada e recursos 
públicos, objetivando massi� car na 
mente do eleitorado a ideia de que a 
permanência do então governador 
seria a melhor opção na disputa pela 
administração estadual que se avizi-
nhava”, destacou em seu voto o relator 
do processo, desembargador Ibanez 
Monteiro, que foi acompanhado pelo 
desembargador Gilson Barbosa e pe-
los juízes Geraldo Mota e Érika Paiva.

Votaram contra a condenação os 
juízes Fernando Jales, Carlos Wagner 
e Adriana Magalhães.

A defesa disse que vai recorrer da 
decisão ao Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

Robinson Faria e mais cinco ficam 
inelegíveis por oito anos, decide TRE

ABUSO DE PODER

ARRECADAÇÃO | Medida está em discussão apesar de o presidente Jair Bolsonaro já  ter se colocado contra
o aumento da carga tributária e haver resistência no Congresso Nacional à aprovação de um novo imposto

A criação de um “imposto emer-
gencial e temporário” começou 
a ser estudada para arrecadar 

recursos para a concessão de uma no-
va rodada do auxílio emergencial com 
o agravamento da pandemia. A ideia 
está em análise pelo governo e vem 
sendo discutida com parlamentares da 
base para dar fôlego ao pagamento do 
auxílio.

A expectativa é ter um esboço do 
modelo de uma nova rodada do auxílio 
na primeira semana após o carnaval 
e a ideia do “imposto emergencial e 
temporário” foi incluída na discussão 
entre as diversas propostas, apesar de 
o presidente Jair Bolsonaro já ter se co-
locado contra a criação de um novo tri-
buto e haver resistência no Congresso 
à aprovação de um novo imposto.

O grupo técnico que estuda a reto-
mada do auxílio trabalha até mesmo 
com algumas alíquotas para a reedição 
de um imposto nos moldes da CPMF, 
sobre transações � nanceiras. Elas 
seriam entre 0,05% e 0,10%, podendo 
chegar a 0,15%.

Em tese, o novo imposto � caria 
em vigor o tempo necessário para dar 
fôlego ao pagamento de uma nova ro-
dada do auxílio emergencial. Mas esse 
discurso não é novo. O ‘P’ de CPMF, o 

imposto do cheque, era de provisória, 
embora tenha vigorado por dez anos, 
entre 1997 e 2007.

A proposta está em discussão 
porque o governo precisa aumentar 
a arrecadação para retomar o auxílio 
emergencial. É que a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal exige a necessidade 
de cumprimento da meta de resultado 
primário, de� nida pela diferença entre 
o que o governo arrecada com impos-
tos e tributos e o que banca de despe-

sas, sem contar o gasto com os juros da 
dívida.

Mesmo que as despesas para o 
pagamento do auxílio � quem fora do 
limite do teto de gasto, a regra que pro-
íbe que as despesas cresçam em ritmo 
superior à in� ação, o governo teria que 
arrumar a compensação em aumento 
de arrecadação ou corte de despesas. 
Outra saída seria mudar a meta � scal, 
que prevê um rombo de R$ 247,1 bi-
lhões.

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, discutem volta do auxílio

Ex-governador Robinson Faria (2015-2018)

Governo estuda imposto temporário 
para bancar nova rodada de auxílio

ALAN SANTOS / PR

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN
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REPRODUÇÃO

Um grupo de sete vereadores da 
Câmara Municipal de Natal 
decidiu formar nas últimas se-

manas uma bancada suprapartidária 
em defesa do desenvolvimento da Zona 
Norte, a maior das quatro regiões admi-
nistrativas da capital potiguar. A iniciati-
va é inovadora no legislativo municipal.

Bastante heterogêneo, o grupo 
tem vereadores de seis partidos polí-
ticos diferentes. Além disso, há parla-
mentares tanto da bancada governista 
quanto da oposição. Em comum, ex-
cluídas as diferenças, um só objetivo: 
somar esforços para alavancar o cres-
cimento da região.

Uma das integrantes da bancada, 
a vereadora Divaneide Basílio (PT) 
afirma que a articulação tem o obje-
tivo de chamar atenção do Executivo 
– seja Prefeitura do Natal ou Governo 
do Estado – “para a necessidade de 
investimentos e políticas públicas pa-
ra a Zona Norte”. “São vereadores de 
vários espectros e partidos políticos 
unidos com o propósito de fortalecer 
uma agenda em favor da região, que é 
a maior e a mais populosa da cidade”, 
enfatiza a petista.

Mesmo antes de os trabalhos le-
gislativos serem abertos para 2021, o 
grupo já começou a articular algumas 
ações. Nos últimos dias, os vereadores 
assinaram um requerimento conjunto 

cobrando do Governo do Estado me-
lhorias para a Zona Norte.

Os parlamentares pediram à go-
vernadora Fátima Bezerra (PT) a aber-
tura de uma nova Central do Cidadão 
e a conclusão das obras do Pró-Trans-
porte e do câmpus da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (Uern). 
Além disso, foi solicitado ao governo a 
transferência do 4º Batalhão de Polícia 
Militar para uma área maior, o que já 
foi atendido por Fátima.

O vereador Milklei Leite (PV) afirma 
que, trabalhando em conjunto, o grupo 

de vereadores pode agilizar a execução 
de obras na Zona Norte. Ele ressalta 
que a bancada pretende unir emendas 
parlamentares para somar recursos e 
garantir orçamento necessário para ser-
viços como drenagem e pavimentação.

“Se um vereador sozinho não 
resolver, cada um pode colocar uma 
emenda. Às vezes, para resolver o pro-
blema, precisa de uma emenda maior. 
Vamos dialogar juntos, apresentar re-
querimentos conjuntos”, enfatizou o 
parlamentar.

Segundo o vereador Anderson 

Lopes (Solidariedade), o objetivo da 
bancada é atuar para que “a Zona 
Norte seja vista com outros olhos pelo 
poder público”. “Esta é uma legislatura 
histórica, pois nós temos seis repre-
sentantes da Zona Norte na Câmara 
Municipal de Natal, algo que nunca ti-
nha acontecido. Eu passei quatro anos 
pedindo que o povo da Zona Norte 
acordasse. Agora, eles acordaram e es-
tá na hora de trabalharmos muito pela 
nossa cidade, em especial, pela nossa 
Zona Norte”, destacou Anderson.

“A eleição passou, nós desmon-

tamos o palanque e agora é a hora de 
darmos as mãos e fazer pelo nosso 
povo tudo aquilo que prometemos. 
Queremos uma Zona Norte melhor 
para todos os seus habitantes. Saúde, 
esporte, lazer, educação, ruas calça-
das, limpas, iluminadas e dignas de 
um povo que merece a nossa atenção 
e o nosso trabalho”, acrescentou.

Também entusiasta da bancada, o 
vereador Hermes Câmara (PTB) res-
salta que a Zona Norte foi, nos últimos 
anos, “esquecida” pelo poder público e 
que a chegada de vereadores oriundos 
do bairro pode ajudar no desenvolvi-
mento da região.

“Decidimos nos unir em defesa 
da Zona Norte propondo essa maior 
atenção a uma região que já tem 
inúmeros problemas, segue crescen-
do consideravelmente e não tem um 
acompanhamento do poder público 
no mesmo ritmo. Queremos dar es-
sa atenção à Zona Norte”, comple-
menta o parlamentar.

BANCADA DA ZONA NORTE:
 Anderson Lopes (Solidariedade)
Antônio Peixoto (PTB)
Divaneide Basílio (PT)
Hermes Câmara (PTB)
Margarete Régia (Pros)
Milklei Leite (PV)
Nivaldo Bacurau (PSB)

Vereadores da Zona Norte formam 
bancada e cobram ações para região
ARTICULAÇÃO | Heterogêneo, grupo tem vereadores de seis partidos políticos diferentes. Em comum, o objetivo é somar esforços para alavancar o crescimento da região. Mesmo
antes de os trabalhos legislativos serem abertos para 2021, o grupo já começou a articular algumas ações. Nos últimos dias, os vereadores assinaram um requerimento conjunto

Vereadores Anderson Lopes, Antônio Peixoto, Divaneide Basílio, Hermes Câmara, Margarete Régia, Milklei Leite e Nivaldo Bacurau

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

Em mais um sinal de distancia-
mento com o presidente Jair 
Bolsonaro, o vice-presidente 

Hamilton Mourão foi excluído nesta 
terça-feira 9 de uma reunião no Palácio 
do Planalto. O encontro contou com a 
participação dos 22 dos 23 ministros – 
apenas Fábio Faria, das Comunicações, 
não participou por estar viajando.

“Não fui convidado, não fui chama-
do. Então, acredito que o presidente 
julgou que era desnecessária a minha 
presença”, disse o vice-presidente, que 
faz parte do Conselho de Governo, for-
mado pelos ministros e presidentes de 
bancos públicos.

O encontro chamado por Bol-
sonaro no Planalto, no entanto, não 
constava na agenda do presidente ini-
cialmente e não foi classificado como 
sendo do conselho, embora reunisse a 
maior parte dos seus integrantes.

Questionado se ficou incomodado 
por ter ficado de fora, Mourão negou. 
Ele afirmou que sua agenda está foca-

da nos preparativos para uma reunião 
do Conselho Nacional da Amazônia 
Legal, colegiado presidido pelo vice, 
que acontece nesta quarta-feira 10.

Em 2021, Mourão não participou 
de nenhuma reunião do presidente 
com os demais ministros.

Nesta segunda-feira, 8, em entre-
vista ao apresentador José Luiz Datena, 
da TV Band, Bolsonaro desconversou 
quando foi questionado sobre seu re-
lacionamento com Mourão. O chefe 
do Executivo pediu para falar de outros 
assuntos.

Vice-presidente Hamilton Mourão disse que não ficou incomodado por não ter ido à reunião

Em novo desgaste, Bolsonaro exclui 
vice Mourão de reunião ministerial

MAL ESTAR

MARLENE BERGAMO / FOLHAPRESS

Em uma nova derrota da Opera-
ção Lava Jato, a Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu nesta terça-feira 9, por 
4 a 1, manter a decisão que garantiu 
à defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva acesso à íntegra do ma-
terial apreendido na Operação Spoo-
fing – investigação que mirou grupo 
de hackers que invadiu celulares de 
autoridades, atingindo o ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro e procuradores 
da força-tarefa da Lava Jato.

A Segunda Turma do STF julgou 
um recurso, apresentado por um 
grupo de sete procuradores da Repú-
blica, capitaneado pelo ex-coordena-
dor da força-tarefa da Lava Jato em 
Curitiba, Deltan Dallagnol, contra o 
compartilhamento das mensagens 
da “Vaza Jato”. Para Lewandowski, 
Nunes Marques, Cármen Lúcia e 
Gilmar Mendes, o grupo não tem le-
gitimidade para apresentar o recurso 
e contestar o compartilhamento das 
mensagens, o que caberia à Procura-

doria-Geral da República (PGR). Ed-
son Fachin foi o único contrário.

O objetivo da defesa de Lula é 
fazer um pente-fino nas mensagens 
para tentar reforçar as acusações de 
que o ex-juiz federal da Lava Jato o 
encarava como um “inimigo” ao con-
dená-lo a nove anos e meio de prisão 
por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro.

Ex-presidente Lula teve vitória no STF

STF autoriza Lula a acessar 
todas as mensagens vazadas

OPERAÇÃO SPOOFING



Dez empresas estatais poderão 
ficar sem dinheiro para os salá-
rios a partir de abril e depende-

rão de crédito extra a ser aprovado pelo 
Congresso Nacional. Situação seme-
lhante ameaça o Fundeb, os militares 
ativos e outros gastos da União.

Isso acontece porque a proposta 
orçamentária do Poder Executivo pa-
ra 2021 ainda será analisada pela Co-
missão Mista de Orçamento (CMO) e 
pelo Congresso Nacional. A instalação 
da CMO está prevista para esta quar-
ta-feira 10.

Essas dez estatais são dependen-
tes de recursos da União. A maior é 
a Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Em junho, tinha 8.207 
empregados.

Criada em 1973, a Embrapa é reco-
nhecida no País e no exterior. Segundo 
relatório, “gera produtos, serviços e 
soluções tecnológicas para a agrope-
cuária e é produtora e detentora de 
informações e conhecimentos técnico-
-científicos”.

Outra é a Codevasf (Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba). Com 1.509 
empregados, atua nas áreas de agri-
cultura irrigada, segurança hídrica e 
economia sustentável em oito estados 
e no Distrito Federal.

O presidente Jair Bolsonaro deter-

minou a desestatização do Centro Na-
cional de Tecnologia Eletrônica Avan-
çada (Ceitec), que também pode ficar 
sem dinheiro para 184 empregados. A 
estatal fabrica chips, etiquetas eletrôni-
cas e sensores.

REGRA CONSTITUCIONAL
No Orçamento proposto para 2021, 

as despesas superam R$ 1,722 trilhão, 
mas 26,3% estão condicionados à apro-
vação de crédito suplementar de R$ 453,7 
bilhões. Consultorias no Congresso fize-
ram alerta para os riscos da medida.

A Constituição proíbe que ope-
rações de crédito (emissão de títulos) 
excedam despesas de capital (inves-
timentos e amortizações) – é a “regra 
de ouro”. Para contorná-la, é preciso o 
apoio de pelo menos 257 deputados e 
41 senadores.

