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Rogério Marinho sofre derrota na 
Justiça e continua réu por peculato
CASO DOS FANTASMAS. 4 | Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN) 
negou, em sessão extraordinária, 
um pedido da defesa do ministro 

do Desenvolvimento Regional 
para trancar, ou seja, derrubar a 
ação penal que o acusa de ter 
praticado o crime de peculato no 
caso da nomeação de supostos 

funcionários fantasmas na 
Câmara Municipal de Natal na 
época em que ele era vereador e 
presidente da Casa.
Com a decisão, a ação penal 

prossegue na primeira instância 
da Justiça Potiguar, e Rogério 
Marinho continua réu no 
processo. Ele é acusado pelo 
Ministério Público Estadual 

(MPRN) neste e em outros 
processos de ter se beneficiado 
com a indicação de funcionários 
que receberam salários, mas não 
trabalharam para a Câmara.

Mesmo com
processos, Henrique 
planeja retorno às 
disputas eleitorais

“RN hoje está
melhor do que dois 
anos atrás”, diz
novo líder de Fátima

Fim do auxílio 
emergencial derruba 
renda de 1,2 milhão
de potiguares

POLÍTICA. 5 | Apesar dos processos 
continuarem em andamento, não há 
impedimento legal para que Henrique
Alves seja candidato em 2022. Ele não
tem condenação em 2ª instância

ANÁLISE. 3 | Deputado Francisco do PT 
afirmou que, apesar das adversidades e 
principalmente das dificuldades impostas 
pela pandemia de Covid-19, governo 
Fátima Bezerra faz gestão positiva

ECONOMIA. 8 | Com o fim do benefício 
concedido pelo governo federal, a 
população do RN precisa se desdobrar 
para enfrentar endividamento e 
desemprego ainda em meio à pandemia
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Beneficiários aguardam em fila na Caixa

Erick Gurgel e Odemar Neto comandam a agência de comunicação Execom

Ex-ministro do Turismo Henrique Alves Deputado estadual Francisco do PT

RN NÃO TEM 
PREVISÃO PARA 
VOLTA ÀS AULAS

 Rede estadual ainda não tem data 
para retorno das aulas presenciais. A 
Secretaria de Educação do RN afirmou 
que as aulas remotas começaram em 
1º de fevereiro. Dos 167 municípios 
potiguares, nove retomaram as atividades 
no formato híbrido; 62 retornaram de 
forma remota; e as outras 97 podem 
iniciar o ano letivo em formato remoto ou 
híbrido até abril deste ano. Pág. 10



RICARDO SÉRGIO PRETENDE 
INVESTIR NA COMUNICAÇÃO

 Após polêmica com o arcebispo metropolitano de Natal, o jovem 
Ricardo ganhou mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Potiguar 
contou que pretende investir na carreira de comunicação. Pág. 13



SUCESSO. 9 | Nascida a partir da iniciativa de Odemar Neto e Erick Gurgel em 
2003, a trajetória premiada da Execom faz com que a agência siga firme na 
produção de conteúdo para mais de 40 clientes, mesmo com pandemia 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO CRESCEU 
NA CRISE E INOVOU MERCADO LOCAL
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MESA DA CÂMARA ABRE CAMINHO A ‘VOTO DE ASSESSOR’

VELHO CACOETE
Condenado por corrupção e 

outras maracutaias, o ex-presidiário 
Lula segue a estratégia de desqualificar 
quem o investiga, denuncia e julga. 
Como observou certa vez o então 
presidente do STJ, João Otavio de 
Noronha, curiosamente, Lula nunca 
contesta as provas abundantes.

FIM DA MALANDRAGEM
Entre as 34 proposições que 

Bolsonaro elencou como prioridades 
para o Congresso em 2021, está 
o projeto que acaba com antiga 
malandragem no serviço público: 
abonos, adicionais etc. que driblam o 
teto salarial.

CHOVENDO NO MOLHADO
Heitor Freire (PSL-CE) apresentou 

projeto de lei para permitir a quebra de 
patente das vacinas contra a covid, para 
serem fabricadas no Brasil. Não precisa. 

Tratado no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio permite a quebra 
temporária de patentes em caso de 
emergências.

NEM O BÁSICO
Bastou retirar Rodrigo Maia e 

Davi Alcolumbre de suas cadeiras e a 
comissão de Orçamento será criada. 
Os ex-chefes do Congresso nem 
sequer instalaram a comissão porque 
priorizaram a briga com Bolsonaro.

FINALMENTE, TRABALHO
O novo presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), marcou 
para a próxima terça-feira (9), às 10h, a 
primeira reunião do Colégio de Líderes, 
após a eleição da nova composição da 
Mesa Diretora.

PENSANDO BEM...
...sem força no Congresso, a oposi-

ção vai acampar no STF até 2022.

Trocando em miúdos, a longa lista de resoluções na reunião da mesa 
diretora da Câmara, nesta quinta-feira (4), deixou claro que nas votações 
realmente importantes serão con� áveis para os deputados apenas a 
urna e a cédula de papel. Já outras deliberações “menos relevantes” 
podem ser votadas remotamente. Mas, na vida como ela é, a maioria dos 
parlamentares passa a senha para assessores de con� ança, que votam 
pelos legisladores, e estes permanecem no conforto do home-o�  ce.

VIDA COMO ELA É
Na prática, é assim: o 

parlamentar instrui seu preposto: 
sempre a favor do Executivo se for 
governista ou sempre contra, caso 
seja de oposição.

SOZINHO NÃO VAI
Temendo envolvimento em 

escândalos, com o rastreamento 

de voto, assessores acabarão 
compartilhando a senha com 
colegas do gabinete.

‘DOMÍNIO PÚBLICO’
Com a permanência de suas 

excelências no conforto da base, 
sua senha eletrônica será de 
domínio também dos escritórios 
políticos nos estados.

Dezenove estatais federais dependentes do Tesouro Nacional para pagar 
suas contas receberam em 2019 mais de R$17 bilhões retirados do 
bolso de quem paga impostos. A maioria dessas estatais é de� citária, 

mesmo recebendo subvenções bilionárias, segundo atestou a Secretaria 
de Desestatização do Ministério da Economia. Apesar de de� citários, esses 
centros de ine� ciência continuam concedendo generosos penduricalhos, 
benefícios, auxílios e bônus a diretores e funcionários. Sugam recursos do 
Tesouro as estatais Amazul (ligada à Marinha), CBTU, Ceitec, Codevasf, Conab, 
EBC, CPRM e outras dispensáveis. Entre as sanguessugas estão Ebserth, EPL, 
GHC, HCPA, INB, Nuclep, além de Imbel, Telebrás (“extinta” por FHC), Trensurb e 
Valec A Ceitec S/A simboliza o absurdo: até teve sua liquidação iniciada, mas a 
Justiça condenou o Brasil a continuar sustentando essa inutilidade. Estatal de 
“tecnologia avançada” (sic), a Ceitec diz ter pessoal “altamente capacitado”, mas 
paga benefícios para cursos pro� ssionalizantes.

Em entrevista ao jornal Valor 
Econômico, o líder do gover-
no na Câmara dos Deputa-

dos, Ricardo Barros (PP-PR), disse 
que o auxílio emergencial não deve 
voltar a ser pago da mesma forma 
que aconteceu em 2020. Para ele, o 
governo precisa revisar a forma de 
pagamento do benefício.

“Não temos mais decreto de cala-
midade pública e orçamento de guer-
ra. Isso pressupõe que não teremos 
auxílio emergencial no formato que 
foi entregue. O governo vai atender as 
pessoas que não estão podendo de-
sempenhar sua atividade econômica 
por conta da pandemia, mas hoje são 
muito menos pessoas que dependem 
de fato. O atendimento não pode ser 
individual. Tivemos quatro pessoas da 
mesma família recebendo. É preciso 
haver revisão”, analisou Barros.

Além disso, Barros explicou ain-
da que os ministérios da Cidadania e 

da Economia estão analisando como 
será esse novo auxílio emergencial, 
tendo em vista que deve se encaixar 
no plano � scal do governo. Quanto a 
isso, Barros mostrou otimismo sobre 
a aprovação da proposta.

“O desenho inicial era criar espaço 
fiscal a partir da PEC Emergencial. Esse 
é um caminho, mas equipe econômica e 
Parlamento podem ter outras ideias. Ha-
vendo equação harmônica, rapidamente 
a proposta passa”, apostou Barros.

Com o � m do auxílio emergencial 
em dezembro do ano passado, vários 
projetos no Congresso Nacional fo-
ram desenvolvidos para substituir. Ao 
todo, nove projetos foram apresenta-
dos no Congresso Nacional para apre-
ciação dos parlamentares. Apesar de 
buscar o mesmo objetivo, os projetos 
têm detalhes distintos, como os pra-
zos de extensão do benefício.

Auxílio emergencial não vai voltar no 
formato de antes, diz líder de Bolsonaro

ASSISTÊNCIA

ANÁLISE | Subtenente Eliabe reconhece avanços da atual administração quando comparada ao governo 
Robinson Faria, mas afirmou que o discurso da governadora não traduz a real situação do Estado potiguar

A mensagem da governadora do 
Rio Grande do Norte Fátima Be-
zerra (PT), lida durante a sessão 

que marcou o retorno às atividades na 
Assembleia Legistativa, segue repercu-
tindo entre os deputados. Depois de 
Getúlio Rêgo (DEM) a� rmar que a che-
fe do Executivo faz “péssima adminis-
tração” e que a gestão vende o Estado 
como sendo uma Noruega, em referên-
cia ao país que tem o maior Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do 
mundo, foi a vez de o deputado Subte-
nente Eliabe Marques (Solidariedade) 
comentar a fala de Fátima.

O Subtenente Eliabe reconhece 
avanços da atual administração quan-
do comparada ao governo Robinson 
Faria, que antecedeu a petista, mas 
a� rmou que o discurso da governa-
dora não traduz a real situação do Rio 
Grande do Norte. “Quando comparada 
à administração anterior, é bem ver-
dade que a atual gestão demonstrou 
avanços. Mas o Rio Grande do Norte 
descrito na mensagem anual lida pela 
governadora mostra um mundo ideal 
que está distante da realidade”, diz.

O deputado disse ainda que a men-
sagem da governadora não re� ete os 
problemas enfrentados pelo Estado. 

Em um tom de “morde e assopra”, 
ele criticou a falta de calendário para 
pagamento de folhas atrasadas para 
todos os servidores do funcionalismo 
público, mas elogiou conquistas na 
área de segurança pública.

“No tocante à segurança pública, 
algumas lutas dos pro� ssionais da área 
foram concretizadas, como os concur-
sos públicos para ingresso de homens 
e mulheres às forças de segurança. A 

mensagem lida passa a impressão de 
que as promessas de campanha foram 
cumpridas e que os problemas estão 
resolvidos - o que não é verdade. Um 
exemplo disso são as duas folhas sala-
riais atrasadas, ainda do ano de 2018, 
e que não foram pagas ou sequer pos-
suem um calendário que contemple 
todos os servidores estaduais. O gover-
no está caminhando, mas a casa ainda 
não está arrumada”, comentou.

MENSAGEM ANUAL
A governadora Fátima Bezerra 

abriu os trabalhos na Assembleia Le-
gislativo do Rio Grande do Norte prio-
rizando as áreas de saúde, segurança 
pública, educação e cultura, inclusão 
social, agricultura e pecuária, recursos 
hídricos, funcionalismo e desenvolvi-
mento econômico.

A leitura da mensagem marca a 
abertura dos trabalhos da Assembleia 
Legislativa para 2021. A governadora 
teve participação presencial, assim co-
mo a maioria dos deputados na sessão 
conduzida pelo presidente Ezequiel 
Ferreira (PSDB). Deputados do grupo 
de risco e outras autoridades convida-
das participaram de forma remota da 
solenidade.

Subtenente Eliabe Marques (Solidariedade)

Deputado Ricardo Barros (PP-PR)

“RN descrito por Fátima está longe 
da realidade”, afirma deputado

EDUARDO MAIA / ALRN

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL
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RODRIGO MAIA NEGOCIA IDA AO PSL E PODE
SER CANDIDATO À PRESIDÊNCIA EM 2022

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
deve deixar seu partido atual rumo ao PSL, segunda maior legenda 
em número de parlamentares na Casa. A ideia de é levar consigo 

cerca de 40 políticos, boa parte deles do DEM. Segundo informações 
do jornal O Globo, a lista de Maia contém governadores, prefeitos, 
deputados federais e deputados estaduais com os quais cultivou relação 
próxima em seu período como presidente da Câmara. Maia acredita 
que o PSL tem estrutura para ser protagonista nas eleições de 2022, e 
planeja articular candidatura à presidência para enfrentar Jair Bolsonaro. 
Dirigentes do PSL, porém, apesar de se animarem com o projeto, avaliam 
que o deputado precisaria adotar uma postura menos agressiva do que a 
que manteve como presidente da Câmara, quando, em muitas ocasiões, 
entrou em atrito com Bolsonaro.

FRITURA DE BIA KICIS

SPOOFING I
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva protocolou 
nesta quinta-feira 4 junto ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) nova 
perícia de mensagens apreendidas 
na Operação Spoofing. Na petição, 
dirigida ao ministro do STF Ricardo 
Lewandowski, os advogados de Lula 
destacam diálogos para reforçar ação 
coordenada entre o ex-juiz Sergio Moro 
e procuradores da Lava Jato. O objetivo 
da reclamação ao STF é obter o acesso 
integral ao acervo de mensagens 
apreendidas com hackers em 2019.

SPOOFING II
Na petição protocolada hoje, os 

advogados de Lula defendem que 
as novas mensagens submetidas 
a perícia mostram “graves vícios 
e improcedência dos atos de 
persecução realizados contra 
ele [Lula] pelo Estado, por meio 
da autointitulada ‘Lava Jato’”. Os 
advogados sustentam que “sem 
grande esforço de intelecção, os fatos 
contidos nos diálogos são de extrema 
gravidade e revelam toda sorte de 
ilegalidade”.

REFÉM
O presidente Jair Bolsonaro disse 

ontem que, depois da eleição de 
Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), o Congresso mostrou 
vontade de trabalhar e rejeitou ficar 
“refém” de quem atrapalhava o 
governo. “Temos algumas diferenças, 
alguns senões, mas acredito que, em 
especial após essas ultimas eleições, 
o Parlamento deu sinais de que quer 
trabalhar, não quer ficar refém de uma 
só pessoa”, disse.

ELE FICA, ELE SAI
Pesquisa PoderData mostra que 

46% dos brasileiros acham que Jair 
Bolsonaro deve deixar a Presidência 
da República. A taxa teve alta de 
5 pontos percentuais em relação 
ao último levantamento, feito há 6 
meses (de 17 a 19 de agosto de 2020). 
A proporção dos que acham que 
Bolsonaro deve continuar no cargo 
caiu 5 pontos percentuais no mesmo 
período. Passou de 52% para 47%.

