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JUSTIÇA ELEITORAL | Decisão pode anular os 8.990 votos do então candidato a deputado federal Kericles 
Alves Ribeiro, o “Kerinho”, nas eleições de 2018, e alterar o quadro de representantes da Câmara Federal

O juiz eleitoral Ricardo Tinoco 
marcou para o dia 22 de janeiro 
o julgamento do caso “Kerinho”. 

O processo pode anular os 8.990 votos 
do então candidato a deputado federal 
Kericles Alves Ribeiro, das eleições de 
2018, e alterar o quadro de represen-
tantes da Câmara Federal.

A decisão do juiz eleitoral analisa 
pedido feito por Fernando Mineiro 
(PT) para impugnar a candidatura de 
Kerinho. A defesa do petista alega que 
o então candidato não cumpriu a regra 
de descompatibilização do serviço pú-
blico.

Segundo o pedido feito pela defesa 
de Fernando Mineiro, uma certidão 
emitida pela Prefeitura de Monte Ale-
gre informa que Kerinho ocupou cargo 
comissionado na Secretaria de Traba-
lho, Habitação e Assistência Social en-
tre 1º de fevereiro e 30 de dezembro de 
2018. Ou seja, além do prazo estipulado 
para que ele deixasse o cargo público 
— em agosto daquele ano.

Desta forma, com a irregularidade 
eleitoral, os votos obtidos por Kerinho 
(8.990) deveriam ser invalidados. A de-
fesa de Kerinho,  no entanto, diz que a 
declaração é falsa. 

Para o andamento do processo, o 
juiz pediu à Prefeitura de Monte Alegre 

informe se Kerinho exerceu o cargo co-
missionado no período apontado por 
Fernando Mineiro. 

O juiz também pediu que o Insti-
tuto Nacional do Seguro Social  (INSS) 
informe se há registro de obrigações 
previdenciárias decorrentes de vínculo 
funcional de Kerinho com Monte Alegre 
no período que especificou.

Caso Kerinho seja declarado inele-
gível, os votos que ele obteve nas elei-
ções 2018 serão anulados. Desta forma,  

a definição dos representantes para a 
Câmara teria um novo cálculo do quo-
ciente eleitoral, o que tiraria uma vaga 
da coligação “100% RN I”, formada por 
Progressistas, MDB, Podemos, DEM 
e PDT, e beneficiaria a coligação “Do 
Lado Certo”, formada por PT, PCdoB 
e PHS.

Na prática, sairia Beto Rosado (PP), 
que conquistou 71 mil votos, e entraria 
Fernando Mineiro, que obteve 98 mil 
votos nas eleições de 2018.

Com anulação dos votos Kerinho, Fernando Mineiro (PT) assume a vaga de Beto Rosado (PP)

Caso Kerinho: TRE-RN define 
julgamento para 22 de janeiro

O advogado Eduardo Serrano 
da Rocha foi nomeado pelo 
presidente da República Jair 

Bolsonaro, em decreto publicado 
nesta quinta-feira 17, para exercer 
o cargo de desembargador do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT).

Eduardo Rocha assume a vaga 
do quinto constitucional, aberta em 
janeiro de 2019, após o falecimento 
do desembargador José Rêgo Jú-
nior. A nomeação foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU).

A atuação do novo desembar-
gador do TRT na advocacia soma 
mais de 35 anos. Ele é especialista 
em Direito do Trabalho pela FG-
V-Rio e em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho pela UFRN.

Também constam em seu 
currículo as experiências como 
presidente da Associação Nor-

te-Riograndense dos Advogados 
Trabalhistas (Anamatra) e como 
conselheiro federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Eduardo Rocha: 35 anos de advocacia

Bolsonaro nomeia Eduardo 
Rocha como desembargador

TRT 

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

ERRATA

Diferente do que foi publi-
cado na edição desta quinta-
-feira 17 (Página 4) do Agora 
RN, o partido do deputado 
estadual Gustavo Carvalho é o 
PSDB, não o Solidariedade. O 
texto publicado no subtítulo da 
matéria pertencia, na verdade, 
a outra reportagem publicada 
semanas atrás. As informações 
registradas no espaço, portan-
to, não fazem parte do conteú-
do da entrevista com o deputa-
do Gustavo Carvalho. Por falha 
da edição, o texto saiu repetido 
no mesmo local, provocando 
o equívoco. O Agora RN pede 
desculpas pelo erro.

REPRODUÇÃO
GOVERNO TENTA REVERTER 
NORMALIZAÇÃO DE ESTUPRO

STF TEM ‘TOP 5’ DO BESTEIROL 
APONTADO POR MINISTROS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

OPORTUNISTAS
Nos Estados Unidos, Joe Biden, sua 

vice e o ex-presidente Barack Obama 
vão furar a fila de vacinação “para dar 
exemplo”. Como se o povo americano, 
assustado com a pandemia, 
necessitasse desse estímulo.

TRIUNFO DA IRRESPONSABILIDADE
O STF acolheu ação 

irresponsável do governador do 
Maranhão para comprar vacinas 
à revelia da agência reguladora 
Anvisa, cuja missão e qualificação 
nos custa muito caro. Melhor 
extinguir, então.

VITÓRIA DO BOTAFOGO
O ministro Ricardo Villas 

Bôas Cuevas, do STJ, deu 
seguimento a ação civil do 
Botafogo contra o Porta dos 
Fundos, de um diretor do 
Flamengo, por danos morais 
e uso indevido da imagem. O 
clube é defendido pela banca de 
Luiz Piauhylino, um dos mais 
admirados advogados do País. 

BOM PARA O PAÍS, MAS...
O deputado Pedro Cunha Lima 

(PSDB-PB) apresentou elogiada 
proposta de emenda acabando 
penduricalhos que multiplicam 
salários no serviço público. Mas 
dormita na gaveta de Rodrigo Maia 
há um ano e meio.

Além de julgamentos inócuos, como o que aprovou a “obrigatoriedade 
marromenos” de vacinação, têm gerado críticas no Supremo Tribunal 
Federal (STF) iniciativas que invadem o campo do besteirol. Em troca 
de mensagens, ministros do tribunal produziram um “top five” dessas 
iniciativas, posteriores à posse do ministro Luiz Fux. Em outubro, o STF 
contratou estudo da Universidade de Oxford para conferir a qualidade de 
vida dos servidores no Teletrabalho. Em novembro, edital pediu artigos 
para a revista Suprema, a fim de promover o diálogo com a academia.

STF PARA O MUNDO
Outra iniciativa ironizada 

no “top five” é a publicação Case 
Law Compilation - Covid-19”, 
com decisões do STF em língua 
inglesa.

NOVO INFORMATIVO
Em dezembro, o STF lançou 

“o novo Informativo STF”, em 

comemoração à edição 1.000, 
“com projetos gráfico e de 
comunicação modernizados”

INTERCÂMBIO VIA ZOOM
Também saiu o programa 

de intercâmbio “Por Dentro do 
Supremo”, para faculdades, mas, 
em razão da pandemia, será um 
intercâmbio via Zoom.

O governo estuda a melhor reação para neutralizar a resolução 
do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), que autorizou “visitas íntimas” a menores infratores a 

partir de 12 anos, em unidades socioeducativas. Aguarda-se que o Sinase, 
órgão do setor, declare a resolução “tecnicamente inviável”, mas um decreto 
presidencial pode excluir a aberração regulamentando o assunto. O 
Conanda também abriu caminho para normalizar o estupro de menores de 
12 anos, mais fracos, subjugados e coagidos por internos maiores e mais 
fortes.  O Sinase pode declarar inviabilidade técnica pela impossibilidade 
de destinar “quartos para visitas íntimas” em cada unidade do sistema. 
Eventual decreto presidencial se sobreporia à resolução, tornando-a sem 
efeito prático. É a possibilidade no ramo da política. Aprovaram a medida 
irresponsável entidades como OAB, CNBB, CUT e conselho de Psicologia, 
maioria representada por mulheres no Conanda. Representante do CFP, 
Iolete Ribeiro disse que as visitas íntimas “devem ser asseguradas porque 
adolescentes são sujeitos de direito”.
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lutamos
no presente
pensando no
futuro

A�pandemia�não�acabou.�O�Sindicato�dos�Médicos�do�RN
continua�fazendo�a�sua�parte�para�que�possamos�vencer�a�Covid-19.

Realizamos visitas 
aos leitos e cantamos

Doamos computadores  

Fiscalizamos  
unidades de saúde 

Cobramos das autoridades 
abertura de leitos, UTIs Entregamos máscaras 

na mídia 
Levamos informação 

JOÃO GILBERTO / ALRN

O Ministério Público Eleitoral 
entrou nesta quinta-feira 17 
com ação de investigação 

judicial eleitoral por abuso de poder 
político contra o prefeito eleito de 
Mossoró, Allyson Bezerra (Solidarie-
dade). O caso será analisado pela ju-
íza Giulliana Silveira de Souza, da 33ª 
Vara Eleitoral.

O promotor Hermínio Souza Pe-
rez Júnior, responsável pelo caso, pede 
a cassação do registro de candidatura 
do prefeito eleito Allyson Bezerra, do 
vice na chapa, João Fernandes de Melo 
Neto, além da perda dos direitos políti-
cos dos dois por oito anos.

A investigação parte de denún-
cia de propaganda patrocinada fora 
de época paga pelo então candidato 
Allyson Bezerra, que cumpre man-
dato de deputado estadual. Várias 
postagens foram publicadas entre 
os dias 4 a 25 de agosto. À época, o 
parlamentar teve de pagar R$5 mil 
por posts patrocinados no facebook 
e instagram. A investigação identifi-

cou que algumas dessas postagens 
tinham sido realizadas do endereço 
rua Pedro Velho, 275, no bairro Santo 
Antônio. O local é o gabinete do de-
putado na cidade de Mossoró.

“Diversos dispositivos constitu-
cionais e legais foram violados (...), 
desequilibrando as condições de 
igualdade e legitimidade que devem 
permear durante toda a campanha 
eleitoral”, pontuou o  promotor Her-
mínio Souza Perez Júnior, o responsá-
vel pela ação.

Em nota, a assessoria jurídica de 
Allyson Bezerra diz que,  após a cita-
ção e contagem de prazo das ações, 
será apresentada a defesa da chapa 
eleita para a prefeitura de Mossoró. 

A assessoria jurídica do parla-
mentar lembra também que a Justiça 
Eleitoral de Mossoró julgou anterior-
mente que não houve propaganda 
eleitoral irregular. Várias diligências 
já foram solicitadas, desde antes de 
iniciar a campanha eleitoral e ne-
nhum ilícito foi encontrado.

MPE pede cassação do prefeito eleito 
de Mossoró por abuso de poder político
REGISTRO  | Investigação parte de denúncia de propaganda patrocinada fora de época paga pelo então candidato Allyson Bezerra, que cumpre mandato de deputado estadual. Várias 
postagens foram publicadas entre os dias 4 a 25 de agosto. Assesoria jurídica do parlamentar aponta que TRE apreciou caso anteriormente e que não houve propaganda eleitoral irregular

Investigação parte de denúncia de propaganda patrocinada fora de época paga pelo então candidato Allyson Bezerra para a prefeitura de Mossoró



Diante da maior crise sanitária 
do planeta, com a ascensão da 
Covid-19 — uma doença que 

desafia  cientistas de todo o mundo ao 
longos dos últimos meses—, o jorna-
lismo segue com o  papel primordial 
de informar o público com qualidade 
e transparência. Nestes tempos, o 
Agora RN foi testemunha de dramas 
familiares, analisou dados, reportou 
ações públicas de combate à Covid-19, 
acompanhou mesquinhas disputas 
políticas e também espera, dentro em 
breve, detalhar o sucesso de uma va-
cina capaz de devolver a normalidade 
para a população.