Para enviar proposta de crédito 
suplementar com esse objetivo, o Exe-
cutivo precisa, antes, da aprovação do 
próprio Orçamento. Fora Embrapa, 
Fundeb e outras, disso dependem, 
ainda, precatórios e acordo sobre a Lei 
Kandir.
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Falta de dinheiro para pagar salários acontece porque orçamento ainda será analisado

Estatais e Forças Armadas poderão 
ficar sem pagar salários em abril

SEM ORÇAMENTO

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

NELSON ALMEIDA / AFP

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), encaminhou nesta 
terça-feira 9 para a Câmara 

Municipal o projeto de Lei que cria 
a Secretaria Municipal de Igualdade 
Racial, Direitos Humanos, Minorias 
e Portadores de Necessidades Es-
peciais. A matéria será apreciada 
em convocação extraordinária, já 
definida para esta quinta-feira 11, 
pelo presidente da Câmara, verea-
dor Paulinho Freire (PDT), confor-
me publicação no Diário Oficial do 
Município.

“Temos uma dívida social impa-
gável com os afrodescendentes no 
Brasil. A escravidão deixou de existir, 
mas não deram escolas, nem mora-
dia, nem emprego para os escravos 
libertos”, afirma o prefeito Álvaro Dias. 
“Precisamos começar a resgatar essa 
dívida. Para isso, estamos implemen-
tando políticas públicas direcionadas 

a essa finalidade”, acrescentou ele, 
referindo-se à necessidade de respeito 
à igualdade racial, um dos pilares da 
secretaria.

A nova secretaria municipal será 
responsável pela elaboração das po-
líticas públicas voltadas para a inte-
gração racial, combatendo o racismo 
e a discriminação de grupos étnicos 
minoritários; coibir a xenofobia; pro-
mover a proteção de gays, lésbicas, 
transexuais, transgêneros e demais 
integrantes de grupos sexuais minori-
tários; além de promover medidas de 
inclusão das pessoas de necessidades 
especiais.

Esta medida visa a integrar no-
vos anseios da sociedade, buscando 
o atendimento de novas práticas de 
responsabilidade social e inserindo a 
Prefeitura de Natal no ideal multicul-
turalismo, diversidade de gêneros e de 
efetivo respeito às minorias em geral.

Prefeito envia projeto que cria 
Secretaria de Igualdade Racial
PROPOSTA | I Matéria será apreciada em convocação extraordinária, já definida para esta quinta-feira 11, pelo presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire (PDT),
conforme publicação no Diário Oficial do Município. Nova secretaria municipal será responsável pela elaboração das políticas públicas voltadas para a integração racial

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), anunciou criação da Secretaria de Igualdade Racial durante discurso de posse na Câmara Municipal
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O diretor-geral da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone, disse 

nesta terça-feira 9 que, “se nada for 
feito”, as contas de luz de todo o Bra-
sil terão uma alta média de 13% neste 
ano. As tarifas são reajustadas indi-
vidualmente para cada distribuidora 
de energia.

“Estamos buscando medidas 
para conter a escalada tarifária. Mas 
cada setor tem que ajudar um pouco. 
As nossas áreas técnicas já fazem 
estimativas e sinalizam que se nada 
for feito, o reajuste em 2021, média 
Brasil, está na casa dos 13%. A gente 
tem que buscar alternativas”, disse 
Pepitone, durante a reunião semanal 
da diretoria da Aneel.

A conta de luz é influenciada por 
uma série de fatores, como o preço 
da energia, o custo da transmissão de 
eletricidade, o dólar e impostos.

Segundo Pepitone, as contas de 
luz estão pressionadas neste ano por 
quatro fatores. Um deles é a alta do 
dólar, que impacta diretamente as ta-

rifas da usina hidrelétrica de Itaipu, a 
maior do país.

Outra causa é a alta do IGPM, que 
mexe com parte dos cálculos adota-
dos pela Aneel. O índice acumula uma 
alta de 23,5% em 12 meses. Pepitone 
cita ainda a baixa quantidade de chu-

vas na região das hidrelétricas, que 
reduziu o volume dos reservatórios.

Quando chove menos, o governo 
precisa acionar usinas térmicas pa-
ra garantir o suprimento de energia 
elétrica. Essas usinas, por outro lado, 
são mais caras que a geração por 

meio de usinas hidrelétricas.
Pepitone listou também a restri-

ção de geração de energia imposta 
pelo Ibama para a hidrelétrica de Belo 
Monte. Essa situação foi determinada 
pelo órgão ambiental para a popula-
ção ribeirinha e a fauna da região da 

REPRODUÇÃO

“Se nada for feito”, contas de energia
podem subir 13% em 2021, diz Aneel
SEU BOLSO | Diretor da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
cita alta do dólar, do IGPM e 
aumento da geração térmica 
como causas para possível 
aumento no ano que vem

Conta de luz é influenciada por uma série de fatores, como o preço da energia, o custo da transmissão de eletricidade, o dólar e impostos

hidrelétrica ter mais água, em detri-
mento da quantidade destinada para 
a geração de energia. Por Belo Monte 
gerar menos energia, o governo tam-
bém precisa ligar mais térmicas.

“Estamos num cenário de pres-
são tarifária”, disse o diretor.

Para tentar aliviar a pressão, a 
Aneel colocou em consulta pública 
a forma de devolução de mais de R$ 
50,1 bilhões de créditos tributários 
para os consumidores, referentes a 
decisões da Justiça sobre a retirada 
do ICMS da base de cálculo do PIS e 
da Cofins nas contas de luz.

A proposta que a diretoria da 
Aneel colocou em consulta pública 
prevê a devolução dos valores por 
meio de abatimento nos próximos 
reajustes tarifários, em um prazo de 
até cinco anos. A medida pode redu-
zir os impactos das altas nas contas 
de luz. Em 2017, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que a base de 
cálculo do PIS/Cofins não poderia 
considerar o ICMS como parte do 
faturamento das empresas.

Pepitone também citou o diferi-
mento do pagamento das empresas 
de transmissão por ativos amorti-
zados. Esse montante, que entra na 
conta dos consumidores, chega a R$ 
3,3 bilhões, de acordo com o diretor. 
Além disso, as empresas vão receber 
R$ 2,2 bilhões em remuneração por 
novas instalações.

TV GLOBO / REPRODUÇÃO

A Justiça do Rio de Janeiro negou 
o recurso das defesas dos acu-
sados dos homicídio de Ma-

rielle Franco e Anderson Gomes nesta 
terça-feira 9. Com o resultado, Ronnie 
Lessa e Élcio Queiroz vão ser levados a 
júri popular. A decisão foi dos desem-
bargadores da 1ª Câmara Criminal, por 
unanimidade.

Lessa e Queiroz respondem por 
duplo homicídio triplamente qualifica-
do por motivo torpe, emboscada e sem 
dar chance de defesa às vítimas, e estão 
presos no presídio federal de Porto Ve-
lho (RO).

O advogado de Ronnie Lessa, Bru-
no Castro, fez o recurso para tentar im-
pedir que seu cliente seja julgado pelo 
Tribunal do Júri. Em sua fala, citou uma 
testemunha que teria dito que o atira-
dor que disparou contra o carro onde 
estava Marielle era negro, e desafiou:

“Eu desafio a acusação trazer qual-
quer fato concreto que possa colocar 
o Ronnie Lessa na cena do crime. É 
muito simples o Ministério Público 
argumentar que ele teria deixado esse 

celular na Barra da Tijuca sem provas. 
Temos a comprovação com prova téc-
nica que ele estava na Barra da Tijuca”, 
disse o advogado.

As advogadas que representavam 
as famílias de Marielle e Anderson Go-
mes, que foram assistentes de acusa-

ção, ressaltaram que as provas obtidas 
pelo Grupo de Apoio Especializado e 
Combate ao Crime Organizado (Ga-
eco) do Ministério Público e pela De-
legacia de Homicídios da Capital são 
suficientes para levar Lessa e Élcio a 
júri popular.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz deixam delegacia após serem presos em março de 2019

Justiça nega recurso, e acusados
de matar Marielle vão a júri popular

CRIME

REPRODUÇÃO

A Diretoria Colegiada da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou, 

nesta terça-feira 9, por unanimida-
de, uma medida que isenta vacinas 
adquiridas por meio do consórcio 
Covax Facility de necessidade de 
registro ou autorização emergencial 
para serem usadas no Brasil.

A medida garante que as doses 
das vacinas pertencentes ao consór-
cio possam ser distribuídas e aplica-
das no País sem passar pelo crivo da 
agência. A Anvisa argumenta que já 
faz a análise dos imunizantes junto 
à Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que lidera o consórcio, o que 
dispensa a necessidade de reanálise.

A Covax Facility é uma coalizão de 
mais de 150 países criada para impul-
sionar o desenvolvimento e a distri-
buição das vacinas contra a Covid-19. 
O Brasil deve receber 10,6 milhões 
de doses de vacinas pela Covax no 
primeiro semestre. O acordo do país 
com a OMS para receber um total de 
42 milhões de doses vai custar R$ 2,5 
bilhões.

“As vacinas Covid-19 combina-
da com testes eficazes e adequadas 
medidas de prevenção e isolamento 
são ferramentas necessárias para 
controlar a pandemia. Ameaça à vida 
representada pela Covid-19 é enor-
me estendendo-se muito além dos 
efeitos físicos imediatos da doença, 
podendo afetar inclusive sistemas 
rotineiros de cobertura de saúde, a 
segurança dos pacientes, os serviços 
de saúde e a economia”, afirmou a 
diretora Meiruze Freitas.

País deve receber 10 mi de doses até junho

Vacinas da Covax Facility 
entrarão mais fácil no Brasil

DECISÃO DA ANVISA
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

A missão é gigantesca e as dú-
vidas, muitas, mas os apoios 
também. Lançada esta sema-

na pela dona do Magazine Luiza e 
de seu braço na internet, o Magalu, 
Luiza Helena Trajano, o movimento 
“Unidos pela Vacina” já mobilizou 
empresários e entidades por todo o 
Brasil com um objetivo ambicioso: 
vacinar toda a população brasileira 
contra a Covid-19 até setembro.

Nesta terça-feira 9, o Agora RN 
disparou mensagens via WhatsApp 
para lideranças empresariais potigua-
res com uma pergunta simples – se 
elas adeririam à campanha lançada 
por Luiza Trajano, que recentemente 
abriu um processo de recrutamento 
de pessoal em suas empresas só para 
cidadãos negros.

Conhecidos empresários como 
Flávio Rocha (Riachuelo) e Marcelo 
Alecrim (ALE/SAT) se pronunciaram: 
estão dentro desde sempre. Numa 
breve mensagem, Rocha disse que 
participa dessa ação empresarial em 
favor da vacinação “desde o início”.

Ninguém sabe como se daria essa 
vacinação em tempo recorde, com 
as vacinas disponíveis no mundo e a 
péssima logística do governo brasi-
leiro para tê-las, ou quanto recurso 
material e financeiro seria aplicado 
nessa empreitada épica.

Marcelo Alecrim, o homem que 
incorporou a potiguar SAT à mineira 
ALE, construindo a quarta maior dis-
tribuidora de combustíveis com rede 
de postos do Brasil, respondeu sem 
hesitar:

“Eu já estou nessa e vou trabalhar 
junto a meus amigos empresários 
para que apoiem a campanha ‘Todos 
pela Vacina’”.

Amigo faz 20 anos de Luiza Traja-
no, o empresário reforçou o princípio 
apolítico da campanha. “Não se trata 
de apontar culpados. Trata-se apenas 
de realizar o enorme desejo de livrar 
os brasileiros do vírus e suas varian-
tes”, assegura.

Ao contrário da proposta inicial 
de empresários, formalizado em ja-
neiro, de doar metade das vacinas 
compradas ao Governo Federal, re-
servando a outra metade para imu-
nizar sua própria força de trabalho, 
a versão atual encampada por Luiza 
Trajano é mais ousada: repassar to-
dos os milhões de doses obtidos ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).

 A campanha, desenvolvida pelo 
publicitário Nizan Guanaes (agência 

África), quer facilitar a aquisição e 
produção de insumos, como seringas 
e agulhas, auxiliando na fabricação 
dos imunizantes junto à Fiocruz e ao 
Instituto Butantan, os dois únicos la-
boratórios com tradição na produção 
de imunizantes.

“Chegou o momento de as em-
presas brasileiras mostrarem o que 
podem realizar do ponto de vista de 
sua logística nesse esforço de guerra”, 
diz Alecrim, um autodenominado 
“otimista incorrigível”.

E decreta: “Não podemos ser ne-
gativos nesse momento. É vital acre-
ditar na saída, e ela está na vacina”.

Por enquanto, a arma motivado-
ra será uma campanha publicitária 
em prol da vacina, veiculada nacio-
nalmente, em parceria com redes de 
TV. Isso, para reduzir a resistência à 
vacina, abrindo ao público informa-
ções sobre os benefícios de tomar o 
imunizante, combatendo qualquer 
resquício do movimento antivacina, 
que tanto mal causa à população.  

Algumas entidades, como a Fe-
deração Nacional de Bancos (Febra-
ban), já se comprometeram a apoiar 
a iniciativa.

O presidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN, Marcelo Queiroz, também deu 
o seu recado: “Qualquer iniciativa que 
tenha como foco otimizar o processo 
de vacinação no Brasil, dando-lhe 
celeridade, eficiência e eficácia, con-
ta com nosso entusiasmo e apoio. O 
esforço pela imunização da nossa 
população precisa ser de todos nós 
e algo prioritário pois dele depende, 
forte e diretamente, a retomada da 
nossa economia”.