ALCOLUMBRE ESCAPA
O TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) rejeitou ontem três pedidos 
do Ministério Público Eleitoral de 
cassação do mandato do senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) por 
supostas irregularidades durante a 
campanha de 2014. O entendimento 
da Corte foi de que, apesar de 
comprovadas as irregularidades, não 
houve contaminação generalizadas 
da campanha.

Após a repercussão negativa da possível indicação de Bia Kicis (PSL-
DF) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados, líderes tentam costurar um acordo para manter 
a comissão com o PSL por meio de uma candidatura avulsa.

ALTERNATIVAS
Assim, se quiser, o líder 

governista Vitor Hugo (PSL-GO) 
pode indicar Bia Kicis para o 
cargo, mas ela irá concorrer com 
outro nome do PSL em uma 
eleição interna na comissão. O 
principal cotado no partido é 
Marcelo Freitas (PSL-MG), que já 
foi delegado da Polícia Federal.

REJEIÇÃO
Em outras legendas, ainda 

não há consenso sobre apoiar 
um nome do PSL. Surgiram 
outros candidatos avulsos nos 
últimos dias. Embora a ideia seja 
preservar o acordo com o maior 
partido, se um nome de outra 
sigla for viável, o jogo pode mudar.

FÁCIL
A avaliação da cúpula do PSL é 

que não é preciso intervir para retirar 
a indicação, já que Bia será vencida 
no voto, por seu perfil extremista.

INVESTIGAÇÃO | Autor do pedido de CPI, Randolfe Rodrigues responsabiliza gestão Bolsonaro por colapso da 
Saúde no Amazonas. Também ontem, o procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu procedimento

Senadores protocolaram nesta 
quinta-feira 4 um pedido para 
abrir uma Comissão Parlamen-

tar de Inquérito (CPI) da Covid-19, 
para investigar as ações e omissões do 
Governo Federal no enfrentamento à 
pandemia.

O pedido reúne a assinatura de 29 
parlamentares, além do próprio autor, 
mais do que o mínimo de 27 assinatu-
ras que deve ter para ser apresentado 
à Mesa. Os três senadores potigua-
res - Jean Paul Prates (PT), Styvenson 
Valentim (Podemos) e Zenaide Maia 
(Pros) - assinam o pedido.

O autor do pedido é o líder da 
Rede, Randolfe Rodrigues (AP), que 
denuncia uma atuação “sistemática” 
do governo, violando os direitos fun-
damentais básicos à vida e à saúde 
da população brasileira, além de res-
ponsabilização pelo colapso de saúde 
no Amazonas. No Twitter, o senador 
comemorou o fato de o pedido ter sido 
protocolado e afirmou que “os respon-
sáveis (pela crise da pandemia) devem 
responder por isso!”.

“Precisamos investigar as respon-
sabilidades por trás do morticínio 
causado pela pandemia e o Senado 
Federal certamente contribuirá para 
elucidar as causas com a instalação da 
CPI do Coronavírus”, afirmou a asses-

soria de Randolfe.
Após ter o pedido protocolado, o 

senador deve encaminhar à Secretaria 
Geral da Mesa o novo requerimen-
to, que deverá ser lido no Plenário. 
Publicado o requerimento, o recém-
-empossado presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), solicita 
aos líderes que indiquem os membros 
da CPI. Quando mais de 50% dos indi-
cados estiverem determinados, o mais 
idoso deles convoca a reunião de ins-
talação da comissão. Ao final dos tra-
balhos, a comissão envia à Mesa, para 
conhecimento do Plenário, o relatório 
e conclusões.

APURAÇÃO PRELIMINAR
Também nesta quinta-feira 4, o 

procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, abriu um procedimento 
preliminar para apurar a atuação do 
presidente Jair Bolsonaro e do minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello, no 
enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus no Amazonas e no Pará.

A decisão da PGR foi tomada após 
o PCdoB acionar o Supremo Tribunal 
Federal (STF) a respeito da crise no 
estado. O partido pede que Bolsonaro 
e Pazuello sejam investigados e respon-
sabilizados pelo agravamento da pan-
demia em municípios paraenses.

Covid-19: Senadores pedem CPI 
para investigar omissão do governo

O deputado estadual Francisco 
do PT, novo líder do governo 
Fátima Bezerra na Assembleia 

Legislativa, fez um discurso nesta 
quinta-feira 4 em defesa da atual ad-
ministração estadual – que, segundo 
ele, apesar das adversidades e princi-
palmente das dificuldades impostas 
pela pandemia de Covid-19, é positiva.

“Há problemas, mas a realidade 
é que hoje nós temos uma situação 
melhor do que foi herdada pelo go-
verno. É inegável que o Rio Grande do 
Norte de hoje está melhor do que o Rio 
Grande do Norte de dois anos atrás, 
em qualquer área. É só comparar os 
dados, os números. Mas ainda não dá 
para fazer tudo”, destacou o deputado, 
em pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, um dia depois de substi-
tuir George Soares (PL) na liderança 
do governo na Casa.

O parlamentar discordou do co-
lega deputado Gustavo Carvalho (PS-
DB), que instantes antes fez um duro 
discurso contra Fátima. “Cabe a cada 
parlamentar fazer a sua avaliação, mas 
eu não tenho nenhuma dúvida de que 
o RN está melhor”.

Francisco do PT reconheceu que, 

apesar dos esforços financeiros do 
governo, servidores ainda estão com 
salários atrasados, mas o líder do go-
verno enfatizou que a gestão Fátima 
Bezerra pretende quitar o passivo em 
breve, assim que houver disponibili-
dade orçamentária. Ele também não 
descartou a possibilidade de o gover-
no pagar os salários com correção 
monetária.

Quando Fátima Bezerra assumiu 

o Governo do Estado, em janeiro de 
2019, servidores públicos tinham 
quatro folhas salariais atrasadas – no-
vembro de 2017 e 13º salário de 2017 
para uma parcela do funcionalismo e 
as folhas de dezembro de 2018 e 13º 
de 2018 para a integralidade dos ser-
vidores. Os débitos de 2017 já foram 
quitados e, quanto ao 13º de 2018, já 
receberam o salário todos os servido-
res que recebem até R$ 3,5 mil.

“RN hoje está melhor do que dois 
anos atrás”, diz novo líder de Fátima

DISCURSO NA ASSEMBLEIA

JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO

EDUARDO MAIA / ALRN

Senadores querem apuração sobre responsabilidade do governo na pandemia da Covid-19

Deputado estadual Francisco do PT, novo líder do governo Fátima na Assembleia Legislativa

redacao@agorarn.com.br

NOS BASTIDORES 
DA POLÍTICA
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VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, so-
freu uma nova derrota na Justiça 

nesta quinta-feira 4.
A Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) 
negou, em sessão extraordinária, um 
pedido da defesa do ministro para tran-
car, ou seja, derrubar a ação penal que o 
acusa de ter praticado o crime de pecu-
lato no caso da nomeação de supostos 
funcionários fantasmas na Câmara 
Municipal de Natal na época em que ele 
era vereador e presidente da Casa.

Com a decisão, a ação penal pros-
segue na primeira instância da Justiça 
Potiguar, e Rogério Marinho continua 
réu no processo. Ele é acusado pelo 
Ministério Público Estadual (MPRN) 
neste e em outros processos de ter se 
beneficiado com a indicação de fun-
cionários que receberam salários, mas 
não trabalharam de fato para a Câmara 
Municipal entre 2005 e 2006.

O habeas corpus apresentado pela 
defesa de Rogério Marinho foi rejeitado 
por 2 votos a 1. Votaram para rejeitar 
as alegações de Rogério Marinho o de-
sembargador Gilson Barbosa (relator) e 
o juiz convocado Ricardo Tinoco. Ape-
nas o desembargador Saraiva Sobrinho, 
voto vencido, opinou pelo trancamento 
da ação penal.

O pedido da defesa do ministro do 
Desenvolvimento Regional deveria ter 
sido julgado na semana passada, mas o 
juiz convocado Ricardo Tinoco não te-
ve como comparecer. Ele foi chamado 
para o julgamento porque o desembar-
gador Glauber Rêgo alegou suspeição e 
não pode votar.

O QUE ALEGOU A DEFESA
A defesa do ministro alegou que 

não há provas de que Rogério Mari-
nho se beneficiou com a nomeação 
dos servidores e que o recebimento de 
recursos públicos sem a prestação de 
serviço não configura “conduta típica” 
para ensejar uma ação penal (acusação 
de peculato) para quem está envolvido 
no caso.

“Pode se tratar de outra irregulari-
dade que pode ser analisada em outra 
seara que não no direito penal. O direito 
penal é a resposta mais violenta que o 
Estado pode dar na repressão de uma 
conduta. Temos precedentes”, argu-
mentou o advogado André Castro, que 
representa Rogério Marinho.

André Castro acrescentou tam-
bém que não ficou provado durante o 
processo que Rogério Marinho tenha 
se beneficiado com os salários pagos 
pela Câmara Municipal e sacados pelos 
supostos servidores fantasmas. Ele diz 
que sequer existe a denúncia de que 
tenha havido o que se convencionou 
chamar de “rachadinha”, ou seja, a par-
tilha de recursos entre os funcionários 

e quem os indica para cargos públicos.
“Não há apuração do destino desse 

dinheiro, muito embora exista quebra 
de sigilo e o Ministério Público não 
fez uso, porque não aponta para a res-
ponsabilização do paciente (Rogério 
Marinho). Não há comprovação de be-
neficiamento do paciente”, enfatiza o 
representante da defesa.

O advogado do ministro do Desen-
volvimento Regional atacou, ainda, a 
acusação do Ministério Público. Segun-
do ele, a ação penal não é “cuidadosa” e 
se baseia em uma lista “apócrifa” (sobre 
o qual não há certeza de autenticidade) 
de supostos funcionários fantasmas 
indicados por Rogério Marinho para 
receber salários da Câmara Municipal 
sem trabalhar.

“Em qualquer processo, tudo deve 
ser muito bem explicitado. O Ministé-
rio Público tem o dever de investigar 
não só os elementos da denúncia, mas 
também os que inocentam os investi-
gados”, concluiu.

O trancamento da ação penal por 
meio de habeas corpus, o que foi ten-
tado pela defesa de Rogério Marinho, 
é uma medida excepcional somente 
admissível quando transparecer dos 
autos, de forma inequívoca, a inocência 
do acusado, a atipicidade da conduta 
ou a extinção da punibilidade.

MINISTRO SOFRE OUTRAS DERROTAS
Conforme o Agora RN mostrou na 

semana passada, não é a primeira der-
rota de Rogério Marinho nos processos 
que tratam da suposta nomeação de 
funcionários fantasmas para a Câmara 
Municipal de Natal.

O ministro foi denunciado por, en-
tre 2005 e 2006, autorizar a contratação 
de supostos funcionários-fantasma pa-
ra que vereadores, inclusive ele próprio, 
embolsassem os recursos. Na prática, 
desvio de dinheiro público. Os investi-
gadores descobriram um grupo de 35 
servidores contratados pela Câmara 
que não apareciam para trabalhar, mas 
recebiam os salários.

As ações contra Rogério Marinho 

tramitam em diversas varas porque 
envolvem acusações diversas sobre o 
mesmo ato em investigação. As ramifi-
cações do processo incluem denúncias 
de improbidade administrativa, pecu-
lato e enriquecimento ilícito, além de 
dano ao erário.

Não há prazo para publicação de 
sentenças sequer na 1ª instância. Novas 
audiências de instrução estão marca-
das para os dias 1º e 2 de março.

Em um dos processos, no fim do 
ano passado, o juiz Francisco Seráphi-
co da Nóbrega Coutinho, da 6ª Vara 
da Fazenda Pública, negou o pedido 
do ministro para faltar a uma audiên-
cia virtual. Por ser ministro de Estado, 
Rogério Marinho queria prestar o 
depoimento por escrito, mas o magis-
trado afirmou que essa prerrogativa só 
valeria se Rogério fosse testemunha. No 
caso, porém, ele é um dos investigados.

Além do mais, o juiz não gostou da 
justificativa que Rogério apresentou 
para tentar faltar à audiência.

“O promovido, sem apresentar 
qualquer documento e indicação con-
creta de evento inadiável, limita-se a 
afirmar que não poderá comparecer 
‘em função de compromisso de Esta-
do do qual não pode desviar-se’, o que 
não é justificativa adequada, sobretudo 
quando o ato ocorrerá de forma vir-
tual”, enalteceu Francisco Seráphico. 
Em outra derrota, a defesa do ministro 
também não teve sucesso em pedidos 

para invalidar parte das provas junta-
das no processo.

O MPRN aponta que a nome-
ação dos “cargos fantasmas” no 
período investigado coube a Ro-
gério Marinho e a Dickson Nasser, 
que eram presidentes da Câmara 
Municipal à época. Além disso, eles 
teriam também indicado grupos 
específicos de servidores para rece-
berem sem trabalhar.

Só Rogério Marinho, aponta um 
trecho da acusação, teria indicado 
diretamente e recebido vantagem 
a partir da nomeação de 12 servido-
res para a Câmara Municipal, tota-
lizando o recebimento irregular de 
supostamente R$ 133,5 mil.

Noutro ponto da denúncia, o 
MPRN indica que Rogério Marinho 
fazia parte de um “conluio” entre ve-
readores e “assessores fantasmas”. 
A peça aponta que, segundo provas 
obtidas com quebra do sigilo ban-
cário, o dinheiro todo era sacado 
pelos servidores logo após o recebi-
mento do salário – o que sugere que 
haveria uma repartição dos valores.

Rogério sofre nova derrota e segue 
réu no caso dos fantasmas da CMN
PECULATO | Defesa do ministro do Desenvolvimento Regional alegou que não há provas de que Rogério Marinho se beneficiou com a nomeação dos servidores e que o recebimento
de recursos públicos sem a prestação de serviço não configura “conduta típica” para ensejar uma ação penal. Habeas corpus foi rejeitado na Câmara Criminal do TJRN por 2 votos a 1

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é acusado de se beneficiar com a indicação de cargos fantasmas para a Câmara Municipal de Natal entre os anos de 2005 e 2006

Pode se tratar de outra 
irregularidade que pode ser 
analisada em outra seara 
que não no direito penal. O 
direito penal é a resposta 
mais violenta que o Estado 
pode dar na repressão de 
uma conduta”

“
ANDRÉ CASTRO
ADVOGADO DE ROGÉRIO MARINHO

ROGÉRIO TERIA SE 
BENEFICIADO COM A 
INDICAÇÃO DE 12 
CARGOS, DIZ MPRN



O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira 
4 que fará uma declaração à 

imprensa sobre “um assunto de ex-
trema importância” nesta sexta-fei-
ra 5. Segundo ele, o tópico principal 
será “os combustíveis no Brasil”. O 
anúncio sobre essa futura declara-
ção foi feito em evento para inaugu-
ração de um centro de atletismo em 
Cascavel (PR).