Fundado há apenas cinco anos co-
mo portal de notícias, o Grupo de Co-
municação Agora RN segue como fiel 
escudeiro da imprensa profissional do 
Rio Grande do Norte. Apesar de todas 
as dificuldades enfrentadas ao longo 
da pandemia, o grupo jornalístico per-
manece informando diariamente os 
potiguares.

A versão impressa do Agora RN co-
meçou em 2016. A experiência foi a de 
um jornal semanal de 3 mil exempla-
res, pago em banca, que só consumia 
dinheiro sem dar nenhum retorno. 
Mas isso não foi suficiente para abalar 
a confiança no impresso, assim como 
outras iniciativas dele no campo edi-
torial.

Pouco tempo passou e, em abril de 
2017, foi inaugurada a versão diária do 
jornal, ainda na versão standard, como 
era no semanal. Nessa migração, eram 
apenas quatro páginas e 500 exempla-
res, que iam para as bancas no final da 
tarde. Depois, o impresso foi ganhando 
mais páginas e a circulação também 
cresceu. Alex Viana, diretor-presidente 
do Grupo Agora RN, enxergou adiante 
outras possibilidades para o jornal, co-
mo a distribuição gratuita como ferra-
menta para viabilizar o projeto.

Ele imaginava, primeiro, que o jor-
nal seria um tabloide e já acompanha-
va de perto a experiência da gratuidade 
em alguns mercados do Brasil e da Eu-
ropa. Afinal, o modelo de tabloide (me-
tade de um jornal tradicional) gratuito 
encaixava-se totalmente na missão de 
facilitar a portabilidade e o comparti-
lhamento do jornal entre mais de um 
leitor.

Alex Viana sabia que, ao abando-
nar as bancas e ganhar as ruas, o Agora 
RN ganharia também pernas próprias 
para andar comercialmente. E, contra 
muitas opiniões, foi o que ele fez.

A versão paga perdurou até o fim 
de 2017, quando finalmente foi im-
plementado o formato gratuito. Essa 
mudança veio acompanhada de uma 
mudança no formato: passou a ser 
impresso em um formato menor, tipo 
revista, ficando assim por mais de um 
ano. Depois de pesquisar os modelos 
de jornais gratuitos no Brasil, Europa e 
Estados Unidos (e implementar a ideia 
aqui no Rio Grande do Norte), o jorna-
lista Alex Viana, fundador do Grupo 
Agora RN, precisou cultivar muita pa-
ciência.

A gratuidade do jornal, a partir de 

uma distribuição militante nos sinais 
de trânsito, padarias, empresas e re-
partições públicas, começou com cin-
co mil exemplares diários, passando 
rapidamente para 10 mil. Paralelamen-
te à consolidação do impresso, Alex 
estruturou a redação para trabalhar 
também sobre produtos novos, além 
do Agora RN que já estava nas ruas de 
Natal.

Grandes equipes de distribuição 
foram formadas, instalando na em-
presa a distribuição como apêndice 
importante de toda a operação edito-
rial. Tanto que Alex criou uma diretoria 
própria para orientar essa operação 
tão vital para o negócio. Um dia, os 
telefones da redação começaram a to-
car. Era o dono da oficina, o advogado, 
o médico, a cabelereira, o professor, o 
estudante querendo saber onde po-
deriam conseguir um exemplar, o que 
obrigou a empresa a disponibilizar, 
mediante uma taxa simbólica, a entre-
ga em domicílio.

MULTIPRODUTO
O Agora RN é um multiproduto 

editorial a serviço, ao mesmo tempo, 
do público em geral e dos clientes, em 
particular, mantendo uma prestação 
de serviços à altura desses dois grupos 
de interesses distintos.

Mas os recursos humanos dentro 
da empresa foram passando por suces-
sivas adequações e ajustes até se criar 
uma cultura própria de trabalho que 
nunca deixa de se aperfeiçoar. Afinal, 
o Agora RN já adotara para si o desafio 
de ser o primeiro impresso de grande 
circulação na história do estado a ser 
distribuído gratuitamente.

“Nascemos pequenos e grandes 
ao mesmo tempo; e como grandes 
desafios implicam em responsabilida-
des equivalentes, os objetivos não são 
pequenos: avançar em breve para mu-
nicípios polos como Mossoró, inclusive 

com redação e comercial próprios”, 
revela Viana.

Quem não conhece a estrutura de 
um veículo de comunicação nem ima-
gina a complexidade da operação. “É 
administrar conflitos, cometer erros, 
redimir-se deles fazendo a coisa cer-
ta, até errar de novo para novamente 
acertar”, resume Alex Viana. 

Conhecido âncora de um progra-
ma de rádio por anos, como ele mesmo 
costuma lembrar, nunca ganhou nada 
de graça.

JORNAL GRATUITO
Tão logo o portal foi iniciado, com 

uma pequena e operosa equipe de pro-
fissionais, na primeira sede, no mesmo 
bairro de Petrópolis, Alex começa a 
alimentar a ideia do jornal impresso, 
mesmo diante de tantas experiências 
daqui e do exterior sinalizando que 
o caminho certo já era a internet e as 
redes sociais. De fato, embora essa vi-
são estivesse correta, o jornalista sabia 
que a mídia impressa para a realidade 
local ainda seria por muitos anos um 
acessório importante dentro de um 

modelo que ele sabia ser vitorioso para 
o mercado local – a gratuidade.

O primeiro modelo jornal sema-
nal, tamanho standard tradicional do 
Agora RN, pago em banca, circulou por 
seis meses, entre 2016 e 2017, antes que 
Alex reunisse seu time de jornalistas 
para anunciar mudanças. A partir da-
quele momento, o Agora seria diário, 
ainda com preço de capa. Ao final de 
2017, o jornal passaria por outra mu-
dança, está ainda mais significativa: 
renasceria com tamanho que dava a 
metade do anterior, e com 16 páginas, 
todas coloridas. Um tabloide inglês ao 
estilo potiguar.

Essa decisão praticamente coinci-
diu com a mudança da sede do jornal 
para um espaço muito maior, que 
acomodou com sobras a redação no 
primeiro andar, com a gerência geral, 
pessoal e redação. Nesse tempo, Alex 
se dividia entre sua mesa na redação 
e sua sala pessoal na administração de 
onde passou a dirigir quase tudo que 
era possível numa jornada de 15 horas 
diárias. A concretização do modelo 
gratuito ganhou feições definitivas, co-
mo conhecemos atualmente, quando 
ele implantou uma impressora rotativa 
num grande galpão em Dix-Sept Ro-
sado, na zona Oeste da cidade, depois 
de uma série de ajustes técnicos que 
incluiu, além de viagens a São Paulo, a 
contratação de uma equipe experiente 
para dar conta do recado da parte in-
dustrial.

A tiragem subiu para os 10 mil 
exemplares e atualmente está em 7,5 
por causa da pandemia da Covid-19. 
Tudo gratuito em quatro cidades: 
Natal, Parnamirim, São Gonçalo de 
Amarante e Macaíba. E não era su-
ficiente apenas ter essa. O jornal é 
auditado pelo IVC (Instituto Verifica-
dor de Circulação), que fiscaliza as ti-
ragens dos grandes jornais e revistas 
brasileiros.
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Agora RN, cinco anos: escrevendo história, narrando o futuro  
ANIVERSÁRIO | Há exatos cinco anos, o Grupo Agora RN surgia para produzir jornalismo de qualidade e plural para os potiguares, além de ser instrumento diário para a prestação de serviços à população. Com portal online, redes sociais e sendo o único jornal de distribuição gratuita do estado,  o Agora RN segue unindo linguagens da comunicação 

Distribuído em cruzamentos e pontos comerciais da capital potiguar, o Agora RN é o único jornal impresso com entrega gratuita no RN

Nascemos pequenos e 
grandes ao mesmo tempo, 
e como desafios implicam 
em responsabilidades 
equivalentes, os objetivos 
não são pequenos: avançar 
em breve para Mossoró”

“
ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE DO AGORA RN

EDITORIAL
Redação

CINCO ANOS. 
QUE VENHAM MAIS

Mil oitocentos e vinte 
cinco dias.Esse é o 
período de tempo que 

a edição impressa do Agora 
RN convive com os potiguares, 
principalmente os natalenses, 
nestes cinco anos de existência. 
Nem sempre foi um jornal 
diário, mas, quando engrenou 
nessa periodicidade, mudou a 
tradicional forma de um veículo 
de comunicação entrar nos lares 
dos norte-rio-grandenses. 

Em seu formato tablóide, 
o Agora RN, de cara, quebrou 
um poderoso paradigma: a do 
jornalão standard pago. 

Distribuído em cruzamentos 
e pontos comerciais da cidade, 
esse novo jornal diário grátis 
completou admiravelmente o 
que a marca Agora RN já fazia 
na WEB com o seu portal e 
redes sociais – mostrar o que 
acontece no RN, em primeiro 
lugar. 

E foi com jornalismo de 
qualidade, pautado no interesse 
público, que hoje somos uma 
mídia auxiliar essencial para o 
anunciante que precisa repassar 
sua mensagem para 20 mil 
leitores diariamente. 

Com uma tiragem de 
7.500 exemplares distribuídos 
religiosamente nas ruas e no 
comércio e entregue em casa 
para quem se dispuser a pagar 
uma pequena taxa de entrega, 
o Agora RN ousou acreditar no 
impresso como um nicho que 
ainda habitará entre nós por 
muitos anos.

Não com os números 
superlativos da marca Agora RN 
na internet e nas redes sociais, 
mas como uma grife para os 
formadores de opinião, estejam 
eles espalhados nas padarias, 
tomando o café da manhã; em 
consultórios médicos enquanto 
aguardam a consulta ou dentro 
dos ônibus, indo para o trabalho. 

Os anunciantes já 
entenderam que essa força do 
Agora RN, amparada por um 
conteúdo original e cúmplice 
com a opinião pública,  já 
marcou em tons indeléveis sua 
existência nesses cinco anos de 
muito trabalho. 
Que venham, portanto, os 
próximos cinco anos.

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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Agora RN, cinco anos: escrevendo história, narrando o futuro  
ANIVERSÁRIO | Há exatos cinco anos, o Grupo Agora RN surgia para produzir jornalismo de qualidade e plural para os potiguares, além de ser instrumento diário para a prestação de serviços à população. Com portal online, redes sociais e sendo o único jornal de distribuição gratuita do estado,  o Agora RN segue unindo linguagens da comunicação 

MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE FECOMÉRCIO

“A imprensa livre e plural 
é um dos mais importantes 
instrumentos de uma 
sociedade democrática 
e próspera. O Agora RN, 
com seu trabalho sério e 
profissional é um baluarte 
do nosso estado que merece 
nossa reverência e nosso 
reconhecimento. Meus 
parabéns pelos cinco anos de 
um trabalho incansável em 
busca dos fatos.”