Empresários potiguares aderem a 
campanha para ampliar vacinação
VACINA CONTRA A COVID-19 |  | Flávio Rocha (Riachuelo), Marcelo Alecrim (ALE) e Marcelo Queiroz hipotecam 
seu apoio à campanha da empresária Luiza Trajano (Magalu) para vacinar todos contra a Covid até setembro

Marcelo Alecrim (ALE) e Flávio Rocha (Riachuelo), dois dos maiores empresários do País, vão participar da campanha “Unidos pela vacina”

Chegou o momento de 
as empresas brasileiras 
mostrarem o que podem 
realizar do ponto de vista de 
sua logística nesse esforço 
de guerra. Não podemos ser 
negativos nesse momento. É 
vital acreditar na saída”

“
MARCELO ALECRIM
EMPRESÁRIO - ALE/SAT

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o ESPÓLIO DE JOÃO BARBOZA DE MORAIS (CPF/MF nº 106.988.924-53, CI nº 
1.592.075-SSP/RN), falecido em data de 19 de janeiro de 2014, às 23:30 horas, no Hospital Maternidade Aluísio Alves, 
em Lajes, Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida aos 29 de janeiro de 2014, pelo Serviço Notarial 
e Registral de Lajes/RN, registrado no Livro “C-27”, às fls. 283, sob o nº 2.826;  e MARIA VANDA SILVA MORAIS 
(CPF/MF nº 852.387.834-34, CI. nº 1.333.793-SSP/RN), brasileira, viúva, agricultora, nascida aos 12.07.1947, em 
Angicos/RN, residente e domiciliada na Fazenda Tapuio, nº 03, Zona Rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000;  REQUEREU 
a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 612, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, 
denominado Fazenda Tapuio, medindo  31,0978ha, localizado na Zona rual, no município de Lajes/RN, processado 
nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa 
na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “NOVA ESPERANÇA”, com Transcrito sob o nº 
1934, Livro 3-C de Transcrição das Transmissões, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou 
sucessores do espólio de Murilo de Gouveia (CPF nº 651.283.704-53). NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, 
impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi 
instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) 
impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos 
tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem 
novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que EUFRÁSIO PEREIRA MACIEL, (CPF/MF nº 039.196254-04, CI. nº 461.844-
SSP/RN), brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado neste município, e ESPÓLIO DE MARIA DA COSTA 
MACIEL (CPF/MF nº 898.091.224-20, CI. nº 1.390.887) já falecida em data de 09.04.2006 (conforme Certidão de Óbito 
expedida em 10.04.2006, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. C-27, às fls. 183, termo nº 2.422)); 
REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 2.646, denominada 
SÍTIO JUAZEIRO, municipio de Lajes/RN, com área de 482,4942ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, 
localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros 
Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel 
confrontante denominado “FAZENDA SALGADINHO”  e “FAZENDA JUREMA DO RAIMUNDO”; pelo presente ficam 
os seus titulares,  herdeiros eou sucessores do espólio de FRANCISCO CHAGAS (CPF nº 019.799.224-20) e 
RAIMUNDO VICTOR DE LIMA (CPF nº 365.824.044-00),  NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído 
com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram 
disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° 
do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do 
confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 
1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os 
trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não 
impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será 
publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã 
Pública, digitei e subscrevi. 
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que o ESPÓLIO DE JÕAO FERREIRA CAMPOS, falecido em data de 03 de novembro 
de 1994, às 09:40 horas, em Hospital Professor Luiz Soares, em Natal/RN; brasileiro,  filho de João Ferreira Campos e 
Maria Isabel Cezar Cavalcanti Campos, empresário, nascido aos 09.07.1961, em Natal/RN, casado, residente e 
domiciliado na Rua Willian Martinho Leiros, n° 150, Conjunto Pajuçara/Potengi, Natal/RN,  CEP: 59.135-500; e  MARIA 
ISABEL CEZAR CAVALCANTI CAMPOS (CPF/MF nº 003.972.704-10, CI nº 031.483 - SSP/RN), brasileira, 
aposentada, nascida aos 05.12.1925, filha de Abílio Cezar Cavalcanti e de Camila Meireles Cavalcanti, em Natal/RN, 
viúva (conforme Certidão de Casamento expedida e assinada eletronicamente pelo Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Natal – 4º Ofício – RN, Natal/RN, em 19.10.2020, através da Central de Informações do Registro Civil, nos termos 
do provimento nº 46/2015 do CNJ, e materializada pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN em 
20.10.2020 (Lv. B-127, às fls. 55, Termo nº 429), residente e domiciliada na Rua William Marinho de Leiros, nº 150, LOT 
Algimar, Pajuçara, CEP: 59.133-500, Natal/RN; REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, 
do imóvel da Matrícula nº 837, denominada FAZENDA BARREIRAS, municipio de Lajes/RN, com área de 
138,0331ha, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN,, 
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de 
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel confrontante denominado “FAZENDA 
SALGADINHO”, com matrícula nº 837, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros e/ou sucessores da 
empresa SALGADINHO AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ nº 08.205.700/0001-24),  NOTIFICADO do inteiro teor dos 
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encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos 
termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal 
de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao 
NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, 
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas 
no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes 
trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de 
usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação 
deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane 
Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 
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POLÊMICA | Foto de trailer de produtora foi publicada por usuário em rede social, que disse ser cópia da 
suástica nazista. Empresário pensa em mudar a marca para evitar especulações sobre apologia ao nazismo

Uma postagem no Instagram 
nesta terça-feira 9 causou co-
mentários associar a marca de 

uma empresa de Natal a uma suástica 
nazista. Na postagem, o usuário ques-
tiona a marca em branco e preto em 
um trailer vermelho que estava esta-
cionado na Zona Sul de Natal. Um dos 
responsáveis pela empresa disse ao 
Agora RN que cogita mudar o logotipo 
para que a empresa não seja prejudica-
da.

Iuri Seabra, um dos sócios da em-
presa de produção de mídia e trans-
missões ao vivo relatou ter ficado 
surpreso ao receber a imagem. “Recebi 
a imagem de um amigo dizendo que 
tinha visto isso na internet. O trailer es-
tá lá há mais de seis meses e ninguém 
tinha falado isso”, disse Iuri.

Temendo receber ataques pela 
repercussão, o empresário disse que 
entrou em contato com familiares que 
usavam adesivos com a marca nos 
carros deles. “Meu pai tem adesivo 
no carro dele. Liguei e pedi para tirar. 
Meus parentes têm adesivos no carro. 
Imagina se uma pessoa vê, acha que 
é algo do tipo [apologia ao nazismo] e 
ataca”, comentou.

Seabra relatou que teve medo de 
que a publicação pudesse manchar a 
reputação da empresa. “Quando tive 
conhecimento, procurei fazer uma no-
ta de esclarecimento para que a infor-
mação não disseminasse. A gente está 
há pouco mais de um ano no mercado 
e estamos trabalhando de forma justa”, 
respondeu.

O usuário do Instagram escreveu 
no post: “Hoje saiu uma notícia de que 
as denúncias de neonazismo cresce-

ram vertiginosamente, então vale a 
pena falar sobre esse trailer que está 
há duas semanas na Prudente de Mo-
rais. Faltou referência? Faltou aula de 
história? Foi sem querer? Eu acho um 
escárnio um troço desses que é uma 
cópia da suástica nazista (incluindo 
suas cores) virado para a rua 24h por 
dia. Além de tudo, SS é a sigla da Polícia 
do Hitler”.

MUDANÇA DE MARCA 
Iuri disse que logo após a repercus-

são recebeu o contato de uma empresa 
de marketing que ofereceu apoio para 
alteração da marca. “Infelizmente, 
depois de quase um ano de empresa e 
crescimento grande, a gente já fez lives 
da TV Tropical e da Ponta Negra. Des-
vincular essa marca vai ser difícil. Mas 
se for necessário para que não aconte-
ça nada com a empresa, a gente pode 

acabar mudando”, adiantou. 
Segundo o empresário, o usuário 

da rede social não entrou em contato 
com os donos da empresa. “Ele não 
procurou contato comigo, não falou 
no instagram da 2S [empresa] e já foi 
expondo. Fiquei muito mal com isso, 
mas me posicionei. Não vou colocá-lo 
na justiça. Não quero tirar dinheiro de-
le, não quero fazer nada. Só quero que 
ele reveja antes de falar”, comentou.

O empresário defendeu que pre-
fere não acreditar que a publicação 
tenha sido feita intencionalmente para 
prejudicar a produtora. “Fica aquela 
dúvida: com qual intuito esse rapaz fez 
isso? Foi tentar comunicar? Foi tentar 
me mostrar que eu estava errado que 
a marca fazia alusão a isso? Não quero 
acreditar que foi por maldade. Quero 
acreditar que ele só queria que a men-
sagem chegasse”, apontou.

Postagem nas redes sociais compara cores e marcas de empresa à símbolos nazistas 

Empresário de Natal avalia mudar 
marca após associação com nazismo

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur), da 
Prefeitura do Natal, concluiu 

a 4ª fase das obras de modernização 
da iluminação da orla marítima da 
capital potiguar que corresponde ao 
trecho entre a quadra de esportes da 
Praia do Forte e a rotatória da Praia 
dos Artistas. O trecho já está total-
mente iluminado com luminárias de 
LED de alto desempenho e potência 
de 50 W. 

A Semsur já trabalha na execução 
da fase seguinte da obra, que vai me-
lhorar a iluminação da orla das praias 
de Areia Preta e Miami. A expectativa 
é de que esta etapa seja concluída até 
o fim do mês de fevereiro. As obras de 
iluminação da orla tiveram início na 
Avenida Roberto Freire e ruas adja-
centes, em Ponta Negra. Em seguida, 

a modernização foi realizada na Via 
Costeira, na Ponte Newton Navarro e, 
mais recentemente, no trecho entre a 
quadra de Esporte da Praia do Forte 
até a Praia dos Artistas. 

A pasta trabalha agora na melho-
ria da iluminação das praias de Areia 
Preta e Miami. Depois de concluída 
essa fase, a prefeitura dará início a 
modernização da iluminação do cal-
çadão de Ponta Negra e em seguida o 
trecho entre a rotatória da Praia do 
Forte até a Fortaleza dos Reis Magos.

Segundo explicou o titular da 
Semsur, Irapoã Nóbrega, a obra de 
modernização da iluminação da orla 
marítima de Natal está possibilitan-
do mais economia aos cofres públi-
cos e mais segurança a motoristas e 
pedestres que transitam entre o lito-
ral Leste e Sul da capital. Além dis-

so, boa parte da rede de iluminação 
pública nas praias do Meio, do Forte 
e Ponte Newton Navarro, estava bas-
tante desgastada devido à ação da 
maresia - o que provocava frequentes 
apagões.

“Esse é um projeto especial para 
os natalenses e turistas. Estamos en-
tregando à população mais uma área 
iluminada com padrão e excelência. 
Ao mesmo tempo, o município está 
economizando dinheiro, já que esse 
projeto também é de eficientização a 
partir do uso das luminárias de LED”, 
acrescentou o secretário.

O projeto contempla a substitui-
ção dos postes, troca das lâmpadas 
e do cabeamento. Após a conclusão 
do serviço, a Semsur dará entrada no 
projeto de melhoria da iluminação 
das principais avenidas da cidade.

Praias do Meio e dos Artistas 
recebem iluminação de LED

ORLA

 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
HÁ SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença 
Simplificada   para um Transporte de Resíduo não Perigoso ( Classe I) com capacidade de transporte  de 5,1TON, 
localizado BR101,km 08 n° 1999  - Emaus  - Parnamirim. 
 

JÚLIO DAVI COSTA E SILVA 
Sócio-Proprietário.  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 001/2021, realizada em 01/02/2021, a saber: Objeto: 
AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
ANÁLISES CLÍNICAS. Empresa: MARQ TECH COM. E SERV. LTDA. - CNPJ: 07.969.641/0001-06, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Jardim do Seridó/RN, em 09 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 001/2021 com início 11 de 
janeiro de 2021, realizada em 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir: 
Empresa: MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.- CNPJ: 07.969.641/0001-06, saiu vencedora no item:1; 
totalizando o valor de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Jardim do Seridó/RN, 09 de fevereiro de 2021
Iago Silva de Oliveira Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.127.045/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIAS, DESTINADAS AS 
AÇÕESS PREVENTIVAS E COMBATIVAS AO CORONAVÍRUS (COVID – 19). LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de 
fevereiro de 2021 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 25 de 
fevereiro de 2021 às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 25 de fevereiro de 2021 às 
08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus 
A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
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 09 de fevereiro de 2021
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 

M Z G DE ARAUJO SANTOS, CNPJ: 18.636.703/0001-76, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração - LA, 
para capacidade de armazenamento de 1040kg passando a 6240kg, Localizado na Rua Manoel Ambrosio, 13, 
Emboca, Jardim de Piranhas/RN. 

MARIA ZELINETE GENTIL DE ARAUJO 
 SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
 Renovação de Licença de Operação para 11 (onze) sistemas de injeção de água, com 11 poços de 
códigos LV-0002-RN; LV-0005-RN; LV-0019-RN; LV-0029-RN; LV-0038-RN; LV-0039-RN; LV-0040-RN; CAC-0014-
RN; CAC-0019-RN; CAC-0021-RN e CAC-0025-RN, com suas respectivas linhas, localizados no Campo de Produção 
de Livramento, município de Caraúbas/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petróleo com o código 7-LF-0002-RN, 
localizado no Campo de Produção de Lagoa do Freire, município de Assú/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 02 (duas) linhas de surgência de poços petrolíferos de 
códigos 7-LOR-0087-RN-A e 7-LOR-0088-RN-A, localizados no Campo de Produção de Lorena, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 12 (doze) linhas de surgência de poços petrolíferos de 
códigos TM-0002-RN, TM-0003-RN, TM-0004-RN, TM-0005-RN, TM-0006-RN, TM-0007-RN, TM-0008-RN, TM-0012-
RN, TM-0014-RN, TM-0015-RN, TM-0016-RN e TM-0017-RN, localizados no Campo de Produção de Três Marias, 
município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) linha de surgência de poço petrolífero de código 7-
LOR-0063-RN, localizado no Campo de Produção de Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 1-
LF-0002-RN, localizado no Campo de Produção de Lagoa do Freire, município de Assú/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero com código 1-LF-0002 -RN, 
localizado no Campo de Produção de Lagoa do Freire, município de Assú/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-FJ-0002-
RN, localizado no Campo de Produção de Fazenda Junco, município de Upanema/RN. 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0031-
RN, localizado no Campo de Produção de Boa Esperança, município de Felipe Guerra/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) sistema de injeção de água contemplando 01 (um) 
poço de código 7-RMO-0007-RN com sua respectiva linha, localizado no Campo de Produção de Rio Mossoró, 
município de Mossoró/RN. 
 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) gasoduto LV/LOR 10” x 11,42 km, localizado no 
Campo de Produção de Fazenda Livramento, município de Caraúbas/RN. 
 