“Amanhã, devemos talvez convi-
dar a imprensa, a partir de 11h, [para 
tratar de] um assunto de extrema 
importância para todos nós, que nós 
devemos resolver”, disse. E comple-
tou: “Tem a ver com caminhoneiros, 
taxistas, Uber, quem tem carro parti-
cular”.

“Pretendo, em uma coletiva à 
imprensa, em que nós falaremos e 
eu interrogarei as pessoas presentes, 
tratar de combustíveis no Brasil. Isso 
vai chegar aos estados”, afirmou o 
presidente.

Bolsonaro disse ainda que o Go-
verno Federal zerou a Cide (Contri-
buição sobre Intervenção de Domí-
nio Econômico) e que o PIS/Cofins, 

contribuição federal, tem valor fixo 
de R$ 0,33.

“Já o ICMS, cada Estado tem um 
valor e varia de hoje para amanhã. 
Nós devemos viver na base da pre-
visibilidade. Então, fica difícil de se 
programar e essa questão tem que 
ser tratada dessa maneira e não es-
condida em um canto”, disse.

O presidente agradeceu à maior 
parte dos caminhoneiros por não 
aderirem à greve realizada em 1º de 
fevereiro. “Se houvesse, todos nós 
perderíamos. O Brasil não poder pa-
rar”, disse.
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O ex-deputado federal e ex-mi-
nistro Henrique Eduardo Alves 
está planejando um retorno 

às disputas eleitorais. Afastado das 
urnas desde 2014, quando concorreu 
ao Governo do Rio Grande do Norte 
– perdendo para Robinson Faria –, o 
político pretende voltar a ser candidato 
nas eleições de 2022, apesar das ações 
que ainda responde na Justiça por cor-
rupção.

Considerado um dos políticos mais 
hábeis do Estado, tendo influência so-
bre diversas lideranças do interior, ape-
sar do desgaste gerado pela sua prisão 
em 2017, Henrique tem 72 anos, mas 
continua disposto a voltar a concorrer 
a um mandato. Na bagagem, ele conta 
com 11 mandatos de deputado federal, 
incluindo uma passagem pela presi-
dência da Câmara dos Deputados entre 
2013 e 2015.

Durante décadas, Henrique Alves 
comandou o MDB no Estado. Na época, 
o partido ainda era chamado de PMDB. 
Com sua saída dos holofotes e perda de 
mandato após a derrota em 2014, ele 
perdeu espaço e prestígio para o primo 
Walter Alves, que herdou o mandato 
da família na Câmara dos Deputados e 
hoje comanda o MDB no RN.

Na prática, porém, o ex-ministro 
dos governos Dilma Rousseff e Michel 
Temer ficou longe de largar a política. 
Mesmo sem mandato e sem a presidên-
cia do maior partido do RN, Henrique 
continuou participando das articula-
ções na política do Rio Grande do Norte 
e em Brasília.

Em 2016, por exemplo, foi um dos 
principais responsáveis pela indicação 
de Álvaro Dias para ser vice-prefeito na 
chapa do prefeito eleito naquele ano 
em Natal, Carlos Eduardo Alves. Dois 

anos depois, Álvaro viria a assumir a 
prefeitura da capital potiguar de forma 
definitiva, com a renúncia de Carlos 
Eduardo para disputar o Governo do 
Estado – a vitoriosa foi Fátima Bezerra.

Além disso, Henrique Alves con-
tinuou mantendo contato com as 
lideranças nacionais do MDB e com 
os principais expoentes do Congresso 
Nacional.

Em junho de 2017, o ex-ministro 
sofreu um forte baque. Foi alvo da Ope-
ração Manus, que investiga supostos 
desvios na construção da Arena das 
Dunas, e da Operação Sépsis, que apura 
irregularidades no Fundo de Financia-
mento do FGTS, da Caixa.

Na ocasião, Henrique foi preso 
preventivamente. Ele só deixou a pri-
são quase um ano depois (em maio de 
2018), tendo de cumprir ainda mais 
dois meses de recolhimento domiciliar. 
A liberação definitiva só aconteceu em 
julho. Ele responde em liberdade. Os 
processos seguem em tramitação.

SEM IMPEDIMENTO LEGAL
Fontes ouvidas pela reportagem do 

Agora RN apontam que, atualmente, 
apesar dos processos continuarem em 
andamento, não há impedimento legal 
para que Henrique Alves seja candidato 
em 2022.

A despeito de responder a proces-
sos na Justiça por suspeita de envolvi-
mento em corrupção, o ex-deputado 
potiguar ainda não tem condenação 
em 2ª instância – o que o enquadraria 
na Lei da Ficha Limpa e, portanto, o 
impediria de ser candidato.

HISTÓRICO
Deputado federal por 11 mandatos, 

tendo chegado à presidência da Câma-

ra dos Deputados, ministro do Turismo 
em dois governos e uma das principais 
lideranças nacionais do MDB, Henri-
que Alves tem uma das trajetórias mais 
expressivas na política local. Enquanto 
estava no auge, o agora ex-ministro teve 
participação nos principais momentos 
da política do Estado em pelo menos 
três décadas.

Observadores da cena política local 
retratam Henrique como um “monstro 
político”, que está afastado das disputas 
eleitorais por “força das circunstân-
cias”. A maré pode virar, ele aposta, em 
2022.

De acordo com a jornalista Thai-
sa Galvão, Henrique Alves já come-
çou o trabalho de articulação visan-
do à eleição de 2022. “Quem sobe ao 
décimo nono andar do prédio onde 
mora o ex-deputado Henrique Alves, 
em Natal, sai de lá com uma certeza. 
De que ele trabalha para ser candi-
dato a deputado federal no próximo 
ano”, afirma, em seu blog.

“Resta saber se o presidente 
do MDB, deputado federal Walter 
Alves, candidato à reeleição, vai 
liberar a legenda para o primo de-
safeto. Há quem garanta que para 
Henrique, se for candidato, não 
faltará partido. Nem partido nem 
coragem, já que o ex-deputado 
responde a 9 processos, e até agora 
só um foi julgado e em primeira ins-
tância”, concluiu.

Mais de seis anos depois,
Henrique planeja retorno às 
disputas eleitorais em 2022
ELEIÇÕES 2022 | Mesmo sem mandato e sem a presidência do MDB no RN, Henrique continuou participando
das articulações na política do Rio Grande do Norte e em Brasília, mas agora pretende voltar aos holofotes

Ex-ministro Henrique Eduardo Alves responde a ações na Justiça, mas não tem condenação na 2ª instância, o que o impediria de ser candidato

EX-MINISTRO
TRABALHA POR 
CANDIDATURA EM
2022, DIZ BLOGUEIRA

Presidente da República, Jair Bolsonaro

Governo fará anúncio 
sobre combustíveis

REDUÇÃO DE IMPOSTOS?
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comprar uma simples bicicleta. 
Hoje sou empreendedor, gerando 
mais de 100 empregos diretos. Tirei 
um período para ampliar os meus 
negócios e gerar mais emprego e 
renda para Parnamirim. Mas vou 
continuar na vida pública, aplau-
dindo o que está certo e cobrando 
dos gestores aquilo que precisa 
melhorar.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia o início da nova gestão do 
prefeito Rosano Taveira?

ABIDENE – Está faltando pla-
nejamento. É inadmissível deixar 
faltar medicamentos nas unidades 
de saúde, deixar faltar alimento na 
maternidade, na UPA. Isso aconte-
ce devido à falta de planejamento. 
Quando os contratos estão perto 
de vencer, se três meses antes der 
início a uma nova licitação, não vai 
faltar.

AGORA RN – Até o ano passado, 
o senhor era da base governista e 
chegou até a ser cotado para ser 
candidato a vice-prefeito. Mas o 
senhor rompeu com o prefeito e 
declarou apoio à candidata adver-
sária. Por quê

ABIDENE – Meu voto em 2020 
foi um voto de justiça, pela forma 
como tudo foi conduzido (na base 
governista). Daquela forma, não 
teria como eu continuar na base, 
continuar votando no prefeito 
Taveira. Eu fui convidado (para 
ser vice). Não me ofereci nem pedi 

carona a ninguém. Ele me ofereceu 
uma carona para uma longa via-
gem, por quatro anos, que era ser 
vice. No dia de embarcar, cheguei 
com a minha malinha e ele falou: 
‘não tenho mais vaga’. Aquela vaga 
da carona que ele tinha oferecido 
já estava ocupada. Foi deselegan-
te. Eu não comungo com isso, não 
faço isso com ninguém. Por isso, 
optei por não seguir (com o grupo).

AGORA RN – O ex-prefeito Mau-
ricio Marques disse em entrevista 
recente que o prefeito Taveira não 
tem “palavra”. O senhor concorda?

ABIDENE – Concordo. A 
maioria da população de Parnami-
rim e a classe política do RN têm 
esse conhecimento. O empresário, 

para ter sucesso, precisa ter pala-
vra. E na política não é diferente. 
A palavra tem que ser redobrada. 
Na hora que eu firmar minha pala-
vra, tem que valer. Se ele (Taveira) 
tivesse chegado um mês antes e 
dito, sido transparente... mas não 
foi. Não só eu, várias pessoas foram 
iludidas.

AGORA RN – A atual gestão, que 
foi reeleita, aponta a redução de 
gastos e a organização financeira 
como uma de suas principais reali-
zações. O senhor acha que poderia 
ter ido além disto?

ABIDENE – Uma prefeitura 
não vive de lucro. Qual o lucro de 
uma prefeitura? É o bem estar do 
seu povo, principalmente daqueles 
que mais precisam. Esse é o lucro 
de uma gestão pública, e está fal-
tando isso em Parnamirim. Quan-
to às obras, no caso do transporte, 
como eu, como gestor público, pos-
so cobrar carro novo das empresas 
se eu não ofereço uma malha viária 
para transitar? Nova Parnamirim é 
um ‘deus nos acuda’. Está faltando 
planejamento, um trabalho para 
que venha a solucionar isso. Mobi-
lidade urbana não está tendo.

AGORA RN – Na área do desen-
volvimento econômico, apesar da 
crise, Parnamirim tem atraído em-
presas. A quê isso se deve?

ABIDENE – Parnamirim é 
uma cidade tão boa que até hoje 
oferece oportunidade. Mas isso 

Após exercer dois mandatos 
de vereador em Parnami-
rim, o empresário Abidene 

Salustiano voltou em 2021 a se 
dedicar mais aos negócios. No co-
mando da fábrica de argamassas 
Supercola, onde dá expediente o 
dia todo, gera cerca de 100 empre-
gos diretos na cidade e revende 
produtos para todo o Rio Grande 
do Norte.

Apesar disso, Abidene afirma 
que não deixou a vida pública. Em 
entrevista ao Agora RN, o empresá-
rio destaca que continuará parti-
cipando da vida política da cidade 
e não descarta voltar a disputar 
mandatos nas próximas eleições.

Nas eleições de 2020, Abidene 
(PSC) chegou a ser cotado para ser 
candidato a vice-prefeito na cha-
pa à reeleição do prefeito Rosano 
Taveira (Republicanos). De última 
hora, no entanto, foi substituído 
por Kátia Pires (DEM), em um ges-
to que ele – Abidene – considerou 
“deselegante”.

“Ele (Taveira) me ofereceu uma 
carona para uma longa viagem, 
por quatro anos, que era ser vice. 
No dia de embarcar, cheguei com 
a minha malinha e ele falou: ‘não 
tenho mais vaga’”, relata.

Esse episódio, explica Abidene, 
o fez romper com a administração 
municipal e partir para a oposição. 
Em 2020, ele apoiou a candidata 
a prefeita Professora Nilda (PSL), 
que ficou em 2º lugar na disputa – 
Taveira foi reeleito.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
além de relembrar o processo de 
formação da chapa de 2020, Abi-
dene fala sobre seu futuro político 
e avalia o início da nova gestão do 
prefeito Rosano Taveira, que, se-
gundo ele, está sem planejamento.

Confira:

AGORA RN – Como tem sido o 
novo momento da sua vida, agora 
sem mandato? Vai deixar a vida 
pública?

ABIDENE SALUSTIANO – Eu 
me licenciei. Não estou deixando a 
vida pública. Eu sou vocacionado 
para servir, para zelar pelo bem es-
tar da população, principalmente 
da cidade Trampolim da Vitória, 
onde eu cheguei 31 anos atrás para 
morar de favor e com o sonho de 

Abidene diz que foi iludido por 
Taveira, acusa prefeito de não
ter palavra e critica nova gestão

não devemos ao gestor público, ao 
prefeito ou aos vereadores, e sim a 
Natal, que tem empurrado esses 
empresários para Parnamirim, 
que ainda tem os espaços abertos. 
Precisamos de mais incentivos por 
parte do poder público.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia a nova composição da Câ-
mara Municipal?

ABIDENE – Quando o verea-
dor faz aliança com o prefeito e fica 
na base, diminuem as forças dele. 
Ele tem dependência e fica na timi-
dez de fazer cobrança contundente 
ao Poder Executivo. Enfraquece. 
Poderia ter mais robustez se as 
bancadas de oposição e situação 
fossem mais divididas.

AGORA RN – O senhor acredita 
que as escolas estão preparadas 
para a volta às aulas presenciais 
em Parnamirim?

ABIDENE – Infelizmente, não. 
Já funcionavam de forma precária 
e caótica quando não tinha pan-
demia.

AGORA RN – Como o senhor 
avalia o combate à Covid-19 em 
Parnamirim por parte da gestão 
municipal?

ABIDENE – Fizeram uma boa 
administração, até porque já havia 
um prédio pronto, que foi transfor-
mado em hospital de campanha. 
Foi feito um contrato com as equi-
pes para se instalarem. O problema 
é que esse contrato se encerrou no 
dia 15 de novembro e, de lá para cá, 
não houve renovação. O povo tem 
pagado o preço.

AGORA RN – Como fica sua si-
tuação partidária?

ABIDENE – Continuo no PSC, 
mesmo porque ainda é cedo para 
fazermos estudo. Agora é continu-
ar o trabalho, observando os mal-
feitos e cobrar dos responsáveis.

AGORA RN – O senhor pretende 
voltar à vida pública?

ABIDENE – Não vou deixar de 
lutar, não vou deixar meus projetos 
pararem. O projeto Caminho da 
Leitura continua. E estão vindo no-
vos projetos, principalmente para o 
povo que mais precisa. Eu poderia 
me inspirar em Nelson Mandela. 
Quando ele saiu da prisão e foi elei-
to presidente da África do Sul, todo 
mundo achava que ele iria castigar 
aqueles que o condenaram à pri-
são. Mas não. Ele abraçou. O gestor 
público precisa olhar para aqueles 
que mais precisam.

