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SINAL FECHADO. 6 | Julgamento da segunda fase da Operação Sinal Fechado, deflagrada pelo Ministério Público do RN no ano de 2011, condenou envolvidos na investigação relacionada 
com a contratação irregular de empresa pelo Departamento Estadual de Trânsito, em que foi verificado o pagamento de propina a diversos agentes públicos e políticos na época da licitação
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As discussões sobre a votação 
para a presidência do Senado 
têm atrapalhado o andamento 

de pautas importantes do Congresso, 
segundo a avaliação dos senadores 
potiguares Jean Paul Prates (PT) e Sty-
venson Valentim (Podemos). Os dois 
questionma a “pressa” do presidente 
Jair Bolsonaro (Sem partido) em definir 
o sucessor de Davi Alcolumbre (DEM), 
o atual presidente da Casa.

“Quanto à possibilidade de o Go-
verno fazer o presidente do Senado, é 
preciso considerar que essa estratégia 
está normalmente ligada à que é feita 
na Câmara [Federal]. O que a gente 
pode ver é que o Governo, que tinha 
uma articulação política muito fraca, 
tenta agora, à custa de cargos, cooptar 
apoios. Se isso vai funcionar, vamos ver. 
Mas essa prática, normalmente, nunca 
deu muito certo”, condena Jean Paul 
Prates.

Atualmente, a pouco mais de 60 
dias do pleito no Senado, mais de 
10  nomes tentam se viabilizar como 
candidatos. O número elevado de pos-
tulantes mostra que o governo federal 
não terá vida fácil para garantir um 
aliado na liderança da Casa. No entan-
to, o  fortalecimento de uma candida-
tura requer muito diálogo e habilidade 
política.

Estão na disputa quatro nomes do 
MDB (Eduardo Braga, Simone Tebet, 
Fernando Bezerra e Eduardo Gomes), 
três do PSD (Nelsinho Trad e Lucas Bar-
reto), além de Rodrigo Pacheco (DEM), 
Daniella Ribeiro (PP), Major Olímpio 
(PSL) e Álvaro Dias (Podemos).  

Além disso, o PT decidiu que tenta-
rá construir uma candidatura a partir 
do apoio de outras seis legendas de 
oposição (PDT, PCdoB, PSB, Rede, PV 
e PSOL). “Uma coisa é certa: buscare-
mos compor forças com nomes que 
não configurem subserviência direta 
ao presidente Bolsonaro. Os cargos de 
presidente do Senado (e presidente do 
Congresso Nacional) têm uma enorme 
importância para o processo político 
e também para a recuperação da eco-
nomia e enfrentamento da pandemia, 
como foi demonstrado no decorrer de 
2020”, reforçou o senador Jean Paul.

Ainda segundo ele, as disputas re-
lacionadas com a presidência do Sena-
do foram antecipadas após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidir que os 
atuais presidentes da Câmara e do Se-
nado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi 

Senadores do RN criticam disputas 
para eleição na presidência da Casa
SUCESSÃO  | Jean Paul Prates (PT) 
e Styvenson Valentim (Podemos)
avaliam que há uma “pressa” do 
presidente Jair Bolsonaro (Sem 
partido) para definir o sucessor 
de Davi Alcolumbre (DEM)

 Senador Styvenson Valentim (Podemos): “garantir a independência dos Poderes”

 Senador Jean (PT): “Buscaremos nomes que não configurem subserviência ao presidente”

Alcolumbre, não podem se candidatar 
à reeleição para os postos em 2021. Os 
ministros avaliaram que a é vedada a 
recondução de presidentes das duas 
Casas legislativas para o mesmo cargo 
dentro de uma mesma legislatura.

“Em virtude de uma decisão do 
STF e de um certo atropelo e da própria 
desarticulação do governo, as coisas 
se anteciparam. Isso foi ruim porque, 
obviamente, prejudicou o exame de 
projetos importantes para o país e até 
mesmo a constituição da Comissão 
Mista de Orçamento, cuja composição 
foi alvo de disputa por grupos ligados 
ao presidente da Câmara e ao Centrão”, 
explicou o petista. 

Para o senador Styvenson Valetim, 
a disputa pela cadeira de presidente do 
Senado precisa ser mais “democrática”. 
Segundo ele, a atual presidência para-
lisou pautas importantes, como a do 
projeto que institui a prisão a partir da 
segunda instância. 

“O trabalho [eleição] é de mudar 
aquele quadro viciado que pertence à 
chefia do Senado. Os senadores nunca 

são tratados com igualdade. Nunca 
foram. Quem é amigo do “Rei” tem as 
benesses, pode receber alguma relato-
ria”, rechaça.

O partido dele, o Podemos, possi-
velmente terá um candidato próprio, 
tendo o senador Álvaro Dias como o 
favorito. “[Podemos] é o terceiro maior 
partido do Senado. Unido ao movi-
mento “Muda Senado” — organização 
suprapartidária que defende maior de-
pendência do Senado Federal —, nós 
temos esta força de indicar um possível 
candidato”, disse.

Styvenson analisa, ainda, que o 
governo federal terá dificuldades pa-
ra emplacar um nome aliado para a 
liderança da Casa. “Não acho que seja 
tão fácil quanto o governo pensa. Eu 
sei que o Davi Alcolumbre tem uma 
maioria de senadores. As pautas de 
interesse popular são atrapalhadas por 
essa discussão. Há projetos que estão 
engavetados até hoje. Projetos para ga-
rantir a independência dos Poderes, e 
não reforçar a interdependência como 
ocorre hoje”, completou ele.

TRIO APOSENTADO DA POLÍTICA VENCE 
TODAS NOS BASTIDORES DO JUDICIÁRIO

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA

ETERNAMENTE 
Há quem defenda, porém, que a 
gestão moderna deve prescindir de 
tais solenidades, e concentrar-se 
em gerir bem a coisa pública, como 
ocorre na iniciativa privada. Quem 
discorda dessa tese, porém, garante 
que há coisas que nunca mudam. 
Será? 
 
NOVOS TEMPOS
Parece que vai longe o tempo em que 
os atos falavam por si, e as responsa-
bilidades de cada entidade ou órgão, 
fielmente cumpridas, eram imunes 
às críticas. Ao MPF agora cabe 
soltar releases respondendo a blogs, 
ex-ofício, sem ser provocado.  

IRRESPONSABILIDADE
De uma irresponsabilidade gritante 
a medida dos gestores de São Miguel 
do Gostoso e Tibau do Sul, ao libe-
rarem a realização de megaeventos, 
com verdadeiros shows de aglome-
ração e infestação de covid-19. Os 
respectivos prefeitos merecem o 
prêmio de irresponsáveis sanitários 
de 2020.  

IRRESPONSABILIDADE 2
E o mais impressionante é a cara de 
pau de exigir resultados negativos de 
exames para covid como passa-
porte de acesso às festas. Como 
se tal exigência fosse viável, já que 
cada festa concentrará milhares de 
pessoas diariamente. Onde estão 
o poder coercitivo de polícia e as 
sóbrias autoridades competentes 
desse estado?

FORÇA DE BOLSONARO
O resultado das urnas na eleição 
municipal deste ano aponta para 
uma predominância de prefeitos 
com viés bolsonarista em cidades 
médias do país. Esses, porém, estão 
fora da chamada “ala raiz” de apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido).

FORÇA DE BOLSONARO 2
Em geral, são prefeitos filiados a par-
tidos de centro-direita, como MDB, 
DEM, PSD e PL, mas que fizeram 
campanha fortemente aparados 
por movimentos conservadores e 
pastores de igrejas neopetencostais.

PAU SUJO
Qual político ostenta o título de 
“pau mais sujo do galinheiro da 
política potiguar”. A eleição para 
o título está aberta. Votos para 
o email da redação (redacao@
agorarn.com.br).   

REPETECO 
O prefeito eleito de Mossoró, 
Allyson Bezerra (Solidariedade), 
parece mais perdido que cego em 
tiroteio. Tudo indica que repetirá 
o mal fadado ex-prefeito Francisco 
José Junior (PSD), cuja administra-
ção, desastrosa, ajudou a afundar 
a cidade e a manter viva a força 
do rosalbismo. Mossoró terá nova 
chance. Será que Alysson dará 

conta??? 

DEVER DE CASA
A último do “menino” foi faltar à 
tradicional festa da padroeira da 
cidade, Santa Luzia, na última 
sexta-feira. Embora questio-
nem-se os formalismos católicos 
ultrapassados ou mesmo levem-se 
em conta os dogmas de religião 
própria, em política, participar de 
eventos como esse ́ s considerado 
um dever de casa básico.  

SOMENOS 
Ao AgoraRN, o deputado Alysson 
Bezerra minimizou o fato. “Fui 
para a abertura da festa e não 
houve repercussão”, afirmou. 

Otrio de políticos recentemente aposentados da política 
Henrique Eduardo Alves, José Agripino Maia e Rosalba 
Ciarlini, envolvidos até a medula em denúncias de 

roubo de dinheiro público através das obras da Arena das 
Dunas, por meio de esquemas com a empresa OAS, anda feliz 
da vida com o sucesso de suas ações de bastidores junto à 
Justiça, que tem engavetado ou decidido em favor deles até 
o presente momento. Até aqui, apenas o bravio Ministério 
Público Federal, aos trancos e barrancos, tem cumprido sua 
vital missão para a democracia: denunciar os desmandos. 
Infelizmente, aos juízes cabem a palavra final e poucos têm 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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LAVA JATO TRAVOU 
Mais de um ano depois da decisão 
que barrou a prisão imediata de réus 
condenados em segunda instância, 
o STF (Supremo Tribunal Federal) 
praticamente não expediu mais 
condenações definitivas em casos da 
Lava Jato do Paraná.
 
LAVA JATO TRAVOU 1
Há dezenas de alvos da operação que 
estão com julgamentos pendentes ou 
no STF ou no STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), esse último que funciona 
como terceiro grau do Judiciário. 

LAVA JATO TRAVOU 2
Conforme entendimento fixado 
em novembro de 2019, a prisão de 
condenados só pode se concretizar 
quando não houver mais recursos 

ALEXVIANA
pendentes em nenhum grau do 
Judiciário, o que tende a ocorrer na 
Lava Jato após julgamentos pelo STJ 
e pelo Supremo. 

LAVA JATO TRAVOU 3
A medida, aprovada por 6 votos a 
5, possibilitou na ocasião a soltura 
do ex-presidente Lula e de outros 
condenados na operação, como o 
ex-ministro José Dirceu e o ex-sócio 

da empreiteira Engevix Gérson Al-
mada. Os três ainda recorrem de suas 
condenações em liberdade. 

VENDA DE SENTENÇAS
A Polícia Federal cumpriu nesta 
segunda-feira 14 dois mandados de 
prisão temporária e um de prisão 
preventiva na Operação Faroeste, 
que investiga crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e organização 

criminosa no Poder Judiciário da 
Bahia. 

VENDA DE SENTENÇAS 2
As prisões foram pedidas pela subpro-
curadora-geral da República Lindôra 
Araújo e autorizadas pelo ministro Og 
Fernandes, do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). 

VENDA DE SENTENÇAS 3

Entre os alvos da operação estão 
desembargadores e servidores do 
TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia), 
integrantes do MP-BA (Ministério 
Público Estadual da Bahia) e da Secre-
taria da Segurança Pública do estado, 
além de advogados. 

VENDA DE SENTENÇAS 4
Como o procedimento está sob segre-
do de Justiça, não foram divulgados 
os nomes dos alvos da operação desta 
segunda-feira. 

VENDA DE SENTENÇAS 5
Entre os presos, estariam duas desem-
bargadoras, segundo a TV Globo, mas 
a informação não foi confirmada pelo 
Ministério Público. Também foram 
cumpridos 16 mandados de busca e 
apreensão.

JOÃO GILBERTO / ALRN

AA governadora Fátima Bezerra 
(PT) anunciou na última sex-
ta-feira 11 que a data do paga-

mento das duas folhas atrasadas do 
funcionalismo estadual – dezembro 
e décimo terceiro de 2018 –, deixadas 
em aberto pela gestão anterior, será 
divulgada apenas em 2021. O anún-
cio, que aconteceu em reunião com 
o Fórum dos Servidores, não foi bem 
recebido por representantes de sindi-
catos, nem pelos servidores públicos. 
O pagamento da segunda parcela do 
13º de 2020 para parte dos servidores 
também ficou para o próximo ano.  

