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Passageiro relata 
mau atendimento 
em voo que 
desviou de Natal

Ana Maria
Braga volta ao
Mais Você e fala 
sobre câncer

Na madrugada de ontem, mau 
tempo afetou dois voos da Gol 
que saíram de Natal para o RN

Após passar algumas 
semanas longe das telinhas, 
apresentadora agradeceu fãs
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Monumentos sofrem vandalismo
Estátuas na região da Ribeira e da Cidade Alta, em Natal, sofrem
com depredações e pichações. Reportagem mostra a situação atual
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RN tem 5 suspeitas de coronavírus; 
nas farmácias, já faltam máscaras

Saúde 04

Dos cinco casos suspeitos no Estado, quatro são de indivíduos residentes em Natal e um, de Parnamirim. Medo da doença 
faz natalenses estocarem, sem necessidade, álcool em gel e máscara. Infectologista recomenda lavar mãos com água e sabão

Prefeitura do Natal 
contesta MP e lista 
investimentos
Gestão municipal apresenta 
investimentos no esporte e refuta 
dados do Ministério Público do RN

Orçamento 13

Líder do PCdoB 
sugere aliança entre 
Álvaro e a esquerda
Presidente do partido em Natal 
afirmou que aproximação com 
prefeito seria “bem-vinda”
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Porto de Natal 
retoma escalas 
semanais no dia 12
Quase toda carga (de até 200 
contêineres por semana) tem 
cerca de 10 variedades de melão
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Receita recebe
372 mil declarações 
no primeiro dia
Prazo para entrega da declaração 
começou nesta segunda-feira, às 
8h, e termina no dia 30 de abril
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Em 2019, RN teve 1 
acidente de trabalho 
a cada 4 horas e meia
Estado contabilizou 1.897 
notificações de acidente e de 
doenças no ambiente de trabalho
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Copa do Brasil 16

Após goleada 
histórica, Diá mira 
decisão no Maraca
Técnico do ABC prepara
time para jogo na próxima 
quinta-feira contra o Vasco

Estátua de Augusto Severo tem 
pichações em todas as partes,
além de pedaços de mármore 
faltando

José Aldenir / Agora RN
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A questão da tarifa 
das passagens de 
ônibus de Natal passa 

necessariamente pela licitação 
do sistema, que insiste em não se 
viabilizar.

Razões para isso há muitas, 
mas repousa, sobretudo, na 
concorrência que poderia diminuir 
os custos para os usuários e numa 
modelagem realista de uma 
licitação que precisa viabilizar 
a presença de novas empresas 
dispostas a investir.

Ou, como lembrou a nota do 
Seturn publicada neste fim de 
semana, o cidadão da capital que 
pega ônibus todos os dias não 
tem capacidade contributiva para 
pagar o ISS na alíquota máxima e 
tampouco os 18% de ICMS sobre o 
combustível.

É claro que quem paga esses 
tributos são as empresas, que os 
repassam em alguma medida 
para os usuários para poderem 
continuar operando. Quando essa 
relação do custo é desprezada 
no debate, dois elos da corrente 

saem perdendo: o usuário em 
primeiro lutar e o setor produtivo, 
na medida em que ele precisa 
de retorno financeiro para se 
viabilizar como negócio.

A excessiva politização que 
se dá à questão das tarifas de 
ônibus de Natal tem produzido 
discrepâncias que evitam qualquer 
setor de entrar nos eixos.

Cada passageiro gera um custo 
por Km rodado para empresas, que 
dependem desse volume de clientes 
para pagar seus custos fixos e 
variáveis, com sobras para poder 
investir em frotas compatíveis com 
as exigências modernas.

No entanto, quando a questão 

adquire contornos “políticos”, quem 
tem responsabilidade acaba se 
eximindo delas e jogando a culpa 
para os operadores, o que sem 
dúvida não é honesto e nem racional.

Não existe almoço grátis 
nas economias modernas. E 
as reiteradas tentativas de se 
fazer uma licitação em Natal 
mostram que há alguma coisa 
profundamente equivocada nessa 
questão.

Responsabilidades, quando 
existem e prejudicam a maioria 
da população, devem ser 
compartilhadas e assumidas 
à luz da opinião pública e não 
dissimuladas para facilitar os 
discursos de alguns.

Se todos os problemas fossem 
rápidos e fáceis de resolver, 
o planeta seria um oceano de 
igualdades.

É preciso honestidade para 
que o poder público e as empresas 
ponham esse problema preto no 
branco. Estabeleçam, prioridades e 
parem de jogar para suas torcidas.

Já foi o tempo.

Quando é péssimo politizar

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
CINCO MEMBROS

A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte 
decidiu que a comissão especial da 
reforma da Previdência na Casa 
terá cinco integrantes. Os membros 
serão definidos depois que os 
líderes partidários sugerirem 
nomes. Isso tem de acontecer até o 
fim desta semana.

DIA 15, ÀS 15H
Em Natal, a famigerada 

manifestação do dia 15, endossada 
pelo presidente Jair Bolsonaro no 
WhatsApp, está sendo convocada 
para o cruzamento das avenidas 
Bernardo Vieira e Salgado Filho. 
Ali em frente ao shopping Midway 
Mall, a partir das 15h.

ABSURDO I
Um leitor indignado liga para 

a redação do Agora RN para 
protestar contra o “absurdo” do 
trânsito nas avenidas Hermes da 
Fonseca e Salgado Filho nos fins de 
tarde. Ele reclama que, enquanto 
os veículos se espremem em duas 
faixas, a da direita fica livre para o 
reduzido tráfego de ônibus.

ABSURDO II
“Se a gente se atreve a usar 

a faixa exclusiva, é multado”, 
reclama o motorista, que cobra a 
presença de agentes de mobilidade 
para desafogar o trânsito na região.

EM BUSCA DE VERBA
O prefeito Álvaro Dias estava 

A Justiça Federal autorizou que Adélio Bispo de Oliveira 
seja transferido da Penitenciária Federal de Mato 
Grosso do Sul. Preso no local desde setembro de 2018, o 

autor do atentado contra o então candidato e hoje presidente 
Jair Bolsonaro deve ser transferido para um local onde 
possa receber tratamento adequado. O juiz deu um prazo de 
30 dias para que o preso saia da penitenciária e retorne ao 
juízo de origem, “para recolhimento e tratamento em local 
adequado”. O local será definido pela Justiça Federal em 
Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o ataque.