ENTREVISTA | Ex-vereador, que chegou a ser cotado 
para ser candidato a vice nas eleições de 2020, diz 
que substituição na chapa para prefeito de última 
hora foi causa do rompimento com a atual gestão
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Está faltando planejamento. 
É inadmissível deixar faltar 
medicamentos nas unidades 
de saúde, deixar faltar 
alimento na maternidade, na 
UPA. Isso acontece devido à 
falta de planejamento”

“
ABIDENE SALUSTIANO
EX-VEREADOR DE PARNAMIRIM
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O Presidente em exercício da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas, Propagandistas 
Vendedores, Representantes de Vendas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares nos 
Estados da PB e RN, Inscrita no CNPJ sob o nº: 18.188.895/0001-03 - NIRE: 24400005832 – OCB-RN: 
311/2013, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados 
cooperados, que nesta data, para efeito de QUÓRUM, somam-se em 25 (vinte e cinco) em pleno gozo de seus 
direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (art. 45 da lei 5.764/71) que, se realizará no 
seguinte endereço: Av. Presidente Bandeira, 406 - Sala 102-A - Alecrim -Natal -RN -CEP: 59.037-200, no dia 
17 de Fevereiro de 2021, em 1ª convocação às 15:00h, com a presença de 2/3 (dois-terços) dos associados, 
em 2ª convocação às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e 
persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:  
Pauta AGO:  
I.     Prestação de Contas do ano fiscal 2020 compreendendo; 
       a) Relatório de Gestão; 
       b) Balanço Patrimonial; 
       c) Demonstrativos de sobras ou perdas e demais demonstrativos e parecer do conselho     fiscal; 
II.    Destinação das sobras ou perdas das partes; 
III.   Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o ano de 2021;  
IV.   Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros do conselho de 
Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal; 
V.    Plano de trabalho para o ano de 2021; 
VI.   Eleição dos componentes da Diretoria para o Período de 01/04/2021 a 30/03/2025; 
VII.  Mudança de endereço da sede da Cooperativa; 
VIII. Outros assuntos de interesse Social. 

 
Natal-RN, 05 de fevereiro de 2021. 

Emanoel Antônio de Borba 
Presidente 
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ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 
nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, sala 503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, 
Natal/RN, neste ato por seu bastante procurador, vem NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, 
em obediência ao que determina a cláusula 13 e 14 do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da ciência do presente, efetuem o pagamento dos respectivos saldos 
devedores em aberto, acrescidos dos encargos legais e convencionais, incidentes até a sua efetiva liquidação. 
Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará a realização de público leilão da 
unidade imobiliária dada em garantia fiduciária, com vistas à venda ou adjudicação do bem para a quitação dos débitos. 
 

Natal/RN, 02 de fevereiro de 2020. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

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

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 59 Roberto Cabral de Medeiros 
CENTRAL PARK “I” 91 Rodolfo José Barreto Barbosa 
CENTRAL PARK “I” 93 MGM Construções e Empreendimentos 
CENTRAL PARK “I” 109 Fabiano Farias Monteiro 
CENTRAL PARK “I” 125 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 127 Sandro Marcelo André de Oliveira 
CENTRAL PARK “I” 15 Nadja Karina Nascimento Caetano 
CENTRAL PARK “II” 27 Rafael Venke 
CENTRAL PARK “II” 98 Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho 
CENTRAL PARK “II” 99 MB Construções Ltda. 
CENTRAL PARK “II” 126 Marinalva Soares Fernandes Pinhata 
CENTRAL PARK “II” 173 Iolanda Galisa Montenegro 
CENTRAL PARK “II” 180 Herick Graciano de Almeida 
CENTRAL PARK “II” 186 Elias Morais de Lima 
CENTRAL PARK “II” 189 Carlos Marcelo Garcia Cacho Ribeiro e outra 
CENTRAL PARK “II” 194 Felipe Eduardo Rodrigues de Medeiros 
CENTRAL PARK “II” 232 Jurandi Gomes de Medeiros Filho 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021-SRP, do tipo Critério de Julgamento Menor 
preço unitário, tendo por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da administração municipal e 
suas demais secretarias. A abertura será no dia 22/02/2021, às 09h:00min. As propostas 
comerciais serão recebidas a partir do dia 05/02/2021 até o dia 22/02/2021, por meio do 
endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro de proposta", 
O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do e-mail cpl.pmfp@gmail.com, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no setor de Licitação na 
Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 04 de fevereiro de 2021
Wilk Jackson assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
M P LOPES - ME, inscrito no CNPJ sob o N.° 14.238.276/0001-17, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a seguinte 
licença: Renovação de Licença Simplificada – RLS, para mineração de argila, no sítio Acauã, numa área de 
8,09 hectares e volume de extração de 1500m³/mês, município de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte.  

 
Marília Pessoa Lopes 
Sócia Administradora 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

ADRIANO RODRIGUES MATHIAS EIRELI, portador do CNPJ sob n° 27.808.404.0001-62, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada (LS) a Indústria de Fabricação de esquadrias de metal, localizada na Rua 
Projetada – Lote 40, Centro Industrial Avançado, Município de Macaíba/RN. 

 
Adriano Rodrigues Mathias 

Proprietária 

COVID-19 | Objetivo da fiscalização é conhecer a situação atual da operacionalização dos planos no estado. 
Ação vai permitir a definição de linhas de atuação quanto ao devido acompanhamento da imunização 

O Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Norte (TCE-RN) in-
cluiu no Plano de Fiscalização 

Anual (PFA 2020-2021) o Levantamen-
to dos Planos Municipais de Vacinação 
Contra a Covid-19. A atuação, de cará-
ter concomitante, foi aprovada na ses-
são do Pleno desta quinta-feira 4, após 
proposição do presidente, conselheiro 
Paulo Roberto Alves.

O levantamento tem o objetivo de 
conhecer a situação atual da opera-
cionalização dos planos de vacinação 
contra a Covid-19. A ação vai permitir 
a definição de linhas de atuação quan-
to ao devido acompanhamento desta 
medida de combate à doença. 

A ação fiscalizatória será execu-
tada pela Diretoria de Administração 

Municipal (DAM) em parceria com o 
Tribunal de Contas da União, no con-
texto do Acordo de Cooperação entre 
as duas instituições. No Estado do Rio 
Grande do Norte, o TCU é representa-
do pelo Secretário de Controle Externo, 
José de Arimathea Valente Neto, que 
fez recente visita ao TCE e reafirmou a 
continuidade da parceria entre os dois 
Tribunais.

O TCE-RN contou com a colabora-
ção do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná. O Coordenador Geral de 
Fiscalização do TCE-PR, Rafael Mora-
es Gonçalves Ayres, forneceu subsídio 
para o planejamento da ação no que 
tange ao instrumento de coleta que se-
rá aplicado nos municípios potiguares. 

TCE-RN vai fiscalizar planos de vacinação

TCE-RN vai fiscalizar planos 
municipais de vacinação 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Depois de o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias (PSDB), e a go-
vernadora do estado, Fátima 

Bezerra (PT), anunciarem que não 
haverá ponto facultativo nos dias de 
carnaval deste ano, lojistas e os sin-
dicatos do comércio varejista defini-
ram em reunião que na segunda-feira 

15, feriado do Dia do Comerciário, a 
abertura dos estabelecimentos co-
merciais será facultativa na capital 
potiguar.

Portanto o lojista que decidir pe-
lo funcionamento deve cumprir com 
as obrigações da Convenção Coletiva 
de Trabalho. Além do Vale trans-

porte, pagará a cada colaborador as 
horas trabalhadas acrescida de um 
adicional de 100%.

A Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Natal (CDL Natal) apurou junto 
aos lojistas como será o funciona-
mento dos principais pontos comer-
ciais de Natal:

Comércio de Natal terá mudanças 
no funcionamento durante Carnaval 

FEVEREIRO

HORÁRIOS
Comércio de rua

Centro da Cidade – Abertura facultativa nos dias 15 e 
16/02 com algumas lojas abrindo das 08 às 17h; 
Alecrim – Abertura facultativa nos dias 15 e 16/02 com 
algumas lojas abrindo das 08 às 17h.

Supermercados

Fechados no dia 15/02;  
Funcionamento normal nos dias 13, 14,16 e 17. 

Bancos  

Fechados nos dias 15 e 16/02; 
17 /02 funcionam a partir do meio dia. 

Shoppings

Midway Mall  

13/02 (sábado) Funcionará normalmente das 10h às 
22h; Cinemark aberto conforme programação;
14/02 (domingo) Alimentação e lazer aberto das 11h às 
22h; Demais lojas, a partir das 12h às 21h; Cinemark 
aberto conforme programação;
15/02 (segunda-feira) – Dia do Comerciário – 
funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer 
aberto das 11h às 22h; Demais lojas, a partir das 12h 
às 21h; Cinemark aberto conforme sua programação;
16/02 (terça-feira) – funcionará em regime facultativo: 
Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; Demais 
lojas, a partir das 12h às 21h; Cinemark aberto 
conforme sua programação; Hipermercado Extra 
aberto das 7h às 22h;
17/02 (quarta-feira de Cinzas) Abertos a praça de 
alimentação e lazer das 11h às 22h; Demais lojas das 
12h às 22h. Hipermercado Extra aberto das 7h às 22h; 

Partage Norte Shopping

13/02 (sábado) Funcionará normalmente; 

14/02 (domingo) Alimentação e lazer aberto das 11h 
às 22h; Demais lojas, a partir das 15h às 21h; Carrefour 
– 07 às 21h; 
15/02 (segunda-feira) – Dia do Comerciário – 
funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer 
aberto das 11h às 22h; Demais lojas, a partir das 15h 
às 21h; Carrefour – Fechado 
16/02 (terça-feira) – funcionará em regime facultativo: 
Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; Demais 
lojas, a partir das 15h às 21h; Cinépolis aberto 
conforme sua programação; Carrefour – aberto das 
7h às 22h; 
17/02 (quarta-feira de Cinzas) Abertos a praça de 
alimentação e lazer das 11h às 22h; Demais lojas das 
12h às 22h; Carrefour – aberto das 7h às 22h;

Natal Shopping

13/02 (Sábado) Alimentação e lazer: 10h às 22h; 
Quiosques de alimentação: 10h às 22h; Academia 
Bodytech: 8h às 14h; Cinema: Conforme Programação; 
Demais lojas/quiosques: 10h às 22h; 
14/02 (Domingo) Alimentação e lazer: 11h às 22h; 
Quiosques de alimentação: 13h às 21h Âncoras 
| Mega; Lojas: 13h às 21h Academia Bodytech: 
Fechada ; Cinema: Conforme Programação; Demais 
lojas/quiosques: 15h às 21h; 
15/02 (Segunda-feira) – Dia do Comerciário – 
funcionará em regime facultativo.
16/02 (Terça-feira) – Funcionará em regime facultativo: 
Alimentação e lazer: 11h às 22h; Quiosques de 
alimentação: 13h às 21h; Âncoras | Mega Lojas: 13h 
às 21h; Academia Bodytech: 9h às 15h; Cinema: 
Conforme Programação; Demais lojas/quiosques: 15h 
às 21h; 
17/02 (Quarta-feira de Cinzas) Alimentação e lazer: 
11h às 22h; Quiosques de alimentação: 11h às 22h; 
Academia Bodytech: 12h às 22h; Cinema: Conforme 
Programação; Demais lojas/quiosques: 12h às 22h; 

Shopping 10

13/02 (Sábado) Funcionamento normal das 08 às 17h; 
15 e 16/02 (Segunda e terça-feira) Fechados; 17/02 

(quarta-feira) Retorno a partir das 12h. 

Cidade Jardim  

13/02 (Sábado) Alimentação: Abertura a partir das 12h; 
Lojas e quiosques – das 09h às 21h; 
14/02 (Domingo) Alimentação – Abertura a partir das 
12h; Lojas e Quiosques – das 14h às 20h; 
15/02 (Segunda-feira) Alimentação – abertura a partir 
das 12h; Lojas e Quiosques – abertura facultativa das 
14 às 20h; 
16/02 (Terça-feira) Alimentação: abertura a partir das 
12h; Lojas e Quiosques – abertura facultativa das 14 
às 20h; 
17/02 (Quarta-feira) Alimentação – abertura a partir das 
12h Lojas e Quiosques – das 10h às 21h.

Via Direta

13/02 (Sábado) Lojas – abertura das 09h às 21h Praça 
de Alimentação – abertura das 09h às 21h; 
14/02 (Domingo) Lojas – abertura das 14h às 20h; 
Praça de Alimentação abertura das 12 às 21h; 
15/02 (Segunda-feira) Lojas – abertura facultativa das 
09h às 21h; Praça de Alimentação abertura facultativa 
das 09 às 21h; 
16/02 (Terça-feira) Lojas – abertura facultativa das 09h 
às 21h; Praça de Alimentação abertura facultativa das 
12 às 21h; 
17/02 (Quarta-feira) Lojas – abertura facultativa das 
09h às 21h; Praça de Alimentação abertura facultativa 
das 09 às 21h;

Praia Shopping

13/02 (Sábado) Lojas, das 09h às 21h; Praça de 
Alimentação, a partir das 11h;
14/02 (Domingo) Lojas, das 14h às 20h; Praça de 
Alimentação, a partir das 11h;
15 e 16/02 (Segunda-feira) Lojas, das 14h às 20h 
(*FACULTATIVO); Praça de Alimentação, a partir das 
11h; 
17/02 (Quarta-feira) Lojas, das 12h às 21h; Praça de 
Alimentação, a partir das 11h.
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O fim do auxílio emergencial li-
berado pelo governo federal na 
pandemia de Covid-19 coloca 

um ponto de interrogação no planeja-
mento dos potiguares, que sem a renda, 
terão de se desdobrar para enfrentar 
endividamento, desemprego e falta de 
condições básicas de sobrevivência. So-
mente no Rio Grande do Norte, mais de 
1,2 milhão de pessoas tiveram a renda 
impactada pelo fim do auxílio. Ao todo, 
foram 1.269.615 potiguares beneficia-
dos com as parcelas.

É o caso de Lucrécia Alves que viu 
sua renda despencar em 90% de maio 
de 2020 a janeiro deste ano. Ela recebeu 
cinco parcelas do benefício de R$ 1.200 
para mães chefes de família e quatro 
parcelas com metade do valor. Na se-
gunda-feira 1º, Lucrécia fez o primeiro 
saque de R$ 130, que é o valor referente 
ao Bolsa Família. O auxílio emergencial 
foi encerrado oficialmente em 29 de de-
zembro de 2020.

Mãe de dois filhos, ela vive em São 
Gonçalo do Amarante, Região Me-
tropolitana de Natal, e faz “bicos” de 
diarista, mas viu a demanda reduzir 
drasticamente por causa da pandemia. 
“Meu filho mais novo nasceu no meio 
da pandemia, então também por causa 
disso eu não podia trabalhar. O auxílio 
ajudava muito porque agora a gente 
depende da ajuda de familiares para 
completar a renda, às vezes peço um 
leite emprestado à vizinha e assim a 
gente vai. Meu marido está na mesma 
situação porque ele faz ‘bicos’, mas na 
pandemia ficou muito difícil. Tem dia 
que ele consegue uns serviços, ganha 
uns R$ 30 e assim a gente vai”, disse.