EUDO RODRIGUES LEITE
PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA

Em nome do 
MPRN, instituição que 
historicamente é defensora da 
imprensa livre e conhecedora 
da importância do papel da 
imprensa na democracia 
brasileira, parabenizamos o 
Agora RN pela chegada ao seu 
quinto ano de atividade. Que 
essa data se repita inúmeras 
vezes.

AFRÂNIO MIRANDA
PRESIDENTE DA FCDL RN

“Em nome da diretora 
da FCDL RN parabenizo o 
Agora RN pelos cinco anos 
de circulação. Ao longo de 
sua existência o jornal tem 
trabalhado de forma ética e 
responsável a notícia. Levado 
a informação para população, 
e em muitos casos, sido a 
nossa voz, ao noticiar fatos e 
posicionamentos ligados ao 
comércio e a economia do Rio 
Grande do Norte. Parabéns 
para a brava equipe do Agora 
RN. Vida Longa!”

ODEMAR NETO
PRESIDENTE DO 
SINAPRO/RN E DIR DA 
EXECOM AGÊNCIA

São 5 anos de Agora !!!
O Agora é presente,
O Agora é participativo ,
O Agora é dinâmico,
O Agora é digital,
O Agora é impresso.

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA ALRN

Estar atualizado com 
todas as informações 
do Rio Grande do Norte 
em apenas um veículo 
de comunicação. E 
agora. Assim, podemos 
descrever o Agora RN 
que celebra aniversário 
neste mês de dezembro e 
nós, que representamos 
o Legislativo do Rio 
Grande do Norte 
queremos parabenizar e 
ressaltar a importância 
do jornal para o nosso 
Estado. É através das 
linhas descritas no jornal 
Agora RN que lemos e 
recontamos as histórias. E 
que tenha vida longa.

BRENO SCHUMAHER 
REITOR DA UNP

 A informação e a 
educação são, sem dúvidas, 
vetores de transformação 
dessa sociedade que 
estamos construindo juntos. 
Nós, da UnP, acreditamos 
que quando impactamos 
vidas, contribuímos para o 
desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte. Temos orgulho em ser 
fonte para histórias contadas 
nessas páginas estes cinco anos! 
Vida longa ao Agora RN!

JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE DO SISTEMA 
FAERN/SENAR

“Parabenizarmos o Agora 
RN, que completa 5 anos 
de história construída com 
informação de credibilidade. 
Nós, que fazemos o Sistema 
Faern/Senar, agradecemos 
por levar diariamente aos 
leitores os melhores informes 
do setor Agro seja no 
impresso, na versão web ou 
nas redes sociais.”

ALEXANDRE OTHON  
 SINDICATO DOS 
JORNALISTAS PROFISSIONAIS 
DO RN

“O Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do 

JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO SEBRAE-RN

O jornal Agora RN está há 
cinco anos prestando valioso 
serviço á sociedade local, 
divulgando fatos importantes 
e mantendo-nos informados 
sobre os acontecimentos 
do nosso estado e do país. É 
um veículo de comunicação 
respeitado pela credibilidade 
que conquistou ao longo 
dessa jornada, que esperamos 
esteja só no começo. 
Desejamos vida longa ao 
Agora RN.

JOSÉ DE PAIVA REBOUÇAS
DIRETOR DA AGÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO DA UFRN

As formas de 
comunicação vêm se 
modificando muito e exigem 
um novo olhar sobre o 
mundo. O Jornalismo, que 
sempre busca se adaptar às 
transformações, enfrenta 
duras batalhas para informar 
com clareza e rigor. Com 
tantas mudanças e ameaças, 
podemos dizer que um jornal 
que completa cinco anos em 
atividade ou é resistente ou 
inovador. Que o Agora RN se 
mantenha firme em defesa da 
notícia e sempre valorize seu 
protagonista principal que é o 
jornalista. Parabéns.

CONSELHEIRO POTI JÚNIOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO

Parabenizo o jornal Agora 
RN e todos os seus diretores, 
funcionários e colaboradores 
pelo aniversário de 5 anos. Em 
pouco tempo de vida, tornou-
se um importante veículo de 
comunicação do Rio Grande 
do Norte, reunindo talentosos 
jornalistas em diferentes 
frentes de mídia: impressa, 
eletrônica e digital. Desejo ao 
grupo vida longa na honrosa 
luta diária em defesa da boa 
informação, numa época em 
que o combate às fakes news é 
de fundamental importância 
para manutenção da 
democracia e do bem estar 
social.  DESEMBARGDOR JOÃO 

REBOUÇAS  
PRESIDENTE DO TJRN

“Parabenizo os jornalistas 
e demais profissionais que 
fazem o Jornal Agora RN pelo 
trabalho sério, que leva ao 
leitor informação e conteúdo 
de qualidade, contribuindo 
para a construção diária e 
necessária da democracia. 
A imprensa livre exerce 
papel fundamental na 
sustentabilidade da 
cidadania”.

JOSÉ LUCENA
PRESIDENTE DA CDL NATAL

 “O Agora RN tem sido 
uma importante fonte 
de informação. Sempre 
determinado a comunicar os 
fatos mais importantes do 
cotidiano para população. 
Presta um grande serviço 
social por meio da notícia.

Nós que fazemos a 
CDL Natal reconhecemos 
o excelente trabalho 
desenvolvido pelos 
profissionais deste periódico e 
parabenizamos pelos 05 anos 
de atuação! Que possamos 
comemorar muitos outros 
aniversários.”

PAULINHO FREIRE
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NATALL

“É tempo de celebrar o 
talento de todos que fazem 
o Jornal Agora RN ao longo 
dos últimos 5 anos. Nesta 
data especial de aniversário, 
destaco a importância 
deste grande veículo de 
comunicação, que constrói 
uma trajetória calcada 
na responsabilidade e na 
credibilidade conquistada 
junto ao público natalense e 
potiguar”. 

ÁLVARO DIAS
PREFEITO DE NATAL

Agora RN faz 5 anos! 
Felicitamos o Agora RN e 
toda a sua equipe pelo quinto 
aniversário. Nesse período, o 
jornal se posicionou como um 
dos grandes representantes 
da imprensa potiguar, 
desempenhando um papel 
social importante ao bem 
informar a população. É 
responsabilidade da imprensa 
oferecer um noticiário sério e 
fiel aos fatos. Faço votos para 
que a história do Agora RN 
se prolongue seguindo esses 
princípios.

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

A comunicação é uma das 
principais ferramentas para 
o exercício da democracia 
de um país. E podermos 
comemorar os cinco anos 
do AgoraRN é reconhecer o 
importante papel que esse 
veículo vem desempenhando 
para manter o espírito da 
informação vivo e livre! Desejo 
vida longa ao jornal e que o 
trabalho de seus profissionais 
seja sempre voltado para 
contribuir, cada vez mais, 
para uma sociedade mais 
justa e igualitária.

RN parabeniza o jornal Agora 
RN pelas comemorações dos 
seus cinco anos. É mais um 
veículo de comunicação no 
Estado que gera emprego para 
a categoria e leva a notícia 
diariamente para milhares de 
potiguares. A Comunicação 
Social tem um papel 
importante para a sociedade 
em informar a verdade e 
trazer assuntos importantes 
para o nosso cotidiano. 
Parabéns!”
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JOÃO GILBERTO /ALRN

O deputado estadual Kleber 
Rodrigues (PL) recebeu nesta 
quinta-feira 17 o título de Parla-

mentar do Ano de 2020 outorgado pelo 
Comitê de Imprensa da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte. O 
colegiado, que é integrado pelos jor-
nalistas que cobrem regularmente as 
atividades da Casa, conferiu ao depu-
tado uma eleição consagradora com 
26 votos.

“Estou muito feliz com essa eleição. 
É um reconhecimento do nosso traba-
lho, do empenho, da determinação 
de construir um mandato focado no 
desenvolvimento econômico do nosso 
Estado e na qualidade de vida do nosso 
povo”, destacou o deputado Kleber.

A entrega do prêmio foi feita em 
solenidade restrita devido à pandemia 
da Covid-19 e contou com a presença 
do presidente da Assembleia Legisla-
tiva, Ezequiel Ferreira, dos deputados 
estaduais Eudiane Macêdo, Tomba 

Farias, Getúlio Rêgo, Francisco do PT 
e Hermano Moraes, do presidente da 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, do supe-
rintende do Sebrae-RN, Zeca Melo, da 
vice-presidente da CDL, Malu Fontes, 
jornalistas e familiares do homenagea-
do, os pais Severino e Aparecida Rodri-
gues e os filhos, entre outros.

O jornalista Oliveira Wanderley, 
presidente do Comitê de Imprensa, 
conduziu os trabalhos e destacou 
a importância do momento para a 
Assembleia Legislativa. “O deputado 
Kleber Rodrigues está representando 
hoje seus colegas parlamentares. A 
sua atuação parlamentar mereceu 
destaque em 2020 e que esse título lhe 
incentive ainda mais para continuar 
trabalhando em prol do Rio Grande do 
Norte”, disse.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ezequiel Ferreira, 
destacou o trabalho, a dedicação do 
deputado na condução do primeiro 

mandato. “O Comitê de Imprensa ter 
escolhido um parlamentar desta en-
vergadura, que já mostra sua compe-
tência no segundo ano de mandato, 

deixa para todos nós a sensação de 
que a Casa cresce e e oxigena-se com a 
chegada de um político deste tamanho 
e dessa envergadura”, declarou.

No discurso, Kleber Rodrigues de-
dicou o título à família e aos eleitores. 
“Sou todo gratidão. Pela família que 
tenho, pelos amigos que conquistei, 
pela confiança conferida a mim pelo 
nosso povo, pelo companheirismo de 
jornada dos colegas deputados e todos 
os colaboradores desta Casa Legislati-
va, pelo honroso título agora conferido 
a mim pelos jornalistas que integram 
o Comitê de Imprensa da Assembleia 
Legislativa”, afirmou.

O deputado elogiou o trabalho 
da imprensa potiguar e lembrou do 
desafio que o cenário atual impõe aos 
jornalistas. “A fugacidade das notícias 
e a dinâmica da própria comunicação, 
traz novas exigências para cada profis-
sional da comunicação. Sobre cada um 
dos senhores e das senhoras, sei disso, 
pesa uma grande responsabilidade. 
Recebam minha homenagem e meu 
aplauso por essa missão tão nobre e 
desafiadora”, ressaltou o parlamentar.

Deputado Kleber Rodrigues recebe o 
título de Parlamentar do Ano de 2020
RECONHECIMENTO | Deputado estadual pelo PL, Kleber Rodrigues foi consagrado como parlamentar do ano pelo Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.  
“Sou todo gratidão. Pela família que tenho, pelos amigos que conquistei, pela confiança conferida a mim pelo nosso povo”, enfatizou o parlamentar no discurso de agradecimento

Deputado estadual Kleber Rodrigues recebeu tírulo de parlamentar do ano nesta quinta-feira 17 

Solenidade de entrega da placa de parlamentar do ano para Kleber Rodriges A cerimônia conteceu nesta quinta-feira 17 na Assembleia Legislativa do RN Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira, entrega a placa de parlamentar do ano 

SEVERINO RODRIGUES
PREFEITO DE MONTE ALEGRE

“O deputado Kleber Rodrigues realiza um 
mandato de grande envergadura. Uma pessoa 
simples, de origem na nossa Monte Alegre e 
hoje um político que orgulha todo Rio Grande 
do Norte por estar fazendo a diferença com leis 
que vão desde a inclusão social até a geração de 
emprego. Kleber conseguiu, já nos primeiros anos 
de mandato, fazer a diferença em prol do povo do 
nosso Rio Grande do Norte. Muito me emociona 
contemplar as suas conquistas e, sobretudo, o 
avanço que o trabalho dele imprime ao Estado 
potiguar”, Severino Rodrigues, prefeito de Monte 
Alegre.