Fora do presídio

em Brasília nesta segunda-
feira (2). Continua visitando os 
gabinetes dos parlamentares 
potiguares em busca de recursos.

EMENDA PARA A SAÚDE
Como fruto desse trabalho, 

a saúde de Natal recebeu R$ 3 
milhões de emenda parlamentar 
indicada pelo senador Styvenson 
Valentim (Podemos). Segundo o 
secretário municipal de Saúde, o 
dinheiro foi aplicado na compra de 
insumos e até no pagamento de 
aluguel do Hospital Municipal.

NOS BASTIDORES
Depois de curtir o Carnaval ao 

lado de Álvaro Dias, o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves voltou a 
mergulhar.

RODÍZIO
Foi definido ontem que haverá 

um rodízio na vice-presidência da 

Comissão de Saúde da Câmara 
de Natal. O vereador Franklin 
Capistrano ficará o primeiro 
semestre, enquanto Preto Aquino 
(Patriota) ficará no segundo. 
O presidente continua sendo 
Fernando Lucena (PT).

POLARIZAÇÃO I
O senador potiguar Jean Paul 

Prates (PT) divulgou uma nota 
de solidariedade à presidente 
nacional do PT, a deputada 
paranaense Gleisi Hoffmann, que 
foi hostilizada durante o fim de 
semana na saída de um hotel no 
Rio de Janeiro.

POLARIZAÇÃO II
Para Jean Paul, a ação foi de 

“extremistas” que “substituem 
os argumentos pela intolerância 
na tentativa de calar quem 
tem posicionamentos políticos 
diferentes”.

A
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Considerada por todos uma “obra de igreja”, pela 
velocidade com que as coisas acontecem, a Barragem 
de Oiticica é uma daquelas que se arrastam ao longo 

dos anos, uma verdadeira catedral. Tendo seu projeto inicia-
do em 2006, ao longo do período, até os dias atuais, nos 
acostumamos a ouvir dos governos estaduais a previsão de 
entrega, sempre estabelecendo a entrega para 31 dezembro, 
data em que muitos estão de férias e sem a preocupação de 
checar se as promessas foram cumpridas.

Considerada a solução estratégica para o abastecimento 
de água do Seridó, do Vale do Açu e da Região Central do 
RN, é a obra de maior impacto para a segurança hídrica do 
Rio Grande do Norte, com reflexos para todo o semiárido 
nordestino, uma vez que atende diretamente a cerca de 
350 mil pessoas, distribuídas em 43 municípios do Estado. 
Oiticica proporcionará emprego, renda e melhores condições 
de vida, pois onde há água há vida.

A obra foi orçada incialmente em R$ 298 milhões, mas 
os valores atuais já ultrapassam os R$ 550 milhões (quase 
o dobro). A cada audiência pública surgem novas planilhas, 
novas poligonais e novos custos. Qual será o mistério? 
Porque a demora? O que houve com as obras da Nova Barra 
de Santana, que não 
resistiram às primeiras 
chuvas que, por sinal, 
são muito raras na 
região? Com qual em-
presa será concluída a 
construção dessa nova 
cidade?

A palavra chave é 
“gestão”, com destaque 
para o acompanhamen-
to e fiscalização, bem como pela permanente comparação 
entre o físico e o financeiro. Pois é, simples assim. Dentro 
do que foi definido no nosso gabinete como o Pentágono da 
Segurança, que destaca temas como segurança pública, 
segurança social, segurança jurídica, segurança de infra-
estrutura, uma delas ocupa um destaque todo especial: a 
segurança hídrica e alimentar. Por isso, determinei ao nosso 
gabinete um esforço concentrado no sentido de acompanhar 
e fiscalizar, tornando transparente e pública a gestão da 
obra do século para o Rio Grande do Norte.

No mesmo sentido, esperamos ainda que os órgãos de 
controle façam valer seus papéis institucionais, investigan-
do os motivos dos atrasos e das responsabilidades de gestão, 
desde o início das obras, para que o dinheiro público seja 
respeitado e, finalmente Oiticica não se transforme num 
pesadelo.

Oiticica, aqui vamos nós.

As obras da
“catedral” de Oiticica

General Girão ► Deputado federal - PSL/RN

A palavra chave é ‘gestão’, 
com destaque para o
acompanhamento e
fiscalização, bem como
pela permanente comparação 
entre o físico e o financeiro”

“
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O presidente do Diretório 
Municipal do PCdoB em Natal, 
Christian Vasconcelos, afirmou 
nesta segunda-feira (2) que seria 
“bem-vinda” uma aproximação 
política entre o campo da esquerda 
e o atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias. Segundo o líder partidário, 
o prefeito seria “um aliado impor-
tante” de legendas como o PCdoB 
caso assumisse uma postura mais 
“progressista”.

“O prefeito Álvaro Dias pode-
rá ser um aliado importante das 
forças populares e progressistas? 
Eu acredito que sim, mas tudo vai 
depender da forma como ele vai 
se posicionar politicamente nos 
próximos meses”, disse Christian, 
em entrevista ao programa Manhã 
Agora, da Rádio Agora FM (97,9).

Segundo o presidente do PC-
doB Natal, o partido está disponí-
vel para conversar com “todas as 
forças políticas” que se disponham 
a defender o programa da legen-
da – que projeta Natal como uma 
cidade “moderna, democrática e 
garantidora de direitos”.

“Ele (Álvaro Dias) poderia 
compor esse campo, fazendo um 
enfrentamento à política do gover-
no Bolsonaro, que corta recursos 
e transfere a conta-gotas recursos 
para as cidades. Há possibilidade 
de o prefeito vir para o nosso cam-
po. Se acontecer, será bem-vinda”, 
complementou Christian.