Ao Agora RN, a presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores do Serviço 
Público da Administração Direta do 
Rio Grande do Norte (Sinsp) Janeayre 
Souto expressou descontentamento 
com a nova situação de adiamento. 
“Estamos decepcionados e frustrados. 
O portal da transparência indica que o 
Estado tem dinheiro em caixa. Dava, 
sim, para quitar a folha – pelo menos 
do 13º”, disse a sindicalista. Ainda 
egundo Janeayre, o Fórum dos Servi-
dores solicitava reunião com Fátima 
Bezerra há 1 ano. “Quando ela resolve 
receber os servidores, é para falar que 
vamos finalizar 2020 com três folhas 
atrasadas: 13⁰ e dezembro de 2018 e 
13⁰ deste ano. Ela anunciou que a con-
clusão do 13⁰ ainda em 2019 será só 
para os servidores ativos, aposentados 
e pensionistas que ganham até R$ 2 
mil, além dos órgãos que têm arreca-
dação própria. Jogou, então, os demais 
servidores para 5 de janeiro. E aí, como 
vai ficar o Natal e o Ano Novo desses 
servidores?”, indagou.   

Janeayre também relembrou que a 
governadora anunciou em uma coleti-
va de imprensa realizada em setembro 
que concluiria o pagamento do 13⁰ 
dentro do ano de 2020 e que, em janei-

ro de 2021, confirmaria a data do paga-
mento dos salários atrasados de 2018. 
Contudo, essa definição foi adiada pa-
ra janeiro. “A única coisa que o governo 
vem fazendo é antecipar 30% dos salá-
rios dos cargos comissionados. Desde 
janeiro de 2019 que o sindicato denun-
cia isso. Nenhum cargo comissionado, 
que entrou nessa gestão, tem salário 
atrasado”, denunciou. 

Em setembro deste ano, em trans-
missão feita pelas redes sociais, a go-
vernadora Fátima Bezerra anunciou 
que os pagamentos dos atrasos termi-
naria ainda este ano.

 “Já determinei à equipe econô-
mica toda a prioridade de me trazer 

uma proposta de pagamento das duas 
folhas deixadas pela última gestão”, 
disse ela, à época.

Segundo dados do Governo do 
Estado, ainda faltam ser pagos R$ 312 
milhões da folha de dezembro de 2018, 
além dos R$ 314 do 13º salário daque-
le ano. Os pagamentos são esperados 
por 83 mil servidores estaduais.   

A reportagem conversou também 
com uma servidora da administração 
direta. Ela pediu para não ser identi-
ficada na matéria, mas contou que se 
sentiu traída com o novo adiamento.

“Estávamos na expectativa. Fiz 
planos, estava me organizando para 
pagar dívidas com o dinheiro do 13º 

deste ano e dos salários atrasados. 
Nadamos, mas morremos na praia”, 
apontou a servidora.  

O Governo do Estado vai depositar 
hoje a primeira parcela do salário do 
mês de dezembro. Com isso, serão in-
jetados na economia do Rio Grande do 
Norte quase R$ 245 milhões e cerca de 
100 mil servidores serão beneficiados 
com o adiantamento. Quase 38 mil 

servidores, entre ativos, inativos e pen-
sionistas que ganham até R$ 4 mil. E 
ainda 30% adiantado para outros 33,5 
mil trabalhadores que recebem acima 
desse valor.   Também recebe o salário 
integral toda a categoria da Seguran-
ça Pública, correspondente a mais de 
23,7 mil servidores. O governo liquida 
o pagamento de dezembro no próxi-
mo dia 31. Os servidores que ganham 
acima de R$ 4 mil receberão os 70% 
restantes e o funcionalismo lotado em 
pastas com recursos próprios terá o 
salário integral depositado nesta data. 

Na última sexta-feira 11, Fátima 
Bezerra também anunciou as datas 
de pagamento da segunda e última 
parcela do 13º salário. No próximo dia 
23 receberão todos os servidores que 
recebem até R$ 2 mil, além dos servi-
dores lotados em pastas com arreca-
dação própria, independentemente 
da faixa salarial. E no dia 5 de janeiro, 
todo o restante do funcionalismo esta-
dual que recebe acima de R$ 2 mil.

Servidores estaduais reclamam da 
indefinição no pagamento de atrasados
FUNCIONALISMO PÚBLICO  | Governadora Fátima Bezerra havia prometido apresentar a data de pagamento de dois salários atrasados de 2018 ainda neste ano, segundo entidades 
sindicatais de servidores do Estado, mas a definição ficou para janeiro. Governo do Estado paga nesta terça-feira primeira parcela do salários de dezembro para o funcionalismo

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta do RN, Janeayre Souto: “Estamos decepcionados e frustrados”

R$ 600 mi

38 mil

é o valor das folhas em atraso do 
ano de 2018

é o número de servidores que irão 
receber salários nesta terça-feira

GOVERNO ADIANTA 
PAGAMENTO DE 
DEZEMBRO HOJE 
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ARENA 
DUNAS, 
CAMPO DA 
CORRUPÇÃO
BOLA FORA | Construída para os jogos da Copa do Mundo de 2014, 
a Arena das Dunas sempre esteve às voltas com investigações e 
processos relacionados com corrupção e desvios de recursos

As investigações relacionadas 
com crimes de corrupção 
ocorridos na Arena das Dunas 

trazem, com certa frequência, três no-
mes conhecidos da política potiguar: 
o ex-ministro do Turismo Henrique 
Eduardo, a ex-governadora do Estado 
Rosalba Ciarlini, atual prefeita de Mos-
soró, além do ex-senador José Agripi-
no. Desde 2011, antes mesmo da inau-
guração do estádio em Natal — que 
recebeu quatro jogos do mundial de 
2014 —, os três sempre aparecem em 
diversos procedimentos investigativos 
do Ministério Público Federal, Polícia 
Federal, Tribunal de Contas do Estado 
e, desde o ano passado, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) aber-
ta na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

A PF, por sinal, passou a prestar 
atenção na Arena das Dunas durante 
as investigações da Lava Jato. No dia 
6 de junho de 2017, o ex-ministro do 
Turismo Henrique Eduardo Alves foi 
preso durante as ações da “Operação 
Manus”. 

A operação buscava apurar atos 
de corrupção ativa e passiva, bem co-
mo de lavagem de dinheiro envolven-
do a construção do estádio. Um grupo 
de delatores da Odebrecht disse aos 
investigadores que políticos, incluindo 
Henrique Alves, foram beneficiados 
em um suposto esquema de corrup-
ção relacionado com a obra. O acordo 
entre os envolvidos no esquema, se-
gundo a investigação, teria resultado 
em um sobrepreço de até R$ 77 mi-
lhões do estádio, que foi construído 
pela empreiteira OAS em 2014.

A investigação se iniciou após 
a análise das provas coletadas que 
apontavam solicitação e o efetivo re-
cebimento de vantagens indevidas 
por Henrique Alves e pelo ex-deputa-
do federal Eduardo Cunha (RJ), que 
também presidiu a Câmara dos De-
putados. A atuação política dos dois  
favorecia as construtoras envolvidas.

Henrique Alves permaneceu preso 
até julho de 2018, quando o juiz federal 
Francisco Eduardo Guimarães conce-
deu liberdade provisória ao ex-minis-
tro, que estava em prisão domiciliar 
desde maio daquele ano. 

O ex-senador José Agripino (DEM) 
também foi alvo do Ministério Público 

Federal, que ingressou na Justiça Fede-
ral no Rio Grande do Norte com uma 
ação de improbidade administrativa 
contra o ex-parlamentar e o empre-
sário José Adelmário Pinheiro Filho, o 
“Léo Pinheiro”, ex-presidente da OAS. 
O processo trata do recebimento de 
quase R$ 1 milhão em propina, pelo 
parlamentar, em troca de auxílio à em-
preiteira, responsável pela construção 
do estádio Arena das Dunas.

Em agosto de 2018, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), por meio de sua 
Primeira Turma, indeferiu recursos 
da defesa de Agripino para derrubar a 
denúncia recebida na Corte acerca da 
suposta acusação contra o parlamen-
tar por corrupção e lavagem de di-
nheiro nas obras da Arena das Dunas. 
Após a decisão do Supremo, Agripino 
continua como réu da ação.

Já a ex-governadora do Rio Grande 
do Norte (2011-2014) e atual prefeita 
de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), 
foi acusada em fevereiro de 2019 por 
delatores da empreiteira OAS – que 
distribuiu cerca de R$ 125 milhões em 
propinas a pelo menos 21 políticos de 
oito partidos – de ter recebido R$ 16 
milhões em caixa 2 oriundos da obra 
de construção do estádio. Logo após 
ter seu nome vinculado aos escânda-
los da Arena das Dunas, a prefeita de 
Mossoró disse que não iria se pronun-
ciar por acreditar “não haver nenhum 
tipo de fundamento” nas informações.

Nesta segunda-feira 14, o Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
informou que as investigações 
sobre desvios na construção 
do estádio Arena das Dunas 
já resultaram em 11 denun-
ciados, incluindo a ex-gover-
nadora Rosalba Ciarlini e o 
ex-senador José Agripino.

Ao contrário do que foi 
divulgado por alguns blogs 
noticiosos do Rio Grande do 
Norte, a não inclusão do ex-se-
nador na denúncia apresenta-
da na última semana não repre-
senta que o MPF tenha deixado de 

PARTICIPAÇÃO 
DE JOSÉ AGRIPINO 
NOS CASOS 
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considerá-lo responsável por parte 
dos desvios, disse o MPF em nota 
oficial nesta segunda-feira.

José Agripino Maia responde 
a uma ação penal e a uma ação de 
improbidade administrativa, na 2ª 
Vara da Justiça Federal no RN, pelo 
recebimento de quase R$ 1 milhão 
em propina em troca de auxílio à 
empreiteira OAS, responsável pela 
construção do estádio Arena das 
Dunas, conforme veiculado em 
2018. Em razão do foro por prerro-
gativa de função, a denúncia con-
tra o então senador sobre o mesmo 
esquema teve de ser apresentada 
pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), que em dezembro de 2017 
decidiu pelo seu recebimento 
(tornando-o réu sob acusação de 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro). Somente então os autos 
foram remetidos à Procuradoria 
da República no RN.

Por esse motivo, as ações em 
face do ex-senador tramitam em 
paralelo a outros procedimentos 
sobre irregularidades na constru-
ção da Arena da Dunas, como a 
denúncia contra a ex-governadora 
do RN, Rosalba Ciarlini, e o ex-
-presidente da OAS, Léo Pinheiro, 
divulgada na última semana. 

O ex-senador também respon-
de a outros processos de iniciativa 
do MPF/RN, como na Operação 
Sinal Fechado, sobre esquema de 
corrupção no Detran e em caso 
de nomeação de um “funcionário 
fantasma” para o órgão. 

O último enlace das ativida-
des relacionadas com a Arena das 
Dunas ocorreu na última quarta-
-feira 9. O MPF denunciou Rosalba 
Ciarlini Rosado (atual prefeita de 
Mossoró); seu marido Carlos Rosa-
do, o ex-presidente da Construtora 
OAS, Léo Pinheiro, além de outros 
sete acusados pelo esquema de 
corrupção que desviou cerca de 
R$ 16 milhões da construção da 
Arena das Dunas para a Copa do 
Mundo.

O desvio de recursos foi com-
provado por meio da “Operação 
Mão na Bola”, deflagrada em 
dezembro do ano passado pelo 
MPF e Polícia Federal. As inves-
tigações apontaram, entre 2011 
e 2014, o pagamento de propina 
com valores do financiamento 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) para a construção da 
arena, por meio de pagamentos 
a empresas subcontratadas para 
prestação de serviços fictícios ou 
superfaturados, a fim de gerar 
“caixa dois” com “dinheiro vivo”. 
O objetivo das propinas foi as-
segurar o contrato de parceria 
público-privada da Arena das 
Dunas com os agentes públicos 
envolvidos e evitar greves de tra-
balhadores que pudessem com-
prometer a execução da obra 
junto ao sindicato local.

Entre os denunciados tam-
bém estão Demétrio Paulo Tor-

res, então secretário extraordi-
nário do Estado do Rio Grande 
do Norte para Assuntos Relativos 
à Copa do Mundo de 2014; Lu-
ciano Ribeiro da Silva, na época 
vice-presidente do Sindicato 
da Construção Civil Pesada do 
RN; Charles Maia Galvão, então 
presidente da Arena das Dunas 
Concessões e Eventos S/A e do 
Consórcio Arena Natal, empresas 
criadas pela OAS para gerencia-
mento da obra; além dos exe-
cutivos da empreiteira Adriano 
de Andrade, Ramilton Machado 
Júnior, José Maria Linhares Neto 
e Matheus Coutinho Oliveira. 

