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Governo Fátima não 
teve culpa no caso 
dos respiradores, 
conclui MP

Para Cícero, Álvaro 
Dias e Carlos Eduardo 
tratam Natal como 
cidade do interior

Juiz diz que não
pode fazer nada
para evitar saída
da Petrobras do RN

ANÁLISE. 4 | Procurador-geral 
do Ministério Público de Contas 
considerou que não houve má fé 
no uso de R$ 4,9 milhões para 
compra dos respiradores pelo 
Consórcio Nordeste

ELEIÇÕES 2020. 3 | Vereador 
criticou prefeito Álvaro Dias por 
anunciar prima da mulher de 
Carlos Eduardo Alves como 
candidata a vice-prefeita na 
chapa para reeleição

DECISÃO. 3 | Juiz federal Magnus 
Delgado extinguiu ação 
protocolada por deputados e 
senadores do RN afirmando 
que decisão da Petrobras é 
empresarial, não política

TRAFICANTES DO RIO 
JÁ TÊM “EXÉRCITO” 
MAIOR QUE A PM

DEPUTADOS  DO RN 
AVALIAM SAÍDA DA 
PETROBRAS

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 

DANIELA FREIRE. 4 | 

Coral potiguar representará Norte e 
Nordeste em Festival Internacional

SEGURANÇA. 2 | Região Metropolitana de Natal 
acaba de registrar um aumento de 17,6% no 
número de armas de fogo apreendidas.
Dados da Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análise Criminal (Coine) da 
Secretaria Estadual da Segurança Pública 

e da Defesa Social (Sesed) mostram este 
aumento. De janeiro a junho de 2019, 
foram apreendidas 261 armas de fogo na 
Região Metropolitana de Natal. Já este 
ano, no mesmo período, já foram 307 
apreensões.

CULTURA. 7 | Festival “In Linea” reunirá coros de países como Argentina, França e Estados Unidos, além de importantes corais 
brasileiros. Apresentação acontecerá no domingo com participação do coral de projeto de extensão de universidade potiguar

TRANSPORTE. 4 |  O juiz Francisco Seráphico da Nóbrega, 
da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou 
nesta sexta-feira 28 que Prefeitura do Natal restabeleça, 

no prazo máximo de cinco dias, a circulação de toda 
a frota de ônibus e opcionais do sistema público de 
transporte.

A medida, segundo o juiz, é para evitar maiores 
aglomerações que favoreçam a disseminação do 
contágio pela Covid-19.

ENTREVISTA. 5 |  Empresário Manoel Etelvino, do Supermercado Nordestão, relembra 
trajetória, conta como a marca tem sido impactada pela pandemia e anuncia que 
grupo escolheu a Paraíba, e não Mossoró, para expandir atividades fora de Natal

EXPANSÃO
PELO 
NORDESTE

Justiça manda empresas de ônibus 
rodarem com 100% da frota em Natal

Menos 
armas  
nas ruas

Afastado, Witzel 
pode voltar ao 
cargo na quarta, 
com aval do STJ

Caso Petrobras: 
Fernando Mineiro 
rebate críticas
de Fábio Faria

OPERAÇÃO TRIS IN IDEM. 
5 | Governador do Rio, 
Wilson Witzel, foi afastado 
sob acusação de 
irregularidades na saúde

POLÍTICA. 3 | Secretário 
pediu para que ministro use 
prestígio para evitar saída 
da estatal do RN, em vez 
de atacar governo Fátima
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TRAFICANTES DO RIO JÁ TÊM 
“EXÉRCITO” MAIOR QUE A PM

WITZEL TENTOU MANTER 
“CANALHA VAGABUNDO” NA SAÚDE

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

Wilson Witzel chamou de “canalha” e “vagabundo” o ex-
secretário de Saúde Edmar Santos, que virou delator e peça chave no 
afastamento do governador pelo STJ. Mas o governador afastado do 
Rio de Janeiro lutou para mantê-lo no governo. Assim que exonerou 
Santos por corrupção na Saúde, Witzel o nomeou na Secretaria de 
Acompanhamento da Covid-19, mas a nomeação foi suspensa pela 
justiça � uminense. Sem o cargo, Santos optou pela delação premiada 
e entregou o esquema.

RAPOSA NO GALINHEIRO
Alvo de denúncias 

de fraude na compra de 
respiradores, Santos foi 
exonerado e nomeado de novo 
na mesma edição do Diário 
O� cial.

TUDO TEM LIMITE
Ao suspender a nova 

nomeação, a juíza Regina 

Chuquer disse que a 
“discricionariedade não é um 
cheque em branco” para o 
governador.

AÍ TEM
Para investigadores, o 

esforço para manter Santos 
em altos cargos de con� ança e 
agora chamá-lo de “vagabundo” 
reforça as suspeitas.

As facções de traficantes que dividem o controle de cerca de 
1.500 favelas do Rio de Janeiro já somam 56 mil criminosos 
muito bem armados e mais numerosos que a Polícia Militar do 

Estado, com 44 mil policiais. A estimativa do “exército de bandidos” 
foi citada nesta sexta (28) pelo procurador de Justiça Marcelo Rocha 
Monteiro, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele adverte: a decisão 
do Supremo Tribunal Federal de proibir a polícia nas favelas fortaleceu 
as organizações criminosas. Cresceu a ambição da gangue paulista 
“PCC” para se estabelecer nas favelas do Rio, como mostrou 
operação da Polícia Federal dias atrás. Com a polícia proibida de 
agir, tiroteio de 27 horas marcou a tentativa de uma facção “tomar” 
o morro de São Carlos, no Rio, controlado por rivais. Na decisão do 
STF, os ministros não parecem informados sobre o drama vivido pela 
população favelada sob a mira das armas dos bandidos. O STF nem 
imagina que pode ser fuzilado morador com roupa amarela, cor rival, 
em morro controlado pelo “Comando Vermelho”, e vice-versa.

O POVO NÃO MERECE
De Leonel Brizola, em 1982, a 

Wilson Witzel, em 2018, todos os 
oito governadores eleitos para o 
governo do Rio de Janeiro foram 
denunciados em algum esquema. 
Cinco acabaram presos.

BRINCANDO COM FOGO
Entrevista do ministro 

Gilmar Mendes a José Luiz 
Datena, ontem, enumerando 
críticas ao comportamento do 
então juiz Sergio Moro na Lava 
Jato, fez parecer que em breve 
o País assistirá, estarrecido, ao 
STF anulando as sentenças que 
condenaram ladrões notórios.

NO MUNDO DA LUA
O astronauta Marcos Pontes 

(Ciência e Tecnologia) não 
explicou as cruéis demissões de 
idosos na Finep, órgão vinculado 
à sua repartição. Segue com 
aquele ar de quem ainda não 
sabe direito que fazer no cargo.

FALTA RECIPROCIDADE
O argentino Alberto 

Fernandez é outro peronista que 
rasga acordos. Agora, ele cria 
entraves à importação de veículos 
produzidos no Brasil para fazer 
demagogia. E o Brasil, como 
sempre, não faz o mesmo. 

BRASIL DÁ RETORNO
O vice-presidente, general 

Hamilton Mourão, participa 

neste domingo do “Fórum 
BandNews: Potencial de Negócios 
do Brics”, sobre atrativos do 
Brasil. O evento será gravado e vai 
ao ar nesta segunda, às 8h30.

MARUN RECUPERADO
Após 14 dias hospitalizado 

na Santa Casa de Porto Alegre, 
o ex-ministro Carlos Marun 
� nalmente recebeu alta. Ele 
che� ou a pasta de Governo da 
administração Michel Temer 
e hoje é conselheiro da Itaipu 
Binacional.

OUÇAM BEM
De acordo com levantamento 

Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, entre julho de 2019 e julho 
de 2020, a ouvidoria do tribunal 
recebeu 9.907 mensagens, sendo 
4 mil reclamações e apenas 84 
elogios.