LICENÇA DE ALTERAÇÃO 
 Licença de Alteração para 01 (uma) estação coletora satélite de Paturi com 02 (dois) tanques de óleo, 
para inserção de 03 (três) tanques de óleo, totalizando 05 (cinco) tanques com 60 m³ cada, sendo um de apropriação e 
os demais de produção, localizado no Campo de Produção de Paturi, município de Mossoró/RN. 
 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
 Licença Simplificada para 04 (quatro) acessos a poços petrolíferos denominados SAB-DW-01D, SAB-
DW-02, SAB-DW-03 e SAB-DW-06, localizado no Campo de Produção Sábia, município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 01 (uma) área de apoio (RSO) Lorena, localizada no campo de produção de 
Lorena, município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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às vezes um da Prefeitura desfazia 
do decreto do governo e assim foi 
um ano de muita luta de muito 
trabalho. Foi mais um ano em que 
a Federação do Comércio mostrou 
a sua importância para ajudar o 
desenvolvimento do nosso estado. 
A Fecomércio procurou, dentro 
do possível, se aliar à Prefeitura do 
Natal e ao Governo do Rio Grande 
do Norte para conversar e chegar a 
um denominador comum.

Agora RN - Como a pandemia 
influenciou o trabalho da Feco-
mércio?

 Marcelo Queiroz - Ela mu-
dou tudo. Foram tomados todos 
os protocolos de segurança para 
conter a pandemia. No Hotel Senac 
Barreira Roxa tivemos que fechar, 
como os demais hotéis, mas nós 
cedemos para os médicos e profis-
sionais de saúde. A Federação ficou 
vendo tudo o que acontecia, se reu-
nindo sempre com sua diretoria, 
com seus membros para tomar 
decisões e orientar os empresários, 
procurando nesse período capaci-
tar os empresários e trabalhadores. 
Nós tivemos nesse período cerca 
de oito mil matrículas feitas gra-
tuitamente para os colaboradores 
do setor do comércio e serviços de 
turismo. Procuramos atuar orien-
tando empresas que fecharam e 
passaram a vender online. Fizemos 
um trabalho de orientação para 
que as empresas pudessem vender 
mesmo com as portas fechadas.

Agora RN - Qual a projeção pa-
ra o comércio em 2021?

Marcelo Queiroz - No ano 
passado, até novembro, que é o 
mês que nós temos os números 
fechados das vendas, nós tivemos 
uma uma queda nas vendas no 
ano de 4,95% em relação ao ano 
anterior. Nós tivemos o auxílio 
emergencial do governo federal, 
que contribuiu muito para as em-

presas manterem suas renas, as 
pessoas receberam esse dinheiro 
e foram para o comércio, com o 
dinheiro circulando no comércio. 
Agora a partir de janeiro não tem 
mais essa ajuda emergencial, en-
tão já estamos contando com uma 
queda nas vendas, que já se carac-
terizou pelas conversas e pelo que 
a gente sente com as empresas. 
2021 vai ser um ano muito difícil, 
mas que a gente tem que continu-
ar com nossas portas abertas, ven-
dendo gerando emprego e renda, 
procurando a saída do dia a dia do 
mercado.

A Fecomércio não 
parou. Ficamos à frente, 
negociando com o governo, 
com as prefeituras, com os 
trabalhadores e procurando 
fazer ações que viessem 
minimizar os efeitos da crise 
no dia a dia das empresas”

“
MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO

O Ministério Público, 
segundo nosso 
entendimento, não teria 
nem direito de fazer essa 
fiscalização [na obra de 
reforma do Hotel Senac 
Barreira Roxa], mas pediu a 
documentação.

“
MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO
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Há mais de uma década à 
frente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), Marcelo Queiroz 
conta em entrevista ao Agora RN 
como vem enfrentando a crise 
econômica gerada pela pandemia 
da Covid-19. O presidente da insti-
tuição afirma que os desafios para 
superar os danos causados pelo ví-
rus em 2020 continuam neste ano, 
mas demonstra otimismo com a 
chegada da vacina.

Nesta entrevista, Marcelo 
Queiroz também faz críticas ao 
Ministério Público, que abriu um 
inquérito para investigar possíveis 
irregularidades no Hotel Senac 
Barreira Roxa, e se posiciona favo-
ravelmente à aprovação do Plano 
Diretor de Natal.

O Sistema Fecomércio Rio 
Grande do Norte é composto pela 
Federação do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte, pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) 
e pelo Serviço Social do Comércio 
(Sesc). No Brasil, o Sistema Feco-
mércio foi criado no ano de 1946, 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo. 

Agora RN - Qual o balanço que 
o senhor faz da atuação da Feco-
mércio ao longo de 2020?

Marcelo Queiroz - Nós inicia-
mos com uma perspectiva muito 
boa, mas felizmente a partir do 
mês de março nós tivemos que 
rever tudo, fechar a loja, mudar 
tudo. A pandemia realmente mu-
dou o país, mudou o mundo, mas 
a Fecomércio não parou. Ficamos 
à frente, negociando com o go-
verno, com as prefeituras, com os 
trabalhadores e procurando fazer 
ações que viessem minimizar os 
efeitos da crise no dia a dia das 
empresas. A gente desenvolveu vá-
rias ações desde aquela suspensão 
de contrato, fazendo as parcerias 
com Ministério da Economia, sin-
dicatos laborais e patronais. Mon-
tamos uma banca jurídica para 
atender os empresários tirando 
muitas dúvidas do que fazer, de 
como cumprir os decretos porque 
eram muitos, um atrás do outro e 

CHEGADA DA VACINA TRAZ 
OTIMISMO PARA A ECONOMIA ,  
DIZ PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO

Agora RN - Em maio passado, 
o Ministério Público abriu um in-
quérito para investigar possíveis 
irregularidades na obra de refor-
ma do Hotel Senac Barreira Roxa, 
administrado pela Fecomércio. 
Para o MP, há suspeita de superfa-
turamento. Qual a posição da Feco-
mércio?

Marcelo Queiroz - O Ministé-
rio Público, segundo nosso enten-
dimento, não teria nem direito de 
fazer essa fiscalização, mas pediu 
a documentação. Mesmo achando 
que não tínhamos obrigação, nós 
entregamos todos os documentos 
e eles estão averiguando. Não te-
mos nenhuma preocupação com 
isso porque temos muita tranqui-
lidade. Temos uma equipe técnica 
muito capaz, eficiente, séria e de 
confiança. O Ministério Público 
está fazendo as averiguações e a 
gente está esperando que ele diga o 
que é que ele achou.

Agora RN - Como as discussões 
sobre o Plano Diretor de Natal 
interferem na atuação da Feco-
mércio? A federação vem acompa-
nhando esse assunto?

Marcelo Queiroz - A Federa-
ção do Comércio apoia que o Pla-
no Diretor de Natal seja renovado 
agora porque tem 13 anos do plano 
anterior e estamos sim torcendo 
para que o plano diretor seja vota-
do, depois dessas discussões com 
os delegados e posteriormente na 
Câmara Municipal. Acho que deve 
sim ser renovado com as sugestões 
que estão sendo feitas porque o de-
senvolvimento da nossa cidade de-
pende disso. O plano vai permitir 
que as empresas possam existir em 
determinados setores respeitando 
as normas existentes.

Agora RN - Há otimismo no co-
mércio com a chegada da vacina 
contra a Covid-19?

Marcelo Queiroz - Com cer-
teza. O pessoal está com medo de 
viajar, isso tem sido evitado, tanto 
que a maioria dos turistas que es-
tão aqui vem de outros estados da 
região. Com a chegada da vacina 
as pessoas vão ter mais tranqui-
lidade de viajar e os eventos vão 
voltar acontecer. Hoje não tem 
mais evento, convenção, não tem 
nada. As pessoas que viajavam no 
chamado turismo de negócios não 
estão mais viajando. Então a reto-
mada depende dessa vacina, mas 
nós não temos nenhuma dúvida 
de que até o final do ano estaremos 
com o número suficiente que pos-
sa permitir abertura geral.

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

ENTREVISTA | Marcelo Queiroz acredita que os desafios para 
superar os danos causados pela pandemia continuam, mas 
demonstra otimismo. Além disso, Marcelo faz críticas ao MPRN 
por investigar possíveis irregularidades no Hotel Barreira Roxa 
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FOTOS: JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep) uniu esforços 
à equipe do Corpo de Bom-

beiros na manhã desta terça-feira 9 
para prosseguir com a investigação da 
explosão de algumas casas na madru-
gada do último domingo 7, no bairro 
de Mãe Luíza, Zona Leste de Natal. Ini-
cialmente, a Polícia Militar informou 
que a explosão foi causada por um va-
zamento de botijão de gás. O instituto 
trabalha também com a possibilidade 
de curto-circuito na rede elétrica.

A explosão causou a morte de 
quatro mulheres. As vítimas foram 
identificadas como Teresa Cristina da 
Silva, de 49 anos e Taís Silva Batista de 
Oliveira, de 18 anos, além de Maria das 
Graças Idelfonso e Luiza Belarmino de 
Oliveira, ambas de 57 anos. Teresa e 
Taís eram mãe e filha.

A vistoria desta terça contou com 
a presença de peritos do Itep e de bom-
beiros. O subcoordenador de Crimina-
lística do instituto, Elson Gonçalves, 
explicou ao Agora RN que o trabalho 
que está sendo feito no local é uma 
continuação da investigação que co-
meçou na madrugada de domingo 7, 
quando a tragédia aconteceu.

“Nós estamos buscando algum 
vestígio que, por ventura, não tenha 
sido observado no dia. A gente ima-
gina que cada residência dessa tenha 
um botijão de gás, GLP, e como foram 
encontrados apenas dois, vamos atrás 
de um eventual terceiro. Também es-
tamos em busca de vestígios de cur-
to-circuito na rede elétrica, caso eles 
existam, porque a causa pode ter sido 
um curto-circuito”, relatou o perito.

A busca no local do acidente preci-
sa ser feita seguindo um método espe-
cífico de busca arqueológica para ana-
lisar desmonte e escombros, trabalho 
realizado pelo setor de Antropologia 
Forense. 

Enquanto as buscas prosseguiam, 
os moradores vizinhos ao local da 
explosão acompanharam de longe o 
trabalho da equipe. Mônica Marques, 
de 46 anos, mora a poucos metros de 
onde ocorreu o desmoronamento. 
Aflita, ela comentou o drama que os 
moradores do bairro estão vivendo.

“Tenho uma filha de 15 anos que 
não está conseguindo mais dormir à 
noite, com medo. Ficou difícil porque 
ela era amiga da menina que morreu, 
e agora olhar todo dia pra aí e ver esse 
destroço é muito triste. Foi uma coisa 
muito horrível acordar de madrugada 
com esse barulho, eu mesma pensei 
que tinha sido um meteoro”, relatou.

Mônica relata que o esforço dos 
moradores do bairro para tentar sal-
var as vítimas foi muito importante. 
“Esses meninos que estão aqui são os 
heróis, eles que correram, cortaram o 
fio, tentaram salvar porque ouviram 
gritos, não salvou porque não teve co-

Explosão em Mãe Luiza: Itep 
considera possível curto-circuito
INVESTIGAÇÃO | Equipes procuram por novos vestígios e trabalham com a hipótese de uma explosão causada por vazamento de botijão de gás, mas também consideram  
a possibilidade de um curto-circuito. Na madrugada do último domingo 7, uma explosão causou o desmoronamento de casas em Mãe Luiza e a morte de quatro mulheres

Peritos do Itep e bombeiros estiveram no local do desmoronamento nesta terça-feira 9. Explosão, que aconteceu  no último domingo 7, matou quatro mulheres em Mãe Luiza 

Dois botijões de gás foram encontrados no local. Peritos investigam se houve problema nas válvulas, o que causaria o vazamento 

mo mesmo, mas a luta foi grande. Eles 
estão de parabéns porque os bombei-
ros vieram, ajudaram, mas eles [os vi-
zinhos] conheciam o layout das casas, 
sabiam que, como tinha um comércio 
em uma das casas, havia freezer liga-
do”, explicou.

O perito Elson Gonçalves afirmou 
que os dois botijões de gás que foram 
encontrados sob os escombros estão 
sendo analisados pelo Itep, porque 
apesar de estarem aparentemente in-
tactos, podem apresentar algum pro-
blema na válvula. O laudo sobre a ex-
plosão deve ser emitido em até 10 dias, 
a partir da data do começo da vistoria, 
iniciada nesta segunda-feira 8.

O CASO
A explosão aconteceu por volta 

das 3h deste domingo 7, na 6ª Travessa 
João XXIII, no bairro de Mãe Luiza, em 
Natal. De acordo com a PM, um boti-
jão de gás de cozinha explodiu após 
vazamento. Com a força da explosão, 
algumas casas desabaram e quatro 
mulheres foram encontradas mortas 
sob os escombros.