Apesar de defender uma 
aliança com Álvaro Dias, o líder 
do PCdoB em Natal fez críticas à 
gestão do atual prefeito. “Do pon-
to de vista da educação, da saúde, 
da cultura e do desenvolvimento 
econômico, tem deixado a desejar”, 
afirmou Christian, que é jornalista 
de formação.

O PCdoB lançou nas últimas 
semanas a pré-candidatura do au-
ditor fiscal Fernando Freitas à Pre-
feitura do Natal em 2020. A notícia 
surpreendeu, pois, historicamente, 
o partido é aliado do PT – que, por 
sua vez, também anunciou que 
pretende ter candidatura própria 
nas eleições deste ano. Segundo 
Christian, é possível que as duas 
legendas defendam projetos distin-

tos na próxima eleição.
“Não é o mais desejado pelo par-

tido (não se aliar). O partido sempre 
busca aglutinar forças do campo 
popular, democrático e progressista 
em torno de um programa. Lan-
çamos uma pré-candidatura que 
está defendendo esse programa e 
estamos partindo para a discussão 
com os partidos tradicionalmente 
aliados, com o objetivo de construir 
um projeto único. Se não for possí-
vel, entre julho e agosto estaremos 
avaliando que caminho tomar”, 
emendou o presidente do PCdoB.

Além de uma pré-candidatura 
a prefeito, o partido também tem 
formado uma lista de pré-candi-
datos a vereador, com o objetivo de 
obter pelo menos dois assentos na 
Câmara Municipal de Natal. A úl-
tima representação da legenda no 
Legislativo da capital foi perdida 
em 2016, quando o então vereador 
George Câmara não conseguiu ser 
reeleito.

DISCUSSÃO METROPOLITANA
O presidente do PCdoB Natal, 

Christian Vasconcelos, defendeu 
ainda que a discussão de temas de 
interesse da cidade – como planeja-
mento urbano e mobilidade – não 
aconteça de forma isolada. Ele pre-
gou que os gestores da capital po-
tiguar dialoguem com os gestores 
de cidades vizinhas, como Parna-
mirim, São Gonçalo do Amarante e 
Extremoz, para resolver problemas 
comuns.

“Natal não pode tratar os 
seus problemas de forma isolada 
em relação aos demais municí-
pios da região metropolitana. 
Natal tem problemas comuns 
que só podem ser solucionados se 
houver entendimento com Extre-
moz, Parnamirim, São Gonçalo... 
O problema da mobilidade é um 
problema metropolitano. Além 
disso, a discussão sobre o Plano 
Diretor precisa ser feita em sin-
tonia com os demais municípios”, 
argumentou.

Sobre o Plano Diretor – cuja 
revisão está em discussão em 
Natal –, Christian Vasconcelos 
manifestou preocupação com o 

projeto da Prefeitura de autorizar 
a construção de prédios maiores na 
cidade. Ele registrou que Natal já 
tem o 6º maior adensamento entre 
as capitais brasileiras mesmo com 
parte significativa do território (de 
acordo com ele, cerca de 70 km²) 
ocupada por zonas de proteção am-
biental.

“Por outro lado, Natal é uma 
cidade ambientalmente muito frá-
gil. É construída sobre dunas, tem 
o Rio Potengi, os mangues. Então, 
tem que ter preocupação com nos-
sos mananciais. O adensamento 
deve ser feito com uma preocupa-
ção muito grande com relação ao 
esgotamento sanitário e à capa-
cidade efetiva de oferta de água”, 
ressaltou.

O presidente do PCdoB pediu, 
ainda, cautela na análise desses 
assuntos. “Eu acredito que é pos-
sível ampliar o adensamento em 
muitas áreas, mas isso precisa ser 
feito com calma e profundidade. É 
uma discussão que não pode ser 
feita, em hipótese alguma, a toque 
de caixa”, complementou.

Presidente do PCdoB em Natal afirma que
aliança com Álvaro Dias seria “bem-vinda”

Eleições 2020

O presidente Jair Bolsonaro 
editou nesta segunda-feira (2) uma 
medida provisória que autoriza a 
contratação temporária de servi-
dores civis federais aposentados. O 
texto também permite a contrata-
ção por outros órgãos federais em 
caso de emergência. O objetivo é 
reduzir a fila de 1,8 milhão de pes-
soas à espera de benefícios do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Entre as ocupações abrangidas 
pelas contratações temporárias 
estão professores para aperfei-
çoamento de médicos de atenção 
básica em saúde em regiões prio-
ritárias e profissionais para assis-
tência humanitária a estrangeiros 
que entram no País.

A MP enquadra como neces-
sidade temporária de excepcional 
interesse público situações de au-
mento transitório no volume de 
trabalho e atividades como tecno-

logia da informação, comunicação 
e revisão de processos de trabalho, 
pesquisadores e técnicos para o 
desenvolvimento de produtos e ser-
viços em projetos com prazo deter-
minado e atividades relacionadas 
à redução de passivos processuais.

A contratação temporária tam-
bém abrange ações preventivas 
para conter situações de risco à so-
ciedade, incidentes de calamidade 
pública, danos e crimes ambientais 
e emergências humanitárias ou de 
saúde pública. Dessa forma, a MP 
abre caminho para a contratações 
temporárias relacionadas ao con-
trole do coronavírus no Brasil.

No fim de janeiro, o governo 
tinha publicado um decreto para 
contratar militares da reserva pa-
ra reforçarem o atendimento no 
INSS, ganhando adicional de 30% 
sobre a remuneração recebida na 
inatividade. O texto previa a con-
tratação para outras atividades em 

órgãos públicos. O decreto, no en-
tanto, enfrenta questionamentos 
no Tribunal de Contas da União 
(TCU).

Os trabalhadores temporários 
serão contratados por meio de um 
processo seletivo simplificado, sem 
concurso público, apenas por meio 

de edital de chamamento. No en-
tanto, a MP dispensa o processo 
seletivo nas seguintes situações: 
calamidade pública, emergência 
em saúde pública, emergência e 
crime ambiental, emergência hu-
manitária e situações de iminente 
risco à sociedade.