A família de Lucrécia está entre as 
que tiveram um rápido aumento no 
poder de compra por causa do auxílio, 
mas que logo retornaram à condição 
pré-pandemia, agora com o agravante 
da crise econômica generalizada. Um 
levantamento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) ob-
servou, durante sete meses, o impacto 
do auxílio emergencial em lares poti-
guares. A média do rendimento dos 
domicílios no Rio Grande do Norte 
atingiu maior valor em julho e caiu pela 
metade em novembro.

“Embora a gente tente sempre se vi-
rar é muito difícil. Criança não entende 
muito e pede as coisas que a gente não 
pode dar, mas a gente vai levando. Meu 
mais novo é alérgico e tudo é mais caro. 
Quem me ajuda muito é o CRAS [Cen-
tro de Referência de Assistência Social] 
que manda cesta básica. Entrego nas 
mãos de Deus”, completou Lucrécia 
Alves.

Quem também se vê desampara-
da com o fim do auxílio é a faxineira e 
costureira Maria Isabel. “A situação está 
muito complicada porque eu já tô com 
problemas para receber, desde outubro 
que não recebo. A Caixa disse que tinha 

Fim do auxílio emergencial derruba 
renda de 1,2 milhão de potiguares
ECONOMIA | Com o fim do benefício concedido pelo governo federal, a população do RN precisa se desdobrar para enfrentar endividamento e desemprego ainda em meio à pandemia 
da Covid-19. Ministério da Cidadania não fala sobre uma possível retomada do auxílio emergencial, mas informa que 1,2 milhão de pessoas foram incluídas no Bolsa Família neste ano

Média do rendimento dos domicílios no Rio Grande do Norte atingiu maior valor em julho e caiu pela metade em novembro

Maria Isabel não consegue receber parcelas do auxílio desde outubro         Lucrécia Alves viu a renda despencar em 90% com o fim do benefício

LEVANTAMENTO

Rendimento proveniente do 
auxílio emergencial recebido  

pelos potiguares ao longo  
de 2020:

Maio: R$ 913

Junho: R$ 940

Julho: R$ 947

Agosto: R$ 940

Setembro: R$ 930

Outubro: R$ 602

Novembro: R$ 491  

um problema e eu não tô conseguindo 
resolver, já tentei por telefone e na agên-
cia e nada. Com o fim desse benefício é 
pior ainda, mas a gente vai se virando 
como dá”, afirmou.

AUXÍLIO
O auxílio emergencial - criado em 

abril pelo governo federal -, pago em 
cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil, 
foi estendido até 31 de dezembro, por 
meio da Medida Provisória 1000. O au-
xílio emergencial extensão foi pago em 
até quatro parcelas de R$ 300 cada; no 
caso das mães chefes de família mono-
parental, o valor foi de R$ 600. Somente 
aqueles que já foram beneficiados e 
se enquadram nos novos requisitos 
estabelecidos na MP receberam o be-
nefício. Cerca de 1,2 milhão de benefi-
ciários tiveram direito apenas à parcela 
de dezembro do auxílio extensão. São 
pessoas que foram contempladas com 
a primeira remessa do auxílio emergen-
cial em julho.

O Ministério da Cidadania não 
fala sobre uma possível retomada do 
benefício, mas informa que 1,2 milhão 
de pessoas foram incluídas no Bolsa Fa-
mília neste ano. O calendário oficial de 
liberação de saques do benefício foi en-
cerrado no dia 28 de janeiro. O auxílio 
chegou a quase 68 milhões de pessoas 
no Brasil, com o total de recursos ao 
redor de R$ 290 bilhões.

No país, cerca de 1,4 milhão de pes-
soas não sacaram o auxílio emergencial 
no prazo estipulado - e os recursos não 
sacados, um total de R$ 1,3 bilhão, fo-
ram devolvidos aos cofres da União. Os 
beneficiários têm 90 dias para movi-
mentar os valores do auxílio a partir do 
crédito na poupança social digital. No 
caso dos beneficiários do Bolsa Família 
que receberam o benefício, o prazo é de 
270 dias.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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MARCELO HOLLANDA
REPÓRTER

Mais do que uma boa relação 
com o mercado publicitário, 
uma agência de propaganda 

comprometida com o crescimento de 
seus clientes precisa perseguir a inova-
ção.

É uma regra de ouro dos negócios 
bem sucedidos, que ignora os percalços 
do meio do caminho e trabalha para 
antecipar os problemas antes mesmo 
que eles apareçam.

 É claro que é difícil, mas aqueles 
que se dão bem nessa missão assumem 
o protagonismo do processo, sinalizan-
do o caminho para outras empresas, 
dentro e fora de sua área de atuação, 
construindo as novas tendências.

É o caso da Executiva – Agência de 
Comunicação, que completa 18 anos 
no próximo dia 15 de março e tem as-
sento cativo no seleto grupo das mais 
relevantes empresas do mercado publi-
citário potiguar.

 Nascida da iniciativa de dois ex-
-executivos do Grupo Band no RN 
– Odemar Neto e Erick Gurgel – em 
2003, a trajetória premiada da Execu-
tiva, no entanto, está longe de ser obra 
do acaso.

 “Começou a partir de um sólido 
relacionamento com muitos dos quais 
viriam ser nossos clientes, numa época 
em que a economia do país era bem 
mais pujante e colhia grandes êxitos na 
indústria do turismo e da construção 
civil”, resume Odemar.

Esta semana, o publicitário recebeu 
pontualmente o Agora RN numa das 
salas da nova sede da agência no Ma-
nhattn Business Office, um sofisticado 
empreendimento empresarial quase na 
divisa dos bairros de Tirol e Petrópolis.

 Ainda em processo de ocupação, 
o Manhattn é uma torre empresarial 
que atraiu tanto os donos da Executiva 
que eles não hesitaram em se mudar da 
antiga sede, em plena pandemia da Co-
vid-19. Boas razões não faltaram.

“Sentíamos falta de um auditório, 
de garagens e de uma estrutura com 
segurança que acolhesse confortavel-
mente nossos clientes e fornecedores”, 
diz Odemar.

 Ou seja, no momento em que as 
empresas se retraíam ainda perplexas 
com os efeitos da pandemia, a Executi-
va fez exatamente o contrário: foi agres-
siva - no melhor sentido da expressão. 
Ao invés de se retrair, expandiu.

 E o resultado é hoje uma operação 
frenética, com gente entrando e sain-
do das salas, reuniões se alternando e 
ações nascendo, sem que isso repre-
sente aglomeração, já que 40% dos 30 
colaboradores contratados da empresa 
trabalham em regime de home office.

“O que para nós é mais do mesmo, 
já que muito antes da pandemia o tra-

Execom, a agência de Natal que 
cresceu na crise e vive de inovação
COMUNICAÇÃO | Nascida da iniciativa de dois ex-executivos do Grupo Band no RN – Odemar Neto e Erick Gurgel – em 2003, a trajetória premiada desse fenômeno da propaganda 
potiguar está longe de ser obra do acaso. Mesmo adotando mais intensamente o sistema de home office, a agência segue firme na produção de conteúdo para mais de 40 clientes

Ex-executivos do Grupo Band no RN, Erick Gurgel e Odemar Neto são sócios e comandam a Execom em uma trajetória marcada pelo sucesso no segmento da propaganda potiguar 

CEDIDA

balho remoto era uma rotina por aqui”, 
lembra Odemar, enquanto combina 
uma produção de imagens para um 
cliente com o sócio Erick Gurgel.

Amigos de longa data, ambos vie-
ram do setor de eventos, onde colecio-
naram uma rede de bons contatos que 
se revelariam valiosos quando resolve-
ram fundar a Executiva (que aparece na 
logomarca com letras minúsculas, mas 
que neste texto tem a inicial maiúscula 
para não confundir o leitor).

 “Sempre tivemos em nosso quadro 
profissional o trabalho em home office 
de equipes extras, além da presencial, 
e com o passar do tempo resolvemos 
adotar o sistema com mais intensidade, 

seguindo as tendências de transforma-
ções mundiais”, explica Erick Gurgel.

Para chegar ao formato atual da 
agora Execom - junção dos nomes Exe-
cutiva e Comunicação -, os sócios visi-
taram algumas agências em São Paulo, 
estado referência da publicidade no 
mundo, com a missão de apurar a rela-
ção de  modernas agências nos edifícios 
comerciais.

 “Não seria preciso nem dizer que 
resolvemos adotar aqui em Natal este 
mesmo modelo, pensando em equi-
pamentos para que a operação fluísse 
como estacionamento amplo e estru-
tura com cafeteria, salas de reuniões, 
auditório e salão de eventos, juntamos 

tudo o que sonhávamos em um mesmo 
espaço”, acrescenta o Executivo Erick 
Gurgel.

Com ex-criativos hoje em impor-
tantes agências brasileiras, a usina de 
idéias e iniciativas em que se transfor-
mou a Execom, domina atualmente 
todas as plataformas de comunicação, 
colocando-as a serviço de uma carteira 
de mais de 40 clientes, entre públicos e 
privados.

 “O que temos aqui é um time de 
colaboradores que não se limita ao RN 
ou ao Nordeste, mas estão espalhados 
pelo país, trabalhando sob demandas 
específicas para atender o que o cliente 
realmente precisa”, garante Odemar.

Sempre tivemos o trabalho 
em home office de equipes 
extras, além da presencial, 
e com o passar do tempo 
resolvemos adotar o sistema 
com mais intensidade”

“
ERICK GURGEL 
SÓCIO DA EXECOM
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Aviso de Licitação –  Pregão Presencial  N° 001/2021
O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, objetivando o grau de competitividade 
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões) abaixo descrita(s), a 
saber:
- Pregão Presencial N° 001/2020 - Processo Administrativo nº 5213/2020 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos (Tratores), com Operador e Combustível, 
objetivando o Preparo do Solo e Plantio Mecanizado, para atender a Demanda da Safra de 2021, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Guamaré/RN, conforme 
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial 
está marcada para o DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09h:00:00 (NOVE HORAS)  - (HORÁRIO DE BRASILIA).
A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN, CEP: 
59.598-000
O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis, no Portal da Transparência do Município 
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitacoes.aspx)  e pelo e-mail – 
cpl.guamare@gmail.com.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 99982-3647.

GUAMARE / RN, 04 de Fevereiro de 2021.
Kleuton Ferreira Martins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
ENDEREÇO: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA, Nº 116 - CENTRO - GUAMARÉ/RN - CEP: 59.598-000.

 

EDTAL DE CONVOCAÇÃO 

 
                                    Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO BANCO DE OLHOS LIONS 
CLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE-IBOL/RN, nome de fantasia IBOL/RN,  inscrito no CNPJ sob  nº. 07.342.760/0001-26 
e atendendo aos artigos 13, 14 e 15 e seus parágrafos únicos, convoco extraordinariamente todos os Associados Fundadores, 
Efetivos e Colaboradores do Instituto Banco de Olhos Lions Clube do Rio Grande do Norte-IBOL/RN, nome de fantasia, 
IBOL/RN, para participar de Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2021, às 20:00 horas,  
na Rua Nelson Mattos, 1884 – Nova Descoberta – CEP 59.056-350 – Natal(RN). O quórum para instalação da Assembleia 
Geral Extraordinária é de 50% dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira convocação; ou, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de associados presentes, ressalvando-se o disposto no artigo 
14 do Estatuto do Instituto Banco de Olhos Lions Clube do Rio Grande do Norte, em vigor.  A pauta dos trabalhos constará 
dos seguintes itens:   
1 - Mudança da razão social de Instituto Banco de Olhos Lions Clube do Rio Grande do Norte-IBOL/RN, no seu 
ESTATUTO, para Instituto Banco de Olhos dos Lions Clubes do Rio Grande do Norte;   
2 - Mudança do nome de fantasia “IBOL” no seu Estatuto e IBOL/RN no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Título 
do Estabelecimento (Nome de Fantasia), para HOSPITAL DO LIONS; 
3 - Mudança no seu Estatuto no que se refere ao seu CAPITULO II – DOS OBJETIVOS – Artigo 3º: Dos objetivos 
sociais:  
I - Alteração no Código e Descrição da Atividade Econômica Principal no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica para 
       8630-5/01 – Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos: 
       8630-5/01 - Clínicas de Olhos com recursos a realização de procedimentos cirúrgicos;   
       8630-5/01 - Atividades de Clínica Médica como recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos; 
       8630-5/01 - Clínica Oftalmológica com recursos para a realização de procedimentos Cirúrgicos;  
II - Mudança do Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
para 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares:  
       8630-5/02 - Clínica de Olhos com recursos para realização de exames complementares; 
       8630-5/02 - Clínica Oftalmológica com recursos para realização de exames complementares; 
III – Prestação de serviços médicos e oftalmológicos em geral; 
IV – Enucleação e preparo de córneas e globos oculares retirados de cadáveres por meio de doações; 
V – Estimular e desenvolver atividades de pesquisas científicas divulgando resultados; 
VI – Promover simpósios, conferências e cursos diversos; 
VII – Promover atividades complementares, conexas e correlatas da medicina oftalmológica, em conformidade com o Capítulo 
I, Artigos 1º, 2º inciso II; Capítulo II, artigo 3º e parágrafo único, Artigos 4º e 5º; Capítulo III, Artigos 6º, letras a, b, c, d. Capítulo 
IV, Artigo 7º, inciso V, Artigo 8º, inciso II, Artigo 9º e seu parágrafo único; Capítulo V, Artigo 10º; Seção I, Artigo 11º e inciso 
III, Artigo 13º e seu parágrafo único; Seção II, Artigo 17º e parágrafo único, Artigo 19º e incisos IV e V; Seção III, Artigo 23 e 
inciso IV; Seção IV, Artigos 24º, 26º, 27º, Artigo 29º e incisos I e IV, Artigo 30º e inciso I, Artigo 32º e inciso V, Artigo  36º e 
inciso II, Artigo 40º e incisos III e V; Capítulo VII, Artigo 43º; Capítulo VIII, Artigo 47 e seus incisos I, II, III, e VIII, Artigo 48º 
com letra g; Capítulo IX, Artigo 50º; Capítulo X, Artigos 53º e 55º, Artigo 56 e seu parágrafo único, Artigos 57º, 59º e 60º com 
seu parágrafo único. 
4 - Outros assuntos que se fizerem necessários. 

São Gonçalo do Amarante(RN), 04 de fevereiro de 2021  

  

                                                         
Mário Cipriano de Araújo 

Presidente do Conselho de Administração   

 

 

 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
 
NSV DERIVADOS DE PETRÓLEO – ERIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 30.022.512/0001-10, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, com prazo de validade até 
01/02/2023 a Licença de Instalação para construção de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, 
localizado na Avenida Dr. Ruy Pereira dos Santos, S/N, bairro Guajiru, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 
59.290-001. 