Informações de Pesquisa e In-
vestigação (Ipei) da Receita Fede-
ral demonstraram que a evolução 
patrimonial de Rosalba Ciarlini 
Rosado e do marido Carlos Rosa-
do é incompatível com as rendas 
registradas por eles nos anos de 
2011 a 2014. Foram identificadas 
despesas bem acima dos valores 
declarados e movimentados em 
contas bancárias, reforçando os 
indícios de existência de fontes 
não lícitas de rendimentos. Se-
gundo o MPF, o casal teve movi-
mentação financeira superior aos 
rendimentos declarados e evolu-
ção patrimonial a descoberto de 
2011 a 2014. Para fugir dos meca-
nismos de controle do Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceira (Coaf), eles fracionaram 
operações que somam mais de 
R$ 500 mil. Foi identificado tam-
bém pagamento em espécie de 
dívidas superiores a R$ 400 mil.

CPI E INVESTIGAÇÃO DO TCE
Além das investigações aber-

tas pela Polícia Federal, a constru-
ção da Arena das Dunas também é 
alvo de Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte. 
Os deputados investigam o contra-
to entre o Governo do Estado e a 
Arena das Dunas. O foco principal 
da CPI da Arena das Dunas é apu-
rar as condições em que o contra-
to foi elaborado, a atual execução, 
assim como os possíveis prejuízos 
ao erário público que decorreram 
desse acordo. O autor do pedido 
para criação da CPI, que teve 10 
assinaturas para instalação, foi o 
deputado Sandro Pimentel.

A CPI foi aberta após uma au-
ditoria da Controladoria Geral do 
Estado do Rio Grande do Norte 
recomendar que o governo esta-
dual suspenda o pagamento das 
parcelas fixas do contrato com a 
concessionária Arena das Dunas. 
A avaliação é que o contrato vai ge-
rar prejuízo de R$ 421 milhões ao 
fim da concessão pública da Arena 
das Dunas.

Além disso, o Tribunal de Con-
tas do Estado tem dois processos 
ligados à Arena das Dunas em 
tramitação. As investigações fo-
ram iniciadas em 2011. O primeiro 
procedimento analisa a contrata-
ção da Parceria Público-Privada 
(PPP) para a Arena das Dunas. O 
segundo processo é sobre as con-
tratações de empresa de consulto-
ria para assessoria, estruturação, 
modelagem e desenvolvimento do 
projeto de parceria. As duas inves-
tigações seguem sem desfecho.

A não inclusão do ex-
senador [José Agripino] 
na denúncia apresentada 
na última semana não 
representa que o MPF tenha 
deixado de considerá-lo 
responsável por parte dos 
desvios”

“
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EM NOTA OFICIAL

NOVA DENÚNCIA 
CONTRA
ROSALBA CIARLINI

R$ 77 mi

3 anos

R$ 400 mi

R$ 421 mi

4

é o sobrepreço encontrado na 
construção da Arena das Dunas

foi o tempo de contrução da 
Arena das Dunas

é o valor da construção do 
estádio potiguar

é o valor do prejuízo estimado 
no contrato entre o Governo do 
Estado e a Arena das Dunas

foi o número de jogos da Copa de 
2014 na Arena das Dunas
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DECOTELLI ALEGA ‘POBREZA’ 
PARA PEDIR AUXÍLIO JUDICIAL

AGENTES DE SAÚDE FAZEM 
CAIR LETALIDADE DA COVID

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

A CÂMARA SOU EU
A dificuldade para encontrar 

quem “mereça” seu apoio apenas 
confirma que, ao contrário do 
que diz, Rodrigo Maia só pensava 
naquilo até ser barrado pelo STF: 
sua reeleição na presidência da 
Câmara. Não tinha “plano B”, 
mesmo vendo Arthur Lira (PP-AL) 
em plena campanha.

PROMESSA DE POLÍTICO
É preciso desconfiar de 

promessa dos políticos. Em agosto, 
João Doria prometeu vacinação 
em dezembro, agora virou 25 de 
janeiro. Prometeu pedir registro 
da vacina chinesa nesta terça (15), 
passou para o dia 23.

CHUTE NA DIPLOMACIA
Embaixador da União Europeia, 

Ignacio Ybáñez Rubio ignora 
deveres de diplomata falando mal 
do governo que o hospeda. Em 
entrevista, acusou Bolsonaro de 
emperrar acordo com o Mercosul. 
Nem sabe que o governo o 
destravou em 2019, após mais de 20 
anos de embromação europeia.

RECONHECIMENTO
Ex-diretor-geral da 

Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e atual vice-presidente 
global da PepsiCo, Roberto de 
Azevêdo recebeu ontem, do 
chanceler Ernesto Araújo, a Grã-
Cruz da Ordem do Rio Branco.

ESTRANHA PARCERIA 
“Prestem muita atenção 

ao PSB”, disse o deputado José 
Medeiros, ao lembrar que o 
partido que obteve no STF a 
suspensão das operações policiais 
no Rio agora conseguiu o fim da 
isenção de impostos de armas.

MILITÂNCIA FAKE
Era fake a “exclusão” do Brasil 

de evento da ONU sobre o clima, 
como espalharam jornalistas 
brasileiros em Genebra. Não era 
evento da ONU. Países-membros, 
que a sustentam, não são sujeitos a 
supostos “vetos”.

ACABOU A MOLEZA
O deputado Kim Kataguiri 

disse ontem estar mais um dia na 
Câmara sob “obstrução sanguinária” 
da esquerda. Com o engavetador-
geral Rodrigo Maia de saída, essa 
obstrução será posta a prova de 
verdade em 2021.

A segunda onda de infecções se tornou realidade no Brasil graças às 
campanhas eleitorais, mas a experiência adquirida por agentes de saúde 
durante o combate ao coronavírus fez despencar a letalidade da doença. 
A média móvel chegou a 43.346 casos por dia, bem próximo dos 46.263 
registrados em julho, mas a dedicação e o tratamento ágil dos nossos 
profissionais conseguiram salvar 41,4% mais vidas que no auge da 1ª onda. 
Em julho, o Brasil chegou a 1.097 óbitos diários e agora são 643.

VERDADEIROS HERÓIS
O esforço dos profissionais de 

saúde que, literalmente, arriscam 
as vidas para salvar outras, se 
reflete nos mais de 6 milhões de 
curados da covid.

JÁ CHEGOU
A nova onda é confirmada nos 

casos ativos. Caíram de 818,5 mil 

para 362,5 mil na última semana 
da campanha e já subiram para 
740 mil.

EM NÚMEROS
No pico, em julho, a taxa 

de recuperação dos pacientes 
contaminados pelo coronavírus 
era de 93,1%. Atualmente, o índice 
subiu para 97,06%.

Nomeado ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro e logo 
destituído por informações falsas no currículo, o professor Carlos Alberto 
Decotelli parece contumaz. Ele ajuizou ação contra a FGV e requereu 

gratuidade alegando “pobreza”. O judiciário não caiu na lorota e o ex-ministro que 
disse ser pobre para requerer assistência judiciária, fez um depósito de mais de 
R$40 mil em custas processuais, na última semana. Um show de contradições. 
Ser pobre assim deve ser danado de bom.  No processo, Decotelli tenta culpar 
a Fundação Getúlio Vargas por sua saída do MEC e pede indenização. Sempre 
que alguém ajuíza uma ação, paga custas processuais iniciais sobre o valor da 
causa. No caso de Decotelli, o valor foi de R$40 mil. O ex-ministro supostamente 
pobre tentou driblar o custo que todo mundo tem, pedir assistência judiciária ao 
acessar a Justiça. Passou vergonha. O ex-ministro Caros Alberto Decotelli não 
respondeu aos telefonemas e mensagens da coluna para expor as suas razões.

SINAL FECHADO | Condenados estão envolvidos na operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual, ainda 
em 2011, que desbaratou esquema de corrupção dentro do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte

O juiz juiz Bruno Montenegro 
Ribeiro Dantas, da 9ª Vara Cri-
minal de Natal, condenou nove 

pessoas no julgamento da segunda 
fase da Operação Sinal Fechado, de-
flagrada pelo Ministério Público Es-
tadual em 2011 para apurar suspeitas 
de fraude e corrupção no âmbito do 
Departamento Estadual de Trânsito 
do Rio Grande do Norte (Detran) entre 
os anos de 2008 e 2011. 

Foram condenados pela prática 
de crimes como peculato, corrupção, 
associação criminosa, lavagem de 
dinheiro e crimes de fraude à licita-
ção: George Olímpio, Marcus Vinícius 
Furtado da Cunha, Jean Queiroz de 
Brito, Luiz Cláudio Morais Correia 
Viana, Caio Biagio Zuliani, Nilton José 
de Meira, Flávio Ganen Rillo, Fabiano 
Lindemberg Santos Romero e Rousse-
aux de Araújo Rocha. 

Com 634 páginas, a sentença do 
juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dan-
tas, integrante do Grupo de Apoio às 
Metas do CNJ criado pelo TJRN, tem 
como foco a dispensa irregular de lici-
tação para a contratação da empresa 
Planet Business, a fim de que fosse 
dada a continuidade aos desvios de 
recursos antes operados através do 
convênio entre o Detran e o Instituto 
de Registradores de Títulos e Docu-
mentos de Pessoas Jurídicas do Rio 
Grande do Norte (IRTDPJ), o qual foi 
declarado ilegal.

A sentença observa que os dois 
esquemas verificados atuavam em 
frente diferentes, sendo o primeiro, 
do IRTDPJ/RN, ligado a cartórios, en-
quanto que “o esquema envolvendo 
a Planet Business é necessariamente 
mais ousado, uma vez que havia lei 
coibindo o procedimento adotado no 
esquema anterior, qual seja, a assina-
tura de Convênios entre as Autarquias 
e entidades de direito privado repre-
sentantes de Cartórios. Na segunda fa-
se, os cartórios deixam a cena e cedem 
espaço para as Empresas contratadas 
pela própria Autarquia. E neste ponto, 
as contratações deveriam ser prece-
didas por procedimento licitatório, o 
qual foi superado pela decretação da 

necessidade de contratação emergen-
cial, fundada em parecer do ex-procu-
rador do Detran”, aponta.

O magistrado registra ainda que 
a empresa Planet Business foi contra-
da pelo Detran “para desempenhar o 
registro, de modo que as tratativas 
findavam sendo mais simples e mais 
lucrativas, ante a desnecessidade de 
repasse de verbas aos cartórios e aos 
Fundos de Desenvolvimento do Mi-
nistério Público e do Judiciário (para 
além dos repasses das variadas pro-
pinas, os quais se mantiveram). Além 
do mais, os personagens mudaram 
substancialmente, pois, como dito, o 
eixo remarcado pela ilegalidade saiu 
do âmbito do Instituto dos cartórios 
e foi, simplificadamente, conduzi-
do para a empresa Planet Business, 
a qual serviu de instrumento de 
controle por parte da Organização 
Criminal (em razão do contrato de 
sociedade ocultar com a empresa 
GO), permitindo a auferição de lu-
cros ainda mais vultosos”.

O pronunciamento judicial regis-
tra que milhares de pessoas – das mais 
diversas e variadas classes sociais - fo-
ram indevidamente cobradas por ser-
viços viciados, mediante a atuação da 
associação criminosa. “É dizer: os de-
litos atingiram indiscriminadamente 
diversos órgãos públicos e a sociedade 
como um todo”. O magistrado aponta 
que a Planet Business operou entre 
dezembro de 2010 e outubro de 2011 
e exemplifica que a empresa registrou 
7.038 contratos em janeiro de 2011; 
7.335 em fevereiro; 6.255 em abril; 
6.944 em maio.

“Saliente-se a formatação de um 
robusto esquema criminoso envolven-
do a esfera político-administrativa-
-empresarial do Estado do Rio Grande 
do Norte para vilipendiar a estrutura 
de uma autarquia pública estadual, a 
saber, o Detran. A despeito dos prejuí-
zos suportados pela máquina pública, 
não se pode ignorar a vultosidade dos 
lucros percebidos pela empresa Planet 
Business no período compreendido 
entre dezembro de 2010 e novembro 
de 2011”.

Decisão teve como foco a dispensa irregular de licitação para a contratação da empresa Planet Business, no ano de 2011, por parte do Detran

Justiça potiguar condena nove a 
prisão por fraudes no Detran

ASSECOM

CONDENAÇÕES

Flávio Ganen Rillo foi condenado a 27 
anos e 4 meses de reclusão em regime 
fechado e a uma segunda pena de 7 

anos e 4 meses de detenção.