ZECA MELO
SUPERINTENDENTE DO SEBRAE-RN

Agradeço o trabalho do deputado Kleber 
junto às entidades do setor produtivo, espe-
cialmente durante a discussão da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa. Reconheço todo o seu 

trabalho na condução da Frente Parlamentar. Foi 
um trabalho notável. Parabéns.

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA

“Tenho muito respeito e admiração pelo depu-
tado Kleber. Vem realizando trabalho consistente, 
competente, sobretudo para o desenvolvimento 
econômico e social do nosso Estado. A reinstalação 
liderada por ele da Frente Parlamentar de Apoio a 
Micro e Pequena Empresa teve o deputado Kleber 
com muita dedicação. Tivemos, através do man-
dato do deputado Kleber, um aliado importante 
na aprovação da lei geral, que beneficia cerca de 
200 mil empresas em todo Estado e corresponde 
a cerca de 90% do total de empreendimentos que 
empregam e fazem a economia girar”, Fátima 
Bezerra, governadora do Estado.

MALU FONTES
VICE-PRESIDENTE CDL NATAL

“Nós que fazemos parte da Câmara de 

Dirigentes Lojista de Natal pudemos acompanhar 
de perto o trabalho, empenho e dedicação  do 
deputado, em especial, durante todo tramite até 
a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresas do Estado. De fato, é um parlamentar 
arrojado e comprometido com o desenvolvimen-
to e fomento do empreendedorismo do nosso RN. 
É muito bom saber que temos um representante 
do setor produtivo na casa legislativa. Parabeni-
zamos o deputado pelo prêmio (de Parlamentar 
do Ano de 2020) e pelo parlamentar que tem sido. 
Continue sempre ajudando a fazer a  diferença 
dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte”, Maria Luísa Fontes Vice-presidente da 
CDL Natal

EZEQUIEL FERREIRA
PRESIDENTE DA  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

“O deputado Kleber atua com altivez, 
inteligência, responsabilidade pública e política 
de grande mandato. Sei que o parlamentar terá 
cada vez voos mais altos, não só pelo trabalho, 

mas pela retidão de caráter, correção nas 
atitudes. Homem público não é só trabalho, 
mas princípios e altivez de princípios, caráter e 
amizade”, Ezequiel Ferreira de Souza, deputado 
estadual e presidente da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte

MARCELO QUEIROZ
PRESIDENTE FECOMÉRCIO

“O deputado Kleber Rodrigues teve um papel 
de extrema relevância na condução da votação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas do 
Estado, um dos temas mais importantes do ano 
para a nossa economia. Como presidente da 
Frente Parlamentar das MPEs e empreendedor 
que é, ele é profundo conhecedor dos desafios e 
das necessidades do setor produtivo do estado e 
tem sido uma voz importante em defesa da livre 
iniciativa. A sua escolha como Parlamentar do 
Ano, a nosso ver, coroa esta postura que merece 
também o nosso aplauso”. Marcelo Queiroz, 
presidente da Fecomércio

DEPOIMENTOS
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Agora RN: Agora que a Bri-
sanet, a empresa que o senhor 
fundou, está em cinco estados 
nordestinos (AL, CE, PB, PE e RN), 
quais são os planos?

José Roberto Nogueira:  A 
meta plantar nossa bandeira em 
todo o Nordeste por meio da Agi-
lity Telecom, rede de franquias do 
grupo, por meio da qual a meta 
é conectar todas as pequenas ci-
dades nordestinas, do interior ao 
litoral.

Agora RN: E depois?
José Roberto: Com paixão 

ser a maior operadora de internet 
banda larga do país, reconheci-
da internacionalmente. O que é 
uma boa briga, já que a Brisanet 
é genuinamente nordestina e a 
maior de capital nacional. Nós 
queremos a nossa marca, contri-
buindo com o desenvolvimento 
tecnológico das regiões carentes 
de oportunidades e investimen-
tos por meio da inclusão digital, 
movimentação da economia e 
geração de empregos.

Agora RN: Qual, na sua opi-
nião, é o grande diferencial da 
empresa?

José Roberto: Eu diria que a 
Brisanet se destaca por levar in-
ternet 100% fibra óptica às cida-
des de atuação, sendo, portanto, 
uma das poucas a oferecer este 
tipo de conexão no mercado de 
telecom.  

Agora RN: E o custo-benefício 
dessa estratégia é boa?

José Roberto: Em boa parte 
das cidades atendidas pela Brisa-
net, os valores ofertados são com-
petitivos. Além disso, a empresa 
também oferta, em muitas cida-
des, a opção de cesta de serviços 
(combo), onde o cliente contrata 
não só internet, mas também 
os serviços de tv e telefonia fixa, 
o que ocasiona em desconto e 
muitas outras vantagens para o 
assinante. E a prova de que está 
dando certo é a nossa base de 
356.000 clientes em dezembro do 
ano passado e crescendo.

CEDIDA

MARCELO HOLLANDA

“Pelas beiradas” era a expres-
são usada antigamente para 
orientar filhos e netos sobre a 

melhor forma de comer mingau quen-
te sem queimar a boca.

Desde que a Brisanet invadiu Natal 
e região metropolitana, em 2019, essa 
velha e boa lição do passado voltou a 
mostrar como empresários de qual-
quer setor podem construir prósperos 
negócios do zero.  

Um dos maiores provedores de in-
ternet via fibra óptica do país, segundo 
a Anatel, não é de hoje que a Brisanet 
usa essa estratégia de comer pelas bei-
radas para conquistar o mercado.

A tática tem dado tão certo que 
explica até a localização da sede da 
empresa, de onde se comanda os ne-
gócios em cinco estados nordestinos 
– Pereiro, no limite do Ceará com o Rio 
Grande do Norte.

Ali, olhando por uma das janelas 
do prédio central, é possível avistar 
tanto a cidadezinha cearense de pouco 
mais de 16 mil habitantes, como tam-
bém São Miguel (RN), com seus 28 mil 
habitantes.

Nesse enclave, meio cearense e 
meio potiguar, o fundador José Rober-
to Nogueira comanda o negócio há 22 
anos, juntamente com os sobrinhos 
João Paulo Estevam e Jordão Estevam.

Pode-se dizer que a Brisanet jamais 
atacou o centro do prato na primeira 
colherada, embora tenha chegado lá 
com grande apetite.

Prova disso é que Natal passou 
conhecer só no ano passado seus pro-
dutos e serviços, enquanto Pau dos 
Ferros, a 333 km da Capital, desde 2011 
já era a primeira cidade totalmente fi-
brada do Brasil graças a Brisanet.

Enquanto os players do negócio se 
engalfinhavam pelas capitais em todo 
o país, a empresa fundada pelo cea-
rense José Roberto Nogueira fez exata-
mente o contrário: criou as condições 
necessárias para se impor pelo interior, 
até chegar às capitais. Hoje é assim em 
Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Natal.

Uma estratégia que é a cara a No-
gueira, hoje com 55 anos, que migrou 
para São Paulo ainda muito jovem em 
busca de coisas novas.

Na época, ele não sabia bem quais 
eram as novidades, só conhecia o lugar 
onde elas aconteciam: São José dos 
Campos, o Vale do Silício brasileiro, se-
de de centros de alta tecnologia como a 
Embraer, General Motors e Instituto de 
Pesquisas Espaciais, para ficar nesses 
poucos exemplos.

A SAGA DO NORDESTINO
Se o paraibano Assis Chateau-

briand, fundador dos Diários Associa-
dos, foi de analfabeto a advogado em 
poucos anos e aprendeu a falar alemão 

sozinho, trancado no quarto, o que im-
pediria um curioso compulsivo como 
José Roberto, filho de Perero, de chegar 
lá?

Aos 13 anos, o fundador da tele-
com cearense desmontou o único rá-
dio de pilha da família, onde não havia 
energia elétrica, para ver como funcio-
nava a geringonça e, dois anos depois, 
encarou um curso de eletrônica por 
correspondência no Instituto Universal 
Brasileiro.

Adaptou asas a uma bicicleta usa-
da para não precisar pedalar. Acabou 
indo trabalhar na Embraer por tempo 
suficiente para pensar em novos mo-
delos de negócio para seu interior.

A partir de torres e antenas para 
levar internet via rádio para as casas 
do sertão, a Brisanet desenvolveu tec-
nologia e uma capacidade de produzir 
equipamentos que levassem o seu sinal 
aos locais mais remotos do semiárido.

Antes de trabalhar na Embra-
er, montando painel de aviões, 
José Roberto vendia roupas, pas-
sando para eletrônicos até reunir 
o capital e abrir uma loja de ma-
nutenção de computadores em 
1989.

Desse negócio, nos primór-
dios da informática doméstica e 
da internet no Brasil, saiu o insu-
mo para o projeto da Brisanet em 

São Paulo. Mas Perero, na divisa 
do Ceará com o RN, foi escolhido 
para abrigar a primeira sede da 
empresa.

Quando a internet comercial 
no Brasil  finalmente engrenou, 
em meados dos anos de 1990, a 
Brisanet já tinha planos de arras-
tar a conectividade pelas ondas 
do rádio para comunidades com-
pletamente desprezadas pelas 
grandes corporações da área.

Hoje, com mais de 300 cola-
boradores em Natal, a empresa 
soma acima de 5.500 funcionários 
pelo Nordeste. E o plano sempre 
foi o mesmo: tomar conta do seg-
mento da fibra óptica para inter-
net e TV paga até o ano que vem, 
sendo que neste momento acaba 
de expandir os serviços para Ma-
ceió, capital de Alagoas.

Eleita a líder em satisfação em 
pesquisa realizada pela Anatel 
pelo terceiro ano consecutivo no 
Nordeste, além de acumular vá-
rios prêmios, a Brisanet já colocou 
na prateira os de Empreendedor 
do Ano 2017, Endeavor; Prêmio 
Veja-Se na categoria ‘Inovação da 
revista Veja e o Trip Transforma-
dores, que desde 2007 elege todos 
os anos os homens e mulheres 
com histórias inspiradoras e que 
usam seus talentos para defender 
e reverberar causas importantes 
para transformar o mundo.

Moral da história: a Brisanet 
provou que a estratégia dos anti-
gos de provar a mingau pelas bei-
radas ainda é a melhor maneira 
de disputar espaço com gigantes 
da telecom e se dar bem.  

A prova é que hoje a empre-
sa mantém uma infraestrutura 
de rede de fibra óptica própria 
de mais de 50 mil quilômetros e 
conecta desde cabos submarinos 
que chegam da Praia do Futuro, 
em Fortaleza, a um número ex-
pressivo de regiões distantes no 
Nordeste, democratizando inter-
net, TV a cabo, telefonia fixa e 
móvel.