COMPLEXO DE INFERIORIDADE
Consultoria econômica fez 

estudo comparando a Alemanha 
que “discute a indústria 4.0”, e 
o Brasil, ainda lutando contra 
a “desindustrialização”. Faltou 
comparar o desmatamento 
alemão para garantir o 
progresso.

PENSANDO BEM...
...quem lembrar o nome do 

último governador do Rio que 
não se envolveu em escândalo de 
corrupção está livre de Alzheimer.

“Estão criminalizando a 
advocacia. A OAB tem que 
se manifestar”“GOVERNADOR AFASTADO DO RIO, WILSON 

WITZEL PEDINDO SOCORRO DA OAB, QUE 
SE FAZ DE SURDA

PODER SEM PUDOR

DIÁLOGO DE SURDOS
O editor Paulo Rocco, presidente do Sindicato Nacional dos 

Editores e Livreiros, encontrou em 2003, no Rio, o poeta Wally 
Salomão, espécie de hippie simpático que parecia ter chegado, a 
pé, do festival de Woodstock, para assumir a Secretaria do Livro 
e da Leitura, do Ministério da Cultura. Os dois conversaram 
animadamente durante mais de uma hora, mas, ao � nal, entre 
desolado e divertido, Rocco desabafou com um amigo: “Não 
entendi nada do que ele falou, assim como estou certo de que ele 
não entendeu nada do que eu disse.”
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SEGURANÇA | Entre as armas mais apreendidas em 2019, o revólver é o predileto dos bandidos. Foram 304 unidades retiradas
das ruas pelas forças de segurança somente no ano passado. Com mais armas nas ruas, aumenta número de homicídios

ANDERSON BARBOSA

À medida que a legislação 
facilita a aquisição de ar-
mas de fogo no País, nada 

mais natural que elas se tornem 
cada vez mais presentes na vida 
do cidadão. E isso traz um re� exo 
imediato: mais armas, evidente-
mente, também signi� ca mais 
poder de fogo à disposição da 
criminalidade. Basta as forças de 
segurança apertarem o certo, e to-
do esse arsenal logo aparece. Isto 
tem acontecido no Rio Grande do 
Norte, especialmente na Grande 
Natal, que acaba de registrar um 
aumento de 17,6% no número de 
armas de fogo apreendidas.

Dados da Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e Análi-
se Criminal (Coine) da Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
e da Defesa Social (Sesed) mos-
tram este aumento. De janeiro a 
junho de 2019, foram apreendi-
das 261 armas de fogo na Região 
Metropolitana de Natal. Já este 
ano, no mesmo período, já foram 
307 apreensões. Em todo o ano 

passado, foram 507 apreensões.

CIDADES MAIS ARMADAS
Natal, São Gonçalo do Ama-

rante e Parnamirim estão no 
topo da lista das cidades mais 
armadas da Região Metropolita-
na. Das 507 armas apreendidas 
ao longo de 2019, por exemplo, 
as três somam mais de 85% do 

quantitativo total de armas reti-
radas de circulação.

Este ano, pelo menos no pri-
meiro semestre, a situação é se-
melhante. Natal vem em primei-
ro, com 196 armas apreendidas. 
Parnamirim está em segundo, 
com 64 armas apreendidas. São 
Gonçalo do Amarante aparece 
em seguida, com 60 apreensões.

ARMAS MAIS APREENDIDAS
Entre as armas mais apreen-

didas em 2019, o revólver é o pre-
dileto dos bandidos. Foram 304 
unidades retiradas das ruas pelas 
forças de segurança somente no 
ano passado. No primeiro semes-
tre, foram 160. Já neste ano, de 
janeiro a junho, foram apreendi-
dos 165 revólveres, um aumento 
de 3,1%.

Em segundo lugar, está a 
espingarda, arma de cano lon-
go muito utilizada para a caça. 
Em 2019, foram apreendidas 74 
unidades. No primeiro semestre, 
foram 31. Já nos primeiros seis 
meses deste ano, foram 47, o 
que mostra um crescimento de 
51,6%.

Em terceiro lugar, vem a pis-
tola. É importante lembrar que 
boa parte dos modelos de pisto-
la à venda no mercado é de uso 
exclusivo das forças de seguran-
ça. Em 2019, foram 68 unidades 
apreendidas. No primeiro semes-
tre foram 40. Já nos primeiros seis 
meses de 2020, foram 64 apreen-
sões, um aumento de 67,5%.

Apreensão de armas e munições feita pela Polícia Militar na Zona Oeste de Natal

Apreensão de armas de fogo 
cresce 17,6% na Grande Natal

PM / DIVULGAÇÃO

A dedicação extrema dos 
policiais e uma maior integra-
ção dos agentes que atuam na 
segurança pública são fatores 
que contribuem para bons 
resultados, principalmente 
quando o assunto é apreensão 
de armas de fogo no Estado. A 
opinião é compartilhada pelo 
secretário da Segurança Públi-
ca e da Defesa Social (Sesed) 
e pelo comandante-geral da 
Polícia Militar.

Para o titular da Sesed, co-
ronel Francisco Araújo Silva, 
o crescimento da apreensão 
de armas de fogo na Grande 
Natal tem uma explicação. Ele 
credita o êxito “à abnegação 
dos policiais, às ações mais 
integradas entre as forças po-
liciais que atuam no estado e 
a um maior reforço no policia-
mento nas ruas”.

Opinião semelhante tem 
o coronel Alarico Azevedo, 
comandante-geral da PM no 
Estado. “Estamos ainda mais 
atuantes, mais predestinados 
a combater a criminalidade. 
Compartilhamos de informa-
ções de inteligência e tam-
bém apostamos em ações 

integradas com os agentes de 
segurança de outras forças, e 
isso resulta em menos armas 
ilegais em circulação em nosso 
estado”, destacou.

MORTES À BALA 
TAMBÉM AUMENTAM

Quanto mais armas de 
fogo nas ruas, mais consequ-
ências elas podem causar. A 
principal, como não poderia 
deixar de ser, é a morte. A� nal, 

arma foi feita para matar. Os 
dados provam a e� ciência.

Na última edição do Ago-
ra RN, reportagem mostrou 
que a violência segue desen-
freada no Rio Grande do Nor-
te. É que o número de mortes 
deste ano -- embora esteja-
mos em meio a uma pande-
mia, com direito a distancia-
mento e a isolamento social 
-- já é maior que o registrado 
no mesmo período do ano 

passado, quando ninguém 
era obrigado a � car em casa. 
E as armas de fogo são os ins-
trumentos que mais tiram vi-
das. Das 983 mortes violentas 
contabilizadas de janeiro até 
a manhã da quinta-feira 27, 
pelo menos 861 foram causa-
das por tiros (87,5%).

Os demais 122 homicídios 
registrados em 2020 foram 
causados por armas brancas 
(65), espancamento (14), obje-
tos contundentes (13), as� xia 
mecânica (1 e outros instru-
mentos (29).

ARMAS REGULARIZADAS
Os registros de novas ar-

mas de fogo concedidos pela 
Polícia Federal nos seis primei-
ros meses deste ano chegaram 
a 89% do total de todo o ano 
passado. Até junho, haviam 
sido 73.985 registros. Nos 12 
meses de 2019, foram 82.663. 
Os dados são nacionais.