Objetivo é reduzir a fila de 1,8 milhão de pessoas à espera de benefícios do INSS

Governo autoriza contratação
de aposentados para o INSS
Contratação temporária também abrange ações preventivas para conter situações emergências
de saúde, o que abre caminho para a adoção de medidas relacionadas ao controle do coronavírus

Fila de espera

Antônio Cruz / Agência Brasil

O juiz Roberto Soares 
Bulcão Coutinho, da 17ª 
Vara Criminal de Fortale-
za, determinou a liberdade 
provisória e sem fiança dos 
43 policiais militares deti-
dos por deserção durante o 
motim da categoria no Ce-
ará, encerrada na noite do 
domingo (1º). O magistrado 
volta atrás em sua própria 
decisão, que determinou a 
prisão preventiva dos agen-
tes na semana passada.

De acordo com o magis-
trado, o fim da greve ilegal 
dos policiais tornou a ordem 
de prisão “desarrazoada” 
(sem sentido).

“Essa atual situação exi-
ge uma nova visão da ques-
tão, pois a conversão antes 
decretada teve como funda-
mento a garantia da ordem 
pública e a necessidade de 
manter a hierarquia e disci-
plina”, afirma Coutinho, que 
cita o acordo firmado pelos 
amotinados para encerrar a 
paralisação.

Justiça manda 
soltar PMs presos 
por deserção no 
motim do Ceará

Segurança
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A Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) atualizou para 5 o número 
de casos suspeitos de Covid-19, a 
doença causada pelo novo corona-
vírus, no Rio Grande do Norte. A 
informação está em novo boletim 
epidemiológico, divulgado na tarde 
desta segunda-feira (2).

Nenhum caso foi confirmado no 
Estado até agora. Por enquanto, 
são cinco casos suspeitos, quatro 
descartados (após exames labo-
ratoriais) e quatro excluídos (sem 
necessidade de exames).

Dos cinco casos suspeitos, qua-
tro são de indivíduos residentes 
em Natal e um é de Parnamirim. 
Os casos aguardam confirmação 
laboratorial, estando um deles sob 
investigação no Laboratório Cen-
tral do RN (Lacen-RN), cujo prazo 
de análise pode durar até 72 horas. 
As amostras coletadas nos quatro 
casos suspeitos restantes foram 
enviadas ao Instituto Evandro 
Chagas (IEC), no Pará, com prazo 
de até sete dias para liberação dos 
resultados.

A análise feita pelo Lacen-RN é 
preliminar. Caso seja detectado ou-
tro vírus respiratório, diferente do 
coronavírus, o caso é considerado 
descartado. Em caso de resultado 
negativo ou inconclusivo para in-
fluenza, a amostra é enviada para 
o laboratório de referência nacio-
nal, o Instituto Evandro Chagas, 
no Pará, que testa o sangue para o 
novo coronavírus.

Os cinco pacientes com sinto-
mas suspeitos apresentam vínculo 
epidemiológico. Todos seguem em 
estado geral bom, em isolamento 
domiciliar, medida recomendada 
para casos sem complicações clíni-
cas, segundo o Ministério da Saúde.

No RN, o Hospital Giselda 
Trigueiro e o Hospital Pediátrico 
Maria Alice Fernandes são unida-
des de referência para os casos que 
necessitem de internação.

BRASIL
Em todo o País, subiu para 433 

casos o número de casos suspeitos 
de coronavírus. O País tem dois 
casos confirmados de coronavírus, 
ambos em São Paulo.

O Ministério da Saúde descar-
tou até agora 162 casos. Entre eles, 
12 deram positivo para influenza B 
e 15 para o vírus influenza A. “Is-
so vai ter uma importância muito 
grande, pois anunciamos a anteci-
pação da vacinação [contra gripe]”, 
afirmou o secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson Oliveira.

Sobre os dois casos confirmados 

Em menos de 48 horas após o registro do 2º caso de brasileiro infectado, pesquisadores conseguiram sequenciar o genoma

Número de casos suspeitos de coronavírus 
no Brasil aumenta para 433; RN monitora 5
Dos cinco casos suspeitos no Estado, quatro são de indivíduos residentes em Natal e um, de Parnamirim. Os casos aguardam 
confirmação laboratorial, estando um deles sob investigação no Laboratório Central e os outros no Instituto Evandro Chagas

Saúde

Josué Damascena / Agência Brasil

Procura aumenta, e farmácias de Natal têm 
baixo estoque de máscaras e álcool em gel

Embora os especialistas 
recomendem a utilização de 
máscaras apenas por pacientes 
com sintomas, a procura está 
alta nas farmácias de Natal. O 
resultado é que a maioria dos 
estabelecimentos visitados pela 
reportagem não tinha mais o 
produto nesta segunda-feira (2). 
Também não havia mais álcool 
em gel nas farmácias.

O Agora RN foi a farmácias 
das zonas Sul, Leste, Oeste e 
Norte da capital potiguar. A ra-
zão dada pelas atendentes sobre 
a falta dos dois itens foi unâni-
me: novo coronavírus.

Os bairros de Igapó e Potengi, 
na Zona Norte, estão com o esto-

que de máscaras no fim e não há 
álcool em gel. Na Zona Sul, em 
Ponta Negra e Lagoa Nova, há 
disponibilidade de álcool em gel, 
mas as máscaras hospitalares 
estão quase acabando.

Nos bairros da Zona Leste 

da cidade, Petrópolis contém 
álcool em gel. Já Mãe Luíza, 
não. E não há disponibilidade 
de máscaras em nenhum dos 
dois bairros. Na Zona Oeste, por 
sua vez, as farmácias de Nossa 
Senhora de Nazaré estão com o 
estoque de máscaras e de álcool 
em gel acabando. Em Cidade da 
Esperança, não há nem másca-
ras nem álcool em gel.

Com a falta desses dois itens 
nas farmácias, o médico infecto-
logista Alexandre Motta indica 
lavar as mãos com água e sabão 
frequentemente. “Também é bom 
evitar aglomerados, principal-
mente em caso de baixa imuni-
dade ou doenças crônicas”, diz ele.

de coronavírus no Brasil, ambos 
em São Paulo, o secretário disse 
que os homens estão bem. “Não há 
nenhum relato de problemas de 
saúde ou complicações decorrentes 
da doença. E não temos também 
sinais e sintomas nas pessoas que 
convivem com eles”, afirmou.