Meio cearense, meio potiguar, a
estratégia vencedora da Brisanet
AVANÇO | Atualmente, um dos maiores provedores de internet via fibra óptica do país, segundo a Anatel, não é de hoje que a Brisanet chega antes no interior do que nas capitais para 
conquistar o mercado nacional. Hoje, a empresa mantém uma infraestrutura de rede de fibra óptica própria de mais de 50 mil quilômetros. Objetivo é expandir ainda mais os negócios 

Meio cearense, meio potiguar: sede da empresa fica em Pereiro, no limite do Ceará com o Rio Grande do Norte

NO DETALHE, A COISA 
TODA COMEÇOU MAIS OU 
MENOS ASSIM

ENTREVISTA | José 
Roberto Nogueira, 
presidente da Brisanet

Meta é chegar em 
todas as cidades 
do Nordeste

A Brisanet se destaca 
por levar internet 100% 
fibra óptica às cidades de 
atuação, sendo, portante, 
uma das poucas a oferecer 
este tipo de conexão no 
mercado telecom”

“
JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA
FUNDADOR DA BRISANET

 50 mil km
é o tamanho da rede de fribra 

ótica da Brisanet



Fiscalização começa no próximo 
dia 25, com o objetivo de evitar 
aglomerações em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus, além 
de orientar a população sobre o des-
carte correto de lixo na orla

A Prefeitura de Parnamirim come-
ça, no próximo dia 25, uma fiscalização 
por meio da “Operação Verão”, com o 
objetivo de evitar aglomerações e pro-
porcionar segurança para a população 
em meio à pandemia da Covid-19.  
Além disso, a Secretaria de Limpeza 
Urbana de Parnamirim (Selim) vai 
intensificar a limpeza das ruas e orla, 
além de fiscalizar o descarte de lixo 
com aplicação de multa.

Com as festividades do fim de ano 
e veraneio se aproximando, é comum 
que famílias de Natal e de outras ci-
dades se desloquem para o litoral Sul 
potiguar, principalmente para Pirangi, 
localizado em Parnamirim. 

De acordo com Marcondes Pinhei-
ros, secretário da Secretaria Municipal 

de Segurança, Defesa Social e Mobili-
dade Urbana (SESDEM), a “Operação 
Verão” este ano será atípica, pois além 
das ocorrências de crimes de poluição 
sonora, perturbação de sossego e ou-
tras, as autoridades devem fiscalizar 
e fazer cumprir as novas medidas de 
segurança estabelecidas em função da 
pandemia.

“Os profissionais farão rondas 
e abordagens de conscientização 
alertando para o atual momento. É 
importante que a população respeite 
as normas e evite aglomerações e en-
tenda que nosso trabalho compete em 
garantir a segurança de todos”, disse 
Marcondes.

Pontos fixos de atendimento se-
rão disponibilizados. As diretrizes da 
“Operação Verão” foram definidas com 
representantes do Ministério Público, 
Polícia Civil e Militar, Guarda Munici-
pal, Vigilância Sanitária e Transportes. 
Em caso de denúncia, os telefones dis-
poníveis são os números 190 e 156.

Com relação à limpeza das ruas 
e do litoral da cidade, o secretário da 
Secretaria de Limpeza Urbana de Par-
namirim (Selim), Fernando Fernandes, 
afirma que vai aumentar o número de 
carros para coleta de lixo, com o reco-
lhimento diário. A secretaria também 
adquiriu um novo carro de varredura 
para limpeza das ruas.

Quem não cumprir com as orien-
tações de descarte de lixo será noti-
ficado. A prefeitura diz que todos os 
reparos com relação à iluminação já 
foram realizados, que o litoral está bem 
iluminado e preparado para o veraneio.

O último decreto da prefeitura, 
publicado no dia 7 de dezembro, ve-
tou festas comemorativas neste fim 
de ano, como a tradicional queima 
de fogos no Natal e réveillon, shows 
e eventos nas praias de Pirangi, Pium 
e Cotovelo. Fora isso, os bares e res-
taurantes terão que funcionar com 
até 50% de sua capacidade e encerrar 
suas atividades às 22h.
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Covid-19: Parnamirim vai promover 
fiscalização nas praias no veraneio
OPERAÇÃO VERÃO | Fiscalização começa no próximo dia 25, com o objetivo de evitar aglomerações em decorrência da pandemia do novo coronavírus, além de orientar a população 
sobre o descarte correto de lixo na orla de Pirangi, Pium e Cotovelo -- áreas bastante visitadas por turistas nesta época do ano. Pontos fixos de atendimento serão disponibilizados 

Praia de Pirangi, em Parnamirim, costuma receber muitos turistas na época de veraneio
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Pelo menos quatro clínicas parti-
culares de Natal já estão se pla-
nejando para receber a vacina 

contra a Covid-19 de laboratórios do 
exterior. As clínicas estão em contato 
com a Pfizer, AstraZeneca, Janssen e 
Sinovac, porém sentem-se inseguras 
com relação à autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) para aplicação do imunizante.

Nesta quinta-feira 17, o ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello disse que as 
clínicas privadas poderão importar va-
cinas contra a Covid-19 só depois que 
a demanda do SUS (Sistema Único de 
Saúde) for atendida. “Sim [rede privada 
poderá comprar], autorizado por nós, a 
partir do momento em que a gente já 
tenha cumprido o que a gente precisa 
receber. Claro que precisa comprar 
também no privado, mas com priori-
dade para o SUS, com prioridade para 
o nosso programa nacional, que é para 
todos”, afirmou.

A proprietária da Clínica Mimar, 

Giovana Maia, afirma que está man-
tendo contato com os laboratórios. 
“Nós iremos usar a vacina que estiver 
disponível para as clínicas particulares, 
estamos mantendo o contato com os 
laboratórios e aguardando uma defini-
ção", contou. 

Ao Agora RN, a Clínica Vacina 
também informou que até o momento 
não há nada concreto. A empresa, no 
entanto, explicou que possui câmara 
fria de última geração para refrigeração 
das vacinas em todas as unidades, com 
alta capacidade de conservação, já es-
tando preparada para receber as doses. 
A AMI Personali e Viva Imunne estão 
realizando estudos das vacinas em fase 
de testes e fazem planejamentos para o 
início da campanha.

Na última terça 15, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
afirmou que as liberações do uso emer-
gencial de vacinas contra a Covid-19 
não concedem às clínicas particulares 
o direito de aplicação nos clientes. 

Segundo o órgão, isso só poderá acon-
tecer após um registro definitivo dos 
imunizantes e que, neste primeiro 
momento, somente governos podem 
administrar as vacinas.

A própria Associação Brasileira 
das Clínicas de Vacinas (ABCVac) já re-
conhece que os imunizantes só devem 
chegar aos estabelecimentos em 2022, 
mas existe uma esperança de que uma 
eventual liberação em definitivo acele-
re os prazos.

O Ministério da Saúde também 
afirmou que o país vai receber 24,7 
milhões de doses a partir de janeiro, 
considerando 15 milhões da vacina 
AstraZaneca, cerca de 9 milhões do 
Butantan e outras 500 mil da Pfizer. 
Até agora, o país ainda não assinou 
contrato de compra com nenhuma 
empresa ou laboratório que produza 
os imunizantes — apenas de intenção 
—, e nesta quinta 17, o Ministério rea-
firmou que não há data definida para o 
início da vacinação.

REPRODUÇÃO

Clínicas particulares de Natal se 
preparam para receber vacina
COVID-19 | Mesmo sem definição, clínicas afirmam que estão preparadas para receber vacinas. No entanto, a previsão do Ministério de Saúde é de que a rede privada só receba doses 
depois que a demanda do SUS for atendida. Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVac) reconhece que os imunizantes devem chegar aos estabelecimentos em 2022

Ainda não há datas definidas para o início da vacinação em território brasileiro
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INGREDIENTES

Aqui está uma ideia deliciosa para 
matar a vontade de doce:

1. Cortar a banana em rodelas.

2.  Temperar com Sal e Pimenta. 
Se quiser, pode adicionar especia-
rias.

3. Colocar na air fryer ou no 
forno, em temperatura baixa para 
desidratar.

BANANA CHIPS

A banana é uma das frutas com o maior índice 
glicêmico, porém, não quer dizer que o diabético não 
possa comê-la de forma alguma. Lógico que não vai 
comer uma penca de bananas por dia! O seu consumo 
deve obrigatoriamente ser avaliado individualmente, daí a 
importância de conversar com sua nutricionista. Mas, existe 
uma tática que utilizo em pacientes e que vai ajudar a ter 
um maior controle da glicemia sem radicalismo.     

 Obtenha um caderninho alimentar, onde vai anotar o 
consumo diário, como também o resultado da sua glicemia 
sempre que aferir.     

Para diminuir o índice glicêmico de alguns alimentos, 
adicione fibras, proteínas e gorduras boas.    

 Importante verificar sua glicose antes e depois de 
comer um alimento diferente na rotina, dessa forma, ficará 
sabendo o quanto o alimento influencia em sua glicemia, de 
uma forma individualizada.     

     NUTRIIII, MAS E NA PRÁTICA, COMO FAREI?

- Você vai dar preferência a bananas que não estejam 
tão maduras. Uma dica para saber é: se o cabinho estiver um 
pouquinho verde, é ótima para consumir.     

- Usar a canela na banana, pois ela tem ação 
hipoglicemiante.     

- Usar chia e linhaça juntamente com a banana.     

- Polvilhar psyllium na banana amassada. Ou usar em 
bolos e panquecas por exemplo. O psyllium é muito rico em 
fibras solúveis (aliadas na “limpeza” do LDL) e colabora na 
diminuição do índice glicêmico.     

Então, se gosta e quer adicionar a banana em seu 
consumo alimentar, siga estas diquinhas de forma correta, 
porém, é de extrema importância SEMPRE verificar a 
glicose antes e depois (se possível 1h e 2h após). E sempre 
ficar atento (a) nos sinais do teu corpo. Cuide dele direitinho 
e com carinho, ele é a sua morada.     

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
DIABÉTICO PODE OU NÃO COMER 
BANANA? ESSA É UMA DÚVIDA QUE 
MUITAS PESSOAS TÊM.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ALLYSON FALA
SOBRE AS ELEIÇÕES 
EM  MOSSORÓ E 
AGRADECE A POPULAÇÃO

A relação estabelecida entre 
o verbo e seus complementos se 
chama regência verbal. Na notícia 
acima, destacamos duas situações: o 
emprego de “falar”, que é polissêmico, 
e a inadequação na regência de 
“agradecer”.  Podemos “falar ‘em’, ‘de’, 
‘sobre’ ou ‘por’ alguém”, por exemplo. 
Depende da intenção a se exprimir. 
Já “agradecer” deve ter o seguinte 
raciocínio: quem agradece agradece 
(algo) a alguém. Então, a frase seria “… e 
agradece à população.” Faltou o acento 
de crase. Mas esse é outro assunto.

PRIMEIRA HIDRELÉTRICA DO RN  
É ATIVADA EM BARRAGEM

Chama-se composição por 
aglutinação o processo pelo qual as 
palavras ou radicais fundem-se e ocorre 
perda ou alteração fonética. É o caso de 
“hidro+elétrica”, que deu “hidrelétrica”.  
“Planalto” (plano + alto), “embora” (em 
+ boa + hora) e “vinagre” (vinho + acre) 
passaram pelo mesmo processo.

Então, por que “paralímpico”? Essa 
é mais uma das aberrações linguísticas. 
Tudo indica que foi uma “tradução bizarra” de alguns veículos de comunicação 
que colocam o Inglês acima do bem e do mal. Quem deveria perder letra era 
“para” (prefixo que significa semelhante) e não a palavra “olímpico”. Para corrigir: 
parolímpico.