O Agora RN solicitou 
o número de armas de fogo 
registradas no Rio Grande do 
Norte, mas, até o fechamento 
desta matéria, a PF ainda não 
havia respondido.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do RN, coronel Francisco Araújo Silva

Dedicação e integração das forças de segurança 
pública dão bons resultados com apreensões

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

261 de janeiro a junho de 2019
307 de janeiro a junho de 2010

304 revólveres
74 espingardas

68 pistolas
46 armas artesanais

8 rifles
6 carabinas
1 garruncha

328 em Natal
56 em São Gonçalo do Amarante

48 em Parnamirim
17 em Extremoz

15 em Ceará-Mirim
14 em São José de Mipibu

12 em Macaíba
9 em Monte Alegre
6 em Nísia Floresta

2 em Vera Cruz
Total: 507

Armas de fogo: 861
Armas brancas: 65
Espancamento: 14
Objetos contundentes: 13
Asfixia mecânica: 1
Outros instrumentos: 29
Total: 983

ARMAS APREENDIDAS NO RN / 1º SEMESTRE (2019/2020)

TOTAL DE APREENSÕES EM 2019

CIDADES COM MAIS APREENSÕES EM 2019 INSTRUMENTOS QUE MAIS CAUSARAM 
MORTES NO RN EM 2020

TOTAL: 507
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

Internacional Energias Renováveis LTDA, 16.560.646/0001-63, toma público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LI do Complexo Fotovoltaico Raios do Poeta para geração solar de energia 
elétrica, localizada em Sitio de Dentro, Zona Rural, Lagoa Nova/RN.

Gibran Dantas de Melo Lula
Sócio

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA, CPF 323.732.284-91, torna público que recebeu 

do Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS Nº 2015 - 103001/TEC/LS-0252, com prazo de validade, 
26/12/2020, em favor do empreendimento, para extração de areia, numa área de 34,75ha, 
inserida na poligonal do Processo ANM 848221/16, localizado na Fazenda Lagoa do Fumo, 
Município de São José do Mipibu-RN.

SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA, CPF 323.732.284-91, torna público que está 

requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA - LS Nº 2016 - 103001/TEC/LS-
0262, para extração de areia, numa área de 34,75ha, inserida na poligonal do Processo ANM 
848221/16, localizado na Fazenda Lagoa do Fumo, Município de São José do Mipibu-RN.

SERGIO MURILO SOUZA FERREIRA 
Requerente

Edital de Convocação

A Presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, no uso 
de suas atribuições estatutárias e em obediência ao artigo 34° do Estatuto Social, CONVOCA 
os associados para a eleição que escolherá os membros de Diretoria e Conselho Consultivo 
para o período 2020-2023, em votação direta e secreta, a ser realizada no dia 29 de outubro 
de 2020, na sede da Associação Médica do Rio Grande do Norte - AMRN. 

Cumprindo os termos do artigo 35° do Estatuto Social, a Norma Eleitoral que regerá o 
processo deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral designada, com antecedência mínima 
de 40 dias da data do pleito.

Natal, 29 de agosto de 2020
Elvira Maria Mafaldo Soares - Presidente Sogorn

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Após o prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB), anun-
ciar que será candidato 

à reeleição tendo como vice Aíla 
Cortez (PDT), prima da mulher 
do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves, o vereador Cícero Martins 
(Progressistas) avalia que o ges-
tor municipal está “confundindo 
Natal com cidade do interior”.

Cícero Martins criticou o que 
considera “política sebosa” de 
troca de cargos políticos promo-
vida pelo prefeito para buscar a 
manutenção no poder.

Ele também rechaçou alian-
ça firmada entre o atual o atual 
prefeito e o antecessor no cargo, 
Carlos Eduardo Alves – atual 
presidente do PDT. O pedetista 
foi determinante na escolha de 
Aíla Cortez para a composição 
da chapa de Álvaro Dias para a 
reeleição. Ela é prima de Andrea 
Ramalho, que é casada com Car-

los Eduardo Alves.
“Estão confundindo Natal 

com cidade do interior, onde é 
natural uma alternância de Po-
der entre as mesmas pessoas. 
Estão subestimando o eleitor 
natalense”, disse o parlamentar.

O vereador do Progressistas 
também não acredita em uma 
vitória de Álvaro Dias nas eleições 
de novembro. Ele voltou a fazer 
criticas à relação entre o atual ges-
tor municipal e o ex-prefeito Car-
los Eduardo Alves. O vereador faz 
alusão às mensagens do pedetista 
nas redes sociais para reprovar 
atitudes de gestores que praticam 
nepotismo – nomeação de paren-
tes em cargos públicos.

O texto publicado pelo ex-
-prefeito, no entanto, não traz os 
nomes dos políticos criticados. 
Contudo, as mensagens foram 
supostamente endereçadas para 
Álvaro Dias, segundo o meio po-

lítico da capital potiguar.
“Quem viu o Twitter de Car-

los Eduardo, há menos de um 
mês, dizendo que Álvaro Dias 
era um gestor de prática imoral, 
nepotista, que nomeou toda a 
parentela ilicitamente e ilegal-
mente no serviço público deve 
estar se perguntando: o que está 
acontecendo? Carlos Eduardo 
indicou e irá apoiar essa pessoa 
com tantos problemas de cará-
ter, segundo ele mesmo? A res-
posta é simples para mim. Eles 
precisam parar de fazer política 
sebosa, com compra de votos 
através de distribuição de cargos 
e alternância de Poder e deixar 
Natal se libertar para o verdadei-
ro desenvolvimento. Quem votar 
em um sistema, descaradamen-
te, sujo desses, estará votando 
por algum motivo, porque até a 
base de governo dele está cons-
trangida”, finalizou Cícero.

“Estão confundindo Natal com interior”, 
diz Cícero Martins sobre vice de Álvaro
ELEIÇÕES 2020 | Vereador do Progressistas disse que não acredita em uma vitória de Álvaro Dias nas eleições de novembro. Ele voltou a fazer criticas à relação entre o atual gestor municipal e Carlos 
Eduardo Alves. Cícero lembrou que ex-prefeito fez críticas nas redes sociais que pareciam ser endereçadas a Álvaro Dias, ao lembrar de casos de nepotismo. Vice de Álvaro será prima afim de Carlos

Vereador de Natal Cícero Martins criticou indicação da prima da mulher de Carlos Eduardo como vice de Álvaro Dias nas eleições

O secretário estadual de Ges-
tão de Projetos e Relações 
Institucionais, Fernando 

Mineiro, utilizou as redes sociais 
para rebater as críticas do minis-
tro das Comunicações, Fábio Fa-
ria, sobre o processo de venda de 
ativos da Petrobras no Rio Grande 
do Norte. O representante poti-
guar no governo Jair Bolsonaro 
responsabilizou a governadora Fá-
tima Bezerra pela saída da empre-
sa estatal da exploração petrolífera 
na Bacia Potiguar.

“Vocês já notaram que quando 
Fábio Faria aparece na mídia é só 
para criticar o governo estadual? 
Ele apareceu, de novo, tentando 
jogar a responsabilidade do des-
monte da Petrobras no Rio Gran-
de do Norte nas costas do nosso 
governo. Você acredita? Pois foi 
assim. Em vez de ele defender 
os interesses do nosso Estado, 
ele apareceu fazendo ataques às 
ações do governo estadual”, disse 
Fernando Mineiro, em vídeo publi-
cado nas redes sociais.

Na semana passada, o minis-
tro das Comunicação disse que a 
decisão da estatal é técnica e não 
sofreu interferência do governo fe-
deral. “Neste governo liberal, a Pe-
trobras é uma empresa totalmente 

independente, não está à mercê de 
interesses de terceiros, não virou 
puxadinho e nem foi loteada entre 
grupos políticos”, afirmou. Para 
ele, a culpada pela saída da Pe-
trobras é a própria administração 
de Fátima Bezerra. “Na gestão da 
atual governadora, grandes em-
presas já deixaram ou ameaçam 
abandonar o Estado devido à sua 
incapacidade administrativa, co-

mo a Inframerica, que desistiu do 
Aeroporto de São Gonçalo”, citou.

Ainda segundo Fernando Mi-
neiro, o momento “não é de jogar 
responsabilidade” pelo Plano de 
Desinvestimento da Petrobras no 
Governo do Estado. Ele também 
lembrou que a atual administração 
estadual iniciou os trabalhos com 
um passivo de quatro folhas sala-
riais deixadas em atraso pelo gover-

no de Robinson Faria (pai de Fábio).
“O momento agora é de aten-

der ao chamamento da governa-
dora; unir as forças independen-
temente das divergências. A gente 
espera, Fábio, que você use a sua 
influência no governo federal pa-
ra poder parar e redirecionar esta 
questão do fechamento da Petro-
bras no Rio Grande do Norte”, en-
cerrou o secretário estadual.

A Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) vai 
analisar na próxima quarta-

-feira 2 o afastamento do governa-
dor do Rio de Janeiro, Wilson Wit-
zel, decidido nesta sexta-feira 28 
pelo ministro Benedito Gonçalves.

Witzel foi denunciado pelo 
Ministério Público Federal e pela 
Procuradoria-Geral da União por 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Uma operação com par-
ticipação da Polícia Federal nesta 
sexta, nomeada Tris In Idem, tam-
bém realizou prisões e cumpriu 
mandados de busca e apreensão 
a pessoas investigadas por ligação 
no suposto esquema criminoso, 
incluindo o agora governador em 
exercício Cláudio Castro e o pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
do Rio, André Ceciliano (PT).

A Corte Especial reúne os 15 
ministros mais antigos do STJ, e 
é o órgão competente para julgar 
autoridades com foro especial 
no tribunal superior. A sessão de 
julgamento da revisão do afasta-
mento de Witzel será transmitida 
ao vivo, a partir das 14h, no canal 
do STJ no Youtube.

Benedito Gonçalves, do STJ, 
determinou nesta sexta-feira o 
afastamento de Wilson Witzel 
do cargo de governador do Rio 
de Janeiro por 180 dias. A decisão 
ainda proíbe o acesso de Witzel 

às dependências do governo do 
estado, a sua comunicação com 
funcionários e a utilização de 
serviços a que tinha direito no 
exercício do cargo.

Witzel e os demais são inves-
tigados no âmbito da Operação 
Placebo, que trata de irregularida-
des na contratação de hospitais de 
campanha, compra de respirado-
res e medicamentos no contexto 
do combate à Covid-19.

De acordo com o Ministério 
Público Federal, os elementos de 

informação e de prova colhidos 
até o momento demonstram que 
se trata de uma sofisticada organi-
zação criminosa no Rio composta 
por pelo menos três grupos de po-
der, encabeçada pelo governador 
Witzel, a qual repetiria o esquema 
criminoso praticado pelos dois 
últimos governadores – Sérgio Ca-
bral e Luiz Fernando Pezão.

A denúncia cita ainda um 
esquema envolvendo o escritório 
de advocacia da primeira-dama, 
Helena Witzel, que teria chegado 

a receber mais de R$ 554 mil de 
empresas ligadas a Gothardo Lo-
pes Netto, Mário Peixoto e outros 
investigados, sem de fato realizar 
qualquer tipo de serviço. Em diálo-
gos interceptados, ela é chamada 
de “a advogada”.

O MPF pediu ainda a prisão de 
Witzel, que não foi acolhido pelo 
ministro Benedito, que entendeu 
ser suficiente o seu afastamento 
do cargo para interromper as su-
postas atividades de corrupção e 
lavagem de dinheiro.

Ministro Fábio Faria criticou governo estadual e levou resposta do secretário Fernando Mineiro, que compõe governo Fátima Bezerra

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel foi afastado do cargo nesta sexta em investigação por possíveis fraudes na saúde

Mineiro: Fábio devia usar prestígio para 
segurar a Petrobras, e não atacar Fátima

Witzel pode voltar ao cargo na sexta,
se Corte Especial do STJ revisar decisão
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O juiz federal Magnus Del-
gado extinguiu nesta 
sexta-feira 28 a ação po-

pular aberta por dois deputados 
federais e dois senadores do Rio 
Grande do Norte para barrar o 
plano de desinvestimento da Pe-
trobras no Estado.

Segundo o magistrado, a me-
dida de desmobilizar as ativida-
des da Bacia Potiguar não é uma 
decisão política, mas de caráter 
restrito à administração da estatal.

“A cessão de direitos de 
exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo, gás na-
tural e outros hidrocarbonetos 
fluidos pertencentes à referida 
sociedade de economia mista no 
Estado do Rio Grande do Norte”, 
escreveu o juiz Magnus Delgado.

A ação popular foi apresen-
tada pelos senadores Jean Paul 
Prates (PT) e Zenaide Maia 
(Pros), e mais os deputados fe-
derais Natália Bonavides (PT) e 
Rafael Motta (PSB).

Eles alegam que a ação é mo-
vida para anular atos lesivos ao 

patrimônio público e de socieda-
des de economia mista, como é o 
caso da Petrobras.

Nesta semana, a Petrobras 
anunciou a venda de todos os 
ativos do Polo Potiguar, o que 
resultará em um prejuízo de 
proporções ainda não comple-
tamente estimadas, mas que, 
de imediato, ameaça 5,6 mil 
trabalhadores que atuam direta 
e indiretamente no Polo; além de 
afetar a distribuição de royalties. 
Em 2019, o Estado recebeu R$ 15 
milhões e, apesar da pandemia, 
acumulou mais de R$ 11 milhões 
até agosto de 2020.

“Não se observa a lesão ao 
patrimônio da Petrobras a par-
tir das assertivas lançadas na 
inicial, visto que os objetivos do 
Teaser Polo Potiguar atendem a 
uma diretriz de mercado da em-
presa, ora imbuída de um cará-
ter de menor intervenção estatal 
na ordem econômica, o que não 
se apresenta vedado pela ordem 
jurídica nacional”, definiu o juiz 
federal Magnus Delgado.

Empresa anunciou esta semana que vai vender todos os ativos que tem no RN

Juiz diz que não pode 
fazer nada para evitar

SAÍDA DA PETROBRAS
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A FAVOR DA SAÍDA 
A possível transferência de 

administração da Petrobras no RN 
não deve ser vista com pessimismo. 
Pelo menos na opinião dos 
deputados Gustavo Carvalho, José 
Dias (PSDB) e Getúlio Rêgo. 

INÉRCIA 
Entre as justi� cativas 

para esse posicionamento dos 
parlamentares, a de que a estatal 
não investe há muitos anos no 
RN. “Não é a saída da Petrobras 
daqui que vai tirar nosso petróleo. 
O petróleo � ca”, disse Gustavo 
Carvalho. 

DINHEIRO 
Para José Dias, a privatização 

traz uma série de benefícios. “O 
que pode e deve ocorrer é que 
ninguém vai comprar a Petrobras 
para fechar, mas para ganhar 
dinheiro”, a� rmou, comparando: 
“Não importa a cor do gato, o que 
importa é se ele pega o rato. E a 
privatização é que pega o rato”. 

DESINVESTIMENTO 
Observando os colegas saindo 

em defesa da venda da totalidade 
dos ativos da Petrobras no RN, 
Hermano Morais lamentou: “Não 
acredito que ninguém possa 
defender a saída da Petrobras 
do nosso Estado. O ideal é que 
permaneça e que venha mais 
investimentos, inclusive do setor 
privado”. 

DE OLHO 
Quem também abordou a 

venda da Petrobras no RN foi o 
vice-governador Antenor Roberto. 
No Twitter, ele criticou justamente 
o apoio de parlamentares à saída 
da empresa do Estado. 

APLAUSOS PARA O 
DESINVESTIMENTO 

“Em que lugar do mundo, uma 
empresa do porte da Petrobrás e 
com predominância empresarial 
no PIB do ente federado, ao 
anunciar o encerramento de 
suas atividades, recebe o aplauso 
de parte da sua classe política?”, 
perguntou Antenor Roberto. 

BOLA DE CRISTAL? 
Noves fora as barbeiragens e 

aberrações cometidas por Wilson 
Witzel na gestão do Rio, vale chamar 
a atenção para detalhes de bastidores 
envolvendo esse caso e publicados pelo 
colunista do UOL Chico Alves, como 
a informação de que Flávio Bolsonaro 
‘previu’ a saída de Wilson Witzel.     