GENOMA
Em menos de 48 horas após o 

registro do segundo caso de bra-
sileiro infectado com coronavírus, 
uma equipe de pesquisadores 
brasileiros conseguiu novamente 
sequenciar o genoma do vírus. São 
os mesmos cientistas que tinham 
feito o primeiro sequenciamento, 
em um procedimento que deve vi-
rar rotina para a epidemia.

A nova análise mostra que o 
patógeno do segundo caso é le-
vemente diferente do primeiro. 
Pela análise, o primeiro tinha se 
assemelhado mais com vírus que 
haviam sido sequenciados na Ale-
manha. Já o segundo se aproxima 
mais de vírus sequenciados na In-
glaterra. E ambos são diferentes 
das sequências chinesas.

O sequenciamento genético é 
importante para as pesquisas so-
bre vacina ou medicamento contra 
a doença.

VOO
A companhia aérea Latam 

suspendeu nesta segunda-feira (2) 
seus voos entre São Paulo e Milão  
(Itália) por causa da propagação do 
coronavírus e da queda de deman-
da por viagens. A medida vale até 
16 de abril, informou a empresa.

“A companhia é consciente do 
problema e espera que a situação se 
normalize o mais brevemente possí-
vel pelo bem-estar e saúde de todos 
os seus passageiros e tripulantes”, 
afirmou, em nota, o presidente da 
Latam Brasil,  Jerome Cadier.

Não há nenhum relato
de problemas de saúde
ou complicações
decorrentes da doença.
E não temos também
sinais e sintomas nas
pessoas que convivem
com eles”

Wanderson Oliveira
secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da
Saúde, sobre estado dos
pacientes infectados

“

Zona Norte
Igapó – Máscaras acabando; sem 
álcool em gel
Potengi - Sem máscaras; sem 
álcool em gel

Zona Oeste
Nossa Sra. de Nazaré - Máscaras 

acabando; álcool em gel 
acabando
Cidade da Esperança - Sem 
máscaras; sem álcool em gel

Zona Sul
Ponta Negra – Sem máscaras; 
disponibilidade de álcool em gel

Lagoa Nova – Poucas máscaras; 
disponibilidade de álcool em gel

Zona Leste
Mãe Luíza – Sem máscaras; sem 
álcool em gel
Petrópolis – Sem máscaras; 
disponibilidade de álcool em gel

DISPONIBILIDADE

Álcool é indicado para higienização

Marcello Casal Júnior / ABr
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A mudança no gabarito de cons-
trução em Natal, para facilitar a 
construção de prédios com até 100 
metros na cidade, é uma medida 
que pode ajudar no desenvolvimen-
to urbano, melhorar a economia e 
permitir a ocupação de vazios ha-
bitacionais. A avaliação é do presi-
dente estadual do Partido Verde, 
professor Rivaldo Fernandes, que 
também defende ações emergen-
ciais para a reestruturação da orla 
da capital potiguar.

“Temos que pensar em mudan-
ças para todos os bairros. Temos 
de aproveitar melhor os espaços, 
atraindo a população, o comércio e 
o serviço” disse Rivaldo, em entre-
vista ao programa Manhã Agora, 
da Rádio Agora FM (97,9).

O professor também defende 
o incentivo ao uso misto das cons-
truções. A medida permite que as 
edificações tenham uso residencial 
e não residencial, por exemplo. A 
ideia é racionalizar os espaços habi-
tacionais com equipamentos de ser-

viço, comércio e serviços públicos. 
“Vários bairros perderam popula-
ção. Temos que melhorar algumas 
questões, como o gabarito, para 
fazer com que a população volte a 
morar em bairros como a Ribeira, 
um local histórico”, reforçou.

Ele avalia que a modernização 
das políticas de ocupação urbana 
será importante para fortalecer o 
setor do turismo. O dirigente do 
PV, inclusive, tem uma nomen-
clatura própria para as atividades 
que aliam o crescimento econômico 
às políticas ambientais.

“Prefiro utilizar ‘ecodesenvolvi-
mento’ ao termo ‘desenvolvimento 
sustentável’, pois é algo que denota 
maior preocupação com o meio am-
biente. Natal foi construída sobre 
dunas, cortada pelo Rio Potengi, e 
é preciso equalizar melhor uso dos 
nossos recursos naturais. Uma ci-
dade boa para o natalense será boa 
para o turista”, justificou.

Ainda este ano, segundo o pre-
sidente estadual do partido, o PV 

planeja fazer seminários sobre a 
aplicação do Plano Diretor de Na-
tal. O resultado dos eventos será 
traduzido no plano de governo da 
legenda para as eleições munici-
pais deste ano. “Os gestores – Esta-
do e Município – têm de ter planos 
integrados para a orla urbana de 
Natal”, comentou.

Para as eleições deste ano, o 

partido definiu o professor univer-
sitário Carlos Alberto Medeiros, do 
curso de Administração da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), como pré-candidato 
a prefeito de Natal.  “Estamos na 
fase de reestruturação. Foi uma 
renovação total dentro dos quadros 
do partido, a partir das chegadas 
de Carlos Alberto Medeiros e do 

Rivaldo Fernandes, do PV: “É preciso equalizar melhor uso dos recursos naturais”

Professor defende construções maiores
Professor Rivaldo Fernandes, presidente do partido, avalia que a modernização das políticas de ocupação urbana
será importante para fortalecer o setor do turismo. “Uma cidade boa para o natalense será boa para o turista”, justificou

Plano Diretor

José Aldenir / Agora RN

vereador Maurício Gurgel (que 
deixou o PSOL), que será o líder do 
partido na Câmara”, explicou.

Além de Natal, o Partido Verde 
planeja ter candidatos para dispu-
tar a prefeitura em 20 cidades do 
Rio Grande do Norte. “Estamos 
voltando a participar mais ativa-
mente da vida das cidades potigua-
res”, finalizou.