Nilton José de Meira foi condenado a 
uma pena de 18 anos e 8 meses de 
reclusão em regime fechado e a uma 

segunda pena de 7 anos e 4 meses de 
detenção.

Caio Biagio Zuliani foi condenado a uma 
pena de 18 anos e 8 meses de reclusão 

em regime fechado.

Com a redução de um terço da pena 
resultante de acordo de colaboração 
premiada, Marcus Vinícius Furtado da 

Cunha foi condenado a uma pena de 11 
anos e um mês de reclusão em regime 
fechado e a uma segunda pena de dois 

anos e quatro meses de detenção.

Rousseaux de Araújo Rocha foi 
condenado a uma pena de 10 anos e 8 
meses de reclusão em regime fechado.

Luiz Cláudio Morais Correia Viana foi 
condenado a uma pena de 9 anos de 

reclusão em regime fechado.

Jean Queiroz de Brito foi condenado a 
uma pena de 9 anos de reclusão em 

regime fechado.

Fabiano Lindemberg Santos Romero foi 
condenado a uma pena de 9 anos de 

reclusão em regime fechado.

Com a redução de dois terços da pena 
resultante de acordo de colaboração 

premiada, George Anderson Olímpio da 
Silveira foi condenado a uma pena de 7 
anos e 8 meses de reclusão em regime 

fechado.

ABSOLVIÇÕES
Na mesma sentença, foram absolvidos 

das acusações que lhes foram 
imputadas na Ação Penal: Carlos 

Theodorico de Carvalho Bezerra, João 
Olímpio Maia Ferreira de Souza, Alcides 

Fernandes Barbosa, Jailson Herikson 
Costa da Silva e Marco Aurélio Doninelli 

Fernandes.
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SAÚDE | Investimento inclui reformas na área de leitos clínicos de enfermaria e no setor de combate a 
incêndio, que eram aguardadas há mais de 6 anos. Foram R$ 200 mil oriundos de recursos próprios

O Governo do Rio Grande do 
Norte entrega nesta segunda-
-feira 14 a reforma do Hospi-

tal Rafael Fernandes, em Mossoró, 
no Oeste potiguar. Obra é fruto da 
articulação entre as secretarias de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) e da 
Infraestrutura (SIN). 

O investimento de R$ 200 mil, 
oriundos de recursos próprios do 
Estado, inclui reformas na área de 
leitos clínicos de enfermaria e no se-
tor de combate a incêndio, que eram 
aguardadas há mais de seis anos. 
Durante a pandemia da Covid-19, 
o Rafael Fernandes está sendo dire-
cionado para atuar como retaguarda 
do Hospital Regional Tarcísio Maia, 
referência para atendimentos da do-
ença na região. 

“Celebramos hoje os investimen-
tos realizados para melhoria das 
instalações do Hospital Rafael Fer-
nandes, uma referência muito im-
portante em matéria de atendimen-
to à saúde, que é uma prioridade em 
nosso governo, melhorando cada vez 
mais a assistência à saúde e o SUS 
em nosso estado, sempre prestando 

conta do que fazemos”, afirmou a go-
vernadora Fátima Bezerra durante a 
inauguração. 

Com duração de 60 dias, a obra 
foi dividida em duas etapas. No valor 
de R$ 100 mil, a primeira fase con-
templou a reforma dos leitos clínicos 
da enfermaria, permitindo a abertu-
ra de 10 leitos dessa categoria, sendo 
2 para estabilização. A segunda eta-
pa, também ao custo de R$ 100 mil, 
proporcionou outras melhorias em 
setores da unidade. A reforma dará 
conforto para pacientes e servidores, 
melhorando os processos de tra-
balho e a prestação de serviço com 
qualidade. 

“Quando o serviço é melhor pres-
tado, tem uma infraestrutura ade-
quada para isso, o servidor sente-se 
bem mais satisfeito e o produto do 
seu trabalho é incontestavelmente 
também melhor. Aqueles que nos 
importam mais são os usuários, os 
doentes, são os que mais haverão de 
se beneficiar. Sem falar que, quando 
temos uma ambiência adequada, 
esses usuários ficam bem mais sus-
ceptíveis à adesão ao tratamento, 

assumem o seu processo de saúde-
-doença e favorecem a possibilidade 
de resultados melhores e mais efi-
cientes”, afirmou o diretor geral do 
hospital, Leonardo Menezes.

Inicialmente, o recurso seria 
utilizado para atender pacientes 
acometidos pela Covid-19. Con-
tudo, entraves burocráticos atra-
saram o serviço original. Assim, 
o montante foi direcionado para 
atender outras demandas do hospi-
tal. O trabalho foi coordenado pela 
Sesap, direção do hospital e Secre-
taria de Estado da Infraestrutura 
(SIN), em articulação direta com o 
secretário Gustavo Coelho. A últi-
ma reforma havia sido realizada em 
2014.

O Rafael Fernandes é uma das 
principais unidades de saúde de 
Mossoró e integra a rede estadual de 
atendimento especializado em HIV. 
Atualmente, a unidade hospitalar 
também trabalha como retaguarda 
Covid para o Hospital Regional Tar-
císio Maia. Ao todo, a unidade conta 
com 40 leitos de enfermaria (10 serão 
revertidos para a demanda Covid).

 Unidade hospital conta com 40 leitos de enfermaria e, durante a pandemia, será direcionado para atuar como retaguarda do Tarcísio Maia 

Fátima entrega reforma do Hospital 
Rafael Fernandes em Mossoró

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do Nor-
te (Detran-RN) informou que 

o atendimento presencial no setor de 
Registro de Veículos na sede, localizada 
na Cidade da Esperança, será suspenso 
a partir desta terça-feira 15, retornando 
apenas na próxima segunda-feira 21. 

A medida ocorre para verificação 
de casos suspeitos de Covid-19 nos 
servidores que atuam na área e tam-
bém para a realização de sanitização 
dos ambientes de trabalho. Segundo o 

Detran-RN, os usuários que estão mar-
cados para atendimentos nesses dias 
serão avisados sobre o cancelamento 
pelo e-mail utilizado na hora do agen-
damento e deverão remarcar o serviço 

para outra data.
O Detran-RN afirmou que atende 

rigorosamente os protocolos sanitá-
rios determinados pelas autoridades 
de saúde, visando a prevenção e o con-
trole do coronavírus. 

O órgão pede a compreensão de to-
da sociedade diante da necessidade de 
suspensão temporária dos atendimen-
tos do Setor de Registro de Veículos e 
esclarece que não medirá esforços para 
manter servidores e usuários em segu-
rança nesse momento de pandemia.

Com casos suspeitos de Covid-19, 
Detran suspende atendimentos 

SERVIÇO

ASSESSORIA/GOVERNO DO RN

Atendimentos presenciais foram 
suspensos temporariamente e devem 
ser retomados somente na próxima 
segunda-feira, dia 21 de dezembro

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
M. M. D. DE MEDEIROS COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 11. 35.776.042/0001-01, 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 09/06/2021, em favor do empreendimento para um Posto de revenda 
de combustíveis líquidos, localizada na Av. Miguel Cirilo, 13-A, Centro, São José do Seridó/RN - 59.378-000. 

 
Marcondes Manzalo Dantas De Medeiros  

Proprietário  

 
 
 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
PARTEX BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.002.889/0004-02, 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 - RLO para a Estação Coletora do poço 7-CLD-7-RN (7-CLD-PW-4-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 7-CLD-9-RN (7-CLD-PE-8-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 7-CLD-4-RN (7-CLD-PW-5-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 7-CLD-10-RN (7-CLD-PW-8-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 7-CLD-3-RN (7-CLD-PE-2-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 7-CLD-5-RN (7-CLD-PW-2-RN); 
-Renovação de Licença de Operação - RLO para a Estação Coletora do 1-PTX-19-RN, localizados na zona rural do 
município de Mossoró/RN. 

José Antônio da Cruz Mendes e Sousa 
Diretor Gerente 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO FREI DAMIÃO  inscrito sobre CNPJ 08.547.432/0008-03 torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade de 60m³ de armazenamento 
localizado na Rua Ângelo Varela 894 – Centro – Alto do Rodrigues - RN 
 

HUGO NOBRE CABRAL 
Sócio Proprietário.  

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO 
 
O empreendimento Posto Santa Rita, CNPJ 07.766.121/0001-98, 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 (RLO) para um transporte de cargas perigosas, localizado a Av. Xavier de Aquino, 1710, José 
Vicente do rego, São Miguel/RN, CEP 59920-000.  

 
Posto Santa Rita 

 

 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
POSTO SERRANO LTDA inscrito sobre CNPJ 08.690.810/0001-29  torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para uma Revenda Varejista de combustíveis Líquidos  com capacidade total de armazenamento de 
45m3 , localizado na Rua Gracindo Deitado 384 – Centro – Serro Corá - RN 
 

Josefá Maria da Silva 
Sócio Proprietário. 

 
 

 

 

2x12,5 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
USE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 13.662.971/0001-
49, torna público que esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, para Posto revendedor de combustíveis, localizada na Rod. 
RN 015, S/N, Centro Industrial Avançado, Baraúna/RN.  
 

ANDRÉ DOMINGOS 
Representante Legal 
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Frota de ônibus de Natal segue 
reduzida e sem previsão de retorno
INCERTEZA  | Com o início da pandemia, empresas que operam o sistema de ônibus em Natal diminuíram drasticamente as viagens e a circulação de veículos. Porém, com a reabertura 
do comércio e retorno das aulas presenciais em escolas privadas, passageiros enfrentam aglomerações e superlotação. STTU afirma que, hoje, frota segue em torno de 73%

Com o início da pandemia, em-
presas que operam o sistema 
de ônibus em Natal diminuíram 

drasticamente as viagens e a circu-
lação de veículos. No entanto, com a 
reabertura do comércio e retorno das 
aulas presenciais em escolas privadas, 
os usuários enfrentam aglomerações 
nas paradas e dentro dos veículos. ST-
TU diz que, hoje, frota segue em torno 
de 73% 

Os natalenses ainda não possuem 
previsão para a regularização da frota 
de ônibus do sistema de transporte pú-
blico. Em março, quando a pandemia 
da Covid-19 virou uma realidade na 
capital potiguar, a Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU) reduziu 
a quantidade de veículos em circula-
ção nas ruas da cidade. Medida que, 
na época, foi cabível – já que as aulas 
presenciais nas escolas foram suspen-
sas e muitas pessoas começaram a 
trabalhar de casa, em sistema de home 
office. O comércio também foi fechado, 
mas foi reaberto em julho.   

Com o relaxamento das medidas 
de isolamento social, a circulação de 
pessoas voltou a crescer, mas o nú-
mero de ônibus nas ruas, não. Para 
piorar a situação, ainda foram retira-
das 20 linhas da frota sem aviso pré-
vio, ou seja, a população foi pega de 
surpresa com a redução. Em agosto, 
a natalense Adriana Silva, que mora 
na Zona Norte da cidade e trabalha 
como vendedora em uma loja do 
Midway Mall, relatou ao Agora RN 
que os horários dos ônibus estavam 
desajustados desde o retorno. “Voltei 
ao trabalho presencial e percebi que 
os horários estão totalmente irregu-
lares, além do fato de que os veículos 
estão sempre cheios”.  

Hoje, os ônibus seguem lotados 
de passageiros nos horários de pico, 
sendo impossível manter o distancia-
mento social recomendado contra a 
proliferação do coronavírus. E, segun-
do Adriana, os horários das viagens 
continuam aleatórios. Procurada pela 
reportagem, a Secretaria de Mobilida-
de Urbana da cidade (STTU) limitou-se 
a informar que a frota atual segue em 
torno de 73% e que não há previsão pa-
ra a retomada da quantidade total dos 
veículos.  

Em agosto, a 6ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal determinou o fun-
cionamento de 100% da frota, mas a 
decisão foi suspensa temporariamente 
e voltou a valer após o dia 9 de novem-
bro – prazo estipulado para haver um 
acordo nas audiências de conciliação 
dentro da ação civil pública aberta pela 
Defensoria Pública do Estado do RN 
(DPE/RN). No entanto, o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, desem-
bargador João Rebouças, suspendeu 
uma decisão liminar, atendendo a um 

pedido feito pela prefeitura. 
Como não houve acordo entre as 

partes, o Município voltou a ser obri-
gado a aumentar a oferta de ônibus, 
mas a prefeitura recorreu ao Tribunal 
de Justiça. A prefeitura argumentou 
que a retomada da operação nos mol-
des do período anterior à pandemia 
implicaria em abandono aos critérios 
técnicos de dimensionamento de fro-
ta e forçaria a ampliação dos custos 

de operação, com aumento da tarifa, 
ou de subsídios por parte da admi-
nistração pública. O Município ainda 
considerou que a Defensoria Pública 
pretendia ditar “por vias transversas” 
à política pública de transporte, que é 
de responsabilidade do poder Execu-
tivo.  