 
Neuma Solano Vale Godeiro 

Proprietária 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA., 14.570.227/0001-87, torna público que recebeu ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Prévia (LP), com 
prazo de validade até 03/02/2023, em favor para Execução do Loteamento Pedro Coelho da Silva, localizada 
na Fazenda São João, Zona Rural, São José do Mipibu/RN 
 

Paulo Coelho de Medeiros 
Sócio Diretor - P C S Empreendimentos Imobiliários LTDA 

 

 
 

VAGA DE TRABALHO 
VENDEDOR EXTERNO – PARA PUBLICIDADE  

. Experiência na área de vendas, prospecção e atendimento de clientes; 

. Ensino superior completo ou cursando (comunicação social, marketing,  
  publicidade e propaganda ou áreas correlatas); 
. Conhecimento do mercado publicitário será um diferencial; 
. Veículo próprio (CNH B). 
. Enviar currículo para: comercial@agorarn.com.br  

 

ENSINO | Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte não tem previsão para retorno híbrido, mas afirmou 
que as aulas remotas começaram em 1º de fevereiro. Entidade espera que retomada aconteça até abril

A Secretaria Estadual de Educa-
ção do Rio Grande do Norte (Se-
ec) ainda não tem uma previsão 

para o retorno das aulas presenciais 
nas escolas estaduais do RN. Já as aulas 
remotas estão sendo realizadas desde 
o primeiro dia de fevereiro. Na segun-
da-feira 1º, a pasta se reuniu com o Mi-
nistério Público e a Defensoria Pública 
para discutir o início do ano letivo no 
formato híbrido (remoto e presencial). 
A Seec se comprometeu a avaliar as 
adequações que foram realizadas nas 
escolas.

Essa decisão seguiu o exemplo de 
outros estados que também decidiram 
retomar as atividades ainda de forma 
remota até que as condições sanitárias 
da pandemia da Covid-19 estejam ade-
quadas para a segurança dos estudan-
tes e dos profissionais da educação.

A Seec informou ao Agora RN que o 
Governo do Estado está preparando as 
escolas para o retorno e que, na última 
semana, mais de R$ 5 milhões foram 
depositados nos caixas escolares para 
a realização dos serviços necessários 
para a adoção das medidas sanitárias 
recomendadas.

Preocupados com a situação esco-
lar no estado, representantes da União 
dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção do RN (Undime) e da Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn), se reuniram na última 
terça-feira 2, para discutir estratégias 
de retomada das atividades escolares 
de forma híbrida.

A reunião serviu para definir reco-
mendações sobre o retorno das aulas 
nos municípios potiguares. A Undime 
pediu que a Femurn reforce a orien-
tação aos prefeitos, para dar maior 
celeridade na organização e aplicação 
dos protocolos de biossegurança nas 
estruturas das instituições.

 De acordo com o presidente da 
Undime, Alexandre Soares, essa medi-

da é extremamente importante para 
evitar a evasão escolar dos estudantes 
e garantir o retorno gradual e seguro 
das atividades. “Os estudantes estão há 
muito tempo longe do ambiente esco-
lar; e é a escola o lugar onde o processo 
de ensino-aprendizagem consegue ser 
mais harmônico, e menos desigual. 
Além disso, com o fim do auxílio emer-
gencial muitas crianças estão desassis-
tidas”, argumentou.

Ainda de acordo com um levanta-
mento da Undime, dos 167 municípios 
potiguares, nove retomaram as ativida-
des no formato híbrido; 62 retornaram 
de forma remota; e as outras 97 podem 
iniciar o ano letivo em formato remoto 
ou híbrido até abril deste ano.

No fim de novembro do ano 
passado, o Governo do Estado ha-
via definido oficialmente uma data 
para o retorno das aulas presen-
ciais na rede estadual de ensino, 
que seria 1º de fevereiro de 2021. 
Até esta data, a gestão se compro-
meteu a adotar uma série de me-
didas de segurança contra a pro-
pagação da Covid-19. Na ocasião, 
a governadora Fátima Bezerra (PT) 
assinou o Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), junto ao Minis-
tério Público (MPRN) e Defensoria 
Pública do Estado (DPE/RN).

 O documento assinado prevê 
as medidas que devem ser estabe-
lecidas para uma retomada segura, 
tanto para os alunos quanto para 
os professores e demais profissio-
nais envolvidos. Apesar do com-
prometimento, o início das aulas 

presenciais na rede estadual não 
aconteceu na data marcada. 

A governadora alertou no que 
isso poderia acontecer quando 
assinou o TAC, pois o retorno das 
aulas, estaria condicionado ao 
cenário epidemiológico do corona-
vírus, que se tratava de uma previ-
sibilidade de retorno, e não de uma 
decisão definitiva.

Em Natal, conforme defini-
do, pela Secretaria Municipal de 
Educação, o retorno das ativida-
des escolares, de forma remota, 
iniciam no dia 18 de fevereiro. As 
aulas serão retomadas, num pri-
meiro momento, para as escolas 
de Ensino Fundamental (anos 
iniciais e finais) e Centros Muni-
cipais de Educação Infantil (etapa 
da Pré-Escola).  De acordo com a 
secretária da pasta, a professora 
Cristina Diniz, a Secretaria recebeu 
orientação do Comitê Científico da 
Prefeitura do Natal para observar, 
por mais 15 dias, a taxa de contágio 
da Covid-19, para decidir sobre um 
retorno presencial, que está previs-
to para março. 

A Secretaria de Educação con-
firmou que já adquiriu EPIs, totens, 
lavatórios, material de limpeza e 
higiene para uso dos profissionais 
das unidades de ensino, assim 
como dos estudantes da Rede Mu-
nicipal. “Já estão prontos os mate-
riais educativos, como cartazes, 
para divulgação das normas neces-
sárias à não propagação do vírus”, 
frisou a secretária Cristina.

Seec informou que o Governo do Rio Grande do Norte está preparando as escolas para o retorno das atividades presenciais 

Rede estadual ainda não tem data 
para retorno das aulas presenciais

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

O QUE ESTAVA 
PREVISTO 
NO CALENDÁRIO 
ESTADUAL

RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS DEVE 
ACONTECER EM MARÇO 
NA CAPITAL POTIGUAR
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NATAL | Edital para contratação das empresas de coleta de lixo deveria ter sido finalizado em dezembro de 
2020. Sem licitação até o momento, a Urbana precisa contratar urgencialmente empresas para o serviço

O edital de licitação para a con-
tratação de empresas para o 
serviço de limpeza pública de 

Natal, que deveria ter sido finalizado 
em dezembro de 2020 e lançado em 
janeiro de 2021, ainda não está pronto, 
e a previsão da Companhia de Serviços 
Urbanos (Urbana) é que não seja finali-
zado antes do encerramento dos atuais 
contratos de limpeza.

 Por causa desse atraso, a Urbana 
solicitou à Prefeitura do Natal autori-
zação para publicação do chamamen-
to da contratação emergencial para 
o serviço, e aguarda a resposta do ga-
binete do prefeito da capital potiguar, 
Álvaro Dias (PSDB). Os contratos com 
as atuais empresas, assinados em 2015, 
venceram no fim de 2020 e não podem 
ser prorrogados. Por isso a urgência em 
realizar o processo de contratação. 

No caso da coleta de lixo, duas 
empresas prestaram o serviço até o 
fim de 2020 em Natal: a Marquise Am-
biental (Zonas Norte, Oeste e Estação 
de Transbordo) e a Vital Engenharia 
(Zonas Leste e Sul), além da Braseco 
(disposição final dos resíduos). 

 O projeto que norteará o edital de 
licitação foi organizado em conjunto 
com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), que diagnosticou o 
atual serviço público e propôs algumas 
melhorias na atividade de limpeza da 
cidade, foi entregue ao prefeito, que já 
autorizou a abertura do processo lici-
tatório. O critério de julgamento para 
escolha da empresa – ou mais de uma 

– que vai comandar a coleta de lixo na 
cidade será o menor preço global.

 A expectativa é que o novo serviço 
impulsione a coleta seletiva de lixo na 
cidade. De acordo com a Urbana, para 
a coleta seletiva de resíduos há duas 
cooperativas responsáveis e elas de-
vem ter um aditivo de contrato, porém, 
apenas uma já está com a situação re-
solvida até o momento, a Coopcicla. Já  
outra empresa, Coocamar, ainda está 
em análise de contrato.

Uma das propostas recomen-
dadas pela Fipe é a recuperação 
do transbordo da capital potiguar, 
localizado no bairro de Cidade 
Nova, local onde o lixo é descarre-
gado dos caminhões compacta-
dores e, depois, colocado em uma 
carreta que leva os resíduos até o 
aterro sanitário, o destino final. 
Com a modernização da estação, 
a coleta domiciliar pode ser otimi-
zada. Também está em discussão 
a transferência e aproveitamento 
dos colaboradores da companhia, 
locados hoje na operação da co-
leta, para o desenvolvimento de 
outras atividades. 

Outra proposta é que o lixo 

hospitalar saia do escopo e respon-
sabilidade da Urbana, passando 
a ser da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). A Urbana deseja im-
plantar mais ecopontos, expandir 
a coleta seletiva, modernizar a 
fiscalização, o transbordo, resolver 
gargalos da educação ambiental e 
dos serviços nos próximos anos.

Publicado em outubro de 2014, 
o último edital da limpeza públi-
ca de Natal foi dividido em três 
lotes. O primeiro, que ficou sob 
a responsabilidade da empresa 
Marquise, contemplou os serviços 
nas Zonas Norte e Oeste com o 
valor de R$ 137.667.123,28. A Mar-
quise também ficou responsável 
pelo terceiro lote, no valor de R$ 
57.271.939,80, destinado a aquisi-
ção de equipamentos e a adminis-
tração da estação de transbordo. 
Já a empresa Vital, vencedora do 
segundo lote, ficou com as Zo-
nas Sul e Leste, com contrato no 
valor de R$ 166.301.970,00. Ao 
todo, os contratos totalizaram R$ 
361.241.033,08, com um período 
de vigência de 60 meses, ou seja, de 
2015 a 2020. 

Urbana deseja implantar mais ecopontos na cidade, expandir a coleta seletiva, modernizar a fiscalização e o transbordo nox próximos anos

Sem licitação para limpeza, Urbana 
precisa de contratação emergencial 

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

MELHORIAS 
DIAGNOSTICADAS 
PARA O SERVIÇO DE 
COLETA DE LIXO

ÚLTIMA LICITAÇÃO 
DE LIMPEZA PÚBLICA 
CUSTOU MAIS DE 
R$ 361 MILHÕES 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

CERAMICA PONTUAL LTDA, CNPJ: 01.619.260/0001-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença 
Simplificada-LS, para Indústria de cerâmica vermelha atuando na fabricação de tijolos e lajotas, em uma área 
total de produção de 17.601,15m2, localizado na Fazenda Juazeiro, S/N, Zona Rural, Goianinha/RN. 

 
VERNER OLIVEIRA BARBALHO 

PROPRIETARIO 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

EVANIO NORONHA DA SILVA, CPF: 056.592.244-07, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de 
Regularização de Operação, para Projeto de Carcinicultura, em uma área produtiva de 7,09ha, Localizado no 
Povoado São Lourenço, 8490, São Lourenço, Zona Rural, Apodi/RN. 

 
EVANIO NORONHA DA SILVA 

PROPRIETÁRIO 

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA, CPF: 142.735.274-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, com validade: 26/01/2027, para Carcinicultura, com Área de produção total de 
8,30ha, localizado na Salina Alegria, Distrito da Alegria, Zona Rural, Guamaré/RN. 

 
EVERALDO ALENCAR DO NASCIMENTO FEITOSA 

PROPRIETÁRIO 
 

 

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

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

CNPJ: 08.286.338/0001-63 
 

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

 
A Federação Norte Riograndense de Karate, através do seu Presidente Antonio Hércules Pessoa de Queiroz, 
vem por meio deste, convocar seus associados filiados com direito a voto, conforme estatuto, para realização 
da Assembleia Geral eletiva que acontecerá no dia 13 de Fevereiro de 2021 com primeira Chamada as 8h30m 
com a presença de todos os filiados e segunda Chamada as 9h30m com qualquer número de filiados no 
endereço Av. Hermes da Fonseca, 1296 – Tirol, Natal – RN, 59020-650, para o quadriênio de 31 de Janeiro de 
2021 a 31 de Janeiro de 2025, eleger e empossar Presidente, Vice Presidente e conselho fiscal. 
Inscrições das chapas juntamente com as anuências dos candidatos, deverão ser apresentados por uma 
associação filiada a FNK até o dia 08 de Fevereiro de 2021 em horário comercial, que será até às 17hrs no 
endereço da Rua Humberto Mendes 86, Abolição, Cep. 59619-720 Mossoró/RN. 
As Associações que não enviaram suas atas de atualizações de diretoria deverão apresentar até a dia da 
eleição 30 minutos antes. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
16ª Vara 

Cível da Comarca de Natal 
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Processo: 0817604-48.2017.8.20.5001  
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)  
AUTOR: FUTURO BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME  
RÉU: LAGOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NEWS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA, BRASIL BUSINESS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CONISA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca 
de Natal, na forma da lei.  
FAZ SABER, para conhecimento público, e a quem interessar intervir como litisconsorte, nos termos do art. 94 da Lei nº 
8.078/1990, que tramita por este Juízo a Ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), processo sob nº 0817604-
48.2017.8.20.5001, proposta por FUTURO BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME contra LAGOA 
NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3), que, pela publicação do presente edital fica(m) 
CITADO(S) LAGOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.020.557/0001-73, com último 
endereço à Avenida Antônio Basílio, 4088, Nova Descoberta, NATAL - RN - CEP: 59056-500, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, responder a ação, sob pena de, não sendo 
contestada a demanda, serem presumidos aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela 
parte autora na petição inicial. Faz-se necessário advertir que em caso de revelia será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV do CPC/2015). E, para que ninguém alegasse ignorância, mandou o MM Juiz de Direito desta 16ª Vara 
Cível da Comarca de Natal expedir o presente edital, que será publicado na forma do artigo 257 do NCPC.  
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, incisos II e V, do Código 
de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço abaixo, 
utilizando-se os códigos a seguir: http://pje1g.tjrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam  
DESPACHO/DECISÃO: 20110912020596100000059980294 / 17051009284475500000009819251  
PETIÇÃO INICIAL: 17050409460833500000009748611  
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação.  
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado.  
É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único 
formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  
Dado e passado nesta cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, HUGO VARGAS SOLIZ DE 
BRITO, Auxiliar Técnico da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal, digitei e conferi o presente documento. 

NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021. 
ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA 

Juiz(a) de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

Mais vale emagrecer na honra do 
que engordar na infâmia. 

Aumont

“

AS POMPAS
Também mandou muito bem 

na concordância da frase “E na vida 
pública o essencial não são as pompas, 
mas o que deixamos como legado”, 
pois se o sujeito se referir a coisas ou 
objetos, o verbo “ser”, de preferência,  
não concorda com ele: “o essencial não 
são as pompas”.