Vários bairros perderam 
população. Temos que 
melhorar algumas questões, 
como o gabarito, para fazer 
com que a população volte 
a morar em bairros como a 
Ribeira, um local histórico”

Rivaldo Fernandes
professor, ambientaliste,
presidente estadual do Partido 
Verde, sobre discussões em
torno do Plano Diretor de Natal

“
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Opresidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez 277 
viagens oficiais desde o início da legislatura, 
em fevereiro de 2019, até a última sexta 

(21). O número o coloca no top 10 dos que mais 
viajam, mas, ao contrário dos demais, ele voou 
em jatos da FAB, ao custo de R$13,85 milhões ao 
contribuinte. O valor equivale à soma das viagens 
dos 92 deputados federais que mais voaram desde 
que assumiram o mandato em 2019.

Entre 2011 e 2015, quando era do baixo clero 

e não tinha a mordomia da FAB, Rodrigo Maia 
fez 682 viagens que nos custaram R$343,7 mil. 
Campeão de voos de carreira, o deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP) apresentou gasto de R$238,7 
mil em passagens: 1,7% do custo Maia. A Liderança 
do PT na Câmara é a que mais pagou passagens 
aéreas com dinheiro público. Em treze meses, R$74 
mil em 56 viagens. Eleitos pelo DF, Bia Kicis (PSL) 
fez 36 viagens ao custo de R$44,3 mil, seguida por 
Israel Batista (PV) com 18 viagens a R$13,3 mil.

Mordomia de Maia custa mais que 92 deputados

PODER SEM PUDOR

PEDIDO DE BEBUM
Lutero Vargas, filho de Getúlio, aceitou convite 

para passar uns dias em Fortaleza. O anfitrião, Renato 
Solden, era boêmio conhecido na cidade e amigo 
sincero do visitante. Num banquete oferecido por 
Menezes Pimentel ao filho do ditador, Lutero resolveu 
brincar com Renato: “Faça um pedido que eu dou 
um jeito de ele ser atendido.” Com a língua enrolada 
pela bebida farta, Solden levantou-se, solene: “Amigo 
Lutero, quero mesmo pedir uma coisa...” - afirmou

- quero ser nomeado Bispo Auxiliar desta zona...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

DÁ UMA PREGUIÇA...
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, leva a sério 
a “lei” malandra segundo a 
qual o ano só começa após o 
carnaval: vai instalar nesta 
quarta (4) a comissão da 
reforma tributária criada há 
duas semanas.

SENADOR GLUTÃO NA MIRA
A Procuradoria Geral da 

República PGR estendeu por 
dois meses a investigação 
sobre o “senador Glutão”, 
codinome de quem levou 
R$3 milhões em propina 
da Odebrecht no esquema 
desvendado pela Lava Jato. 
“Históricos” da “governança” 
do Senado estão em polvorosa.

SÓ DEUS PARA PROTEGER
Somente Deus para 

proteger seu representante 
na Terra do temido pé-frio 
de Lula. A passagem do 

Já o Geddel chorava muito”

Ex-senador Luiz Estevão 
revela que ele e seu colega de cela 
no presídio da Papuda, Zé Dirceu, 
não reclamavam, já o ex-deputado 
baiano...

“

Divulgação

Pinto fez um gesto de 
elegância e simpatia raras: 
pediu a segunda via de sua 
identificação como ex-ministro 
só para ter o documento 
assinado pela nova presidente 
da corte, Cristina Peduzzi.

A VOLTA DO REMÉDIO
O secretário de Saúde do 

DF, Osnei Okumoto, mandou 
adquirir ontem 5,5 milhões 
comprimidos de Glicazida, 
denominação comum do 
Diamicrom, medicamento para 
diabéticos. Foram gastos R$1,3 
milhão.

SENADORA ECONÔMICA
A senadora Leila 

Barros (PSB-DF), a Leila 
do Vôlei, abriu mão da sua 
aposentadoria especial, 
economizou 100% da verba 
indenizatória e não quer nem 
ouvir falar nos indecorosos 
auxílios moradia e mudança.

Ministros Heleno e Ernesto ficam onde estão
As investidas para desestabilizar Ernesto 

Araújo (Relações Exteriores), lideradas por 
eternos candidatos ao cargo, tentam envolver o 
general Augusto Heleno, ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI), apontando-o 
como futuro chanceler. Isso já virou piada: 

“Querem me ver pelas costas!”, costuma dizer 
o general. 

Ele não quer sair do GSI e Jair Bolsonaro 
não abre mão de ambos. “É uma tremenda 
bobagem, chance zero”, disse à coluna 
integrante do núcleo militar do governo.

FOGO DE EX-AMIGO
No Planalto, dizem ter identificado quem 

tentaria desestabilizar Ernesto Araújo, 
mas não divulgam. Seria um diplomata que 
integrou o governo.

DUPLA ADMIRAÇÃO
O presidente gosta do chanceler por 

sua atuação e admira Ernesto Araújo como 
formulador, representando a ala ideológica do 
governo.

OPÇÃO DESCARTADA
Especular general como chanceler reforça a 

ideia de “militarização”, mas Bolsonaro, dizem 
no núcleo militar, não cometeria esse erro.

ex-presidiário pelo Vaticano 
acabou derrubando Sua 
Santidade e ainda levou sintomas 
preocupantes.

GESTO ELEGANTE
Presidente que fez História no 

Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Almir Pazzianotto 

Longa espera, demora na co-
municação, mau atendimento e até 
falta de água para beber. Segundo 
o empresário João Lucas Peres, de 
22 anos, assim foi a viagem dos 
passageiros da Gol que estavam 
em um voo que partiu de São Pau-
lo com direção a Natal na noite do 
domingo (1º), mas que foi desviado 
para João Pessoa (PB) por causa do 
mau tempo. A viagem só terminou 
às 4h26 de segunda-feira (2), após 
mais de 6h de espera.

De acordo com o empresário – 
que estava no voo –, a Gol não ofe-
receu a assistência devida e agiu 
com “descaso” com os passageiros. 
“Não prestaram o mínimo de am-
paro. Mais de 1h (para) nos comu-
nicar. Desligaram a aeronave, o ar, 
cabos de carregador, com as portas 
fechadas, 3 passageiros ficaram em 
JP. Ao todo, mais de 7hrs dentro do 
avião. Veio pousar em Natal era 5h 
da manhã”, protestou João Peres, 
em mensagem enviada para a re-
portagem do Agora RN.