Uma equipe do Corpo de Bombei-
ros do estado fez as buscas, com a aju-
da de moradores. Foram identificadas 
Teresa Cristina da Silva, de 49 anos, 
e Taís Silva Batista de Oliveira, de 18 
anos, que eram mãe e filha. Também 
morreram Maria das Graças Idelfonso 
e Luiza Belarmino de Oliveira, ambas 
de 57 anos. Casas próximas ao local do 
desmoronamento foram interditadas.
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PROTESTO | Atendimentos serão suspensos nas agências potiguares nesta quarta-feira 10. Sindicato afirma 
que a categoria aguarda negociação com o Governo Federal sobre a reestruturação do Banco do Brasil

O Sindicato dos Bancários do 
Rio Grande do Norte decidiu, 
em uma assembleia virtual na 

última sexta-feira 5, que vai participar 
da mobilização e paralisação nacional 
contra as medidas de reestruturação 
no Banco do Brasil. Nesta quarta-feira 
10, as atividades de atendimento serão 
suspensas nas agências potiguares.

De acordo com o coordenador geral 
do sindicato no RN, Eduardo Xavier, a 
categoria aguarda uma negociação com 
o Governo Federal e que, por esse moti-
vo, todas as agências estarão fechadas 
para o atendimento. “Esperávamos que 
depois do último ato de greve contra 
esse desmonte, o governo pudesse con-
versar conosco para negociar e recuar 
dessas medidas, porém ele mantém 
fechar 360 agências, o desligamento de 
cinco mil funcionários e o fim da função 
de caixa na instituição, diante disso, to-
das as agências do RN e de todo o Brasil 
fecham amanhã e só reabrem na quin-
ta-feira”, anunciou.

 O sindicato acredita que o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, e o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
seguem com os planos de “desmontar 
o Banco do Brasil, para depois priva-
tizá-lo”. Apesar de se negar a receber 
a representação dos trabalhadores, e 
levar a negociação ao âmbito do Minis-
tério Público do Trabalho, os bancários 
afirmam que o governo enfrentará a re-
sistência da categoria. Eduardo Xavier 
relembra que o atendimento das agên-
cias do Banco do Brasil já está debilitado 
por falta de funcionários e também que 
o fim da função de caixa vai piorar ainda 
mais os serviços oferecidos à população.

 “As agências estão sempre lotadas, 
a exemplo, a agência na Cohabinal em 

Parnamirim, vive lotada, essa medida 
de acabar com a função de caixa é um 
ataque aos funcionários, um serviço 
básico no banco, isso vai prejudicar 
milhares de trabalhadores e a própria 
população”, acrescentou.

Em nota, os bancários potiguares 
também divulgaram que estão ampara-
dos por três liminares judiciais, duas do 
sindicato estadual (irredutibilidade dos 
salários de caixas e não transferência 
à revelia) e uma do sindicato do Ma-
ranhão, que impede o fechamento de 
agências em todo o Brasil. Entretanto, 
são decisões provisórias que podem ser 
derrubadas em instâncias superiores. 
Ainda ficou decidido pela assembleia 
do sindicato que será realizado um 
levantamento nas agências para con-
tabilizar números fidedignos da parti-
cipação dos bancários na paralisação. 
A orientação para os funcionários é que 
usem roupa preta nos piquetes e mani-

festações.

SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
Os bancários em todo o país foram 

surpreendidos no início de janeiro deste 
ano com o anúncio da reestruturação 
do Banco do Brasil. O governo anunciou 
que vai desempregar 5 mil trabalhado-
res, além de fechar 500 agências - parte 
delas serão transformadas em postos de 
atendimento, o que pode comprome-
ter o serviço oferecido aos clientes, na 
visão dos bancários. Além disso, 4.200 
pessoas ficarão sem a gratificação com 
a extinção da função de caixa. Só no Rio 
Grande do Norte, serão pelo menos três 
agências fechadas em definitivo: as uni-
dades da avenida Amintas Barros, em 
Natal; da Cohabinal, em Parnamirim; 
e Santa Luzia, em Mossoró. Outras três 
serão transformadas em postos de aten-
dimento: Guamaré, Alto do Rodrigues e 
Jardim do Seridó. 

Paralisação faz parte de agenda nacional contra a reestruturação do Banco do Brasil

Agências do Banco do Brasil fazem 
paralisação nesta quarta-feira no RN

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Em meio às informações de novas 
variantes do coronavírus, uma 
notícia traz esperança e mostra 

como a ciência salva vidas. Três pa-
cientes em tratamento ambulatorial 
para Covid-19 transferidos do Amazo-
nas para Natal receberam alta médica 
nesta terça-feira 9. 

Dois deles já estão aptos para re-
tornarem às suas residências. Eles es-
tavam internados no Hospital Univer-
sitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN), 
na Zona Leste da capital potiguar, e 
receberam alta na manhã desta terça 
9. O momento foi marcado por forte 
emoção dos pacientes e dos profissio-
nais da unidade de saúde. 

O terceiro paciente é do Hospital 
de Campanha de Natal, na Via Costei-
ra. Atualmente, há no HUOL outros 

oito pacientes amazonenses. Entre 
eles, seis estão na enfermaria e dois 
entubados. 

Ao todo, o Rio Grande do Norte já 
recebeu 55 pacientes de Manaus, dos 
quais um faleceu. A Secretaria de Es-
tado de Saúde Pública (Sesap) destaca 
que a “maioria (desses pacientes) não 
ocupa leitos críticos”. 

Desde o dia 18 de janeiro, o Rio 
Grande do Norte tem acolhido pacien-
tes infectados de Manaus. A capital 
amazonense enfrenta um colapso na 
rede pública de saúde com superlota-
ções e falta de oxigênio hospitalar para 
os pacientes com Covid-19. O Ministé-
rio Público do Amazonas (MP-AM) vai 
apurar as causas e as consequências da 
falta de oxigênio medicinal em hospi-
tais públicos e privados do estado. Pacientes receberam alta nesta terça-feira 9

Três pacientes transferidos do 
Amazonas para Natal recebem alta

PANDEMIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

C A MARQUES SANTOS, CNPJ: 19.582.032/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLS para uma Unidade de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rod. RN012, KM 03, S/N, Zona Rural – Grossos/RN. 
 

Carlos Alberto Marques Santos   
 Proprietário  

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

 
D. P. MENDONCA SOARES (UPANEMA GAS E ÁGUA), CNPJ: 36.500.315/0001-45, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, localizada na Rua Manoel Gerson 
da Silva, 7 – Pegas - CEP: 59.670-000 – Upanema-RN. 
 

Danyelle Priscila Mendonça Soares 
Diretora 

 
 

CONCESSÃO DA LICENÇA   DE OPERAÇÃO 
 
GRID COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 10.589.306/0002-59 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da 
Licença de Operação de nº 2020-084829/TEC/RLO-0137, com validade de 02/09/2020 para uma Revenda de 
Combustíveis Líquidos com capacidade total de armazenamento de 60m3, Localizado na Avenida Três Poderes sn 
– Centro – Tibau do Sul – RN. 
 

Alexis Zorba Moreira Guimaraes 
Sócio Proprietário  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
  
JURANDIR J DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 10.956.353/0001-13, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, para Indústria de Beneficiamento, Empacotamento e Comercialização de Cal, instalada 
numa área total de 440,34 m², dos quais 344,34 m² são destinados a área de produção e 96 m² para administração, 
localizado na Rodovia RN 117, S/N, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN. O empreendimento está situado 
nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 663.600 mE / 9.393.100 mN, Datum SIRGAS 2000. 

Jurandir Jose de Oliveira 
Proprietário  

 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

KELLY MARQUES TEIXEIRA DE GOES CUNHA ME, CNPJ: 05.523.978/0001-51, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da 
Licença de Operação - RLO, com validade: 03/02/2027, para Empresa de controle de vetores e pragas urbanas, 
instalada em 93,08m2 de área construída, Localizado na BR427, KM103, Sítio Várzea Redonda, Zona Rural, 
Caico/RN. 

KELLY MARQUES TEIXEIRA DE GOES CUNHA  
PROPRIETÁRIA 

 

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A -   
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., a comparecerem a Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 27/03/2021, às 10h, em primeira convocação com a presença de acionistas 
que representem, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital social com direito de voto, em sua sede 
social, situada na Mina Brejuí, BR 427, Km 7, Zona Rural, Currais Novos/RN, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Relatório e Demonstrações Financeiras do Exercício social findo em 31/12/2020; b) Aprovação do 
Balanço Geral da Empresa encerrado em 31/12/2020; c) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 
31/12/2020; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o triênio 2021/2024; e) Fixação dos 
Honorários da Diretoria Executiva; f) Outras deliberações de interesse da sociedade. Outrossim, comunicamos aos 
Srs. Acionistas, que se acham a disposição na sede social os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76.  

Currais Novos/RN, 09/02/2021. 
 

ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAUJO  
Presidente do Conselho de Administração  

 

 

 

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

  
EDITAL DE CITAÇÃO -  Prazo: 20(VINTE) dias 

          A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
      FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0809556-71.2015.8.20.5001, proposta por Chen Siew Chyn 
e  Chieh Fatt Le contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA (“ECOHOUSE”), ANTHONY JON DOMINGO 
ARMSTRONG EMERY, e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL 
CONSTRUÇÕES LTDA (“ECOHOUSE”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, e 
empresas coligadas, conforme certidões em anexo emitidas pela JUCERN, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY, cidadão Britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA, Brasileira, solteira, advogada, [OAB] RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77, para que: 1) no prazo de 
três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 95.169,40 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e 
quarenta centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em 
caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 
(art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 
embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 
levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, 
independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios 
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar 
depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado 
e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador 
especial (art. 257, IV, CPC). Eu, LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, digitei. 
   

Natal/RN, 10 de dezembro de 2018 
 

ELANE PALMEIRA DE SOUZA 
Juíza de Direito 

 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)   
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

 Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0006-05, torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a Licença de 
Operação de número 2020-154181/TEC/RLO-1000 com prazo de validade até 13/01/2027 para Revenda Varejista 
de Combustíveis Líquidos e troca de Óleo, localizado Av Doutor Mario Negocio, 1113, Vale do Sol, Parnamirim, 
CEP: 59215-000. 

Ângelo Jose Medeiros de Macedo 
Proprietário 
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DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO NATAL

Na tela do celular ou na TV de 
casa, o Carnaval de Natal 2021 
vem com força total no for-

mato online, através do canal oficial 
da Prefeitura do Natal, no YouTube 
(www.youtube.com/user/natalprefei-
tura). Tendência mundial em tempos 
de pandemia da Covid-19, o carnaval 
online vai reunir dezenas de atrações 
musicais, com palco das marchinhas, 
Desfile das Kengas, escolas de samba 
e muito mais. Todas as atrações são 
potiguares e as gravações aconte-
ceram com total segurança, em um 
espaço adaptado com palco e toda a 
estética carnavalesca.  

Organizado pela Prefeitura do 
Natal, através da Secretaria de Cul-
tura (Secult-Funcarte), o carnaval 
online começa nesta quinta-feira 11 
e vai até a terça 16 com atrações de 
peso na cena potiguar, como Frevo 
do Chico, Perfume de Gardênia, Fo-
bica do Jubila, Camila Masiso, Isaque 
Galvão, Wagner Buxecha, Érica Silva, 
Cavaleiros do Forró, Potyguara Bardo, 
Nagibe, Som e Balanço, Orquestra do 
Papão, Samya Maia, Dodora Cardoso, 
Ivando Monte, Jaina Elne, Isaque Gal-
vão, Kanelinha, Detroit, Pedro Men-
des, Sueldo Soares, Dodô Pressão, 
Pedro Lucas, Pedro e Erick, Cida Lobo 
Feat Khrystal, Robson Paiva, Luiza e 
os Alquimistas, Valéria Oliveira, Fe-
lipe Toca, Greiosa, Rocas de Samba 
(Debinha Ramos, Rafael Almeida, 
Mestre Zorro, Luizinho Nobre, Roge-
rinho, Eri da Balanço e Denício Boa-
ventura), Serginho Pimenta e muito 
mais.  

Todos os estilos foram contem-
plados na edição online do Carnaval 
de Natal. Segundo o secretário Dácio 
Galvão, o formato atende os critérios 
de prevenção contra a Covid-19, além 
de contemplar o segmento cultural e 
a economia criativa. “Trata-se de uma 
iniciativa pioneira no carnaval e que 
contempla artistas que estiveram em 
edições dos formatos convencionais 
de anos anteriores e também mos-
traram engajamento neste desafio 
de fazermos um carnaval com total 
segurança”, explicou o secretário.

A partir desta quinta 11, o nata-
lense poderá acessar o canal oficial 
da Prefeitura do Natal no YouTube 
e acompanhar dezenas de atrações, 
inclusive com os tradicionais projetos 
Palcos das Marchinhas e Desfile das 
Kengas.

DESFILE DAS KENGAS
Sucesso há mais de três décadas 

e referência do Centro Histórico, o 
tradicional Desfile das Kengas ho-
menageia os guerreiros da área da 
saúde, que estão na linha de frente 
do combate ao Covid-19. Neste ano, 
o tema será “Yes, Nós Temos Vacina”, 
no domingo, dia 14, a partir das 16h, 
com show de Larissa Costa, Cida Lo-
bo (17h) com participação de Khrys-
tal, Orquestra Frevo do Papão (18h), 
Jarita, Shakira e DJ La Promo.