A DICA 
Segundo o jornalista vale 

lembrar que “há seis dias o senador 
Flávio Bolsonaro comentou com 
interlocutores que acreditava 
que a escolha do novo chefe do 
Ministério Público do Rio seria 
feita não por Witzel, mas por 
Claudio Castro”. “Pelo visto, a bola 
de cristal de Flávio Bolsonaro está 
tinindo”, escreveu. 

COINCIDÊNCIA? 
O comentário do senador chegou 

a ser replicado em matérias do � m de 
semana. “Como o � lho 01 apostava 
com essa certeza toda que Castro logo 
estaria no lugar de Witzel?”, questiona 
Chico Alves. 

VISITA SUSPEITA 
Além disso, o vice de Witzel, 

Claudio Castro, que assume o posto 
de governador, “curiosamente” esteve 
no dia anterior à decisão do STJ em 
Brasília, para uma conversa com o 
procurador-geral da República. “Nos 
meios políticos � uminenses tem muita 
gente estranhando esse encontro”.  

CONVENIENTE 
Agora, “o Palácio Guanabara deixa 

de ser comandado por um adversário 
de Bolsonaro para ser che� ado agora 
por alguém aliado com Brasília”. “A 
saída de Wilson Witzel e a chegada de 
Claudio Castro ao poder parece, então, 
conveniente tanto para Jair Bolsonaro, 
quanto para Flávio”.  

MUITO CONVENIENTE 
Como mostra a colunista do 

Valor Econômico e comentarista 
da CBN Maria Cristina Fernandes: 
“Além do cargo, STJ também tirou de 
Witzel o poder de nomear o futuro 
procurador-geral de Justiça, chefe do 
MP estadual que investiga o esquema 
das rachadinhas”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Preso, o Pastor Everaldo foi 

padrinho político de Witzel e batizou 
Bolsonaro com toda a pompa e 
circunstância, nas águas do rio Jordão, em 
Israel. O presidente do PSC foi um dos alvos 
de operação que determinou afastamento 
de governador do Rio, Wilson Witzel. 

>> Da jornalista Daniela Lima, da 

Amazônia e o Pantanal registram recordes 
em devastação, o Ministério do Meio 
Ambiente anunciou que vai suspender 
ações de combate ao desmatamento e 
queimadas a partir de segunda. Em nota, 
a pasta diz que a decisão se deu em razão 
de bloqueio de orçamento para Ibama e 
ICMBio.  

CNN Brasil: “Witzel cita Lula e diz que 
o STF está chegando à conclusão que 
Moro foi parcial e que Justiça atuou para 
tirar o petista das eleições. Ele cita ‘Como 
morrem as democracias’. Rapaz... política 
no Brasil não dá volta, capota”.  

>> Inacreditável: Enquanto a 

Vereador Ney Junior iniciando as 
gravações para a campanha eleitoral deste ano
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PANDEMIA | Procurador-geral do Ministério Público de Contas, Thiago Martins Guterrez, considerou que não houve má fé do 
secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, no uso de R$ 4,9 milhões para compra dos respiradores pelo Consórcio Nordeste

O Ministério Público do 
Tribunal de Contas do 
Estado (MPjTCE) isen-

tou o secretário estadual de 
saúde Cipriano Maia do proces-
so da compra não concretizada 
de respiradores via Consórcio 
Nordeste. A análise está em 
relatório assinado pelo procu-
rador-geral do MPjTCE, � iago 
Martins Guterrez. O Governo 
do Estado transferiu cerca de 
R$ 5 milhões para a compra dos 
equipamentos.

No documento, � iago 
Martins Guterrez diz que não 
houve má fé do secretário de 
Saúde para a compra dos respi-
radores, dada a urgência que a 
situação exigia.

“Tratava-se, pois, de uma 
oportunidade de aquisição 
quase imediata de equipamen-
tos hospitalares essenciais ao 
tratamento dos pacientes mais 
graves contaminados pelo novo 
coronavírus e que, à época, já se 
encontravam extremamente 
escassos no mercado nacional 
e internacional, conjuntura 
fática esta que, associada à 
ponderação entre a legislação 
aplicável, o direito fundamen-
tal à saúde e os princípios da 
razoabilidade e da proporcio-
nalidade, revela-se su� ciente a 
justi� car a instantânea adesão 
do titular da SESAP à proposta 
do Consórcio Nordeste e, em 
ato subsequente, o repasse do 
valor pertinente à quota-parte 
do Estado do Rio Grande do 
Norte mesmo antes da celebra-
ção dos correlatos Contratos de 
Programa e de Rateio”, escreveu 
o procurador no relatório.

O Governo do Rio Grande do 

Norte repassou, em abril deste 
ano, o valor de  R$ 4.947.535,80 
ao Consórcio Nordeste para a 
compra de 30 respiradores jun-
to à empresa Hempcare Phar-
ma. A empresa não cumpriu a 
parte dela após receber o paga-
mento adiantado.

A Diretoria de Administra-
ção Direta do Tribunal de Con-
tas do Estado sugeriu ao relator 
do caso, o conselheiro Gilberto 
Jales, que citasse Cipriano Maia 
para se defender. Após apresen-
tação das justi� cativas, o mate-
rial foi encaminhado para pa-
recer do Ministério Público de 
Contas que concluiu que não 

existe ao menos por enquanto 
indícios de irregularidades co-
metidas pelo secretário.

“Centrando-se nesta con-
juntura instrutória, sobrenada, 
de plano, a irrestrita insubsis-
tência do pleito citatório em re-
alce, tendo por norte a notória 
não con� guração, por ora, de 
nenhuma ilicitude imputável 
ao Secretário de Estado da Saú-
de Pública, Cipriano Maia de 
Vasconcelos”, � nalizou � iago 
Martins Guterrez.

No entanto, apesar do pe-
dido pelo procurador-geral do 
MPjTCE para isentar o secretá-
rio estadual de Saúde, o proces-

so que investiga o investiga o 
uso dos recursos para a compra 
de respiradores segue em curso. 
O TCE ainda aguarda informa-
ções do Governo do Estado 
sobre as medidas judiciais to-
madas para reaver os recursos. 
A Diretoria de Administração 
Direta do TCE sugeriu ao con-
selheiro Gilberto Jales que o 
Cipriano Maia seja convocado 
para que possa prestar novos 
esclarecimentos sobre as me-
didas tomadas para a recupera-
ção do montante utilizado para 
a compra dos respiradores. O 
conselheiro ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto.

RN repassou, em abril deste ano, o valor de  R$ 4,9 milhões ao Consórcio Nordeste para a compra de 30 respiradores

MP de Contas isenta o Estado 
pela compra dos respiradores

GOVERNO BAHIA

O juiz Francisco Seráphico 
da Nóbrega, da 6ª Vara da 
Fazenda Pública de Natal, 

determinou nesta sexta-feira 28 
que Prefeitura do Natal restabe-
leça, no prazo máximo de cinco 
dias, a circulação de toda a frota 
de ônibus e opcionais do sistema 
público de transporte.

A medida, segundo o juiz, é 
para evitar maiores aglomera-
ções que favoreçam a dissemi-
nação do contágio pela Covid-19.

Além disso, a Justiça deter-
minou que o restabelecimento 
de 20 linhas de ônibus (01A, 01B, 
12-14, 13, 18, 20, 23-69, 30A, 31A, 
34, 41B, 44, 48, 57, 65, 66, 81, 587, 
588 e 592) que foram suspensas  
sem prévia deliberação do Con-
selho Municipal de Transporte e 
Trânsito Urbano.

O juiz pontuou  que a Prefei-
tura Natal deverá � scalizar, por 
meio dos órgãos competentes, a 
frota de veículos do transporte 
coletivo urbano, quanto à ob-
servância das normas sanitárias 
de combate à disseminação da 
pandemia. A decisão destacou 
que todas as fases previstas no 
Cronograma para abertura gra-
dual da Economia Natalense 
foram concluídas. Ele questiona 

o fato de que a retomada dos 
serviços não essenciais e das 
atividades de comércio estar 
em fase avançada, mas o serviço 
público de transporte coletivo de 
passageiros seguir com 50% da 
frota regular.