POR FALAR EM POLÍTICA
Muita gente pergunta aos 

jovens se eles já “tiraram o Título 
de Eleitor”. É importante fazer isso, 
quando se vai votar, pois tira-se o 
Título da carteira ou de onde estiver 
guardado. No entanto, se a ideia é ir a 
uma repartição competente para se 
habilitar ao Título de Eleitor, solicita-se 
a confecção.

QUASE UMA OBRA-PRIMA
O elemento “prima” desta palavra 

composta signifi ca “principal”, 
“maior”. Assim, chamar de “prima” 
cada obra de autor ou de determinada 
corrente estética tira-lhe todo o 
vigor do signifi cado. Aliás, só se pode 
falar de obra-prima de autor ou 
de corrente estética depois de seu 
desaparecimento, pois enquanto 
existir poderá produzir obra melhor. 
Melhor seria falar de importante obra, 
enquanto o autor estiver vivo.

“GOSTO DE SENTIR 
A MINHA LÍNGUA 
ROÇAR A LÍNGUA DE 
LUÍS DE CAMÕES”

É a primeira frase da canção 
“Língua”, de Caetano Veloso. O 
segundo verso diz “gosto de ser 
e de estar”. Essa diferença entre 
os verbos apareceu no discurso 
de posse do novo presidente da 
Câmara, Arthur Lira: “Estarei 
presidente. Toda glória é efêmera. 
E na vida pública o essencial 
não são as pompas, mas o que 
deixamos como legado”. Mandou 
muito bem no “estarei” em vez 
de “serei”. “Estar” indica algo 
momentâneo; “ser”, permanente.

“

QUAL O VINHO DE HOJE?
Sou enófi la e cada vez mais me 

interessando pelo mundo do vinho, 
afi nal de contas, vinho é vida! E 
recebo perguntas de colegas que 
estão iniciando nesse vasto mundo, 
com a curiosidade em saber qual é 
o vinho ideal. No início de quando 
me interessei pelo vinho, eu tinha 
essa mesma dúvida, pois não 
queria errar e me perguntava: por 
onde começo?! Vou ajudar a vocês 
da mesma forma que comecei 
minhas escolhas iniciais, sabendo 
que, cada um tem seus gostos e 
preferências de paladar. Vamos as 
dicas?!

Escolha pelas uvas!
Dê preferência a vinhos que 

sejam varietais (monocastas), ou 
seja, de uma uva só.

A mesma uva se comporta de 
diferentes formas em cada país e 
região, devido ao terroir (solo) e 
clima local. 

Assim, se você experimentar 
um 100% Cabernet Sauvignon 
chileno, argentino ou californiano, 
por exemplo, e também um 100% 
Cabernet Sauvignon francês, ou 
italiano, começará a perceber as 
diferenças. Assim acontece com 
diversas uvas. E mesmo quando 
não seja possível um 100%, então 
que seja a maior porcentagem 
do blend (“mistura”). Muitos 
produtores informam no contra-
rótulo a porcentagem de cada uva 
utilizada na composição. Assim 

você vai percebendo qual uva 
te agrada mais, de qual país, e 
também de qual produtor.

Comece pelas mais leves. 
Temos uma infi nidade de uvas, mas 
vou citar algumas que podem fazer 
vinhos mais leves e aromáticos. 
Brancas: Sauvignon Blanc, 
Alvarinho, Riesling. Tintas: Pinot 
Noir, Gamay, Malbec.

TIPOS DE VINHO
Os vinhos são divididos em 

3 tipos e suas classifi cações são 
determinadas de acordo com 
as características de produção e 
conteúdo.

TRANQUILOS
Vinhos tintos, brancos e rosés 

comuns, que não têm gás ou 
açúcar. São os vinhos “normais” 
que estamos acostumados a 
consumir no dia-a-dia.

ESPUMANTES
São os vinhos com bolhas. Eles 

apresentam níveis expressivos de 
dióxido de carbono, que quando 
aberto formam bolhas de gás.

SOBREMESA
São vinhos com elevado teor de 

açúcar. Também são conhecidos 
como Vinhos Doces. Eles podem 
ser fortifi cados como o Vinho do 
Porto, ou naturalmente doces, 
como as colheitas tardias.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTASAL&
-
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DA PARÓQUIA 
PARA O MUNDO

ARQUIVO PESSOAL

ENTREVISTA | Após polêmica com 
o arcebispo metropolitano de 
Natal, o potiguar Ricardo Sérgio 
ganhou mais de 30 mil seguidores 
nas redes sociais. Jovem contou 
que pretende investir na carreira 
de comunicação

NATHALLYA MACEDO
REPÓRTER

Fevereiro começou com uma 
série de acontecimentos 
inesperados na vida do 

potiguar Ricardo Sérgio, de 23 
anos. Na segunda-feira 1º, o jovem 
tentou entrevistar o arcebispo 
metropolitano de Natal e foi 
evitado pelo sacerdote, que fi cou 
visivelmente incomodado no 
momento. O vídeo da situação 
indelicada foi compartilhado 
nas redes sociais e teve grande 
repercussão. Com isso, Ricardo 
ganhou mais de 30 mil seguidores 
no Instagram e recebeu o apoio 
de jornalistas da GloboNews e 
de outros veículos de imprensa, 
além do carinho de diversos 
conterrâneos do município 
de Espírito Santo, no Agreste 
potiguar. 

Após a polêmica, o arcebispo 
pediu desculpas ao jovem, que 
perdoou o ocorrido em uma men-
sagem de amor e respeito. Ricardo 
é técnico em Administração pelo 
IFRN e está no 5° período do mes-
mo curso de graduação na UNIP. 
Nesta entrevista, ele conta que 
fi cou feliz com o destaque positivo 
e revelou que pretende investir na 
carreira dentro da comunicação. 

Agora RN -  Quando você 
começou a frequentar a igreja?

Ricardo Sérgio - Frequento 
a igreja desde criança, nasci e me 
criei na igreja, servindo a Deus nos 
eventos e em tudo que precisava. 

Agora RN - Você participa 
da Pastoral de Comunicação da 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Piedade, no município de Espírito 
Santo. Quando surgiu o interesse 
em participar da Pastoral?

Ricardo Sérgio - Há cerca de 
4 anos. Costumo estar na frente 
das câmeras entrevistando as 
pessoas, fazendo cobertura dos 
eventos da igreja e do grupo de 
oração que eu frequento, o Grupo 
de Oração Unidos em Cristo, da 
renovação Carismática Católica, 

no qual faço parte do Ministério 
de Comunicação Social, que tem 
a mesma função da Pastoral de 
Comunicação.

Agora RN - Como surgiu esse 
interesse em participar da comu-
nicação da igreja?

Ricardo Sérgio - Surgiu por 
sempre me achar comunicativo 
e por também ter meu hobby na 
fotografi a. Juntei o que já fazia 
para alcançar mais pessoas e, 
dessa forma, propagar o evange-
lho. Gosto de fazer ensaios foto-
gráfi cos e coberturas de eventos. 
Já virou uma profi ssão, estou 
aprendendo e quero crescer mais 
nessa área.   

Agora RN - Como você se 
sentiu recebendo tanto apoio nas 
redes sociais, inclusive de jorna-
listas da imprensa nacional, por 
exemplo?

Ricardo Sérgio - Me senti 
muito feliz. Principalmente pelas 
mensagens que se referiam à 
minha postura e educação diante 
ao ocorrido.

Agora RN - Com esse apoio, 
você ganhou 30 mil seguidores 
no Instagram. Você tem interesse 
em seguir nessa área da comuni-
cação? É uma carreira que você 
gostaria de seguir?

Ricardo Sérgio - O cres-
cimento no Instagram tem o 
seu lado positivo, irei usar essa 
ferramenta para propagar ainda 
mais o meu serviço na igreja, 
minha vida pessoal, profi ssional 
e, principalmente, evangelizar 
as pessoas através desse meio. 
Sempre me achei comunicativo, 
atualmente curso administração, 
mas penso sim em me aprofun-
dar nessa área da comunicação. 
Recebi apoio de muitos jornalis-
tas e isso despertou em mim esse 
interesse.

Agora RN -  Você publicou uma 
nota no perfi l do Instagram, na 
qual você afi rma que perdoou 
o ocorrido e que não pretende 
sair da igreja. O que te motivou a 
continuar?

Ricardo Sérgio - A minha 
fé! Sempre tive certeza do que 

creio e do que minha fé pode 
conseguir. Sirvo a Deus, as 
pessoas só fazem parte da igreja. 
Isso me deixou mais forte, e me 
fez querer buscar servir com 
ainda mais amor. Irei continuar 
na Pastoral de Comunicação da 
minha paróquia, não me afasta-
rei de algo que amo e que me faz 
crescer constantemente.

Agora RN - Como está a reper-
cussão do caso no Espírito Santo? 

Ricardo Sérgio - A repercus-
são está de forma positiva comigo, 
recebi o principal apoio que foi o 
da minha família, dos meus ami-
gos e daqueles que me conhecem, 
mesmo que de longe. A paróquia 
que eu frequento me deu todo 
apoio e vem se preocupando com 
meu bem estar diariamente. Estou 
muito bem e em paz. Tudo isso 
passou!

Agora RN - Qual é o recado 
que você gostaria de deixar para 
as pessoas que te conheceram 
agora? Qual é o seu maior sonho?

Ricardo Sérgio - Sou um 
jovem muito sonhador, simples, 
pé no chão e de coração enorme. 
Espero que de alguma forma eu 
consiga atender as expectativas 
daqueles que estão me conhe-
cendo agora. Meu maior sonho é 
ajudar sempre meus pais e quem 
necessita, ter independência fi -
nanceira e me formar. O maior de 
todos eles é ser feliz e dar orgulho 
a quem eu amo. 

O crescimento no Instagram 
tem o seu lado positivo, irei 
usar essa ferramenta para 
propagar ainda mais o meu 
serviço na igreja, minha 
vida pessoal, profissional e, 
principalmente, evangelizar 
as pessoas”

“
RICARDO SÉRGIO
ESTUDANTE

Ricardo Sérgio é estudante de Administração, mas pretende investir na comunicação e na área de fotografia. Ele ganhou mais de 30 mil seguidores no Instagram nos últimos dias
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LEALDADE 
Ao anunciar, na última 

quarta-feira, a mudança de líder 
do seu governo na Assembleia 
Legislativa, com a saída do 
deputado George Soares e 
chegada do deputado Francisco 
do PT, a governadora Fátima 
Bezerra fez questão de elogiar 
a “lealdade” do parlamentar do 
PL, que agora passará a ocupar 
a primeira secretaria da Mesa 
Diretora da Casa. 

QUE CONTINUA 
Lealdade que a governadora 

acredita que será mantida entre 
George Soares e a sua gestão 
pelos próximos dois anos. “Tenho 
certeza que poderei continuar 
contando com a sua experiência 
e capacidade de liderança nos 
projetos que serão encaminhados 
à Casa Legislativa”, avaliou 
Fátima. 

LÍDER QUALIFICADO 
Sobre o novo líder, a chefe do 

Executivo potiguar também foi 
só elogios. “É outro que dispensa 
comentários”, afi rmou Fátima. 
Para ela, Francisco Medeiros “é 
um parlamentar qualifi cado, 
ex-prefeito muito bem avaliado 
da cidade de Parelhas, e deputado 
atuante, que conhece o estado 
e defende os interesses da 
população potiguar”. 

EMENDA LIVRE 
E por falar em Fátima 

Bezerra, o prefeito de Mossoró 
Allyson Bezerra recebeu ligação 
da governadora Fátima Bezerra 
nesta quarta-feira. Do outro 
lado da linha uma boa notícia: 
o pagamento de metade da 
emenda do ex-deputado estadual, 
no valor de R$ 1 milhão, estava 
liberado para a Saúde de Mossoró. 
“Aproveitei e já apresentei o 
nosso plano para zerar a fi la das 
cirurgias eletivas”, disse ele. 

MISSÃO G5 
O ministro potiguar das 

Comunicações, Fábio Faria, 
que está na “missão G5” em 
Estocolmo, na Suécia, participou 
de reuniões com representantes 
da marca Ericsson, “presente 
no Brasil há quase 100 anos e 
pioneira no 2G, 3G e 4G”. Em 
pauta, estratégias para o 5G 
brasileiro, “com mais cobertura 
rural e segurança para e dados em 
uma rede privada”, segundo Fábio. 

VACINA NA PAUTA 
O ministro potiguar 

aproveitou a agenda para almoçar 
com Marcus Wallenberg, CEO do 
conglomerado que inclui alé m 
da Ericsson, a SAAB, Electrolux 
e a AstraZeneca. Esperto, Fábio 
aproveitou para reiterar a 
necessidade de agilizar o envio 
para o Brasil de vacinas em 
cooperaç ã o com a Fiocruz. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Há expectativa de que 

a vacinação com a Sputnik V 
no Brasil começará em março. 
Com a retirada da necessidade 
de iniciar um estudo clínico 
de fase 3 no país, o diretor 
de Negócios Internacionais 
da União Química não vê 
empecilhos para a validação do 
pedido de uso emergencial e já 
negocia doses com o governo 

o combate à pandemia no país. 
>>Deu no El Pais Brasil: 

Derrocada da Lava Jato expõe 
Moro como guia da força-tarefa, 
e escândalo cai no colo do 
Supremo. Mensagens do ex-juiz 
com procurador Deltan Dallagnol 
têm potencial de anular 
processos em andamento. Caso é 
chamado de “maior escândalo da 
Justiça no Brasil”. 

federal. 
>>Deu no UOL que o 

deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), eleito primeiro-vice-
presidente da Câmara dos 
Deputados, admitiu que o 
“negacionismo” do presidente 
Jair Bolsonaro em relação à 
gravidade da covid-19 atrapalhou 

Deputado federal João Maia em momento de comemoração mais restrita com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. 
Enquanto o parlamentar potiguar usa máscara, o agora todo poderoso do PP ‘esqueceu’ o item chave de proteção contra a covid-19

MULTA 
Uma multa de um a cinco 

salários mínimos para quem 
furar a fi la da covid 19 no RN e 
para quem deixar que furem, não 
livrando sanções civis e criminais, 
é o que quer o deputado estadual 
Hermano Morais. O projeto de 
lei já está pronto. “Alé m disso, 
estamos solicitando prioridade 
aos assistentes sociais que estã o 
atendendo à  populaç ã o nos CRAS 
e CREAS Estado afora”, comentou 
o parlamentar. 

AS CONSEQUÊNCIAS CHEGANDO 
O novo presidente americano 

Joe Biden foi aconselhado 
a suspender acordos entre 
EUA e o governo Bolsonaro. O 
dossiê produzido por aliados 
do presidente americano, 
organizações e acadêmicos 
recomenda o fi m de negociações 
de acordo de livre comércio, 
incluindo restrição em 
importações de madeira, soja e 
carne do Brasil, fi m do acordo 
para uso da base de Alcâ ntara, 
retirada do apoio à  adesão do 
Brasil à  OCDE e questionamento 
da participação do Brasil no G7 
e G20 enquanto Bolsonaro for 
presidente.