FOLIA EM CASA | Evento virtual vai reunir dezenas de atrações musicais potiguares, com palco das 
marchinhas, Desfile das Kengas e escolas de samba. Programação começa nesta quinta-feira 11

Em decorrência da pandemia, edição do Carnaval de Natal acontece de maneira online 

Com música para todos, Prefeitura 
do Natal promove carnaval online  

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que EUFRÁSIO PEREIRA MACIEL, (CPF/MF nº 039.196254-04, CI. nº 461.844-
SSP/RN), brasileiro, viúvo, agricultor, residente e domiciliado neste município, e ESPÓLIO DE MARIA DA COSTA 
MACIEL (CPF/MF nº 898.091.224-20, CI. nº 1.390.887) já falecida em data de 09.04.2006 (conforme Certidão de Óbito 
expedida em 10.04.2006, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. C-27, às fls. 183, termo nº 2.422)); 
REQUERERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 609, denominada 
FAZENDA JUAZEIRO, município de Lajes/RN, com área de 113,6596ha, deste Registro de Imóveis, de sua 
titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de 
Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos confrontantes 
que eventualmente não emitiram carta de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam os 
confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo   do titular  do 
imóvel,  confrontantes com “FAZENDA JUREMA DO RAIMUNDO”; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros eou 
sucessores do espólio de  RAIMUNDO VICTOR DE LIMA (CPF nº 365.824.044-00),  NOTIFICADOS do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais descritos, 
podendo, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no  
prazo legal de 15 dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de 
retificação. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; ou 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem 
impugnação, contado da publicação deste edital, poderá ser deferida a retificação. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL CONJUNTA 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

 
Presidente da Cooperativa Interestadual de Educação dos Propagandistas Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos nos Estados do RN, PB e PE – CNPJ: 36.144.838/0001-04 - NIRE: 24400011395 – OCB-RN: 
353/2020 e OCB (Nacional): 8971, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores 
associados cooperados, que nesta data, para efeito de QUÓRUM, somam-se em 24 (vinte e quatro) em pleno gozo 
de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembléia Geral Conjunta Extraordinária e Ordinária que, se 
realizará no seguinte endereço: Av. Rio Branco, 829 -Sala 103 -Ed. Padre Cícero -Cidade Alta -Natal -RN -CEP: 
59.025-003, no dia 27 de fevereiro de 2021, em 1a convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos 
associados, em 2a convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e 
persistindo a falta de quórum legal, em 3a e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 
Pauta AGE: 
1. Eleição para PREENCHIMENTO de cargos em VACÂNCIA na Diretoria, para cumprimento de mandato 
suplementar (art. 35, §§ 4o e 5o do E. Social); 
2. Alterações Estatutárias 
3. Outros assuntos a deliberar na própria AGE 
Pauta AGO: 
1. Prestação de Contas Exercício 2020; 
2. Destinação de Sobras ou Rateio de Perdas; 
3. Eleição Conselho Fiscal; 
4. Quaisquer assuntos de interesse social, exceto os enumerados no art. 46 da lei 5.764/71 
*Notas: 
1. Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados cooperados aptos a votar nesta data é de 24 
(vinte quatro); 
2. AGE/AGO realizada em endereço diferente de sua SEDE, por motivos de “REFORMAS” na sala da sede 

  
  Natal-RN, 10 de fevereiro de 2021. 

 
IONALDO RUFINO GOMES DO NASCIMENTO 

Presidente 
 

FEDERAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE KARATÊ ENTIDADE OFICIAL  
FILIADA À CBK – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ 

 E VINCULADA AO COB – COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL 
Fundada em 15 de Setembro de 1975 

CNPJ: 08.286.338/0001-63 
 

Edital de convocação 01/2021 
Mossoró RN, 18 de Janeiro de 2021  

 
A Federação Norte Riograndense de Karate, através do seu Presidente Antonio Hércules Pessoa de Queiroz, 
vem por meio deste, convocar seus associados filiados com direito a voto, conforme estatuto, para realização 
da Assembleia Geral eletiva que acontecerá no dia 13 de Fevereiro de 2021 com primeira Chamada as 8h30m 
com a presença de todos os filiados e segunda Chamada as 9h30m com qualquer número de filiados no 
endereço Av. Hermes da Fonseca, 1296 – Tirol, Natal – RN, 59020-650, para o quadriênio de 31 de Janeiro de 
2021 a 31 de Janeiro de 2025, eleger e empossar Presidente, Vice Presidente e conselho fiscal. 
Inscrições das chapas juntamente com as anuências dos candidatos, deverão ser apresentados por uma 
associação filiada a FNK até o dia 08 de Fevereiro de 2021 em horário comercial, que será até às 17hrs no 
endereço da Rua Humberto Mendes 86, Abolição, Cep. 59619-720 Mossoró/RN. 
As Associações que não enviaram suas atas de atualizações de diretoria deverão apresentar até a dia da 
eleição 30 minutos antes. 
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE LAJES - RN 
Fátima Rovane Medeiros 

Tabeliã Pública 
e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 

Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que ESPÓLIO DE GERALDO GOMES DA ROCHA, (CPF/MF nº 011.411.984-87, CI nº 
230.160-SSP/RN), falecido em data de 26 de maio de 2008, às 20:20 horas, no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida e assinada eletronicamente pelo 4º Ofício de 
Notas de Natal/RN, em 01 de dezembro de 2020, através da Central de Informações do Registro Civil, nos termos do 
provimento nº 46/2015 do CNJ, e materializada pelo Oficial do Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN em 01 de 
dezembro de 2020, registrado no Livro “C-227”, às fls. 222, Termo nº 54.262; e ESPÓLIO DE FELIZBELA EUNICE DA 
ROCHA (CPF/MF nº 668.768.264-49, CI. nº 1.091.710-SSP/RN), falecida em data de 23 de outubro de 2013, no 
Hospital Regional Deoclécio M. de Lucena, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, conforme Certidão de Óbito expedida 
em 07.11.2013, pelo Segundo Ofício de Notas de Parnamirim/RN, registrado no Livro “C-39”, às fls. 79, Termo nº 5858; 
REQUERAM a retificação da descrição tabular, certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 588, denominada 
FAZENDA SÃO GERALDO, municipio de Lajes/RN, com área de 355,7136ha, deste Registro de Imóveis, de sua 
titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de 
Registros Publicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do imóvel 
confrontante denominado “SÍTIO DE MANOEL”  e “SÍTIO JUREMA”; pelo presente ficam os seus titulares,  herdeiros 
e/ou sucessores dos espólios de MANOEL PEDRO DA SILVA e OTÁVIO DE OLIVEIRA LIMA (CPF nº 034.280.104-
00) respectivamente,  NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste 
serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no 
artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário 
para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no 
prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 
2)anuir expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, 
finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento 
retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos 
reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o 
prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, 
poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 
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No desfile, acontece a entrega das 
faixas das Madrinhas 2021 (Múcia 
Teixeira, que é atriz e enfermeira), 
Potyguara Bardo (cantora) e Goretti 
Gomes (enfermeira e ativista). Para 
fechar, às 19h30, tem show de Poty-
guara Bardo.

 
PALCO DAS MARCHINHAS

Sucesso dos últimos carnavais de 
Natal, o Palco das Marchinhas que 
lotava o Largo do Atheneu também 
chega ao formato online. Na quinta 
edição, o projeto contará com os 
vencedores das quatro edições já 
realizadas no Concurso Dosinho de 
Marchinhas Carnavalescas (2017 a 
2020), além da entrega da premiação 
em forma de homenagens através do 
5º Prêmio Dosinho de Carnaval.

A programação acontece sexta-
-feira 12, no canal da Prefeitura do 
Natal, com a banda Perfume de Gar-
dênia na abertura acompanhada de 

intérpretes convidados e vencedores 
de edições anteriores. Dodora Car-
doso, Yrahn Barreto, Analuh Soares, 
Manassés Campos/Lene Macedo/
Clara Menezes e Didi Avelino), Elias 
do Raio-X e Larissa Costa. Às 23h tem 
3º Baile das Marchinhas 2021 com 
Dodora Cardoso, Jaina Elne e Isaque 
Galvão.

EXPOSIÇÃO DOS FIGURINOS 
Dentro da programação do Car-

naval de Natal online, haverá expo-
sição dos figurinos das Escolas de 
Samba de Natal no Praia Shopping. 
O público poderá conferir os belos 
trabalhos das escolas Acadêmicos do 
Morro, Balanço do Morro, Imperatriz 
Alecrinense, Batuque Ancestral, Em 
Cima da Hora, Grande Rio do Norte e 
Império do Vale. 

A exposição será na quinta-fei-
ra 11, a partir das 10h, com entrada 
franca.



...OU SEXO
O adjetivo que se refere a uma forma de tratamento combina com o sexo da 

pessoa: “Vossa Excelência (deputado) está alterado”.

UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIOS
Frequentemente, as pessoas têm dúvidas sobre o sentido exato de locuções 

formadas pela mesma palavra e preposições diferentes. Um desses casos é o de “a 
princípio”, “em princípio” e “por princípio”.

A PRINCÍPIO
Equivale a “no início” e fi gura em exemplos como: “A princípio pensava em 

sair, mas desistiu”; “Queria a princípio cursar Medicina, mas cursou Direito”.

EM PRINCÍPIO
Signifi ca “em tese”: “Todos , em princípio, são iguais perante a lei”; “Em 

princípio, esta medida é a melhor”.

POR PRINCÍPIO
Corresponde a “por convicção”. É a forma correta para orações deste tipo: 

“Por princípio, não tolero pessoas racistas”.
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA

IDEIA IMPLÍCITA...
Muitas vezes, a 

concordância se faz com a 
ideia implícita, e não com o 
substantivo. Vejamos exemplos: 
A Vozes foi premiada com 
o Jabuti.  Neste caso, está 
subentendida a palavra 
“editora”. É como se fosse: “A 
Editora Vozes foi premiada 
com o Jabuti”. Outros casos: 
“A Romualdo Galvão (avenida) 
vive congestionada”; “O Joelma 
(edifício) pegou fogo num 1º de 
fevereiro”.

ABRE ASPAS

Não veja a tua mão esquerda o
 que faz a tua direita. 

Jesus Cristo“

“

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

DIVULGAÇÃO

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

A LÍNGUA
DESENROLANDO 

Quem nunca saiu comprando 
suplementos sem saber o que é e se 
realmente precisa? Pois é, muitas 
pessoas fazem isso, mas estou aqui pra 
falar de um suplemento em específi co 
(posteriormente, falarei de outros) para 
que você não fi que na dúvida. Vamos 
saber sobre a glutamina?

O QUE É? É um aminoácido não 
essencial (produzido pelo nosso corpo), 
ou seja, podem ser considerados 
essenciais em determinados estados 
fi siológicos de desenvolvimento e 
determinada condição clínica como a 
fi bromialgia, artrite reumatoide, entre 
outras.

PARA QUE SERVE? Serve para 
imunidade e melhorar a função 
intestinal.

QUAL INDICAÇÃO? Por ser 
um aminoácido abundante na 
alimentação, sua indicação para 
pessoas saudáveis é dispensável. 
Porém, pessoas com doenças 
intestinais, má digestão, problema de 
imunidade ou doenças autoimunes, 
podem ter indicação de uso.

GLUTAMINA FUNCIONA? Sim! 
Vou citar abaixo algumas de suas 
funções.

• Fortalecimento do sistema 
imunológico (indispensável para a 
defesa do organismo contra doenças e 
infecções).

• Preservação e manutenção e 
ganho de massa muscular.

• Reduz o intenso catabolismo 
muscular (perda de massa magra).

• Auxilia na recuperação muscular.
• Estimula a síntese de hormônio 

do crescimento.
• Reduz ação catabólica do 

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
GLUTAMINA

hormônio cortisol.
• Melhora da função intestinal 

(melhorando a partir disso a absorção 
de nutrientes).

• Em momentos de restrição 
calórica é interessante, pois reduz a 
ação catabólica do hormônio e cortisol.

• É importante consumi-la apenas 
a partir de uma recomendação de 
um profi ssional especializado que irá 
indicar a quantidade ideal para você.

• Melhora o funcionamento do 
cérebro.

• Equilibra produção de hormônios.
• Melhora a qualidade do sono.
• Diminui a glicose no sangue.

• Melhora a memória.
• Favorece a produção de 

glutationa.
• Ajuda a eliminar a amônia do 

corpo.

QUAIS ALIMENTOS SÃO RICOS 
EM GLUTAMINA? Peixes, ovos, soja, 
grão de bico, lentilha, feijão, ervilhas, 
arroz, beterraba, espinafre.

CONTRAINDICAÇÃO DA 
GLUTAMINA? Pacientes com 
problemas nos rins e fígado devem ser 
acompanhados por um profi ssional.

GLUTAMINA ENGORDA 

OU EMAGRECE?
Ainda não existe uma resposta 

defi nitiva para esta questão, já que 
faltam estudos sobre o tema. Pelo que 
se sabe até agora, é possível afi rmar 
que a glutamina não engorda e pode 
ajudar na perda de peso. Entretanto, 
conforme exposto anteriormente, 
a suplementação só é indicada em 
situações específi cas. Portanto, não faz 
sentido começar a tomar glutamina 
somente com a intenção de emagrecer, 
até porque seus efeitos neste sentido 
não estão comprovados.

GLUTAMINA: COMO TOMAR?

O ideal é buscar a orientação de 
um profi ssional de saúde habilitado 
para consumir a glutamina como 
suplemento. Assim, será prescrita uma 
dose diária individualizada, de acordo 
com suas necessidades específi cas. 
Ao comprar um suplemento à base 
de glutamina, é importante conferir 
se o mesmo possui registro na Anvisa. 
Em geral, é recomendada a glutamina 
em pó e sua dose diária varia de 5 a 15 
gramas, fracionada em 2 ou 3 tomadas.