Segundo a Secretaria de 
Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU), responsável pela gestão 
do sistema, o retorno da frota 
da completa de ônibus do trans-
porte público de Natal deveria 
acontecer somente após a reto-
mada das aulas presenciais nas 
escolas, universidades e demais 
instituições de ensino sediadas 
na capital. As informações cons-
tam em ofício enviado pela pasta 
à Defensoria Pública do Estado 
(DPE).

De acordo a STTU, dos 571 
veículos que circulavam em Na-
tal antes da pandemia, 322 ôni-
bus estão operando. A avaliação 
é de que este contingente é o ne-
cessário para manter o sistema 
público de transporte. A secreta-
ria informar à DPE que havia um 
total de 301 mil acessos diários 
nos ônibus antes da pandemia, 
mas a demanda retraiu para 90 
mil a 120 mil ao longo dos últi-
mos cinco meses.

Dos 571 ônibus do público de transporte, apenas 322 estavam circulando em Natal

Juiz determina 100% da 
frota de ônibus em Natal

TRANSPORTE

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN
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MARCELO HOLLANDA

No último dia 5 de agosto, 
aniversário de João Pes-
soa, capital da Paraíba, 

os potiguares da Rede de Super-
mercados Nordestão anuncia-
ram o� cialmente o que se sabia 
desde o ano passado: a inaugu-
ração de sua primeira loja do 
“atacarejo” da marca SuperFácil 
fora do Rio Grande do Norte, 
possivelmente para agosto de 
2021. Será erguida no bairro José 
Américo de Almeida, zona Sul 
da capital paraibana.

Muito tempo antes, sem alar-
de, para não in� acionar o preço, 
o grupo comprou dois motéis na 
região para demoli-los e utilizar o 
espaço em suas futuras instala-
ções, num caminho que promete 
ser sem volta: a prioridade de in-
vestimentos futuros na mistura 
de atacado e varejo que, apesar 
de prós e contras, já virou uma 
tendência do mercado brasileiro 
e não é de hoje.

O que poucos sabem é que o 
atacado como atividade sempre 
esteve no DNA do Nordestão 
antes mesmo de seu nascimen-
to, em setembro de 1972, pelas 
mãos de Leôncio Etelvino de 
Medeiros, pai de uma nume-
rosa prole de 10 � lhos, da qual 
quatro assumiriam o negócio, 
transformando-o num dos em-
preendimentos de varejo mais 
bem-sucedidos do País.

Hoje com nove supermerca-
dos em Natal, mais duas estru-
turas do SuperFácil e um grande 
Centro de Distribuição em Par-
namirim, seria justo perguntar 
porque não uma inauguração 
em Mossoró, segunda maior ci-
dade do estado, ao invés de João 
Pessoa.

Segundo um dos sócios 
cotistas, Manoel Etelvino, que 
presidiu por sete anos o grupo, 

A saga do Nordestão na
visão de Manoel Etelvino
MERCADO | Com a 
primeira loja da rede a ser 
inaugurada na Paraíba, 
possivelmente em agosto 
do ano que vem, a 
marca Nordestão sairá 
da pandemia do novo 
coronavírus maior e melhor 
do que entrou

Homem de uma simplici-
dade assombrosa, recebeu a 
reportagem na sala da gerên-
cia da unidade do Nordestão 
de Lagoa Nova. Recordou a 
infância na fazenda do pai 
em Cruzeta, onde começou a 
trabalhar aos sete anos, aju-
dando a manejar o rebanho 
e a tirar leite, o velho Leôncio 
lidando com as vacas e ele 
cuidando dos bezerros.  

À tarde, Manoel servia a 
ração para o gado, sem não 
antes frequentar por duas 
ou três horas o grupo escolar 
instalado nas proximidades. 
“Eu tive o privilégio de ser o 
primeiro � lho a estudar fora 
de Cruzeta. Fui fazer o pri-
meiro ano ginasial em Caicó”, 
recorde ele.

Já em Natal, fez o resto do 
ginásio, cientí� co e Universi-
dade. Ginásio e Cientí� co no 
Ateneu e o curso de Farmá-
cia e Bioquímica na UFRN. 
Na época – anos 60 - queria 
ser médico, mas como pas-
sou em Farmácia “assim foi”.  
Nessa época, já era vendedor 
externo do Nordestão, com 
pastinha na mão e roteiro de 
trabalho.

Mais tarde, viria a cursar 
a faculdade de Administração 
na UNP e, posteriormente, 
pós-graduação na Fundação 
Getúlio Vargas.

Como tinha uma irmã e 
um cunhado médicos, antes 
do negócio chamado Nordes-
tão, Manoel Etelvino pensou 
seriamente em colocar uma 
clínica médica. Só que não:  
terminado curso, guardou o 
diploma e voltou para a em-
presa do pai, que na época 
ainda era atacadista.

Com o incêndio que des-

truiu o mercado público de 
Natal, no carnaval de 1967, a 
família transferiu a mercea-
ria que tinha lá para dentro 
de casa e isso em apenas três 
dias. Ficava no sobrado da 
rua Doutor Pedro Amorim, na 
época Cidade Alta, hoje Barro 
Vermelho.

“Cidade pequena na épo-
ca, a maioria dos clientes que 
compravam de nós no Mer-
cado passou a comprar lá em 
casa”, lembra Manoel.

O incêndio do mercado, 
na época, destruiu totalmen-
te o prédio que abrigava mais 
de 100 pontos comerciais, 
levando a falência vários co-
merciantes. Foi quando a pre-
feitura vendeu o terreno ao 
Banco do Brasil e o comércio 
em mercados públicos entrou 
em decadência.

Menos para a família de 
Manoel Etelvino.

Há algumas boas razões 
para isso. Segundo ele, todos 
os � lhos e � lhas foram educa-
dos pela cartilha do trabalho. 
Leôncio, o pai, não tinha es-
tudo nenhum, mas sua visão 
de mundo compensava tudo 

isso e fez todos os � lhos enter-
rarem a cara nos livros. Isso 
viria a ser tornar um ativo va-
lioso anos mais tarde, quando 
o Nordestão virou realidade.

 “Como a mercearia insta-
lada no sobrado era pequena, 
saímos para uma maior ati-
vidade no atacado, no bairro 
do Alecrim, por oito anos, 
até resolvermos partir para 
o varejo, onde a primeira loja 
do Nordestão está até hoje. 
Mas nossa primeira escola 
do varejo, posso dizer, foi no 
Mercado Público”, diz Manoel 
Etelvino.  

Para manter os clientes 
do atacado � eis, ainda no Ale-
crim, resolveram ele e os ir-
mãos dividir para conquistar:  
mantiveram abertos dentro 
da mesma estrutura atacado 
e varejo, criando o primeiro 
“atacarejo” do Rio Grande do 
Norte, quando esse conceito 
nem existia no Brasil.

Mas o nome Nordestão 
não caiu do céu como coisa 
acabada.

“Quando terminei a uni-
versidade, � zemos uma pes-
quisa de opinião pública, em 
1972, para saber que nome 
daríamos ao novo negócio em 
parceria com o hoje extinto 
Diário de Natal. Pedímos às 
pessoas que sugerissem um 
nome que, na visão delas, 
representasse o Nordeste ven-
cedor. Passamos 15 dias pe-
dindo para que a população 
sugerisse o nome por correio 
para um determinado ende-
reço, onde as cartas seriam 
abertas e separadas. No � m 
do dia, liamos todas. Foi em 
uma delas que apareceu o no-
me Nordestão”, conta Manoel.

Sexto � lho de 10 irmãos, 
Manoel Etevilno diz que não é 
novidade o Nordestão crescer 
na crise, com a de agora com 
a pandemia, quando muitas 

atividades varejistas, mesmo 
ligadas à alimento, perece-
ram.