Segundo o jovem, os três pas-
sageiros que teriam ficado em João 
Pessoa passaram mal por causa 
da situação. Em outra mensagem, 
ele reclama do mau atendimento 
da tripulação e diz que até água 
faltou dentro do avião. “Além dos 
comissários de bordo, super grossos 
e com a cara feia”, complementou.

João Lucas Peres estava no voo 
9182. O avião – um Boeing modelo 
737-800, partiu do Aeroporto In-
ternacional de Congonhas, em São 
Paulo, às 22h02 de domingo e deve-
ria pousar em São Gonçalo à 1h25 
de segunda-feira. Contudo, o pouso 
só aconteceu 40 minutos depois no 
Aeroporto Internacional Castro 
Pinto, em João Pessoa.

A chegada definitiva a Natal 
deste voo só aconteceu às 4h26. O 
avião decolou de João Pessoa às 
3h54 e fez um voo de 32 minutos 
até São Gonçalo do Amarante.

Além deste, outro voo foi afe-
tado pelo mau tempo de domingo 

para segunda-feira. O segundo 
caso envolveu uma aeronave que 
partiu do Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos, na Grande São 
Paulo, às 23h34 de domingo. O 
avião – também um Boeing modelo 
737-800 – deveria pousar em São 
Gonçalo do Amarante às 2h14 de 
segunda-feira, mas o piloto alterou 
a rota quando se aproximava de 
Campina Grande (PB).

Este voo, de número 1590, foi 
levado para o Aeroporto Interna-
cional Zumbi dos Palmares, em 
Maceió (AL), onde pousou às 2h33. 
Na capital alagoana, o avião aguar-
dou por mais de 1 hora e partiu em 
direção a Natal às 3h40, aterris-
sando em São Gonçalo do Amaran-
te às 4h22.

Em nota, a Gol afirmou que os 
voos foram desviados por causa do 
mau tempo – que teria suspendido 
as operações do aeroporto potiguar 
– e que as aeronaves concluíram a 
viagem para Natal assim que as 
condições climáticas melhoraram. 
De acordo com a companhia, com a 
melhora do tempo, o terminal poti-
guar foi reaberto.

A companhia destacou também 
que “prestou toda assistência ne-
cessária aos clientes” e que “ações 
como essas visam garantir a segu-
rança dos clientes”.

A Inframérica, concessionária 
do Aeroporto Internacional de São 
Gonçalo do Amarante, afirmou 
que, em nenhum momento, o ter-
minal ficou fechado. Segundo a em-
presa, devido às chuvas, a opera-
ção durante a madrugada em São 
Gonçalo foi “com instrumentos”. A 
assessoria do aeroporto disse que 
a transferência do voo para outras 
cidades aconteceu por decisão dos 
pilotos.

De acordo com a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn), choveu 
51 mm em Natal entre a manhã de 
sábado (29) e manhã de segunda-
-feira.

Mau tempo afeta dois voos 
com destino a São Gonçalo
Passageiro reclama que Gol não ofereceu 
assistência necessária aos seus clientes

Chuva

Interior do Boeing 737-800, da Gol Linhas Aéreas, que atrasou chegada a Natal

Cedida
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O Rio Grande do Norte regis-
trou 1.897 notificações de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho 
em 2019, segundo dados do Sis-
tema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan). O número 
representa um acidente dentro do 
ambiente profissional a cada qua-
tro horas e 36 minutos, consideran-
do 24 horas por dia. Levando em 
conta apenas as “horas úteis” de 
trabalho, a frequência de acidentes 
é ainda menor.

O levantamento foi feito pelo 
do Centro de Referência em Saú-
de do Trabalhador do Rio Grande 
do Norte (Cerest), órgão ligado à 
Secretaria Estadual de Saúde (Se-
sap). Segundo a análise dos dados, 
o número de acidentes é o maior 
desde o início da série estatísticas, 
em 2007, quando foram registra-
das 304 notificações.

Apesar de 2019 ser o ano com 
o maior número de notificações, 
segundo o Cerest, os números do 
ano passado não estão inteira-

mente fechados. Segundo Kelly 
Lima, subcoordenadora do Cerest, 
a estatística será fechada em 15 de 
março. “O aumento histórico é um 
reflexo das mudanças realizadas 
na metodologia das capacitações e 
de um efeito positivo desses treina-
mentos”, explica.

De acordo com os números 
apresentados na reunião, houve 
um aumento do número de no-
tificação de transtornos mentais 
relacionados ao trabalho. O Rio 
Grande do Norte é o estado que 
mais notifica esse tipo transtor-
no no Brasil. Também foi cons-

tatado que o estado é o terceiro 
no país que mais notifica câncer 
ocupacional.

O levantamento, no entanto,  
revela que o estado tem conseguido 
mapear com mais consistência os 
acidentes e doenças do trabalho, 
segundo o Ministério Público do 
Trabalho do Rio Grande do Norte 
(MPT-RN).

Segundo a procuradora Re-
gional do MPT no Rio Grande do 
Norte, Ileana Neiva, os números 
revelam que há aumento crescente 
dos acidentes e doenças do traba-
lho, principalmente, nos setores 
em que há manuseio de material 
biológico e naqueles em que há aci-
dentes de trabalho graves, como os 
acidentes com máquinas e quedas 
causadas pelo trabalho em altura. 
“Com esse importante trabalho do 
Cerest é possível identificar as áre-
as com maior acidentalidade e tais 
áreas serão de atuação prioritária 
para a prevenção de acidentes”, en-
cerra a procuradora.