A frota de ônibus de Natal foi ini-
cialmente reduzida para 30% no dia 20 
de março, a partir de um decreto mu-

nicipal. À época, o objetivo da redução 
era reforçar o isolamento social, medi-
da de prevenção ao coronavírus. Já em 
agosto, após a reabertura do comércio, 
o Ministério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) instaurou um inquérito 
civil para investigar a superlotação no 
transporte público – procedimento 
iniciado após denúncias sobre ônibus 
circulando com a capacidade acima do 
permitido. 

Em meio à pandemia: população de Natal ainda enfrentou uma greve dos rodoviários, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de outubro 

Nove meses após o início da pandemia da Covid-19, os passageiros natalenses seguem enfrentando ônibus lotados nos horários de pico

GREVE EM OUTUBRO AFETOU  
ROTINA DOS NATALENSES  

Em meio à pandemia, a popu-
lação de Natal ainda enfrentou uma 
greve dos rodoviários entre 23 e 27 de 
outubro. Foram quatro dias de ônibus 
superlotados, paradas cheias e engar-
rafamento. Isto porque os rodoviários 
iniciaram a greve do transporte públi-
co após impasse em negociações com 
as empresas responsáveis pelo sistema. 
De acordo com o Sindicato dos Traba-
lhadores Rodoviários do estado (Sin-
tro), a greve acontece devido à falta de 
pagamento dos benefícios dos traba-
lhadores, tais como o vale-alimentação 
e o plano de saúde. 

Durante este período, segundo a 
STTU, 40% da frota circulou nas ruas 
da capital potiguar. Os representantes 
do Sintro e do Sindicato das Empresas 
de Transportes Urbanos (Seturn) en-
traram em acordo e encerraram a gre-
ve dos ônibus, quando os empresários 
se comprometeram a pagar o plano 
de saúde, com reajuste, e 50% do vale 
alimentação. As demais cláusulas do 
dissídio coletivo devem ser negociadas 
até janeiro.  

73%
é a taxa atual da frota de ônibus 

que circula nas ruas de Natal 

OSÉ ALDENIR / AGORA RN
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/agorarn

Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.
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FIM DE ANO | Psicóloga do luto orienta a ressignificar tudo aquilo que lembra o ente querido na passagem 
dessas datas tão importantes, usando as boas memórias como alicerce para o novo caminho 

Para muitas pessoas, a chegada 
do fim de ano é sinônimo de 
confraternização, festa e alegria, 

entre os amigos, familiares e colegas 
de trabalho. Já para outras, a época 
traz sentimentos de saudade, triste-
za e até melancolia. Principalmente 
para aqueles que perderam um ente 
querido neste ano de pandemia e não 
tiveram a oportunidade de realizar os 
rituais de despedida.

De acordo com a psicóloga do 
Grupo Vila, Mariana Simonetti, por 
se tratar de um ano em que estamos 
passando por uma pandemia nunca 
imaginada, temos a vivência de um 
luto coletivo. “Da mesma forma que 
tivemos que buscar alternativas de vi-
vência dos rituais de despedida, antes 
permitidos presencialmente e agora 
só à distância, como nos velórios onli-
ne, faremos com o Natal e Ano Novo”, 
afirmou.

“Devido ao aumento dos casos de 
Covid-19 no Rio Grande do Norte, vi-
venciaremos um final de ano em que a 
necessidade do distanciamento social 

continua presente. Porém esse distan-
ciamento não deve ser afetivo. Visan-
do à segurança de todos, o suporte 
às famílias enlutadas deve acontecer 
diante do que é permitido no momen-
to, pois essa é a realidade que estamos 
vivenciando”, pontuou.

Mariana explica que cada pessoa 
vive o luto de uma maneira própria. 
Ainda assim, a tristeza nesse perío-
do é considerada normal. “O Natal e 
Ano Novo são datas bem marcantes, 
é comum sentir falta de um familiar 
que faleceu, principalmente, quando 
esses momentos são de encontro e 
celebração entre familiares, que con-
tavam com a participação do falecido”, 
explicou.

Mesmo sendo uma situação difícil, 
é possível lidar com a saudade e ajudar 
a quem sente que não é justo celebrar 
essas datas, por exemplo, com alguém 
tão querido em falta. Segundo Maria-
na, a introspecção do enlutado é uma 
das reações mais comuns. “Aquela pes-
soa não vê mais sentido nas comemo-
rações e fica reclusa. Cabe aos demais 

familiares e amigos compreender esse 
sentimento, que é válido, porém mos-
trar a pessoa que a tristeza e a solidão 
não são o melhor caminho”, explicou.

O processo do luto é delicado e 
pessoal, mas, independente da fase 
em que ele esteja, é necessário ressig-
nificar tudo aquilo que lembra o ente 
querido. Uma das formas de fazer isso 
é usando as boas memórias como ali-
cerce desse caminho, para que ele não 
seja tão doloroso. “É necessário que 
a pessoa enlutada sinta que a pessoa 
que partiu não foi esquecida nesse am-
biente festivo, pois isso é o que muitas 
vezes incomoda o enlutado”, esclare-
ceu Mariana Simonetti.

Por mais difícil que todo esse pro-
cesso seja, tanto os enlutados, quanto 
as pessoas ao seu redor, têm a chance 
de criar outra perspectiva de lidar com 
a perda e essa redescoberta não neces-
sariamente precisa ser solitária. “As 
festividades também devem ser enca-
radas como um tempo de acolhimen-
to nos encontros em família”, finalizou 
a psicóloga.

Para especialista, os enlutados têm a chance de criar outra perspectiva para lidar com a perda e esse processo não precisa ser solitário

Natal, Ano Novo e o luto: como lidar 
com a saudade de quem partiu?

DIVULGAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 
começou nesta segunda-feira 
14 nos Estados Unidos. Sandra 

Lindsay, uma enfermeira de cuida-
dos intensivos no Long Island Jewish 
Medical Center, na região do Queens, 
recebeu a primeira dose da vacina 
Pfizer-BioNTech em Nova York. “Não 
foi nada diferente de tomar qualquer 
outra vacina”, afirmou.

Ela pediu aos americanos que con-
tinuem usando máscaras e façam dis-
tanciamento social enquanto a vacina 
é distribuída. “Há luz no fim do túnel. 
Eu encorajo todos a tomar a vacina”. O 

esforço de imunização, iniciado após a 
autorização de emergência da agência 
reguladora de alimentação e medica-
mentos, Food and Drug Administra-
tion (FDA), para a vacina na noite da 
sexta-feira 11, ocorre quando o núme-
ro de mortes por coronavírus dos EUA 

se aproxima de 300 mil. 
Em todo o país, de acordo com o 

general Gustave Perna, chefe de opera-
ções do esforço federal para desenvol-
ver uma vacina, 145 locais receberam 
as doses nesta segunda: 425 nesta 
terça e 66 na quarta-feira. A maioria 
das primeiras injeções foi aplicada 
nesta segunda-feira a profissionais de 
saúde de alto risco. Como as vacinas 
podem causar efeitos colaterais, os 
hospitais afirmam que vão escalonar 
os calendários de vacinação entre os 
trabalhadores – que fazem parte do 
grupo prioritário.

Começa vacinação contra o novo 
coronavírus nos Estados Unidos

IMUNIZAÇÃO

“Há uma luz no fim do túnel. Encorajo 
todos a tomar a vacina”, afirmou 
Sandra Lindsay, a primeira pessoa 

imunizada nos Estados Unidos

C O N V O C A Ç Ã O 
CONVOCAMOS todos os interessados que desejarem participar da reunião com objetivo de criar e dar posse do 
Conselho de Administração e Fiscal da Associação Costa Branca de Turismo, e aprovação dos seus Estatutos, 
que se realizará à rua Lauro Monte ,1301, Abolição, sala Areia Branca, no Hotel Garbos na cidade de Mossoró-
RN no dia 29/12/2020, em primeira convocação com maior número de associados às 09h, e em segunda 
convocação com qualquer número de presentes às 09h30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1 – Eleição, posse dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
2 – Aprovação dos Estatutos da Entidade. 
                                                                      Areia Branca/RN, 15/12/2020 

A COMISSÃO 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplificada para Acesso ao poço 
petrolífero denominado 07-RE-0036-RN, com extensão de 430m, localizado no campo de Redonda, Zona 
Rural de Areia Branca/RN. 
 

Harvey David Gardner 
Diretor  

 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 
 E. DE SOUZA – ME, inscrito sob o CNPJ no. 18.267.630/0001-92, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO - LRO para atividade de Manutenção de Geradores, localizada na Av. João Pereira dos Santos Filho, 
197, Diz Sept Rosado, Mossoró-RN.  

 
Exodo de Souza 

Requerente 
 

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÂO 

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega, 055.971.024-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a extração de 
feldspato, localizada na Propriedade Pedras Pretas, s/n, Zona Rural, Equador – RN, CEP 59.355-000. 

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega 
Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

Jose Edeilson Soares ME, CNPJ:10.309.126/0001-04, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LRO para os serviços de 
lavagem, lubrificação e de troca de óleo de veículos, localizada em Praça Tiradentes, N° 40, Centro, 
Lucrécia/RN, CEP 59805-000. 

Jose Edeilson Soares 
Representante Legal  

 

 

COMUNICADO  DE  EXTRAVIO 
 
A empresa M DAS N C DE ANDRADE EIRELI-ME, CNPJ: 19.037.401/0001-44, estabelecida na rua 
JAGUARARI 4227, CANDELÁRIA-CEP:59.062-500, NATAL/RN, IE: 20.295.651-2, vem informar 
o extravio da impressora fiscal número de série DR0610BR000000240757-REF.:201710,  juntamente 
com toda jornada fiscal, conforme boletim de ocorrência nº J2020001073135.   
 

Maria das Neves Coutinho de Andrade 
Proprietária   

 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49 torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente a Licença Simplificada para extração de SAIBRO em uma área de 
22,86 (há), com volume de extração de 1.500 m³/mês, na localidade de Olho D’água, Fazenda Canindé Zona 
Rural do Município de Pedro Avelino-RN. 

Mario Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário  

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 
PARTEX BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a: 
- Licença de Operação - LO para a Linha de Surgência do poço 7-CLD-8-RN (7-CLD-PW-6-RN); 
- Licença de Operação - LO para a Linha de Surgência do poço 7-CLD-5-RN (7-CLD-PW-2-RN); 
- Licença de Operação - LO para a Linha de Surgência do poço 3-PTX-22-RN. 
Localizados na zona rural do município de Mossoró/RN. 

José Antônio da Cruz Mendes e Sousa 
Diretor Gerente  

 



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

CONVOCAÇÃO

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, em 
cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404/1976, artigo 202, e conforme definido no 
seu Estatuto Social, prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 
25% (vinte e cinco por cento), aos Acionistas da Companhia, do lucro líquido 
apurado no exercício social. 
O Conselho de Administração da Caern, em reunião realizada no dia 03/12/2020, 
atendendo a deliberação demandada na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, realizada no dia 18/05/2020, e em observância ao dispositivo legal 
e estatutário, determina a Administração da Companhia a realizar o pagamento do 
lucro líquido encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
Desta forma, a Caern vem convocar os Senhores Acionistas abaixo relacionados 
ou sucessores, para proceder com atualização cadastral, de modo a atender 
também, o disposto no artigo 100, §§ I e II da Lei nº 6/404/1976. 
Conselho de Administração Conjunto Neópolis 
Cohab/rn
Centro Comunitário. B. Vista
Conselho Diretor Conjunto Mirassol
Monsenhor Walfredo Gurgel
Fernando de Miranda Gomes
Hélio Vicente de Araújo
Roberto Siqueira
Alício Alexandre da Silva
Moacy Tavares Rolim
Francisco Aires Pessoa
Jurandyr Navarro da Costa
Carlos Morais de Albuquerque
Jurandir da Costa Tahim
Divanilton Pinto Varela
Josemá de Azevedo
Vouban Bezerra de Faria
Fracisco Pancrácio P. Madruga
Lúcio de Medeiros Dantas Júnior
Kerginaldo Jacob de Medeiros
Newton Pereira Rodrigues
Elias Fernandes Neto
Paulo Lopes Varella Neto
Luiz Marcelo Gomes Adeodato
Os documentos necessários são cpf/cnpj; endereço completo, telefone e dados 
bancários. A atualização cadastral poderá ser feita por meio de comparecimento; 
com remessa de documentos via postal, no endereço Avenida Senador Salgado 
Filho, nº 1555 – Tirol/RN, CEP 59.015.000 ou endereço eletrônico 
prcaern@caern.com.br . 
Para informações e esclarecimentos, contatar a Secretária Especial de Gestão 
Superior, no telefone 84 3232.5381.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.013.026/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020, tendo como objeto: 
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS 
PARA TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMPANHANTES. LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de dezembro de 
2020 às 08hs00min. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 30 de dezembro de 2020 
às 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 30 de dezembro de 2020 às 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 14 de dezembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 

PARTEX BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a: 
-Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-11-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-12-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-13-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-14-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO do poço 7-CLD-16-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO da Linha de Surgência do poço 7-CLD-22-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO da Linha de Surgência do poço 7-CLD-23-RN; 
-Renovação de Licença de Operação - RLO da Linha de Surgência do poço 7-CLD-24-RN; 
Localizados na zona rural do município de Mossoró/RN. 