“Como fazendeiro, meu 
pai comprava a produção das 
fazendas na época da safra, 
estocava e vendia na entres-
safra, próximo da chegada do 
inverno: milho, feijão, arroz, 
algodão. Com o tempo, foi 

comprando outras proprieda-
des dos próprios irmãos e de 
outras empresas”, resume.

Sem entender muito 
do varejo, os irmãos foram 
aprendendo no processo. 
Mas um fato que se revelaria 
primordial seria a partilha das 
cotas entre todos ainda com o 
patriarca em vida.  

Ou seja, as lojas que iam 
sendo abertas eram passadas 
para os irmãos de acordo com 
as ações de cada um, a partir 
do falecimento do fundador 
em 1975.

Com os demais membros 
da família com interesses 
diferentes, gerir o Nordestão 
coube a quatro � lhos: Manoel, 
José, Leôncio e Felix.

Geraldo, como já tinha 
seu negócio individual, nunca 
fez parte do empreendimen-
to. Ele e as mulheres do clã, 
partiram para outras ativida-
des.

“Eu � quei com uma loja, 
José Geraldo com duas, Leôn-
cio e Felix com uma cada um. 
Só dividimos as lojas próprias, 
não as alugadas com contra-
tos de longo prazo. Embora 
todos possam livremente 
investir fora do grupo, prefe-
rimos investir dentro”, relata.

Sobre a razão do sucesso, 
Manoel tem uma � loso� a.

“As empresas, geralmente, 
vão à falência a partir de briga 
por patrimônio e como � ze-
mos essa divisão desde cedo, 
nunca houve disputa. Dividir 
o patrimônio em vida foi uma 
grande sacada. E cada um 
criou uma holding imobiliá-
ria. Os alugueis quem recebe 
são as quatro holdings. É uma 
empresa familiar, mas pro� s-
sionalizada”, resume

Uma história dentro do varejo

hoje comandado pelo irmão ca-
çula Leôncio, por três motivos: 
a distância menor em relação 
ao Centro de Distribuição; a 
qualidade da estrada melhor e o 
dinheiro circulante na Paraíba, 
maior que a do Rio Grande do 

Norte. 
“Não é novidade para nin-

guém que a economia de João 
Pessoa cresce muito mais que a 
nossa”, reconhece Manoel Etel-
vino, 78 anos, conhecido como 
um dos irmãos mais expansivos 

da família - o oposto de Leôncio, 
o atual presidente, mais quieto 
e que pensa 200 vezes antes de 
dar uma declaração.

Na última quinta-feira, 27, 
Manoel deu uma longa entrevis-
ta ao Agora RN, que merece ser 

guardada. 
Além disso, ainda não se 

sabe quando, por conta da pan-
demia do novo coronavírus, ele 
será o segundo da família home-
nageado com o título de Cida-
dão Honorário de Natal.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Passamos 15 dias 
pedindo para que a 
população sugerisse o 
nome por correio (...). 
No fim do dia, liamos 
todas. Foi em uma delas 
que apareceu o nome 
Nordestão”

“ As empresas, geralmente, 
vão à falência a partir 
de briga por patrimônio 
e como fizemos essa 
divisão desde cedo, 
nunca houve disputa”

“

O empresário potiguar Manoel Etelvino, 78 anos, é um dos responsáveis pelo fortalecimento da marca Nordestão no Rio Grande do Norte ao longo das últimas décadas
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Único grupo do Norte-Nor-
deste selecionado para o Festival 
Internacional de Coros de Porto 
Alegre – “IN LINEA”, o Coral UnP 
lançou na quinta-feira 27 o vídeo 
com a interpretação de “Ave Ma-
ria” de Giulio Caccini no canal 
youtube.com/unpoficial. A apre-
sentação será levada ao evento 
que acontece neste domingo 30.

O Festival “IN LINEA” reunirá 
coros de quatro continentes do 
mundo. Países como Argentina, 
França, Estados Unidos e Hong 
Kong estarão representados, além 
de alguns dos mais importantes 
corais brasileiros. Estarão pre-
sentes nomes como Indianapolis 

Symphonic Choir, The Chinese 
University of Hong Kong Chorus, 
Choeur Mélanges, Coro Munici-
pal de Córdoba, Coro Sinfônico 
da OSPA, Madrigal UnB, Ars Nova 
UFMG, Canarinhos de Petrópolis 
e Camerata Antíqua de Curitiba. 

O Festival será transmitido pelo 
YouTube e Facebook do evento a 
partir das 21h do domingo. 

O CORAL
Com quase 30 anos de exis-

tência, o Coral UnP é um projeto 

de extensão da Universidade 
Potiguar – integrante de rede 
Laureate – que reúne por meio 
da música alunos, ex-alunos, pro-
fessores e colaboradores. Em sua 
trajetória, o coro já participou de 
eventos regionais, nacionais e in-

ternacionais.
Além do Festival Internacio-

nal de Coros de Porto Alegre, o 
Coral UnP ainda tem mais duas 
apresentações que estão confir-
madas para 2020 de forma online. 
No dia 26 de setembro, o grupo 

participa do Primer Festival Inter-
nacional de Coros “LA MUSICA 
ES VIDA” - Modalidade Virtual, 
promovido pela Corporación 
Sinfónica de Concepción - CHILE, 
com transmissão pelo YouTube 
em horário a ser anunciado. Já em 
7 de novembro, será a vez de se 
apresentar no Festival Internacio-
nal “PatagoniaCanta” - 5ª Edição, 
também transmitido pela página 
do Festival no YouTube, com a 
participação de Coros de 10 paí-
ses diferentes.
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MÚSICA | Festival “IN LINEA” 
reunirá coros Países como 
Argentina, França e Estados 
Unidos, além dos mais 
importantes corais brasileiros

Coral potiguar representará Norte-Nordeste em Festival Internacional

Veja a interpretação do Coral da 
UNAP para “Ave Maria” 
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HEITOR FEITOSA

A Rede Globo não vai mais 
transmitir as corridas do 
Mundial de Fórmula 1 a 

partir do ano que vem. A emis-
sora e a principal categoria de 
automobilismo não chegaram a 
um acordo sobre a renovação do 
contrato e ao fim do acordo atu-
al, válido até este ano, não haverá 
um novo vínculo. Por isso, a últi-
ma etapa com presença na grade 
do canal será o GP de Abu Dabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, dia 
13 de dezembro.

“Como parte da revisão de 
seu portfólio de direitos, um dos 
maiores entre emissoras de TV 
do mundo, a Globo optou por 
não renovar os direitos de trans-
missão da Fórmula 1 a partir de 
2021 Mesmo sem a transmissão 
das corridas, a Globo continuará 
a fazer a cobertura da categoria 
em suas diversas plataformas”, 

informou a área de comunicação 
da emissora.

O principal entrave para a 
renovação foi a questão finan-
ceira dos direitos de transmis-
são. Apesar de o Brasil ser um 
dos países de maior audiência 
das provas principalmente por-
que tem exibição na TV aberta, 
as duas partes não chegaram a 
um acordo.

A Fórmula 1 fazia parte da 
grade de programação da Globo 
desde a década de 1970. A emis-
sora acompanhou e transmitiu 
ao vivo títulos e vitórias de Emer-
son Fittipaldi, Nelson Piquet e 
Ayrton Senna. Nos últimos anos, 
a Rede Globo abriu mão de trans-
mitir os treinos classificatórios 
de sábado e optou por colocá-los 
no canal fechado SporTV. As cor-
ridas, no entanto, foram manti-
das pela emissora na TV aberta.

Em em novembro do ano 
passado, durante o GP do Brasil, 
em Interlagos, a cúpula da Fór-
mula 1 e diretores da Rede Globo 
tiveram uma reunião longa para 
discutir a renovação. 