AZUL RETOMA VOOS  EM 
MOSSORÓ A  PARTIR DE MARÇO

A expressão “a partir de” só deve ser empregada em sentido temporal. 
Evitando-se empregá-la no sentido de “com base em”: “Preços a partir de 10 
reais”. Corra dessas promoções.

ABRE ASPAS

É pela prova do fogo que se reconhece 
o ouro puro. É pelas provações que reconhecemos 

o homem de bom coração.

 Sêneca“

“
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BRUNNO M
ARTINS

A quarta edição do 
“Cine Verão - Festival de 
Cinema da Cidade do 

Sol” será realizada de 20 a 22 de 
janeiro, de forma online, devido 
à pandemia da Covid-19. A pro-
gramação gratuita é composta 
por mostras de filmes, debates e 
oficinas. As inscrições de filmes 
para as mostras Cine Verão Poti 
e Cine Verão Brasil são gratuitas 
e estão abertas até o dia 28 de 
dezembro, pela internet.

Podem se inscrever filmes 

com duração máxima de 20 
minutos (incluindo os créditos), 
que possuam cópia de exibi-
ção em arquivo digital, e que 
tenham sido finalizados a partir 
de janeiro de 2019. O resultado 
da seleção será divulgado no dia 
11 de janeiro, no site do festival.

A Mostra Cine Verão Poti 
contará com obras de realiza-
dores potiguares e rodados no 
estado do RN, e a Mostra Cine 
Verão Brasil, com obras reali-
zadas por brasileiros de outros 

estados.
O Cine Verão tem como 

objetivo ampliar as plataformas 
de difusão do cinema indepen-
dente com foco na produção 
potiguar e brasileira. O festival 
conta com três edições já reali-
zadas (2018, 2019 e 2020), com 
57 filmes exibidos, 12 atividades 
formativas realizadas e um pú-
blico de aproximadamente 3.500 
pessoas contempladas com as 
ações propostas ao longo dessa 
trajetória.

ONLINE | Com o objetivo de 
ampliar a difusão do cinema 
independente, o evento acontece 
com foco na produção potiguar e 
brasileira. Inscrições estão abertas 

FESTIVAL 
CINE VERÃO

Aponte a câmera do seu celular para 
o QRCode acima e siga para o site do 

Festival Cine Verão

Escritor potiguar Damião 
Nobre pretende doar primeira 
tiragem do livro para o Hospi-
tal Infantil Varela Santiago

publicação digital “Fazia 
Calor e Usávamos Más-
caras” foi lançada nesta 
quinta-feira 17 e ficará 
disponível no site orga-
nizado pela artista Lara 
Ovídio. O projeto, que 
reúne textos de dezessete 
mulheres, foi produzido 
durante a pandemia. A 
ideia surgiu da percepção 
do potencial histórico 
e político existente nos 
diários pessoais. Quando 
a vida passa a acontecer 
dentro de casa, o registro 
do momento atual 
também se dá na esfera 
íntima. 

Lara escreve diários 
desde 2014 e passou a 
dedicar muitas horas por 
dia a essa atividade desde o 
começo da quarentena. Os 
diários acolhem a rotina da 
casa, a vida que se passa na 
janela, a perda de controle 
dos dias, mas não só isso, 
também abordam a crise 

política e sanitária do país. 
Quando o Brasil atin-

gia os mais altos patama-
res de mortes e de casos de 
infecção por Covid-19, a ar-
tista convidou mulheres do 
Brasil e de outros países, 
com perfis diversos – artis-
tas, escritoras, jornalistas, 
poetisas, mulheres que 
moravam sozinhas, em 
casas cheias, com e sem 
filhos – para lerem seus 
diários, textos e notas em 
uma live de Instagram. 
Escutar todas essas vozes 
juntas, motivou o projeto 
de publicação.

“À medida que as 
mulheres foram lendo os 
textos, fomos percebendo 
que nossas existências 
eram semelhantes, em afa-
zeres, sonhos e angústias. 
Os textos eram de uma 
força enorme. Traziam 
uma perspectiva de gênero 
para tudo que estávamos 
vivendo”, pontuou Lara.

Em um mundo cada vez mais 
tecnológico as pessoas têm 
perdido o hábito da leitura, 

e com as crianças não tem sido 
diferente, hoje os pais raramente 
leem para os seus filhos. O autor 
potiguar Damião Nobre lança neste 
mês de dezembro a fábula infantil 
“O Milagre do Livro Na Terra de Para 
Sempre”, que aborda de forma lúdica 
a importância da leitura para as 
crianças e leva os leitores a refletir 
sobre esta temática.

A obra conta a história do menino 
Vicente Príncipe da Serra do Mar, que 
sai das páginas de um livro e vai para 
o mundo real para entender por que 
as crianças deixaram de ler, fazendo 
de tudo para reverter essa situação. 
Em seu caminho, Vicente conta com 
a ajuda da Princesa Clara dos Olhos 
de Cristal e do Vovô Joca. A fábula 

lembra que personagens que já foram 
tão presentes no imaginário infantil 
só podem sobreviver se as histórias 
continuarem sendo lidas e contadas; 
e que a escola, e principalmente 
os pais, têm papel fundamental na 
formação de novos leitores.

O autor doará a primeira tiragem 
dos livros para o Hospital Infantil 
Varela Santiago; o público poderá 
dirigir-se à recepção do Hospital e 
retirar gratuitamente um exemplar 
do livro, podendo também realizar 
a doação voluntária de leite ou 
fraldas para as crianças atendidas 
pelo hospital. Uma excelente forma 
de adquirir um presente de Natal 
significativo e ainda contribuir para 
uma causa social. O livro “O Milagre 
do Livro Na Terra de Para Sempre” 
tem incentivo da Unimed Natal, via 
Lei Djalma Maranhão.

Só mulheresO milagre do livro na 
terra do para sempre

LIVROLITERATURA

A
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VERÔNICA MACEDO

A Câmara Municipal de Natal 
inici na próxima terça-feira 22 
a aprecir 524 emendas apre-

sentadas pelos vereadores da atual 
legislatura para a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) da capital.

Parte delas serão consensuali-
zadas entre os parlamentares e o 
Executivo, de acordo com a análise 
técnica da Procuradoria da Casa, 
junto à Secretaria Municipal de Ad-
ministração (SEMAD).

De acordo com a vice-presiden-
te da Casa, vereadora Nina Souza 
(PDT), para garantir a celeridade na 
apreciação do material apresentado 
pelos parlamentares, as sessões de-
verão ocorrer pela manhã e à tarde. 
“Nosso propósito é que venham mais 
emendas consensuais. Então na pró-
xima terça-feira, iremos pegar um 
maior número de consensuais para 
podermos avançar. Outra decisão 
é que teremos reuniões na terça e 
quarta-feira à tarde, de modo, que 
acredito, até quinta-feira esteja tudo 
concluído”, explicou Nina Souza.

Durante a Sessão de hoje, os 
parlamentares ainda deliberaram 
acerca dos projetos de Lei de autoria 
de vereadores que estão encerrando 
os mandatos. No total, foram apro-
vadas, em segunda discussão, sete 
matérias de diversas temáticas. Duas 
foram de autoria da vereadora Eleika 
Bezerra (PSL), uma que trata da cria-

ção do Programa de Inclusão Digital 
para e outra que trata da regulamen-
tação da identificação de alunos com 
Altas Habilidades/Superdotação na 
cidade.

De autoria do vereador Fúlvio 
Saulo (SD) foi aprovada a que trata da 
proibição de ingresso de agressores 
de idosos em cargos públicos. “Nossa 
preocupação sempre foi o combate à 
violência em todos os níveis da nossa 
sociedade. Então, proibir que agres-
sores de idosos ingressem no serviço 
público municipal é um avanço para 
que coíba esse tipo de violência que 
acontece dentro dos lares todos os 

dias”, ressaltou Fúlvio.
Já de autoria do vereador Sueldo 

Medeiros (PROS) foi aprovada a Lei 
que trata da instalação e funciona-
mento de elevadores na cidade. Do 
vereador Fernando Lucena (PT), foi 
aprovada  a Lei que Institui o Dia 
21 de setembro como Dia da Pessoa 
com Deficiência em Natal; de Mau-
rício Gurgel (PV), a lei que obriga a 
afixação de cartazes informativos 
ou placas contendo o número da Lei 
Maria da Penha e também a Lei que 
reconhece de utilidade pública muni-
cipal a Associação Gêmeos e Mais do 
Brasil (AGMB).

Câmara inicia votação das emendas 
ao Orçamento na próxima semana
LEGISLATIVO  | Câmara Municipal de Natal inicia na próxima semana a apreciação das 524 emendas 
apresentadas pelos vereadores da atual legislatura para o Orçamento Anual 2021 da capital potiguar

Discussão do orçamento da capital potiguar deve acontecer até a próxima quinta-feira 24

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Jair  Bolsonaro disse nesta quinta-feira 17 que não vai interferir nas disputas do Congresso

“Não vou interferir na eleição do 
Congresso”, afirma Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro fez 

um aceno ao MDB na disputa 
pelo Senado durante cerimônia 

de posse do novo ministro do Turismo, 
Gilson Machado, e manifestou mais 
uma vez a expectativa de avançar com 
projetos de seu interesse após a troca 
do comando do Legislativo, em feve-
reiro.

Presentes na cerimônia, os se-
nadores Eduardo Braga (MDB-AM), 
Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE) foram 
chamados pelo chefe do Planalto de “os 
três mosqueteiros”. Braga, Gomes e Be-
zerra, além da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), disputam a indicação do 
MDB para a sucessão do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Bolsonaro afirmou que não vai in-
terferir na disputa do Congresso, ape-
sar de fazer movimentos na Câmara 
para favorecer o deputado Arthur Lira 
(PP-AL) e derrotar o grupo de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). No Senado, além de 
conversar com o MDB, o presidente é 
próximo de Davi Alcolumbre, que ten-

ta apoio para Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG).

Na cerimônia, Bolsonaro defendeu 
mudanças na lei para facilitar a explo-
ração turística de áreas ambientais. 
Anteriormente, ele havia afirmado que 
pretende levar ao Congresso a votação 

do excludente de ilicitude para poli-
ciais em serviço, uma medida rejeitada 
pelos parlamentares no ano passado. 
Bolsonaro disse ter certeza que o “trio 
maravilhoso”, os três senadores do 
MDB, vão encaminhar bem a pauta 
após a sucessão.

DEFINIÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

VENTOS DE VILA PARAIBA IV SPE S.A, CNPJ 31.478.575/0001-48, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - 
LO, com prazo de validade até 14 de dezembro de 2026 em favor do empreendimento USINA DE ENERGIA 
EÓLICA VILA CEARÁ I,  composto por 09 aerogeradores, localizado na Vila Paraíba, no município de 
Serra do Mel-RN. 

Robert David Klein 
Diretor Geral 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
 

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - 
LP, para o Complexo Eólico Casqueira, composta por 15 aerogeradores, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN. 
 

Robert David Klein 
Diretor Geral 
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INFORMAÇÕES: (84) 3026-8450          natalcard.com.br                 natalcad          natalcard.com.br                 natalcad

FIQUE EM DIA COM 
A LEI n° 7.418/85.