A glutamina deve ser misturada a 
líquidos em temperatura ambiente ou 
frios, pois altas temperaturas podem 
anular suas propriedades.



duada em Desenvolvimento Infantil 
e Arte Educacional, com ênfase em 
Teatro pela FVJ. Atuou como bailarina 
no Grupo de Dança da Universidade 
(GRUDUM) em 2005. Ingressou na 
Cia. Pão Doce de Teatro em 2006, 
onde atua até hoje fazendo parte de 
vários espetáculos e projetos a nível 
nacional, como o Pão Doce na Rural, 
patrocinado pelo BNB (2012), Funarte 
Artes nas ruas (2015), Palco Giratório 
(2016), Ocupação Caixa Cultural 
Fortaleza (2019). 

Atuando nos espetáculos “A Casa-
tória Cá Defunta” e “O Torto Andar do 
Outro” participou de vários festivais 
importantes como o Fest. Nordestino 
de Teatro de Guaramiranga (2015 e 
2020), Mostra Sesc Cariri de Cultura 
(2015), FIT – Festival Internacional de 
Teatro de São José do Rio Preto (2017), 
Aldeia Sesc Seridó (2017 e 2018), FLIP 
– Feira Literária de Paraty- (2017), 
Fest. de Teatro de Presid. Prudente 
(2018). Direção de coreografi a dos 
espetáculos “Auto de São João Batista” 
(2008) , “Lona Estrelada” (2014 e 2017), 
“Tributo a Upanema” (2018). 

Aponte a câmera do celular para o 
QRCode acima e acesse o canal 

da companhia de teatro
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ONLINE | Atriz e educadora 
física, Mônica Danuta 
apresenta seis vídeos de 
contação de histórias infantis, 
e ainda atividades recreativas 
para brincar em casa

O  projeto “História Brincada” 
chegou para apresentar 
uma sequência de vídeos 

produzidos em casa pela atriz e 
profi ssional de educação física, 
Mônica Danuta. O trabalho, que 
também conta com a parceria do 
Grupo Mulheres em Ação e PDA 
Sonhos do Sertão, com apoio da 
Visão Mundial e Cia. Pão Doce de 
Teatro, propõe exibir gratuitamente 
seis vídeos de contação de histórias 
infantis, seguidos de propostas de 
atividades recreativas para serem 
realizadas em casa, promovendo 
entretenimento e lazer.

Os vídeos começaram a ser 
exibidos na última segunda-feira 8 e 
seguem até sábado 13, sempre às 11h. 
Os vídeos fi carão disponíveis durante 
o período de dois meses, gratuitamen-
te, no canal do YouTube da Cia. Pão 
Doce.

O objetivo do projeto é estimular a 
imaginação e a criatividade, desper-
tando na criança e nos pais a prática 
da atividade física, além de incentivar 
o envolvimento familiar através dos 
jogos e brincadeiras. “Vivemos um 
período em que a mídia e as tecnolo-
gias estão cada vez mais acessíveis às 
crianças; as informações chegam pe-
los meios de comunicação ampliando 
os horizontes e os conhecimentos. Os 
livros estão sendo deixados de lado, 
as histórias estão sendo esquecidas, 
tornando um desafi o para os pais fa-
zerem com que as crianças em idade 
escolar tomem gosto pela leitura”, 
contou a atriz.

Em tempos de distanciamento 
social por conta da pandemia da 
Covid-19, um dos maiores desafi os é, 
para Mônica, reinventar a existência 
dentro de casa, com uma nova rotina. 
“O desafi o se tornou maior para quem 
tem criança em casa”, pontuou ela. O 
projeto é realizado com recursos da 
Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, 
através da Fundação José Augusto, 
Governo do Estado e Governo Federal.

CONHEÇA MÔNICA 
Natural de Mossoró, no Oeste 

potiguar, Mônica é formada em 
Educação Física pela UERN, pós-gra-

DIVULGAÇÃO

LAZER EM CASA  A atriz e educadora física Mônica Danuto conta histórias infantis e apresenta atividades recreativas

QUARTA-FEIRA,10 DE FEVEREIRO DE 2021

HISTÓRIA 
BRINCADA 

Os livros estão sendo 
deixados de lado, as 
histórias estão sendo 
esquecidas, tornando 
um desafio para os pais 
fazerem com que as 
crianças em idade escolar 
tomem gosto pela leitura”

“
MÔNICA DANUTA
ATRIZ E EDUCADORA FÍSICA
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DANIELAFREIREDANIELA
TAREFA 

O ainda secretário estadual 
de Gestão de Projetos e Metas 
Fernando Mineiro está angariando 
apoios para tentar ser empossado o 
mais rápido possível na Câmara dos 
Deputados, mas a tarefa não deverá 
ser das mais fáceis.  

 ÁRDUA 
Como se sabe, Beto Rosado é o 

último galhinho de poder que resta 
à família Rosado, que dominou por 
muitos anos boa parte da política 
potiguar, conseguindo até mesmo 
eleger Rosalba Ciarlini governadora 
do Estado. E a família parece ter se 
agarrado com força a isso.  

UNIDOS 
Beto Rosado é o “tudo ou nada” 

do grupo político mossoroense, 
principalmente após derrota em 
outubro passado da então prefeita 
da capital do Oeste, quebrando 
a hegemonia da força e do poder 
dos Rosado. E para tentar reverter 
isso e manter o nome da família 
numa cadeira em Brasília, uma boa 
quantia de dinheiro deve estar sendo 
gasta pela família nessa empreitada.  

 ESCOLHA PERFEITA 
Para tentar superar a decisão 

do próprio TRE-RN, Beto Rosado 
conta com a defesa de ninguém 
menos que o advogado Gustavo 
Severo. Aquele mesmo que já foi 
tema de matéria na revista Crusoé 
por manter relações estreitas com 
fi guras das cúpulas dos tribunais 
superiores e que tem o costume de 
almoçar com ministro que julga 
ações para as quais advoga. 

OBJETIVO 
É Severo com Beto e o também 

famoso advogado Fernando Neves 
defendendo os votos de Kerinho. É 
essa dupla que anular no TSE o ato 
do desembargador Gilson Barros, 
presidente do tribunal eleitoral do 
Rio Grande. A relatoria do processo, 
um Mandado de Segurança com 
pedido de liminar, é do Ministro Luis 
Felipe Salomão.  

HAJA PACIÊNCIA 
Nos bastidores, as conversas 

apontam que Fernando Mineiro 
assume a vaga de deputado federal 
conquistada no voto, mas não sem 
antes sofrer mais um bocadinho. 

PARCERIA 
Em Brasília, o ministro potiguar 

do Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho continua a agenda 
com representantes de países que 
podem se interessar em investir no 
Brasil. Há poucos dias, ele recebeu 
o embaixador de Portugal no país, 
Luís Faro Ramos, para apresentar 
carteira de investimentos. “Ele 
se propôs a reunir empresários 
portugueses em busca de ampliar 
a parceria e investimentos aqui no 
Brasil”, disse Rogério. 

RÁPIDAS
>> Aprovada em 17 países, 

a Sputnik V ainda não tem aval 
de agências regulatórias mais 
tradicionais. A liberação de 
vacina russa é alvo de polêmica 
entre Congresso brasileiro e a 
Anvisa. Mas dados de eficácia do 
imunizante já foram publicados 
em importante revista científica. 

>> Em julgamento iniciado 
ontem na Segunda Turma 

Polícia Federal, que investigou 
crimes cibernéticos contra 
ministros, membros da força-tarefa 
e parlamentares do Congresso 
Nacional.  

>> Dólar, risco-país e juros 
futuros subiram nesta terça-
feira após Bolsonaro falar sobre 
prorrogação do auxílio durante a 
pandemia. O presidente disse que o 
benefício deve ser retomado. 

do STF, o ministro Ricardo 
Lewandowski, relator do 
processo, votou a favor do 
envio para a defesa do ex-
presidente Lula de mensagens 
de integrantes da Operação 
Lava Jato vazadas por hackers. 
Os dados foram apreendidos 
na Operação Spoofing, da 

MAIS UM 
Falando em ministro potiguar, 

Fábio Faria anunciou em seu Instagram 
que o presidente Jair Bolsonaro 
determinou ao ministro-chefe da Casa 
Civil, Walter Braga Netto, que articule 
ações extras em apoio aos estados 
para combate à pandemia do novo 
coronavírus. 

PARA TENTAR 
De acordo com o ministro das 

Comunicações, a determinação 
do presidente é para que as ações 
complementares “ocorram sem 
interrupção das ações em curso e do 
apoio já prestado pelo Ministério da 
Saúde”. Além disso, deve envolver 
toda a administração pública 
federal em auxílio aos estados que 
solicitarem ajuda para enfrentamento 
da pandemia “em decorrência da 
insufi ciência ou do exaurimento de 
suas capacidades”.

CONFIANÇA 
Na prática, o que signifi cam 

essas ações? Falta de confi ança no 
trabalho que vem sendo realizado 
pelo Ministério comandado por 
Eduardo Pazuello, que, aliás, está 
sendo investigado pelo caos na saúde 
de Manaus? A propósito, Braga 
Netto já coordena o Comitê de Crise 
para Supervisão e Monitoramento 
dos Impactos da Covid-19, grupo 
interministerial instalado em março do 
ano passado pelo governo federal. 

ATENDENDO 
A governadora Fátima Bezerra e 

sua equipe se reuniram nesta segunda-
feira com prefeitos (as) do RN e com a 
Femurn, representada pelo presidente 
Anteomar Pereira, além do deputado 
Bernardo Amorim, presidente da 
Comissão Parlamentar Municipalista, 
e do deputado Tomba Farias, para 
tratar de demandas específi cas dos 
municípios junto ao Governo do 
Estado.

 PREFEITOS
Na ocasião, a governadora 

determinou a criação de um grupo 
de trabalho, formado por cinco 
representantes do Governo e 
cinco indicados pela Femurn, para 
discutir o atendimento dos pleitos. 
A governadora também anunciou o 
pagamento da compensação fi nanceira 
de duas parcelas do PROEDI e uma da 
Farmácia Básica a ser realizado ainda 
este mês aos municípios. 

Despedida do verão: A vereadora mais jovem de Natal Brisa Bracchi 
vai iniciar o seu mandato com visual novo e cheio de estilo. “É a 
segunda vez que tranço o cabelo e é sempre uma experiência de 
muitas descobertas”, comentou a parlamentar sobre a mudança

A superarquiteta Gracita Lopes em pose especial para a coluna na sua 
mais nova produção: um apartamento no bairro Morro Branco, que foi 
transformado por ela e a família é só sorrisos e elogios

Ministro das Comunicações Fábio Faria 
continua a sua “missão G5”. Agora no 
Japão, ele teve agenda com o vice-ministro 
dos Assuntos Internos e das Comunicações 
daquele país, Masayoshi Shintani
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“Liga dos Campeões” entra em jogo no fi nal deste mês
A “Liga dos Campeões”, direitos 

de transmissão 2021/2022 até 
2023/2024, vai entrar em jogo ainda 
neste mês de fevereiro.

A entrega das propostas, prazo 
fi nal, será no próximo dia 23, e 
como sempre acontece, as TVs 
interessadas só devem entregar os 
seus envelopes aos 45 do segundo 
tempo.

Há sempre a precaução de 
deixar até o último momento.

A agência Team Marketing é 

quem tem a missão de organizar 
todo o processo de licitação.

O andar da carruagem indica 
que, ao contrário do que aconteceu 
nos últimos anos, esta que é a 
principal competição do futebol 
europeu voltará para a TV aberta 
brasileira.

Globo e SBT já se apresentam 
como principais interessados, 
enquanto na TV paga difi cilmente 
a Turner deixará escapar aquela 
que é a sua principal propriedade, 

embora a Disney, com ESPN/
Fox Sports, e o SporTV, apesar 
dos vários campeonatos que 
já possuem, também devam 
participar da concorrência.

Além da TV, canais 
convencionais e por assinatura, 
os direitos de internet e streaming 
também estarão em disputa.

CRUZADAS

HORÓSCOPO

Futuro em foco. Novo papel profi ssional, ou 
empreendimento, alavancará a carreira. O dia trará mais 
poder, projeção e popularidade. Fortaleça a reputação 
e a posição na equipe. Mercúrio retrógrado trará 
cobrança de dívida envolvendo uma amizade.

Cuide da saúde, do conforto, da família, e arrume 
suas bagunças. Descartar coisas sem uso dará mais 
leveza aos espaços. Conte com autoestima e poder 
em apresentações, exposição de ideias, entrevistas e 
disputas de qualquer natureza. 

Uma fé poderosa unida aos contatos certos abrirá portas 
na carreira. Mesmo que você demore para formalizar 
ou fi rmar contrato, com Mercúrio retrógrado, ações 
e direcionamentos serão positivos. Avalie questões 
jurídicas. Planos de estudos e de viagens.

Encontre uma maneira diferente para expressar seus 
desejos e sentimentos. Palavras carregarão grande poder 
hoje. Você contará com argumentos imbatíveis em 
negociações comerciais, de trabalho ou nos assuntos de 
família. Bom momento para solucionar crise.

As mudanças que você deseja se tornarão viáveis. 
Desenhe estratégias e deixe a documentação em ordem. 
Mercúrio retrógrado cobrará solução de pendências do 
passado ou de assuntos jurídicos. Viagem a dois, em 
meio à natureza, com as devidas proteções de saúde.

Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. 
Resolva assuntos fi nanceiros, abasteça a casa e fi rme 
ótimos acordos hoje. Transações imobiliárias serão 
positivas. Mesmo com Mercúrio retrógrado, que poderá 
atrasar respostas, você terá excelente desempenho.