Naquela ocasião a falta de 
acordo foi interpretada pela ca-
tegoria como um forte indício de 
que não haveria um novo contra-
to para 2021.

Uma das empresas cotadas 
para assumir os direitos de trans-
missão Fórmula 1 para o Brasil 
é o consórcio Rio Motorsports, 
empresa que ganhou a licitação 
para construir o novo autódro-
mo do Rio. O mesmo grupo já 
adquiriu a exibição da MotoGP 
em março deste ano e colocou 
as provas na grade do canal Fox 
Sports. Procurado pela reporta-
gem, o Rio Motorsports avisou 
que não vai se manifestar.

Rede Globo confirma o encerramento 
das transmissões da F-1 a partir de 2021
FIM DO CICLO | Emissora e a principal categoria de automobilismo não chegaram a um acordo sobre a renovação do contrato e ao fim do acordo atual, válido até este ano, não haverá um novo 
vínculo. Por isso, a última etapa na grade do canal será o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro. Fórmula 1 faz parte da programação da Globo desde a década de 1970

Mesmo sem a transmissão das corridas, a Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas, disse a emissora

Com uma série de compro-
missos firmados, a NBA 
anunciou, nesta sexta-fei-

ra, que vai retomar os jogos dos 
playoffs, neste sábado 28, após 
três dias de paralisação devido 
ao boicote como protesto contra 
o racismo e a brutalidade da po-
lícia, que baleou Jacob Blake, um 
homem negro, com sete disparos 
pelas costas, em Kenosha, no Wis-
consin, no domingo.

A principal liga de basque-
te dos Estados Unidos primeiro 
anunciou a volta dos treinamen-
tos das 13 equipes participantes 
e, depois, emitiu uma nota oficial 
confirmando o retorno dos jogos, 
mas sem divulgar as rodadas.

Em nota assinada pelo comis-
sário Adam Silver e por Michele 
Roberts, diretora executiva da 
Associação de Jogadores da NBA, 
alguns pontos do acordados fo-
ram apresentados. “A NBA e seus 
jogadores concordaram em esta-
belecer imediatamente um pacto 
pela justiça social, com represen-
tantes dos atletas, técnicos e ad-
ministradores das franquias, que 
se concentrará numa ampla gama 
de pontos, incluindo ampliar o 
acesso ao voto, a promoção do 
engajamento cívico e a defesa de 
uma reforma significativa da polí-
cia e da justiça criminal.”

A NBA e os jogadores vão bus-
car parceiros “para criar e incluir 
anúncios em cada jogo dos playo-
ffs da NBA, dedicados a estimular 
e promover maior engajamento 
cívico nas eleições nacionais e 
locais, a fim de aumentar a cons-
cientização sobre o acesso e as 

oportunidades dos eleitores.”
A preocupação para que um 

grande número de cidadãos vote 
nas eleições presidenciais de 3 de 
novembro - o voto nos Estados 
Unidos é opcional -, levantada pelo 
astro LeBron James, vai fazer com 
que “em todas as cidades onde as 
franquias da liga possuem e con-
trolam suas arenas, os adminis-
tradores continuarão a trabalhar 
com autoridades eleitorais locais 
para disponibilizar suas instala-

ções como locais de votação para 
as eleições gerais de 2020, permi-
tindo assim uma opção de voto 
pessoal seguro para comunidades 
vulneráveis à covid-19. Se o prazo 
para essa solicitação tiver expira-
do, os representantes das equipes 
trabalharão com as autoridades 
locais para encontrar outras for-
mas de uso das instalações, in-
cluindo, mas não se limitando, ao 
registro de eleitores e como pontos 
de recebimento de cédulas”.

Cinco dias após fazer a úl-
tima partida pelo Paris 
Saint-Germain - derrota 

para o Bayern de Munique na 
final da Liga dos Campeões da 
Europa -, o zagueiro Thiago Silva 
tem um novo clube. Nesta sex-
ta-feira, o Chelsea anunciou a 
contratação do brasileiro de 35 
anos (completa 36 em setembro) 
por uma temporada, com opção 
de renovação por mais um ano.

“Estou muito feliz de me 

juntar ao Chelsea. Estou en-
cantando de fazer parte desse 
time empolgante do (técnico) 
Frank Lampard para a próxima 
temporada. Estou aqui para 
brigar por títulos. Espero ver 
os torcedores do Chelsea em 
breve, estou ansioso para jogar 
em Stamford Bridge”, afirmou 
Thiago Silva em entrevista ao 
site oficial do clube inglês.

O Chelsea vem se reforçan-
do para brigar por títulos na 

temporada 2020/2021. O time 
de Londres contratou ainda em 
julho o meia marroquino Hakim 
Ziyech (ex-Ajax) e o atacante 
alemão Timo Werner (ex-RB 
Leipzig). Além disso, acertou 
nesta semana as chegadas do 
lateral-esquerdo Ben Chilwell 
(ex-Leicester City) e do zagueiro 
francês Malang Saar (ex-Nice). 
A diretoria ainda tenta tirar o 
meia alemão Kai Havertz do 
Bayer Leverkusen.

O mundo do futebol está na 
expectativa da confirma-
ção de uma notícia que vai 

agitar o mercado de transferências 
neste verão europeu. O craque 
argentino Lionel Messi está pró-
ximo de sair do Barcelona, mas o 
seu destino não será o Liverpool. 
Quem garante é o técnico alemão 
Jurgen Klopp, que declarou nesta 
sexta-feira que o atacante não faz 
parte dos planos do atual cam-
peão do Campeonato Inglês.

“Interesse? Sim, quem não 
quer o Messi no seu time? Mas 
sem chance! Os números não são 
para nós”, disse o treinador do 
Liverpool, fazendo referência ao 
gasto para ter o camisa 10 do Bar-
celona. “Mas... É um bom jogador”, 
completou, dando risada.

Desde o início da semana, 
quando começaram os rumores 
sobre a saída de Messi do Barce-
lona, vários clubes surgem como 
candidatos a contar com o argen-

tino. Um deles é o Manchester 
City, do técnico espanhol Pep 
Guardiola, um dos maiores rivais 

do Liverpool. Klopp já começou 
a imaginar como será enfrentar o 
jogador na Inglaterra.

A série de quatro derrotas 
consecutivas do Athletico 
Paranaense no Campeona-

to Brasileiro levou o técnico Dori-
val Júnior a perder seu emprego. 
Nesta sexta-feira 28, a diretoria do 
clube curitibano anunciou a de-
missão do treinador, que estava no 
cargo desde o início de 2020.

Dorival tinha contrato de dois 
anos com o Athletico-PR. No perí-
odo em que permaneceu à frente 
do time, a equipe faturou o título 
estadual, perdeu a decisão da 
Supercopa do Brasil, somou uma 
vitória e uma derrota na Copa Li-
bertadores e caiu de rendimento 
após ganhar os dois primeiros jo-
gos no Brasileirão - na série de der-
rotas, porém, não dirigiu a equipe 
em três dos quatro duelos por ter 
contraído o coronavírus.

O Athletico é o décimo coloca-
do no Nacional, com seis pontos 
somados em seis duelos, tendo 
perdido por 1 a 0 para o São Paulo 

na última quarta-feira. 
Como a partida diante do 

Atlético-MG foi adiada, só voltará 

a jogar na próxima quarta, diante 
do Red Bull Bragantino, na Arena 
da Baixada. 

 Paralisação ocorreu por boicote como protesto contra a brutalidade da polícia dos EUA

Técnico alemão Jurgen Klopp disse que atacante não faz parte dos planos do time inglês Técnico Dorival Júnior perdeu três jogos do Brasileirão por ter contraído Covid-19

Chelsea anunciou a contratação do brasileiro de 35 anos por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano

Após três dias de paralisação, 
NBA retoma jogos dos playoffs

Thiago Silva assina com o 
Chelsea por uma temporada

Klopp descarta qualquer 
especulação sobre Messi

Athletico-PR demite Dorival 
Júnior depois de nova derrota
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