VANTAGENS

ECONOMIA AGILIDADE SEGURANÇA PRATICIDADE LEGALIDADE

Bom para seu
FUNCIONÁRIO,
Bom para sua
EMPRESA
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DANIELAFREIRE
CASSINOS NO RN  

Nesses tempos em que o setor 
turístico sofre perdas drásticas por 
conta da pandemia, o deputado 
estadual Nélter Queiroz pensou numa 
maneira de ajudar a incrementar a 
economia no turismo potiguar: lutar 
pela regulamentação dos cassinos no 
Brasil. 

PARA INCREMENTAR 
Em discurso na Assembleia 

Legislativa, nesta semana, o 
parlamentar do MDB disse que vai 
encampar uma pressão junto ao 
Governo Federal nesse sentido. “Vou 
procurar deputados de outros estados 
para que, juntos, possamos criar um 
projeto de lei que seja votado em todo 
Brasil e que possibilite a abertura dessas 
empresas”, disse ele. 

O TURISMO 
Segundo Nélter, o funcionamento de 

cassinos deverá gerar emprego e renda 
para o País e, principalmente, para os 
estados turísticos, como é o caso do RN. 
Ele sugeriu que haja um entendimento 
com igrejas e Governo para que a 
abertura dessas casas seja viabilizada o 
mais rápido possível no Brasil. 

EMPREGO E RENDA 
O deputado ainda sugeriu os locais 

aqui no Estado que poderiam receber 
os cassinos: as praias de Pipa, no litoral 
Sul, e de São Miguel do Gostoso, no 
litoral Norte. “O RN tem cidades e praias 
onde podem ser instalados, fomentando 
emprego e renda nessas localidades”, ele 
avaliou. 

SATISFEITO 
O ex-prefeitável e senador Jean Paul 

Prates festejou esta semana a aprovação 
no Senado do PLP 101/2020, que 
promove o equacionamento das dívidas 
dos entes federados com a União. 
O texto é considerado benéfico aos 
estados por, através de contrapartidas 
associadas a medidas de controle 
fiscal e acionário de empresas estatais, 
“renegociar suas dívidas em condições 
mais vantajosas e reabrir prazo para 
adesão à renegociação”.  

CONDIÇÕES 
O PLP, que segue agora para sanção 

presidencial, busca fazer com que 
unidades da Federação com baixa 
capacidade de pagamento possam 
voltar a contratar operações de crédito 
com o aval do governo federal. Em 
troca, os interessados se comprometem 
a adotar medidas de ajuste fiscal de 
caráter estrutural. 

UM DEFEITO 
Prates, que acha o projeto “muito 

melhor do que a Lei Mansueto”, 
explicou em suas redes sociais que a 
bancada do PT reconheceu os avanços, 
mas registrou o equívoco em cobrar 
contrapartida dos estados na linha da 
austeridade. Para os estados aderirem 
ao programa têm que adotar três 
medidas previstas no programa de 
recuperação fiscal. 

RÁPIDAS
>> “Quem fala que não 

vai se vacinar porque é uma 
decisão individual diz isso 
por ignorância. A vacinação 
não é nem nunca foi uma 
preocupação individual”. Da 
infectologista Raquel Stucchi, 
da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), que 
explicou: “A decisão de se 

Mas estados e municípios 
poderão impor restrições para 
quem se recusar a ser vacinado. 

>> Vacinas contra Covid-19 
são eleitas as descobertas 
científicas do ano pela revista 
Science. O periódico científico 
aponta imunizantes e o esforço 
coletivo na corrida como maior 
legado da ciência em 2020. 

vacinar tem impacto na saúde 
coletiva”. 

>> A maioria do STF 
votou a favor de vacinação 
obrigatória contra covid nesta 
quinta. A medida, contudo, não 
significa vacinação à força, sem 
o consentimento do paciente. 

ELOGIO 
A assinatura ontem, do 

decreto que regulamenta a lei 
que dá o direito a pessoas de 
baixa renda obterem a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) de forma gratuita, pela 
governadora Fátima Bezerra, foi 
motivo de elogio por parte do 
deputado Nelter Queiroz, um 
defensor da causa.  

COM RECLAMAÇÃO 
Nélter, que lembrou que 

ainda na gestão da governadora 
Rosalba Ciarlini ele e o então 
deputado Wober Júnior 
defenderam a aprovação do 
projeto, no entanto, lamentou o 
fato de não ter sido convidado 
pelo Governo para a solenidade 
de assinatura da lei. 

PROTAGONISMO 
Arezzo e Augusto Bezerril 

comemoram a primeira 
participação do ABZ LAB no 
Brasil Eco Fashion fazendo 
convite em torno do projeto 
Ciclos e Tramas, que se inicia 
com apresentação do trabalho de 
bordado de junco sobre juta feito 
pela artesã Dona Josa na Arezzo 
Natal. De 18 a 21 de dezembro, 
as peças de mesa criadas pela 
artesã estarão expostas, seguindo 
todos protocolos, e serão motivo 
de sorteio, via concurso Cultural.  

E SUSTENTABILIDADE 
O jornalista Augusto Bezerril 

disse que o momento é um 
reconhecimento do apoio da 
grife no instante embrionário do 
ABZ LAB. “Nós temos especial 
atenção às iniciativas que são 
capazes de unir protagonismo 
das mulheres e sustentabilidade”, 
afirmou Patrícia Porto. 

ENQUANTO ISSO...  
Palone Leão criou pulseira 

em homenagem à Igrejinha de 
Trancoso, cartão postal da Bahia, 
para a sua Palone Designer, 
que está entre as grifes da loja 
Namix, conhecida por atrair 
‘influenciadores’ nas festas de 
fim do ano no litoral baiano. 

SUGESTÃO 
Em um ano em que se 

recomenda um Natal mais 
contido e com menos pessoas 
reunidas, o catálogo da P&C 
Natal para o período desponta 
como boa opção de presente. 
A cesta natalina é destaque no 
mix, reunindo produtos como 
panetone, rabanada, quiche, 
salgadinhos e frios. Também 
há produtos que podem ser 
adquiridos à parte e com preparo 
caprichado, como peru, pernil e 
canapé. As encomendas podem 
ser feitas nas duas lojas P&C em 
Petrópolis e Ponta Negra ou por 
um dos telefones 

Senador Jean Paul Prates em 
clique, nesta terça, no plenário do 
Senado Federal, durante votação do 
Fundeb. “O Senado restabeleceu 
os recursos do novo FUNDEB para 
a educação pública. Não podíamos 
deixar que fossem desviados para a 
iniciativa privada recursos que são 
da educação pública”, disse

Fernando Amorim, gerente regional 
da Moura Dubeux, ao lado de Mariana 
Fantato, gerente de Marketing e a 
gerente de Vendas Eduarda Dubeux, 
celebrando o sucesso do pré-
lançamento do Olhar das Dunas, novo 
empreendimento da MD em Natal

Ministro potiguar Fábio Faria 
participando da homenagem ao 
sogro feita pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que instituiu o selo 
em homenagem aos 90 anos do 
dono do SBT
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Mesmo sem tantas garantias, você dará passos firmes 
na direção de um futuro estável. Mudanças no papel 
profissional ou até mesmo de profissão serão positivas. 
Fique de olho numa oportunidade que surgirá hoje ou 
amanhã. 

Segurança financeira e estabilidade da vida familiar serão 
prioridades. Aproveite para resolver assuntos da casa e 
cuidar do patrimônio. Momento de fortalecer as bases 
afetivas e jogar a autoestima para cima. Aproveite a 
passagem de Vênus em seu signo para cuidar do corpo.

Fé, horizontes amplos e conexões poderosas marcarão 
o dia que beneficiará uma sociedade e o amor. Atenção 
à saúde será fundamental. Antes de tomar decisões e 
planejar uma viagem, confira notícias e informações de 
segurança. 

Aposte em maior abertura a novos relacionamentos. 
Comunicações e contatos estarão aquecidos, hoje. Ótimo 
para captar trabalho, clientes e também para aumentar 
as chances para o amor, se estiver em busca de novas 
emoções. Cheiro de novidade no ar! 

O planejamento do futuro levantará questionamentos 
profundos sobre mudanças de comportamento e rotina. 
Inseguranças no amor ou num novo projeto merecerão 
reflexões. Ideias inovadoras movimentarão o trabalho. 
Estude uma ferramenta tecnológica.

Boas perspectivas na área financeira. Se estiver em 
busca de oportunidade de trabalho, você poderá firmar 
um contrato promissor. Conte com segurança numa 
entrevista ou negociação. Situação desconfortável com 
uma amizade, ou reformulação na equipe.

Assuntos de família interferirão nas decisões sobre o 
futuro e o amor. Sol e Saturno em harmonia aumentarão 
responsabilidades nos relacionamentos e darão mais 
segurança numa relação especial. Hora de pensar no 
casamento e desenhar planos. 

Empatia e firmeza de caráter fortalecerão sua posição 
num grupo poderoso, hoje. Ótimo momento para 
projetar a imagem e conquistar simpatias. Conversas com 
amigos inspirarão soluções práticas e inteligentes para 
vencer desafios, resolver um problema familiar.

Divida o tempo entre trabalho e cuidados de saúde. 
Solução de um antigo problema dará segurança. Conte 
com apoio da família e de uma amizade especial para 
vencer inseguranças. A fé afastará medos e levantará o 
astral. 

Aumente a sintonia com sua força espiritual e afaste 
inseguranças. Planos de longo prazo serão decididos com 
mais segurança. Sol e Saturno trarão reconhecimento 
profissional e consolidação da carreira. Ideias originais 
poderão se transformar em projetos.

Carreira em ascensão. Fique de olho numa oportunidade 
de rendimento extra, alteração de contrato ou promoção. 
Notícias animadoras de longe. Espere por surpresas 
no amor. Se estiver só, novo romance começará com 
conversa instigante e afinidade de pensamento. 

Proposta de uma amizade trará animação. Amplie 
a participação na equipe, ou interações nas redes. 
Negócios estarão aquecidos. Você poderá firmar 
uma parceria poderosa e aprofundar relações. 
Desconfianças ou ciúmes levantarão inseguranças.

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 1

Bate-Rebate
nLuiz Bacci já gravou o especial 
do “Cidade Alerta”, que a Record 
vai exibir na programação de fim 

de ano.nNovela “Gênesis” tem um 
perfil no Instagram com registros 

dos seus bastidores...nÉ mais 
um mecanismo, entre os vários 
que estão  sendo utilizados, para 
a divulgação da sua estreia em 

janeiro.nBand já tem desenhado 
o novo cenário do “Show do 

Esporte”. Pronto para construção...
nDeve ser utilizado a partir dos 
primeiros programas de 2021.
nTV Cultura está fazendo a festa 
dos funcionários, com distribuição 

de cestas de Natal e brindes.
nNa dramaturgia da Globo o 
pensamento de agora é dar um 
tempo nos remakes e investir 

mais em textos originais...nDe 
qualquer forma alguns casos, em 
particular, ainda serão estudados.
nO último “Conversa com Bial” 

desta temporada será exibido nesta 
sexta-feira, e encerra também a série 
de entrevistas especiais sobre os 70 
anos da televisão em nosso país...

Suspense: Luciana Gimenez ainda não renovou com a Rede TV!
O assunto Luciana Gimenez, se 

renovará ou não com a Rede TV!, 
virou um grande mistério. O que 
se sabe é que já existiram reuniões 
para tratar do caso, mas sem ainda 
chegar a uma solução, o que tem 
preocupado bastante aqueles que 
trabalham diretamente com ela.