INCONFIÁVEL
Segundo a BBC Brasil, que 

teve acesso ao documento de 
31 páginas, o texto condena a 
aproximação entre Brasil e EUA 
nos últimos dois anos e aponta que 
aliança entre Trump e Bolsonaro 
teria colocado em xeque o papel de 
“Washington como um parceiro 
confi ável na luta pela proteção-
expansão da democracia”. 

FINALMENTE 
Senadores protocolaram 

pedido de CPI da covid-19 para 
investigar omissão do governo ao 
lidar com a pandemia. O autor 
do pedido, Randolfe Rodrigues, 
responsabiliza a gestão Bolsonaro 
pelo colapso da Saúde no 
Amazonas. 

ASSINATURAS SUFICIENTES 
O pedido reúne a assinatura de 

29 parlamentares, além do próprio 
autor, mais do que o mínimo de 27 
assinaturas que deve ter para ser 
apresentado à Mesa. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), disse que irá avaliar o 
pedido.  

CORRE, PAZUELLO! 
E o Senado Federal aprovou 

em plenário o convite ao 
Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, para explicar o caos 
sanitário instalado no Brasil 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. O requerimento foi 
apresentado pela senadora Rose 
de Freitas (MDB-ES) e aprovado 
simbolicamente no início da 
primeira sessão da casa. 

Ex-senador Garibaldi Filho foi o 
aniversariante desta quinta-feira, dia 
4 de fevereiro, e recebeu visita do 
herdeiro político, deputado federal 
Walter Alves. “Dia especial para todos 
de nossa família. Homem que me 
ensina, todos os dias, especialmente 
com ações, que caminho seguir”, disse 
o emedebista

Em Estocolmo para a “missãoG5”, o 
ministro potiguar das Comunicações 

Fábio Faria em encontro com o 
embaixador do Brasil na Suécia, 

Nelson Tabajara
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Circule, mude de assunto e não fi que pensando no que 
já foi decidido. O encerramento de processos do passado 
será libertador. Sorte nos negócios, ganho de patrimônio 
e maior tranquilidade na vida familiar permitirão voos 
mais altos. Se estiver em busca do amor, vá com calma.

Firme um contrato de trabalho, ou decida uma grande 
mudança de vida, renove os sentimentos e invista no 
futuro. Proposta inesperada poderá também entrar no 
menu do dia e ampliar opções. De qualquer forma, a 
rotina será alterada e a vida fi cará mais gostosa.

Um pagamento poderá atrasar ou uma proposta de 
negócio ainda parecerá confusa. Limite os gastos até 
equilibrar melhor o orçamento. Talvez precise adiar 
um projeto ou buscar outros parceiros. Tensões num 
assunto de Justiça.

Planos excitantes envolverão o amor, viagem ou estudos. 
Hora de enriquecer a bagagem cultural e descobrir 
prazeres diferentes. Aumento de despesas e assuntos 
fi nanceiros poderão causar estresse. Evite estourar o 
orçamento com gastos impulsivos. 

Aproveite o período da manhã, com Lua em seu signo, 
para cuidar da imagem e das necessidades pessoais. 
A partir da tarde, assuntos fi nanceiros e comunicações 
profi ssionais estarão em destaque. Você poderá fi rmar 
um contrato ou receber um benefício extra. 

Hora de se entender melhor com a família e organizar 
mudanças na rotina. Encontre seu lugar e harmonize 
os relacionamentos próximos. Assuntos de trabalho 
cobrarão mobilidade e espaço para fazer suas coisas. 
Surgirão boas soluções para viver com mais conforto.

Diminua a velocidade e avalie sonhos. Talvez o dia 
seja pouco produtivo no trabalho. Bom momento 
para aprofundar a terapia, esclarecer rumos e planejar 
mudanças. Conexões com estrangeiros ou amigos em 
outro lugar motivarão novas atividades. 

O dia favorecerá os relacionamentos e transações 
comerciais. Negocie uma proposta ou inicie um projeto 
inovador em parceria. Você poderá fi nalizar um contrato 
insatisfatório e apostar em novas ideias. Bom momento 
para ganhar mais dinheiro com clareza de investimentos.

Coloque a conversa em dia com amigos. A vida social 
estará animada hoje. Surgirão soluções para implantar 
novo estilo de vida e inovar a carreira. À noite, pense 
nas mudanças que deseja e planeje os próximos 
passos. Respostas existenciais virão.

Dia de iniciativas no trabalho e de resultados fi nanceiros 
positivos. Faça contas, negocie o salário ou conquiste 
clientes. Você atrairá bons negócios hoje. Valerá também 
se presentear com algum mimo. Aproveite para fazer 
uma massagem, aliviar o estresse e a ansiedade.

Convite de viagem, ou de participação num evento, 
cobrará resposta rápida. Amor em fase de descobertas e 
de mudança de conceitos. Bom para fi rmar uma relação 
especial e quebrar padrões do passado. Aproveite o 
período da noite para conversar com amigos. 

Apoie atividades dos fi lhos ou do par. O dia será 
agitado por muitas ideias e soluções criativas. 
Objetivos pessoais poderão mudar e renovar os 
sentimentos. Ótimo momento para desenvolver 
projetos. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Band, que já tem vários negócios 
com o empresário Nelson Sato, está 

fechando agora projeto de novas séries.
Geraldo Luís e Ratinho estão 

comandando programas de auditório, 
ao vivo, na Record e SBT...

Em comum, toda uma preocupação 
voltada para os seus convidados por 

causa da pandemia...
Os testes de Covid-19 são 

obrigatórios em ambos os produtos. 
Com o fi m da versão verão, o 

“Música na Band” volta ao formato 
antigo e destaca hoje o DVD "Al 
Mare", do músico Léo Santana...

A apresentação é de Zeca Camargo.
As últimas reuniões na Band indicam 

mudanças em cargos de comando...
Alguns deles, inclusive, passam por 

análises bem rigorosas.
Os principais clubes brasileiros 

passaram a ter rádios próprias para 
transmitir os seus jogos nos diversos 
campeonatos... Até aí nada contra. 

Podem até torcer, mas nunca distorcer 
ou cometer barbaridades. É preciso um 

mínimo de seriedade.

Fausto Silva e Globo ainda não pensam no ano que vem
Fausto Silva volta nesta 

sexta-feira aos estúdios para 
iniciar as gravações do último 
ano do “Domingão”. Nada fora 
do script.

O que tinha para ser 
conversado já foi. Agora é 
trabalho.

Não há, e é importante que 
isto fi que claro, nenhuma outra 

novidade além das que já foram 
anunciadas.

A Globo, por sua vez, terá 
tempo sufi ciente para pensar no 
que será feito a partir de 2022, 
embora se saiba que as chances 
de substituir um apresentador 
por outro são próximas de zero. 
Ainda mais alguém na altura do 
Fausto.

Nunca será um bom negócio 
correr o risco de inevitáveis 
comparações.

Assim como Fausto, ao longo 
desses próximos meses, poderá 
analisar o que o mercado tem 
para oferecer e, quando chegar 
o momento, decidir o seu futuro 
com maior segurança.

É isso e, por enquanto, só isso.

BLAD MENEGHEL

FASE QUATRO
Julianne Trevisol vive Nidana 
na quarta fase de “Gênesis”, 
referente a Ur dos Caldeus.
A personagem, sempre 
interpretada por Julianne, vai 
passar por várias mudanças de 
época.   

TAMBÉM TEM ESSA
Aqui, dia desses, foi registrado 

que as pessoas estão assistindo mais 
TV aberta que há dez anos. Porém, do 
lado da TV por assinatura também 
se constata que a criançada tomou 
conta do controle remoto. Os canais 
infantis, desde o início da pandemia, 
também observaram crescimentos 
bem signifi cativos.

CUIDADOSO
Desde o começo da pandemia, 

Serginho Groisman mudou de 
São Paulo para o Guarujá e vem 
obedecendo a rigorosos cuidados. 
A sua única saída de casa só passou 
a acontecer mais recentemente, 
quando voltou a gravar os seus 
programas na Globo. Mas é um bate 
e volta.

NO AR
Leo Dias estreou essa semana na 

TVWA, falando de “BBB”, logo após a 
exibição do programa na Globo. Luiza 
Ambiel foi a sua primeira convidada.

MAIS UMA...
A gerente de produção do 

Fox Sports, Helô Campanholo, foi 
demitida pela direção dos canais 

Disney. Helô que há pouco menos 
de um mês passou por uma delicada 
cirurgia.

FUTEBOL
Marcelo Campos Pinto, lembra 

dele?, que foi o diretor de esportes 
da Globo por muitos anos, está 
montando uma equipe para a 
transmissão do campeonato carioca 
no streaming. Repórter Flávio 
Winicki e a apresentadora Lívia 
Nepomuceno já foram procurados, e 
os redator es Chafi  e Carlos Sartori, 
contratados.

NA PARALELA
Independentemente do 

streaming, Marcelo Campos Pinto 
também está negociando os direitos 
do carioca na TV aberta. Mais com 
Globo e SBT especialmente.

LINK
A atriz Camila Rodrigues, 

diretamente do Rio de Janeiro, será 
entrevistada ao vivo no “Hoje em 
Dia” desta sexta-feira. Uma conversa 
com Ana Hickmann e Ticiane 
Pinheiro sobre  a sua participação em 
“Gênesis”, fase Ur dos Caldeus, como a 
personagem Nadi.  
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Um projeto de lei apresentado na 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) quer alterar 

o nome do Maracanã. Pela proposta, o 
Estádio Jornalista Mario Filho passaria 
a se chamar Estádio Edson Arantes 
do Nascimento - Rei Pelé. A possível 
mudança está causando polêmica  nas 
redes sociais - é rechaçada pela maio-
ria esmagadora - e gerou indignação 
na família de Mario Filho, apontado 
como um dos grandes responsáveis 

pela construção do antigo “maior do 
mundo”.

O projeto foi protocolado na quar-
ta-feira 3 pelo presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT). A intenção é 
batizar o complexo esportivo com o 
nome de Mario Filho e alterar o nome 
do estádio para homenagear Pelé.

Mario Rodrigues Neto, que é neto 
de Mario Filho, se mostrou indignado 
com a proposta. “Eu acho isso ridículo, 
uma falta do que fazer”, afirmou. “É o 

fim da picada. As pessoas que enten-
dem do assunto me ligam se solidari-
zam comigo. E eu até sou contra res-
ponder o que eu penso disso, porque 
não quero perder a linha.”

Em uma live realizada nesta quin-
ta-feira, Ceciliano reconheceu que 
seu projeto de lei causa “buchicho e 
polêmica”, mas reiterou sua intenção 
de levar a proposta para votação em 
plenário. “Eu acho que tem um apelo. 
Pelé é o atleta do século”, enfatizou.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O novo estatuto do América, 
aprovado na última segun-
da-feira 1º pelo Conselho De-

liberativo, gerou polêmica entre os 
torcedores. Por isso, de acordo com o 
presidente do clube, Ricardo Valério, 
na próxima segunda, 8 de fevereiro,  
serão  apresentadas emendas ao no-
vo estatuto, que devem ser avaliadas 
pelo Conselho Deliberativo.

A principal mudança na carta 
magna do clube envolve o Sócio Tor-
cedor. Pela proposta aprovada, o só-
cio só poderá participar diretamente 
da vida política do América após 
quatro anos de vínculo ininterrup-
tos. Essa proposta não foi bem acei-
ta pela torcida, que a criticou pelas 
redes sociais. O conselho executivo, 
diante da reação da torcida, pediu ao 
Conselho Deliberativo a diminuição 
do prazo de acesso ao voto do só-
cio-torcedor, como explicou Ricardo 

Valério.
“O Conselho Executivo fez algu-

mas ponderações ao Conselho De-
liberativo para que fossem revistos 
alguns pontos da proposta original, 
entre elas a redução do prazo de 
acesso ao voto do sócio-torcedor, 
que na proposta original estipulava 
quatro anos e nós pedimos a redu-
ção para dois. Além disso, semana 
que vem apresentaremos propostas 
de outras emendas, de melhorias, no 
novo estatuto, para ainda serem ava-
liadas e votadas e assim ter melhor 
aceitação da torcida, que está apta 
ao processo de votação”, contou.

Na manhã da última segunda-
-feira, em votação na Sede Social, o 
novo estatuto do América Futebol 
Clube foi aprovado, com a proposta 
da Chapa 1, representada pelo Con-
selho Deliberativo. Ela foi a esco-
lhida e recebeu 27 votos (sendo 18 

presenciais e 9 por e-mail). Fizeram 
parte da mesa de votação o gerente 
administrativo Douglas Potter e o 
conselheiro Walmir Nunes.

Para quem é torcedor e sócio do 
clube, com a aprovação da proposta 
de redução no tempo para direito ao 
voto, os sócios torcedores do Amé-
rica poderão votar para escolher o 
presidente do time em dois anos de 
associados ao clube.

O estatuto social de um clube 
define o que é a associação. Nela, es-
tão contidas informações sobre seu 
nome, sede, finalidade, atividades 
desportivas, quem compõe o quadro 
social, quais os direitos e deveres dos 
associados.

O documento descreve todas as 
informações principais relacionadas 
ao clube.

O último estatuto aprovado no 
América Futebol Clube foi em 1997.

América vota novo estatuto e decide 
quando sócio-torcedor para presidente
POLÊMICA | Pela proposta aprovada, o sócio só poderá participar diretamente da vida política do América após quatro anos de vínculo ininterruptos. Essa proposta não foi bem aceita 
pela torcida, que a criticou pelas redes sociais. Conselho executivo, diante da reação da torcida, pediu ao Conselho Deliberativo a diminuição do prazo de acesso ao voto do sócio

Presidente do América, Ricardo Valério explica processo de mudança do estatuto do clube

Projeto de lei quer mudar nome do 
estádio Maracanã para “Rei Pelé”

POLÊMICA

O meia colombiano Ramírez, 
do Bahia, foi indiciado pelo 
crime de injúria racial por 

ter dito “cala a boca, negro” ao meia 
Gerson, do Flamengo, durante uma 
partida entre as duas equipes válida 
pelo Campeonato Brasileiro, em 20 
de dezembro passado.

A investigação foi concluída 
pela Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância (Decradi) 
do Rio de Janeiro, que nesta quinta-
-feira 4 encaminhou o inquérito ao 

Ministério Público do Estado do Rio 
(MP-RJ). Agora, o MP-RJ vai decidir 
se denuncia o atleta colombiano à 
Justiça, arquiva o caso ou pede mais 
investigações. A pena prevista para o 
crime é de um a três anos de prisão. 
O atleta do Bahia nega a injúria e 
afirma ter dito “joga rápido, irmão”.

Gerson afirmou à Polícia Ci-
vil que ficou tão indignado com o 
episódio que após o jogo, ainda no 
gramado, desabafou durante uma 
entrevista.

Meia do Bahia é indiciado por 
injúria racial contra Gerson

CRIME
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