José Antônio da Cruz Mendes e Sousa 
Diretor Gerente  

 

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros Militar do Rio Grande do 
Norte (CBMRN) fez um parto 

de emergência dentro de um banheiro, 
na tarde do último domingo 13. O caso 
aconteceu na região Seridó potiguar. 
A gestante Daniele dos Santos, de 19 
anos, foi atendida quando já estava em 
trabalho de parto na própria residên-
cia, no bairro João XXIII, na cidade de 
Caicó.

No local, os bombeiros precisaram 
fazer o procedimento de imediato. “Ao 
chegarmos no local da ocorrência a 
mãe estava no banheiro em trabalho 
de parto, quando tivemos a nobre mis-
são de ajudar aquela criança a vir ao 
mundo. Foi uma experiência mágica 
e inesquecível presenciar e ver aquele 
bebê nascer em meus braços. Foi de-
mais”, relatou o soldado Thiago Araú-
jo, do Corpo de Bombeiros Militar de 
Caicó. 

O parto ocorreu sem maiores com-
plicações, de acordo com o Corpo de 
Bombeiros. Após o procedimento, o 
bebê e a mãe foram transportados até 
o Hospital do Seridó, onde tiveram os 
cuidados necessários e passam bem.

11GERAL|  TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CARLOS EMIR/FUTURA PRESS

CORPO DE BOMBEIROS DO RN

ANGÚSTIA | Sem previsão de prorrogação por parte do governo federal e com alta nos preços de insumos 
básicos, população beneficiada pelo auxílio emergencial segue aflita em meio às indefinições da pandemia

Com o último calendário de pa-
gamento previsto para acabar 
no dia 29 de dezembro, os 1,2 

milhões de potiguares beneficiados 
pelo auxílio emergencial se preocupam 
com o futuro incerto do programa, da 
pandemia e da economia. Em 2020, 
foram pagos cerca de R$3,6 bilhões em 
todo o Rio Grande do Norte, o que im-
pactou a rotina de 40% da população, 
segundo dados disponibilizados no 
Portal da Transparência do Governo 
Federal.

Para a ambulante Fernanda Pame-
la, de 34 anos, vai ser difícil manter as 
contas em dia sem o valor do auxílio e 
com a baixa do comércio. “Eu vejo que 
as coisas estão piorando de novo, mes-
mo o comércio funcionando e a gente 
vindo trabalhar, o movimento não 
está como antes não, as vendas estão 
paradas, caiu demais. E a doença está 
voltando, então tem risco das coisas 
fecharem mais uma vez. Eu acho que 
depois que passar as festas é o que vai 
acontecer mesmo, vai dar uma parada 
de novo, e aí sem o comércio e sem o 
auxílio, não dá pra ficar né? Se não 
renovar eu não sei não o que vai ser”, 
reconheceu Fernanda.

Maria do Socorro, de 51 anos, está 
desempregada por conta da pandemia 
e faz planos para aplicar o dinheiro. 
“Vou receber a última parcela agora 

em dezembro. E depois sem o auxílio 
vou tentar fazer minhas vendas de 
cocada, tapioca, pano de prato. Vou 
usar a última parcela para comprar o 
coco, a goma e aí voltar para rua para 
vender”, disse ela. “Eu tenho a esperan-
ça de que pelo menos as coisas voltem 
aos valores normais que estavam antes 
da pandemia”, declarou Rivelino Lima, 
motorista por aplicativo de 35 anos. “Se 
a gasolina tivesse uma baixa, o gás de 
cozinha, a energia elétrica, a alimenta-
ção... se essas coisas baixarem um pou-
co o preço, ainda dá para sobreviver. 

Mas, com a alta nos preços e a gente 
sem o auxílio do governo, vai ficar di-
fícil”, apontou.

Mesmo com forte pressão exercida 
pela ala progressista e com alguns pe-
didos de prorrogação protocolados no 
Congresso Nacional, o governo federal 
ainda não pretende estender para 2021 
o pagamento do auxílio emergencial. 
De acordo com o Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, o programa só será 
prorrogado se houver uma 2ª onda de 
contágio no Brasil e for necessário fe-
char comércios novamente.

Governo diz que o programa só será renovado se for necessário fechar comércios novamente

Potiguares estão preocupados 
com o fim do auxílio emergencial

Bombeiros participaram de parto de emergência na casa da gestante, em Caicó

Bombeiros do RN fazem parto de 
emergência dentro de banheiro

EMOÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 
HUMBERTO CANDIDO DA SILVA 94263485491, CNPJ 11.593.007/0001-80, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia – LP para uma Empresa 
Prestadora de Serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, localizada na Rua Coronel Francisco Pinto, 
N° 137, Centro, Caicó/RN - 59.300-000. 

 
Humberto Candido da Silva  

Proprietário 
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MEGHAN MARKLE FAZ PRIMEIRA APARIÇÃO 
PÚBLICA DESDE REVELAÇÃO DE ABORTO

Meghan Markle fez sua primeira aparição pública após revelar em entrevista ao The New York Times que sofreu 
recentemente um aborto espontâneo. A Duquesa de Sussex participou do quadro CNN Heroes neste domingo (13) para 
prestar seu apoio e agradecimentos aos “heróis silenciosos” durante a pandemia de Covid-19 que acometeu o mundo 
em 2020.

MÃE DOS FILHOS DE GUGU, ROSE 
MIRIAM VEM AO BRASIL PARA REALIZAR 
EXAMES MÉDICOS, DIZ DEFESA

POLICIAL, EX-LOIRA DO TCHAN POSA 
DE FUZIL DURANTE PATRULHAMENTO: 
‘NINGUÉM ME SEGURA’

Mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, 
Rose Miriam di Matteo saiu de Orlando e desembarcou 
no Brasil na reta final deste ano. Segundo informou 
seu advogado, Nelson wilians, ela veio ao país para 
realizar exames médicos. Os três filhos, João Augusto, 
e as gêmeas Marina e Sofia, permanecem nos Estados 
Unidos, onde moram com a mãe. “Rose Miriam veio 
ao Brasil primordialmente para realizar consultas e 
exames clínicos, sob orientação de seu médico nos 
Estados Unidos. E, sob esse aspecto, ela tem cumprido 
aqui uma agenda repleta de compromissos”, explica 
o advogado que representa Rose Miriam no processo 
pelo reconhecimento da união estável dela com o 
apresentador e receber parte da herança. O patrimônio 
de Gugu é estimado em cerca de R$ 1 bilhão.

A ex-loira do Tchan Silmara Miranda contou 
que estudou dois anos para realizar a prova e 
ser aprovada no concurso da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Hoje, já integrante da corporação, 
ela, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, 
substituindo Sheila Mello, divide com seus 
seguidores na internet momentos da sua atuação 
na nova carreira. Foi o que aconteceu esta 
segunda-feira, quando a loira postou um registro 
do trabalho. Na imagem, Silmara aparece com 
farda e empunhando um fuzil, à beira de uma 
rodovia, durante o patrulhamento. “Guiada por 
Deus, ninguém me segura. Fuzil na mão e a pistola 
na cintura”, afirma ela, aos 39 anos, que surge de 
óculos escuros e vestindo a farda do órgão.

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

DESENROLANDO 

A LÍNGUA

VENDA DE NOTE-
BOOKS CRESCE 18% 
NA PANDEMIA; A DE 
CELULARES, 19%

Eis uma das mais nobres 
funções da vírgula: substituir 
um verbo, deixando o texto 
mais enxuto, conciso. Na frase 
acima, a empregada após 
“celulares” evita a repetição 
da forma verbal “cresce”. 
Pontuação + coesão = ótima 
redação.  Essa é a fórmula.

VACINAÇÃO CONTRA 
COVID PODE COMEÇAR ESTE ANO, 
DIZ MINISTRO

Os pronomes demonstrativos são 
utilizados para explicitar a posição de 
uma palavra em relação a outras ou ao 
contexto. 

Essa relação pode dar-se em 
termos de espaço, tempo ou discurso. 
A notícia acima dá a dica: “Este” e suas 
flexões referem-se ao tempo presente 
ou futuro; “esse” é utilizado, quase 
sempre, para o passado próximo; 
aquele, para o passado distante. A 
notícia nos dá esperança de uma 
vacina em 2020.

CARLOS EDUARDO NEGA MAL 
ESTAR NO PDT: “JAMAIS SERIA 
VÍTIMA DE DESLEALDADE DO 
DIRETÓRIO NACIONAL”

O hífen, um simples tracinho... 
Mas tem o poder de alterar o som das 
palavras. Por isso, requer atenção.  
Na notícia acima, ele deveria ter 
aparecido em “mal-estar”, para que 
a pronúncia do substantivo seja 
preservada. Antes que eu esqueça, o 
“bem-estar” só está completo se tiver 
hífen também.

NOVOS VEREADORES 
PARTICIPAM DE REUNIÃO 
SOBRE PLANO DIRETOR

Alguns adjetivos podem 
apresentar diferentes sentidos 
dependendo de sua colocação na 
frase. Na manchete acima, “novos 
vereadores” é expressão que indica 
“recém-eleitos”. Caso houvesse a 
inversão (vereadores novos), seria uma 
referência à idade deles.

ABRE ASPAS

O homem que olha para o horizonte 
não vê a campina diante de si.  

Provérbio indiano “

“



SUA IDEIA, 
NOSSA MELHOR 

IMPRESSÃO.

igrafica.com.br
(84)2020.1900

PROCURANDO 
BRINDES 

PERSONALIZADOS 
PARA SEUS 
CLIENTES E 

PARCEIROS?
CHAMA NO WHATS (84) 9 8159.1164
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Em meio à pandemia da 
Covid-19, uma sincera 
homenagem à vida. O professor, 

médico e escritor Daladier Pessoa 
Cunha Lima decidiu escrever 80 
crônicas para ressaltar e distribuir 
afeto aos personagens que marcaram 
a história local, nacional e até 
internacional. Além disso, o autor 
descreve ainda substanciais tributos 
para lugares, assuntos e outros fatos 
considerados importantes e dignos de 
celebração por ele. 

“Lançar o livro neste atual 
período foi uma coincidência, mas 
é relevante. Mais do que nunca, 
devemos prestar atenção aos dias que 
vivemos e precisamos relembrar com 
carinho as pessoas que já se foram, 
que deixaram marcas incríveis para a 
sociedade. Uma das homenageadas 
por mim, por exemplo, é Giselda 
Trigueiro – uma grande amiga. Muitas 
pessoas somente conhecem o nome, 
porém, não sabem o quanto a vida 
dessa mulher representou para a 
medicina do Rio Grande do Norte. 

HONRAS À VIDA  
LITERATURA  | Livro de crônicas do escritor Daladier Pessoa Cunha Lima traz  

homenagens aos personagens que marcaram a história local, nacional e até internacional  

Não só para a medicina, mas também 
para diversas outras atividades, pois 
ela engrandeceu o cenário humano 
desta terra, com sua participação 
efetiva e com sua simpática presença. 
O único hospital de doenças 
infectocontagiosas do Estado tem o 
seu nome”, contou ao Agora RN.   

O livro traz alguns outros nomes 
importantes no contexto local, como 
Hiram Diogo Fernandes, Araken Irerê 
Pinto, Jessione de Carvalho Lima, 
e Ernani Rosado. A lista também 
inclui Câmara Cascudo, Henrique 
Castriciano, Onofre Lopes e Varela 
Santiago. Os confrades da Academia 

Norte-rio-grandense de Letras 
(Daladier ocupa a cadeira 3) também 
ganham as devidas homenagens, 
entre Agnelo Alves, Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, José Augusto Delgado, 
Oswaldo Lamartine, e Dorian 
Gray Caldas. Os textos de Daladier 
ainda abordam organizações, fatos, 
contextos, e até mesmo a natureza da 
cidade, árvores e flores. 