Agora, com as férias que 
começam hoje e devem se estender 
até o final de janeiro, as chances 

de alguma coisa vir a se alterar 
ou se resolver nos próximos 
dias são próximas de zero. Mas, 
considerando que o vencimento 
do atual compromisso só será 
em março, ainda há um certo 
tempo para que as partes voltem a 
conversar.

Como uma das principais 
estrelas da casa, os detalhes  
contratuais da Luciana sempre 

foram tratados diretamente com 
os sócios. E agora não está sendo 
diferente.  A rádio corredor, sem 
que ninguém confirme, fala que 
ela não estaria concordando com 
uma nova proposta de redução de 
valores. E que seria esta a grande 
questão.

O fato é que, de forma oficial, 
ninguém se manifesta, o que só 
aumenta o tamanho do suspense.

PAULO BELOTE

SEM PREVISÃO
A pandemia bagunçou o 
cronograma da dramaturgia e 
isso inclui vários trabalhos do 
streaming. “Bom Dia, Verônica”, 
produção da Netflix com Tainá 
Muller, por exemplo, já tem a 
segunda temporada confirmada, 
mas sem início de gravações 
definido por causa do aumento 
de casos da doença. Tainá está 
na reprise de “Flor do Caribe”, 
e também envolvida com os 
trabalhos de pós-graduação em 
Filosofia.       

CUIDADOS
Devido aos casos de Covid-19 

registrados em “Quanto Mais Vida, 
Melhor!”, novela na fila das sete, na 
Globo, os atores do chamado grupo 
de risco só voltarão a gravar entre 
janeiro e fevereiro. Jussara Freire, 
Marcos Caruso, Ana Lucia Torre, Tato 
Gabus Mendes, entre outros, irão 
aguardar um melhor cenário.

PARA TUDO
No começo da próxima semana 

serão interrompidos os trabalhos de 
produção e gravação de programas no 
SBT. Férias para todos. Como sempre 
acontece, e também porque não pode 
ser de outra forma, só o jornalismo 
continuará operando normalmente.

VAI QUE VAI
Quanto ao jornalismo do SBT, 

mesmo diante dos tantos desfalques 
nos últimos tempos, o atual quadro 
de trabalho será mantido por mais 
alguns meses. Existem promessas de 
contratações, mas só para março ou 
abril.

POR OUTRO LADO
Ticiana Villas Boas acaba de 

acertar com o SBT para 2021. E ao 

contrário do que vinha acontecendo, 
ela não irá mais integrar a equipe do 
“Bake Off ”. Fará um novo programa, 
que ainda está em fase de formatação.

TUDO PRONTO
Equipe do “Domingão do Faustão” 

também entra em recesso neste final 
de semana. Todos os programas 
de janeiro, com “Ding Dong” e 
“Videocassetadas”, já foram gravados.

HORA EXTRA
Todo pessoal do esporte da 

Band e BandSports, ou mais 
diretamente aqueles envolvidos 
com as transmissões da Conmebol, 
continuam no aguardo de uma 
compensação pelos serviços 
prestados. 

Foram vários jogos da 
Libertadores e seleções, só que 
ninguém recebeu nada por eles.

NÚMEROS
Os serviços de streaming 

continuam voando em números de 
assinaturas.

A Netflix chegou à marca de 195 
milhões em 190 países. A Disney +, 
com apenas um ano e dois meses, já 
tem 137 milhões.
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REPRODUÇÃO

O jovem Fábio Vilar Filho, de 10 
anos,  vai representar o Brasil na 
Paris Saint-Germain Academy 

World Cup, evento com as seleçoes das 
escolas do clube francês, na França.

Vestir a camisa da seleção brasileira 
é o sonho de quem pretende ser jogador 
de futebol. E esse passo será dado pelo 
garoto. Ele foi convocado para repre-
sentar o país no torneio que reúne as 
seleções das escolas de futebol do clube 
francês pelo mundo e que será disputa-
do entre os dias 14 e 18 de maio de 2021.

Fábio é aluno da PSG Academy Na-
tal e já tem algumas conquistas no cur-
rículo, como o título de campeão brasi-
leiro Sub-9 da PSG Brasil Cup, realizado 
em janeiro no estádio Allianz Parque, em 
São Paulo. Na última semana, foi vice-
-campeão do 2º Nordeste Open, torneio 
promovido pela Confederação Nacional 
de Futebol7, em Natal.

“Meu pai recebeu a ligação do co-
ordenador da escola e foi uma alegria 
grande em casa. Eu gosto muito de jogar 
futebol e fazer isso vestindo a camisa do 
Brasil vai ser muito emocionante”, conta 
o jovem goleiro. 

O pai, Fábio Vilar, também não 

esconde a emoção em ver o filho repre-
sentando o país em uma competição 
internacional. “Ainda estamos assimi-
lando essa grande notícia. Ficamos mui-
to contentes em saber que Fabinho foi 
convocado pela PSG Academy para ser 
o goleiro da nossa seleção, na categoria 
dele, nessa competição”, explicou.

Até a competição, Fábio seguirá o 
ritmo de treinamentos na PSG Academy 
Natal. 

Quando estiver mais próximo do 
torneio, os convocados se reunirão entre 
os dias 10 e 13 de maio, em São Paulo, 
para os últimos acertos antes da viagem 
a Paris. 

Ao todo, 14 países participarão da 
PSG Academy World Cup: França, Bra-
sil, Canadá, Estados Unidos, Grã-Breta-
nha, Portugal, Marrocos, Egito, Arábia 
Saudita, Indonésia, Líbano, China, Tur-
quia e Austrália.

Potiguar é convocado para torneio de 
futebol da escola do PSG na França
VOA, GOLEIRO | Potiguar Fábio Vilar Filho, de apenas 10 anos, vai representar o Brasil na Paris Saint-Germain 
Academy World Cup, em Paris. Torneio vai acontecer entre os dias 14 e 18 de maio do próximo ano

Vestir a camisa da seleção brasileira é o sonho do jovem goleiro Fábio Vilar Filho

A meia-atacante Marta foi 
anunciada como nova em-
baixadora da Neo Química, 

empresa que dá nome ao estádio do 
Corinthians, em São Paulo. No vídeo 
de anúncio de sua parceria com a 
detentora dos "naming rights", ela 
declarou o seu amor pelo clube alvi-
negro ao dizer que a equipe paulista 
"é o time de seu coração". Isso foi 
suficiente para que os torcedores co-
rintianos especulassem uma possível 
contratação da jogadora, que por seis 
vezes foi eleita a melhor do mundo.

O que se sabe até agora é que o in-
teresse do Corinthians é real de levar 
Marta para o Parque São Jorge, como 
fez com Ronaldo Fenômeno anos 
atrás. O próprio diretor de marke-
ting e de comunicação do clube, José 
Colagrossi, que divulgou o vídeo da 
parceria entre Marta e Neo Química, 
confirmou a informação. "Interesse 
existe", mas "sem promessas", disse o 
dirigente em resposta a uma torcedo-
ra no Twitter.

Nos últimos anos, o Corinthians 
tem mostrado ser uma potência no 
futebol feminino. Recentemente, o 
clube venceu o Campeonato Brasi-
leiro, a Copa Libertadores e disputa a 
final do Campeonato Paulista contra 
a Ferroviária. Além dos torcedores, 
quem também especulou a possível 
contratação de Marta foi o perfil ofi-

'Há interesse, mas sem promessas', 
diz diretor corintiano sobre Marta

FUTEBOL FEMININO 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – SEMARH

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2020, 
às 10 horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Alteração do inciso XIII do artigo 49 do Estatuto Social. 

Natal, 15 de dezembro de 2020
DIRETORIA EXECUTIVA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS, para a extração de Caulim com área de 06 ha e volume de extração de 
900 m³  localizado no Sítio Bolandeira, Zona Rural do Município de Equador – RN. A área do empreendimento 
encontra-se inserida no processo DNPM: 840.265/1993. 

 
Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio 

Diretor 

 

 
 
 

 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS 

 
CERÂMICA RIO PIRANHAS LTDA inscrita sob o CNPJ: 02.577.804/0001-83, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada – RLS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado 
no Sítio Sobrado, S/N, Zona rural, situada no município de Jardim de Piranhas-RN. 

 
Carlos Sérgio Batalha 

Sócio Proprietário 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA 
 

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem 
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, 
do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá ser obtido junto à Notificante, acrescido das 
demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data 
de sua efetiva liquidação, além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 
das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará, 
nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos 
encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à 
unidade imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação. Ultrapassado o prazo da intimação final 
acima referenciada, sem que tenha sido efetivado o pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, 
regular e formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente 
adoção das demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o leilão 
público da unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97. 

Natal/RN, 15 de dezembro de 2020. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 59 Roberto Cabral de Medeiros 
CENTRAL PARK “I” 91 Rodolfo José Barreto Barbosa 
CENTRAL PARK “I” 93 MGM Construções e Empreendimentos 
CENTRAL PARK “I” 109 Fabiano Farias Monteiro 
CENTRAL PARK “I” 125 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 127 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 174 Lucas Lobato Diniz 
CENTRAL PARK “I” 15 Nadja Karina Nascimento Caetano 
CENTRAL PARK “II” 99 MB Construções Ltda. 
CENTRAL PARK “II” 126 Marinalva Soares Fernandes Pinhata 
CENTRAL PARK “II” 137 Gustavo Henrique Ferreira Malaquias 
CENTRAL PARK “II” 147 Renato Cysneiros Lira 
CENTRAL PARK “II” 173 Iolanda Galisa Montenegro 
CENTRAL PARK “II” 175 José Ronni Von Bernando da Silva 
CENTRAL PARK “II” 180 Laureano Marques de Oliveira 
CENTRAL PARK “II” 186 Elias Morais de Lima 
CENTRAL PARK “II” 189 Carlos Marcelo Garcia Cacho Ribeiro e outra 
CENTRAL PARK “II” 194 Felipe Eduardo Rodrigues de Medeiros 
CENTRAL PARK “II” 232 Jurandi Gomes de Medeiros Filho 
CENTRAL PARK “II” 233 João Higor Pinto Dias 

 
 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 
 

J P DA SILVA DERIVADOS DE PETROLEO, CNPJ: 26.638.243/0001-43, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Regularização de Operação - LRO, com validade: 27/11/2022, para Posto de revenda de 
combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 60m3, localizado na Rodovia RN 160, Estrada 
Natal a São Gonçalo do Amarante, S/N, Loteamento Samburá, São Gonçalo de Amarante/RN. 

 
JOSINALDO PEREIRA DA SILVA 

PROPRIETÁRIO 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
 

MOSSORÓ COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 39.941.478/0001-51, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 180m3, 
Localizado na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Km 26 BR 304, Faz. Santa Julia, Mossoró/RN. 

 
MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
 

Posto Macaco LTDA, CNPJ: 13.086.316/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de Licença de 
Operação para posto de revenda de combustíveis líquidos, localizado na Avenida Bacharel Tomaz Landim, 17, 
Jardim Lola, município de São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.290-000. 

 
Lucas Batista Dantas 

Sócio-Diretor 

 

cial do Brasileirão no Twitter. "Imagi-
na a Rainha usando a camisa do atual 
campeão", escreveu.

Aos 34 anos, Marta está na reta 

final de seu contrato com o Orlando 
Pride, que disputa a principal liga de 
futebol feminino dos Estados Unidos, 
a WNLS. 
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