Aprofunde uma relação especial. O dia reserva emoções 
fortes na vida íntima e contatos profi ssionais poderosos. 
O foco nos relacionamentos produzirá bons resultados, 
no trabalho e no amor. Hora de encontrar respostas 
existenciais e eliminar velhas angústias. 

Poder pessoal em destaque. Sentimentos profundos 
despertarão desejos de mudanças. Descubra prazeres 
diferentes e quebre padrões. Com Mercúrio retrógrado, 
muitos questionamentos virão à tona. Faça seu dinheiro 
render mais, com pequenos ajustes no orçamento.

Excesso de tarefas e de solicitações cobrará 
reestruturações da rotina e do trabalho. A saúde exigirá 
atenção. Observe sintomas, procure o médico, implante 
novos hábitos ou, simplesmente, faça um detox e 
melhore sua disposição física. 

O fi lme da vida passará em sua cabeça hoje. Preste 
atenção aos sonhos. Talvez duvide do que já tinha 
certeza. Questionamentos poderão alterar objetivos e 
planos, com Mercúrio retrógrado em seu signo. Valerá 
também aquietar a mente com meditação.

Notícia surpreendente e emoções fortes 
intensifi carão uma paixão. O dia revelará sentimentos 
que estavam ocultos. Movimentações no ambiente 
de trabalho cobrarão observação de detalhes. Reaja 
a comentários e defenda seus princípios. 

Controle da mente e equilíbrio de suas energias serão 
fatores fundamentais nesta fase. Aproveite o dia para 
fazer amizades nas redes, contatos de trabalho, e 
aprender algo novo. Fase de realizar sonhos e fi nalizar 
um longo ciclo com presentes da vida.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

QUE DESPERDÍCIO
Na segunda-feira, digamos assim, 

a Globo teve a volta do “Conversa com 
Bial”. E como convidado, conforme 
chamadas espalhadas na programação 
desde a semana passada, ninguém 
menos que Woody Allen. Uma atração, 
indiscutivelmente.

SÓ QUE...
Depois do “Jornal Nacional”, 

novela “A Força do Querer”, o “Big 
Brother Brasil” acabou às 23h59. Ou 
seja, encerrou a programação da 
segunda-feira. Aí, pela ordem, já em 
plena terça, “Tela Quente”, “Jornal da 
Globo” e..., finalmente, lá pelas seis da 
manhã, Bial. Vamos combinar? Um 
absurdo.

SÉRIE DA RECORD
Em diferentes regiões do Brasil e do 

mundo, prosseguem os trabalhos da 
série “Ameaça Invisível”, prevista para 
estrear ainda este ano na Record. Nesta 
semana, foram realizadas gravações 
com a atriz Lis Luciddi, em Salvador. 
A produção aborda um misterioso 
vírus que contamina vários países. 

 BLAD MENEGHEL

Juliana Knust vive a protagonista, uma 
médica. 

COMPLICADO
No SBT, tudo continua muito 

difícil. Sobre o piloto do novo 
programa das manhãs, nas mãos 
de Silvio Santos para ser analisado, 
nenhuma resposta. Assim como 
outras sugestões. O moral da tropa 
está cada dia mais baixo. Nada anda. 
Nada acontece.

SÓ FECHADA
Desde a derrota do Palmeiras, 

domingo, tudo já levava a crer que a 
Globo ficaria fora das disputas finais 
do Mundial de Clubes. E vai ficar. A 
final e o jogo pelo terceiro lugar, nesta 
quinta, só serão mostrados no SporTV.

LÁ FORA
“Gênesis” estreou no dia 26 do mês 

passado em Moçambique, registrando 
11 pontos de média em sua primeira 
semana na TV Miramar.

No mesmo horário de exibição, 
venceu “A Dona do Pedaço”, na STV, 
com 3 pontos a mais.

A PROPÓSITO
Robertha Portella, após “Segundo 
Sol” na Globo, volta a fazer novelas 
na Record. Em “Gênesis”, fase 
Abraão, foi escolhida para a 
personagem Cloé.
Com passagens pelo balé do Faustão 
e “A Fazenda”, Robertha decidiu 
investir na carreira de atriz e não 
parou mais.   

A cantora Agnes Nunes, que 
conquistou artistas como Alok, Pabllo 
Vittar e Lázaro Ramo, vai ganhar um 

documentário sobre sua carreira...
Com apenas 18 anos, a jovem nas-

cida em Feira de Santana acumula 2,6 
milhões de seguidores no Instagram...
E mais de 200 milhões de streamings 

nas plataformas de música.
Globo vai começar as gravações da 
nova temporada de “Cine Holliúdy”.
Autor do premiado livro Torto Arado, 
Itamar Vieira Junior será o convidado 
do “Roda Viva”, na TV Cultura, próxi-

ma segunda-feira...Geógrafo e doutor 
em estudos étnicos e africanos pela 

UFBA, Itamar é considerado o escritor 
brasileiro mais vendido e premiado no 
País, hoje. Xuxa gravou com Luciano 

Huck para o “Caldeirão” da Globo.
Antonio Fagundes, fora de “Panta-
nal”, é o próximo alvo do streaming. 

Negociações sigilosas.Com apresen-
tação de Daniela Filomeno, o “CNN 
Viagem & Gastronomia” estreia em 

março na CNN Brasil...
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O piloto que estava comandando 
o helicóptero com o astro do 
basquete Kobe Bryant no ano 

passado não seguiu seu treinamento e 
continuou o voo, apesar da piora nas 
condições climáticas, perdeu a orien-
tação nas nuvens e bateu a aeronave, 
matando todos a bordo, afirmaram os 
investigadores nesta terça-feira 9.

O piloto Ara Zobayan foi treinado 
para subir em linha reta caso encon-
trasse nuvens, mas em vez disso ficou 
desorientado e fez uma curva fechada, 
disseram os investigadores do Conse-
lho Nacional de Segurança de Trans-
porte dos EUA enquanto se prepara-
vam para concluir a causa do acidente 
ocorri’do em 26 de janeiro de 2020.

“Ele nem mesmo seguiu o treina-
mento”, afirmou Thomas Chapman, 
membro do conselho do NTSB.

Zobayan aparentemente foi vítima 

de um perigo amplamente conhecido 
na aviação: um piloto que é levado a 
pensar que está voando nivelado quan-

do, na verdade, está fazendo uma curva 
ou mergulhando. O Sikorsky S-76B ba-
teu na base de uma encosta, matando 

Bryant, sua filha Gianna e outras sete 
pessoas.

O NTSB também identificou vários 
fatores que ajudaram a levar ao aci-
dente. Zobayan teve a oportunidade 
de pousar em aeroportos próximos, 
mas passou por cima, apesar de saber 
que as nuvens estavam envolvendo as 
colinas próximas. A empresa charter, 
Island Express Helicopters Inc., não 
tinha um programa de segurança in-
terna rigoroso.

E embora o helicóptero pudesse 
voar nas nuvens, a empresa não tinha 
permissão para fazê-lo e fazia meses 
que Zobayan não praticava esse tipo 
de voo.

O S-76B está equipado com um so-
fisticado piloto automático que o pilo-
to poderia ter programado para ajudar 
a voar nas nuvens, mas aparentemente 
não foi ativado.

A grande maioria dos voos char-
ter de helicópteros é realizada sob o 
que é conhecido como regras de voo 
visual — os pilotos devem ser capazes 
de navegar vendo o solo. Eles podem 
ser seguros, mas os riscos aumentam 
drasticamente se o tempo piorar e os 
pilotos entrarem nas nuvens, disseram 
os investigadores.

STEPHEN SYLVANIE / REUTERS

Falha de piloto levou à queda do 
helicóptero com Kobe, dizem peritos
INVESTIGAÇÃO | Perícia concluiu 
que Ara Zobayan não realizou 
manobra necessária quando 
condições de voo ficaram 
desfavoráveis. Acidente 
aconteceu em janeiro de 2020

Conselho de especialistas informou que o piloto entrou em uma nuvem sem ter autorização

No caso de Zobayan, ele foi certi-
ficado pela FAA para voar por instru-
mentos, mas não estava claro se ele 
havia realizado o trabalho necessário 
para permanecer legal, disseram os 
investigadores.

O NTSB vai votar a causa do aci-
dente e fazer recomendações na ter-
ça-feira. O conselho de segurança deve 
exigir melhores programas de segu-
rança interna nos operadores charter, 
mais requisitos para gravadores de voo 
e adicionar melhor monitoramento de 
voos usando monitoramento de dados 
moderno.

Embora os investigadores não te-
nham encontrado evidências concre-
tas de que Zobayan foi pressionado a 
continuar o voo, eles disseram que su-
as ações foram consistentes com a de 
alguém que sofreu pressão “autoindu-
zida”. Ele se tornou próximo de Bryant 
e pode ter querido garantir que ele che-
gasse ao jogo de basquete de sua filha.

A empresa poderia ter aliviado 
a pressão se tivesse feito melhor pla-
nejamento antes do voo, para que 
ele pudesse pousar em um aeroporto 
alternativo e um transporte alterna-
tivo fosse providenciado, disseram os 
investigadores.

MARCELLO ZAMBRANA / AGIF

O polêmico duelo entre Palmeiras 
e Flamengo, em setembro de 
2020, ainda repercute nos bas-

tidores. Na última segunda-feira 8, um 
torcedor entrou com pedido de liminar 
no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ) para que o Rubro-Ne-
gro seja expulso do Brasileirão deste 
ano e seja rebaixado à Série B. A infor-
mação foi divulgada em primeira mão 
pelo site “Esporte News Mundo”.

O processo, ajuizado contra a Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), 
será analisado pela 1ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca do TJRJ. O 
motivo da ação é a tentativa de adia-
mento na Justiça Comum da partida 
entre Palmeiras e Flamengo, válida pe-
lo primeiro turno do Brasileirão.

Na ocasião, o Rubro-Negro sofria 
um surto de Covid-19 e tinha 20 desfal-
ques. A decisão inicial pelo adiamento 
foi tomada pelo Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), 
após uma ação do Sindeclubes, sindi-
cato que representa funcionários de 
clubes do Rio de Janeiro. Pouco antes 
da bola rolar, a CBF conseguiu cassar a 
liminar no Tribunal Superior do Traba-
lho (TST).

No processo, o torcedor argumen-

ta que o “Clube de Regatas do Flamen-
go interferiu e violou o ordenamento 
pátrio e a regulamentação interna de 
competições, ao demandar na Justiça 
Comum caso típico e oriundo da Justi-
ça Desportiva.”

O pedido de rebaixamento do 
Flamengo se baseia no artigo 231 do 
Código Brasileiro de Justiça Desporti-
va (CBJD), que penaliza com exclusão 

do campeonato quem “pleitear, antes 
de esgotadas todas as instâncias da 
Justiça Desportiva, matéria referente 
à disciplina e competições perante o 
Poder Judiciário, ou beneficiar-se de 
medidas obtidas pelos mesmos meios 
por terceiro”.

Por fim, o torcedor também cobra 
a CBF o valor de R$ 35 mil por dano 
moral.

Jogadores do Palmeiras disputam lance com jogadores do Flamengo durante partida do Brasileirão

Torcedor vai à Justiça com pedido
de rebaixamento do Flamengo

POLÊMICA

O Grupo Bandeirantes confir-
mou nesta terça-feira 9 que 
fechou com a Fórmula 1 um 

acordo exclusivo para transmitir 
no Brasil todas as etapas das tem-
poradas 2021 e 2022 da categoria. 
A empresa vai passar as corridas 
na TV aberta e utilizar o canal pago 
BandSports para a exibição dos trei-
nos classificatórios e também para 
as duas categorias de apoio à F-1, as 
Fórmulas 2 e 3. O valor do acordo não 
foi divulgado.

A promessa da emissora é de, 
nesta temporada, exibir as 23 etapas 
da Fórmula 1, começando inclusive 
em março, pelo GP do Bahrein. Uma 
das atrações será a presença do co-
mentarista Reginaldo Leme, um dos 
nomes mais experientes do País na 
cobertura de automobilismo.

“O Brasil representa um dos cin-
co maiores mercados do mundo em 
audiência e faturamento da Fórmu-
la 1. Voltar a ser a casa da categoria 
depois de 41 anos é motivo de muito 
orgulho para nós”, afirmou o presi-
dente da Rede Bandeirantes de Rádio 
e Televisão, João Saad.

A última temporada de Fórmula 1 
transmitida pela Bandeirantes foi em 
1980. Desde então, os direitos no mer-

cado brasileiro pertenciam exclusiva-
mente à Rede Globo. O contrato com 
a emissora carioca terminou no fim 
do ano passado e não houve acordo. 
Diante disso, a Fórmula 1 abriu nego-
ciações com outros interessados. TV 
Cultura e o consórcio Rio Motorsports 
também chegaram a conversar com 
dirigentes da categoria.

A Bandeirantes terá uma equipe 
de reportagem em todos os circuitos 
do calendário para fazer a cobertura 
jornalística do campeonato para to-
das as plataformas de comunicação. 
“A Band, junto com todo o time da 
Fórmula 1, vai trabalhar muito e com 
toda a motivação para que o amante 
do automobilismo vibre com o jeito 
Band de fazer esporte. Será uma jor-
nada espetacular e não vemos a hora 
de ser dada a largada”, comentou o 
diretor de esportes, Denis Gavazzi.

A temporada 2021 está prevista 
para começar no dia 28 de março, 
no Bahrein, e tem a previsão de ser 
a mais longa da história, com 23 eta-
pas. As duas novidades deste ano são 
a estreia da Arábia Saudita e o retor-
no da Holanda ao calendário depois 
de 37 anos. O autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo, deve receber a 
prova no dia 7 de novembro.

TV Band anuncia acordo
para transmitir a Fórmula 1

AUTOMOBILISMO