Algumas das figuras históricas 
favoritas do autor ganharam perfis 
e comentários breves, como Mozart 
(1756-1791), D. Pedro II, Stefan Zweig 
e seus sonhos, Anton Tchekhov, Dines, 
Wolf e Roth, Walt Whitman, Nabokov, 
Joseph Lister e a Rainha Vitória, o 
escritor O. Henry, e Thomas Mann – 
que ganha três crônicas, sobre a obra 
“A Montanha Mágica”, sobre sua mãe 
brasileira Julia, e sobre sua postura 
como “cidadão do mundo”.   

O professor também resgata e 
faz as honras de personagens pouco 
lembrados, como Miss James, a 
professor norte-americana Leora 
James, que de 1917 a 1922 foi diretora 

da Escola Doméstica. A atuação de 
Miss James foi fundamental para a 
consolidação do projeto idealizado 
por Henrique Castriciano, voltado 
para o ensino das mulheres. O autor 
também narra, em outra crônica, o 
encontro de Miss James com Noilde 
Ramalho, já morando no Rio de 
Janeiro. 

Outras homenagens demonstram 
a devoção do autor ao cristianismo 
católico, nas figuras de Dom Nivaldo 
Monte, Monsenhor Pedro Moura 
e Cardeal Eugênio de Araújo Sales. 
Entre relatos de viagens, passagens 
rápidas por Paris, a basílica de 
Sacré-Couer, e Bolonha. Entre 
as instituições, honras ao clube 
internacional de serviço Rotary, 
o velho Crutac (Centro Rural 
Universitário de Treinamento e Ação 
Comunitária) de Santa Cruz, os 20 
anos de UNI-RN/FARN, e a Liga 
Contra o Câncer. O livro não teve 
lançamento por causa da Covid-19, 
mas em breve estará à venda na 
Amazon. 

CEDIDA

Daladier Pessoa 
Cunha Lima é 
médico, professor 
e escritos. Em 
“Honras à Vida”, ele 
homenageia pessoas 
e lugares com belas 
palavras

O apreço pelas coisas do mar, 
do sertão e da literatura 
marcou a amizade e o 

encontro entre dois intelectuais 
potiguares: o escritor e sertanólogo 
Oswaldo Lamartine e o etnólogo 
jurista e historiador Hélio Galvão. 
Um diálogo epistolar pouco 
conhecido vem agora a público no 
livro “Abraços – Correspondências 
de Oswaldo Lamartine com Hélio 
Galvão”. O lançamento da obra é 
hoje, às 16h, na Academia Norte-
Rio-Grandense de Letras, e aconrece 

pela Nação Potiguar em uma ação da 
Fundação Hélio Galvão e Escritório 
Candinha Bezerra. 

O evento seguirá todos os 
protocolos sanitários necessários de 
biossegurança, recomendados neste 
momento de pandemia. Segundo o 
idealizador e organizador do projeto, 
Dácio Galvão, parte da tiragem 
do livro “Abraços” será doada para 
a Academia Norte-Riograndense 
de Letras (ANRL) e o dinheiro 
arrecadado durante o lançamento 
será revertido também para a 

entidade. 
No pequeno acervo de cartas, 

aerogramas, bilhetes, notinhas e 
desenhos organizados por Dácio 
Galvão, é possível conhecer nuances 
de amizade, além de revelar 
importante para a compreensão 
da própria história intelectual de 
dois dos maiores escritores do 
Rio Grande do Norte. O livro foi 
transcrito por Victor H. Azevedo, 
com revisão de Odinelha Targino, 
apresentação por Vicente Serejo, 
projeto gráfico por Dimetrius 

Organizado por Dácio Galvão, 
“Abraços” é lançado hoje 

LIVRO

Ferreira, acervo da Fundação Helio 
Galvão, com fotos de Oswaldo 
Lamartine por Candinha Bezerra, 
Naire Lamartine Paiva Lopes. A 

publicação ficou por conta da 
Fundação Hélio Galvão e Escritório 
Candinha Bezerra, além do Sebo 
Vermelho. 
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RESPOSTA MERECIDA 
A declaração do prefeito de 

Natal e médico Álvaro Dias, no 
Twitter, afirmando que há forma de 
tratamento precoce contra a covid-19 
e indicando esse ‘procedimento’ 
aos natalenses, no final da semana 
passada, mereceu uma resposta do 
também médico e quase candidato 
a prefeito da capital potiguar pelo PT 
nessas eleições Alexandre Motta. 

FANTASIA 
Diante das colocações de Álvaro, 

que disse que “tratar a Covid-19 logo 
no início dos sintomas é fundamental 
para salvar vidas”, Alexandre Motta 
assinalou: “Não existe tratamento 
precoce eficaz. Se existisse, o mundo 
inteiro usaria e não teríamos os 
mortos que temos”. 

FALSA SEGURANÇA 
QUE TERMINA MAL... 

O médico infectologista, com 
atuação hospital Giselda Trigueiro 
e que desde o início da pandemia 
vem atuando na linha de frente do 
combate a Covid-19, destacou ainda 
que a postura do prefeito “cria uma 
falsa segurança nas pessoas e vira 
um vale para o não uso das máscaras 
e não isolamento”. “É a carga viral 
que definirá a gravidade e não o 
tratamento falso”, ressaltou. 

DISSE TUDO 
Falando em Alexandre Motta, 

em suas redes sociais ele comentou 
a respeito de declarações que 
dizem que “é irresponsável definir 
data de vacinação”. “Irresponsável 
é não ter plano de vacinação, só 
apresentar após coação judicial e 
quando apresentá-lo, 31 dos seus 
alegados autores negarem autoria. 
Irresponsável é ter 180 mil mortes e 
continuar relativizando a pandemia, 
orientando tratamento precoce 
ineficaz e não usar máscaras”. 

RECUPERANDO 
O Brasil “é um dos líderes de 

recuperação econômica em meio 
à pandemia”, segundo o ministro 
das Comunicações Fábio Faria, que, 
em seu Instagram, nesta segunda, 
afirmou que segundo estudo do 
banco Modalmais, o país empregou 
cerca de 12% do PIB em ações 
de combate à Covid. “O que nos 
coloca em 4º lugar entre 16 países 
pesquisados, atrás apenas de Estados 
Unidos, Dinamarca e Suécia”, 
escreveu. 

NUMA MEDIDA A MAIS 
Mas é preciso dizer que junto 

com todas essas observações do 
cenário econômico apresentadas 
pelo ministro potiguar existe um 
governo negacionista, que lidou com 
a pandemia como se fosse apenas 
uma gripezinha e que falhou na 
aquisição de vacinas e na criação de 
um cronograma de imunização para 
o povo brasileiro. Resultado: mais de 
180 mil mortes por covid19 até agora. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>> Covid-19: “Brasil terá 

janeiro mais triste de sua 
História”, prevê a pneumologista 
Margareth Dalcolmo. A médica 
acredita que a segunda onda da 
doença ocorrerá após as festas 
de fim de ano por conta da falta 
de “consciência cívica” de boa 
parte dos brasileiros. 

>> O ministro do STF Edson 
Fachin suspendeu o imposto 

Reuters, a União Europeia pode 
doar para nações mais pobres 5% 
das vacinas contra covid-19 que 
adquirir. A informação consta 
em documento interno do bloco 
e trata-se de um plano esboçado 
pelo governo da França, que 
estabelece pela primeira vez uma 
meta clara para doações – até 
então, o repasse só seria uma 
opção em caso de sobra de doses.  

zero de Bolsonaro a revólveres e 
pistolas importados. Ele afirmou 
que a medida tem potencial para 
prejudicar a indústria nacional e 
que não ficou clara a finalidade 
buscada com a redução da 
alíquota. Agora, o caso será 
discutido no plenário virtual.  

>> De acordo com a agência 

PRIORIDADE 
Fátima anunciou as datas de 

pagamento dos salários de dezembro 
e do resto do 13º de 2020, além de 
adiantar que tornará público o 
calendário do pagamento do ano de 
2021. Prometeu mais: pagar as duas 
folhas que herdamos da governo 
anterior 

FUNDEB 
As mudanças feitas de última 

hora pela Câmara dos Deputados no 
projeto de lei sobre o novo Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb) podem transferir até R$ 
12,8 bilhões por ano da rede pública 
para escolas confessionais (religiosas), 
filantrópicas e comunitárias, segundo 
matéria do jornal Estadão. O cálculo é 
do Movimento Todos pela Educação, 
que diz que dessa forma há risco de 
financiar com verba pública espaços 
de doutrinação religiosa. 

PRESSÃO JURÍDICA 
O Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) 
pediu ontem ao ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que determine que o 
governo brasileiro adquira vacinas 
internacionais que já obtiveram a 
aprovação de entidades sanitárias 
internacionais de renome, mesmo que 
ainda não registradas pela Anvisa. 

EXPLICANDO... 
O colunista da Veja Thomas 

Traumann trouxe ontem um texto em 
que ele analisa o resultado da pesquisa 
Datafolha na qual o governo de Jair 
Bolsonaro segue sendo considerado 
ótimo ou bom por 37% dos brasileiros. 
“O resultado da foi um balde de 
água fria nos que consideravam os 
resultados das eleições municipais”, 
disse ele. 

...o cenário... 
Traumann resume a explicação 

para esse dado já no título da sua 
coluna: “Não dá para eleger outro 
povo”. “Há um ponto que a pesquisa 
não coleta, mas explica muito do êxito 
de Bolsonaro apesar dos resultados 
ruins. Para milhões de brasileiros, 
Bolsonaro fala a língua que eles 
entendem”, escreveu o articulista. 

..assustador 
Na opinião dele, Bolsonaro 

“personifica um brasileiro conservador 
nos costumes, que considera todo 
imposto um roubo e tem preconceitos 
arraigados a tudo que não é ocidental”. 
“Bolsonaro, assim como Lula antes 
dele, representa um brasileiro típico 
no poder. Essa identificação segue 
forte. 2021 será um ano difícil para o 
Brasil”, disse ele.

PAGANDO ESTÁ 
“O nome disso é gestão!”. Foi assim que a vereadora 

eleita em Natal Brisa Bracchi (PT) definiu o anúncio do 
pagamento pelo Governo Fátima Bezerra dos salários 
de dezembro de 2020 em dia ao funcionalismo público 
estadual. “Parabéns, Fátima Bezerra, seu governo todo dia 
nos prova que é possível um projeto popular refazer o que 
anos de oligarquias destruíram”, comentou. 

MUDANÇA RADICAL 
A avaliação da vereadora Brisa Bracchi se deu a partir 

de uma postagem feita no Twitter pelo secretário de 
Planejamento do RN, Aldemir Freire, onde ele afirmou 
que a atual administração “mudou completamente o 
cenário dramático que foi o encerramento do ano de 2018”, 
quando os servidores terminaram o ano sem os salários de 
novembro, dezembro e mais o 13º daquele ano. 

Na sede da TV Tropical, o ex-senador José 
Agripino anfitrionou o novo prefeito de 
Mossoró, Allyson Bezerra

Deputada federal Natália Bonavides pronta 
para mais uma semana de trabalho no 
Congresso Nacional, em Brasília

Deputado estadual Hermano Morais 
aproveitando momentos de folga com os filhos. 
“Momentos para guardar no coração”



Após 8 anos, briga “Pânico” versus Rede TV! tem final feliz
A pendenga judicial entre os 

donos do “Pânico”, Tutinha de 
Carvalho e Emílio Surita, com 
a Rede TV!, que se arrastava há 
mais de oito anos, chegou ao 
final. E, segundo se informa, a 
um final feliz.

Palavras do Tutinha: 
“fizemos um acordo. Amilcare 

(Dallevo) me chamou e 
acertamos. Gosto da Rede TV!. 
O ‘Pânico’ começou lá e tenho 
boas lembranças do Marcelo e 
do Amilcare”.

Exibido na Rede TV! a partir 
de 2003, em 2012, o contrato 
foi rompido unilateralmente 
pela equipe do programa, que 

alegou atrasos de pagamentos. 
Isso, no mesmo momento em 
que também foi acertada a 
transferência de todos para a 
Rede Bandeirantes.

O caso se arrastou durante 
esse tempo, mas chegou agora 
definitivamente ao fim de forma 
satisfatória. 
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CANAL 1

Bate-Rebate
nNas lives que tem participado, 
Cristiane Dias tem dito e repetido 
que sua volta à programação da 

CNN Brasil está muito próxima.nA 
final do reality show “Dance Off” 
é nesta terça-feira, a partir das 21h, 
ao vivo, no canal oficial da Game 
XP, no TikTok e YouTube...nE 

também no canal Música Multishow, 
no YouTube...nNo júri, Ludmilla, 
o músico Marivaldo dos Santos 
e Diego dos Santos, campeão do 
primeiro campeonato mundial do 
game de dança "Just Dance".nA 
Globo se prepara para voltar com 

“Amor de Mãe” e “Salve-se Quem 
Puder” em março...nMas ainda falta 

decidir se o retorno acontecerá na 
mesma data ou com intervalos...nAs 
duas, inteiramente gravadas.nNesta 

terça, 19h, virtualmente, tem o 
lançamento do livro “Como Viver em 

um Mundo Sem Casa”, escrito por 
Alexandre Frankel e Leão Serva, o 

diretor de Jornalismo da TV Cultura.
nA Record avalia uma sinopse de 

novela escrita por Silvio Cerceau, que 
leva o título de “Escolhi Você”.

CTRL C
Está praticamente sacramentado 

um novo acordo da Globo com a 
Liberty, dona dos direitos da Fórmula 
1.

Pela proposta, em valores 
menores dos que vinham sendo pagos 
até aqui, somente algumas provas 
serão transmitidas na TV aberta no 
ano que vem. As demais, no SporTV. 
A informação é que, concluídas 
as trocas de minutas, faltam as 
assinaturas.

NOVOS TEMPOS
As confraternizações organizadas 

pela Globo ou do próprio elenco 
ao final de cada trabalho, estão 
suspensas por tempo indeterminado.

Por aí se entenda até o fim 
da pandemia ou, pelo menos, até 
chegada de uma vacina.

 DENTRO DO POSSÍVEL
Também em função das inúmeras 

e obrigatórias alterações, a Globo 
decidiu que o “Show da Virada”, no 
dia 31, será exibido em duas partes.

A primeira, após a novela “A Força 
do Querer”, e a segunda, depois do 
giro do jornalismo. Será uma reedição 
especial a partir do “show” de 2020, 
com “cabeças” de Ivete Sangalo e 
Gusttavo Lima.

HORÓSCOPO

É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, em 
alguns momentos, sua alma precisa se retirar, tomando 
distância de tudo e de todos, para, simplesmente, nada 
fazer, ficar nos devaneios até que a tormenta interior 
passe.

Ao primeiro sinal de que as coisas que normalmente 
seriam leves e divertidas se transformam em densas 
e incertas, procure mudar a rotina, e permitir que as 
coincidências lhe indiquem o melhor caminho a seguir. 
Em frente.

Fazer perguntas que induzam respostas é uma maneira 
de enganar a si, imaginando que está no caminho do 
esclarecimento. Isso não seria digno e, além disso, 
complicaria demais o panorama. Você não precisa de 
nada disso.

Ir com muita sede ao pote é a atitude que fará 
tudo ir por água abaixo. Retenha sua intensidade 
emocional como se fosse um cavalo selvagem que 
você está cavalgando, conduza sua energia de vida 
com sua vontade.

As pessoas se confundem e nem sempre querem ser 
esclarecidas, às vezes, muito pelo contrário, pois, quando 
você intervém tentando abrir seus olhos, elas se voltam 
contra sua boa vontade produzindo conflitos. Melhor 
não.

De vez em quando dá uma saudade de um tempo 
que nunca existiu, mas que a alma imagina seja 
conhecido. Procure tornar isso numa inspiração 
para, aqui e agora, fazer algo interessante com essa 
imaginação.

Aquilo que seja lindo de sonhar, mas impossível de 
realizar, pode ser um bom motivo de regozijo para hoje, 
em que não há outra coisa mais interessante para fazer. 
Porém, mantenha um senso de realidade para não se 
perder.

Quando se sabe o que se sabe, quando se percebe 
o que se percebeu, não há mais como voltar atrás, 
fingindo que tudo continua igual que antes. Aceite 
o que sua mente percebe e aja de acordo com isso.

Sonhar é muito bom, realizar o sonho, melhor ainda. 
E para realizar o sonho, é imprescindível acordar. 
Por isso, se você sonhar muito alto hoje, procure 
antecipar a necessidade da realização, e verificar se 
é factível.

As pessoas aconselham você a fazer o que seria bom 
para elas, tenha isso em mente para não se confundir 
e, depois, se decepcionar com os resultados. Ouça 
conselhos, mas, no fim, faça o que seja de sua 
vontade.

Há coisas que não podem ser compreendidas, apenas 
aceitas. Este é um daqueles momentos em que sua 
alma contempla os acontecimentos e as atitudes que as 
pessoas tomam, mas não encontra lógica em nada do 
que enxerga.

Questione sinceramente os motivos que levariam 
você a tomar tais ou quais decisões. Este não seria 
um momento propício para você agir e deixar as 
motivações nas mãos do inconsciente. Agora é um 
momento de lucidez.

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)

PROBLEMA SÉRIO Todos os cuidados em relação ao coronavírus 
são necessários. Na Band, por exemplo, mesmo com vários protocolos, 
os registros de casos continuam existindo. Por exemplo: Kalinka Schu-
tel testou positivo e não pode fazer a Stock Car no domingo. O narrador 
Napoleão de Almeida, idem, na mesma data.

DIVULGAÇÃO

SE ENTENDA
O “giro do jornalismo” colocado 

na nota anterior se refere a um 
boletim de notícias, com entrada 
de repórteres, ao vivo, na virada de 
2020 para 2021. 

Ou seja, a cobertura das 
comemorações na virada, que 
prometem ou devem ser mais 
responsáveis e comportadas.

É SÉRIO
E quando se fala em cuidados 

que a Band vem tomando, por 
exemplo, existe uma pessoa 
encarregada de, o tempo todo, 
acompanhar a obrigatoriedade 
do uso de máscara.  O problema 
pode estar em algumas redações 
e estúdios bem acanhados, com 
contatos muito próximos. 
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HELLINY FRANÇA

O MMA do Rio Grande do Norte 
ganhou destaque em eventos 
internacionais graças a nomes 

como Renan Barão, Gleison Tibau, 
Cláudia Gadelha, Jussier Formiga e os ir-

mãos Patrício e Patricky Pitbull. Tibau 
ficou no UFC de 2006 a 2018, sendo 
um dos recordistas no número de lu-
tas na organização, foram 28 subidas 
ao octógono do Ultimate. Já Gadelha 
disputou o cinturão da categoria pe-
so palha do UFC em 2016, enquanto 
Formiga se manteve por anos no to-

po do peso mosca do mesmo evento. 
Barão foi campeão da categoria galo 

do UFC em 2014, vencendo nomes de 
peso, como o americano Urijah Faber. 
O mossoroense Patrício é campeão 
simultaneamente de duas divisões 
no Bellator, o peso pena e o leve, o 
evento é o principal concorrente do 
Ultimate, e Patricky segue sendo um 
dos principais nomes da categoria 
de até 71 quilos da organização. 
Histórias de sucesso de potiguares 
em grandes eventos abrem cami-

nho para que atletas do estado se 
inspirem a alcançar o mesmo. 

O caminho até chegar ao 
sucesso não é fácil, os atletas 

enfrentam uma rotina de 
treino puxada, muitas vezes 
precisam de mais de um 
emprego para se manter 
e convivem com a falta de 
apoio. Lutadores em as-
censão da equipe Pitbull 
Brothers falaram ao Ago-
ra RN sobre os desafios 
do cenário do MMA no 
estado.

Daniel Rodrigues 
o ‘Santa Cruz’, como 
é conhecido, está no 
MMA desde os 17 anos, 

oriundo do muni-
cípio potiguar que 
lhe rendeu o ape-
lido, ele ajudava o 
avô em um sítio e 

chegou a correr em vaquejadas, até co-
nhecer as artes marciais mistas e vir pa-
ra capital do estado em 2012 para seguir 
o sonho de ser lutador. Sem local para 
ficar, ele passou os primeiros 15 dias 
em Natal dormindo em uma academia 
até ser acolhido na casa do campeão do 
Bellator, Patrício Pitbull.

O atleta da Pitbull Brothers venceu 
suas primeiras lutas na modalidade, 
chegou a lutar em um dos maiores even-
tos nacionais de MMA, o Shooto Brasil, 
e hoje tem um cartel com 8 vitórias e 1 
derrota. Há 11 anos no esporte e com 
o sonho de ser campeão em uma orga-
nização da modalidade, ‘Santa Cruz’ 
esbarra com a dificuldade que a maioria 
dos atletas de MMA enfrentam: a falta 
de apoio. “A maioria dos lutadores tem 
que ter um outro trabalho por fora ou 
ter uma renda fixa, porque só da luta 
não dá para sobreviver. Não existe bol-
sa-atleta, ajuda financeira dos governos, 
não tem ajuda de patrocínio, é muito 
triste isso”, relatou o atleta.

Daniel lutou pela última vez em no-
vembro de 2019 no Natal Fight Cham-
pionship 17, e agora quer alcançar voos 
mais altos e aguarda por uma chance no 
Bellator.

Augusto Abdias começou a se dedi-
car mais as artes marciais aos 18 anos 
quando foi morar no município de Ma-
caíba, no início começou por causa da 
sua saúde, ele era obeso, chegou a pesar 
140 quilos, e sofria de pressão alta, gor-
dura no fígado e era pré-diabético.

“Entrei no Muay thai nessa inten-
ção, de mudar de vida e ter um estilo 
mais saudável, com isso mudei minha 
alimentação e fui me dedicando ao es-
porte. Comecei a fazer lutas amadoras e 
daí não parei mais. Logo já estava estre-
ando no MMA. Sempre tive esse sonho 
e vontade e estamos até hoje”, disse o 
atleta.

Hoje com 27 anos ele tem um cartel 
profissional com 7 vitórias e 1 derrota, 
no ano passado o potiguar lutou duas 
vezes no Future FC, organização que 
venceu o “Oscar do MMA nacional”, o 
Prêmio Osvaldo Paquetá em 2019. Con-

fiante no futuro, Abdias diz que está ten-
tando ingressar em um evento maior e 
que algo bom está por vir. O lutador 
compartilha da realidade do seu colega 
de equipe e não consegue se manter 
apenas com o trabalho de atleta.  

“Impossível viver do esporte, no mo-
mento, infelizmente. Faço minhas vira-
ções, mas na maior parte me viro dando 
aulas. Mas já fiz um pouco de tudo que 
aparece”, disse Abdias.

Natural do município potiguar de 
Itajá, Reinaldo Ekson começou na ca-
poeira aos 9 anos de idade, seu pai era 
jogador de futebol e sonhava que os 
filhos seguissem no esporte, Ekson en-
tão deu uma pausa nas artes marciais 
para jogar bola. Mais tarde através de 
um amigo ele voltou a lutar, dessa vez a 
modalidade foi o Thai boxe, com 20 dias 
de treino participou da primeira com-
petição amadora. Em 2012, Ekson fez 
sua primeira luta profissional no MMA.

“Graças a Deus eu finalizei a luta 
no primeiro round, mas para mim foi 
muito emocionante aquela vitória, já 
comecei com o pé direito, cada dia estou 
mais motivado a continuar, apesar das 
dificuldades. Para mim foi o primeiro 
passo dado com sucesso, sempre fui 
focado, e sempre soube o que queria no 
mundo da luta”, disse Ekson.

A dificuldade para viver das artes 
marciais mistas é o denominador co-
mum entre a maioria dos atletas, a his-
tória se repete, Ekson dá aulas de boxe 
e Muay Thai e a noite trabalha como 
motorista de aplicativos. “Tenho uma 
rotina muito corrida. Mas é assim que 
consigo pagar as contas e manter a vida 
de atleta”, relata o atleta da Pitbull Bro-
thers.

Oito anos depois da primeira luta, 
o lutador de 31 anos tem 15 vitórias e 5 
derrotas na carreira profissional, Ekson 
já competiu em vários estados do país.  
Aos poucos ele vai realizando seu so-
nho, o lutador já competiu em eventos 
em Portugal e na África do Sul, neste 
último país o potiguar tem contrato 
fechado com uma organização, a EFC 
Worldwide.

Rio Grande de 
“Luta”, a Fábrica de 
campeões do MMA
COMBATE | Daniel Rodrigues, Augusto Abdias, Reinaldo Ekson, lutadores potiguares em ascensão, falam 
sobre a rotina de treinos, as dificuldades de ter mais de um emprego e sobre o novo cenário da luta potiguar

Natural de Itajá, 
no interior do 
RN, Reinaldo 
Ekson começou 
na capoeira aos 9 
anos de idade
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