RN é o terceiro em notificações de câncer ocupacional de todo o Brasil

Em 2019, RN registrou 1 acidente de 
trabalho a cada 4 horas e 36 minutos
Rio Grande do Norte contabilizou 1.897 notificações de acidente e de doenças no ambiente de trabalho em 2019, segundo 
dados do Cerest; Estado é o que mais registra casos relacionados com transtornos mentais no trabalho em todo o Brasil

Estatística

Reprodução /Getty Images

2019 – 1.897

2018 – 1.767

2017 – 1.677

2016 – 1.508

2015 – 1.787

2014 – 1.764

2013 – 1.735

2012 – 1491

2011 – 1.568

2010 – 1.257

2009 – 1.299

Fonte: Sinam/Cerest

NOTIFICAÇÕES DE 
ACIDENTES E DOENÇAS 

DECORRENTES DO 
TRABALHO NO RN:

A partir do próximo dia 12 de 
março e em todas as semanas até 
o fim de maio, um navio deixará 
o Porto de Natal por semana, com 
destino a Europa, carregando en-
tre 150 a 200 contêineres, a gran-
de maioria com 10 tipos de melão 
produzidos no Estado. 

Cada contêiner refrigerado 
medindo 12 metros de cumpri-
mento pode levar entre 18 a 22 
toneladas.

 A informação é dos três sindi-
catos que operam no terminal: es-
tivadores, conferentes e arruma-
dores. Ao Agora RN, fonte ligada 
a um deles antecipou que quase 
toda carga é de 10 variedades de 
melão, mas também há uvas pro-
duzidas no Vale do São Francisco, 
mamão, melão, melancia e manga 
de produtores da região e alguma 
coisa de peixe nos contêineres re-
frigerados.

Além disso, tem sucata e ba-
terias, entre outros produtos, que 
são acondicionados em contêine-

res de seis metros, metade do ta-
manho dos refrigerados (reefers).

A falta de carga fez com que 
o Porto de Natal ficasse sem es-
calas na semana passada e esta 

semana.
Em 2020, após hiato de 10 

anos, o Porto de Natal voltou a 
exportar a açúcar refinado. A pri-
meira carga foi enviada à África.

Cada contêiner refrigerado pode levar entre 18 a 22 toneladas

Porto de Natal retoma escalas 
semanais a partir de 12 de março

Exportação

José Aldenir / Agora RN

Em fevereiro, o saldo entre ven-
das e compras do exterior foi positi-
vo e a balança comercial brasileira 
registrou o terceiro maior saldo co-
mercial da história para o mês, de 
US$ 3,096 bilhões. O resultado de 
fevereiro foi suficiente para rever-
ter o déficit registrado em janeiro e 
o primeiro bimestre acumula saldo 
positivo em US$ 1,361 bilhão.

Houve alta de 15,5% nas expor-
tações, com destaque para a venda 
de petróleo, minério de cobre e ferro. 
Já as importações subiram 16,7%, 
principalmente pela compra, no 
mês passado, de uma plataforma de 
petróleo de US$ 2,2 bilhões.

Os dados das exportações e im-
portações brasileiras ainda não fo-
ram impactados pelo coronavírus. A 
expectativa do governo é que, como 
os contratos são firmados no longo 
prazo, o avanço da doença só tenha 
efeito nos próximos meses.  “Não 
conseguimos enxergar impacto 
significativo agora nos dados, mas 
há relatos de empresas com proble-
mas. O efeito não é imediato, pode 
ser que haja efeito do coronavírus 

em março”, afirmou o subsecretário 
de Inteligência e Estatísticas de Co-
mércio Exterior, Herlon Brandão.

Mesmo os embarques para a 
China, epicentro do coronavírus, 
aumentaram em fevereiro. No mês 
passado, as vendas subiram 20,9%. 
O aumento sucede uma queda re-
gistrada em janeiro, quando as ex-
portações caíram 9,3% para o país.

Naquele mês, os primeiros si-
nais do coronavírus apareciam e o 
ano novo chinês reduziu o negócios. 
“Janeiro teve uma demanda repri-
mida da China, que se transferiu 
para fevereiro”, afirmou.

No bimestre, houve alta de 
5,5% nas exportações para a Chi-
na. Já as importações para a Chi-
na ficaram praticamente estáveis, 
aumentando 0,7% em fevereiro. No 
bimestre, houve alta de 1,7%.

O aumento nas exportações 
também reflete o dólar mais alto. 
Enquanto parte da população re-
clama, os exportadores já colhem 
os frutos do aumento da rentabi-
lidade ocasionado pelo real desva-
lorizado.

Balança tem superávit de
US$ 3 bilhões em fevereiro

Comércio exterior
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O prazo para entrega da decla-
ração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2020 começou nesta 
segunda-feira (2), às 8h, e termina 
às 23h59min59s de 30 de abril. 

Entre os obrigados a decla-
rar estão os contribuintes que 
receberam, em 2019, rendi-
mentos tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70, rendimentos 
de atividades rurais acima de 
R$ 142.798,50 ou rendimentos 
isentos – não tributáveis ou tri-
butados somente na fonte –, cuja 
soma seja superior a R$ 40 mil.

Também deve declarar quem 
recebeu, em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de bens 
ou direitos sujeito à incidência de 
imposto, realizou operações em 
bolsas de valores, de mercadorias 
e futuros e tem patrimônio de mais 
de R$ 300 mil.

Este ano, cerca de 336 mil 
contribuinte irão prestar contas 
ao Fisco do Rio Grande do Norte. 
No Brasil, a expectativa é de que 
sejam feitas 32 milhões de decla-
rações.

A multa por atraso de entrega é 

estipulada em 1% ao mês-calendá-
rio até 20%. O valor mínimo é R$ 
165,74.

No primeiro dia do prazo, se-
gundo a Receita, foram submetidas 
372,4 mil declarações.

Entre as principais mudanças 
para 2020, estão a antecipação no 
cronograma de restituição, cujo pa-
gamento começará no fim de maio 
e terminará no fim de setembro e 
o fim da dedução da contribuição 
para a Previdência Social dos tra-
balhadores domésticos. Antes, os 
empregadores podiam abater gas-
tos de até R$ 1,2 mil com a previ-
dência de seus domésticos.

Pela primeira vez, os contri-
buintes com certificação digital 
receberão a declaração pré-preen-
chida no programa gerador. Neste 
ano, também está disponível a do-
ação, diretamente na declaração, 
de até 3% do imposto devido para 
fundos de direito dos idosos.

As pessoas que entregam a 
declaração no início do prazo têm 
prioridade para receber a resti-
tuição, caso não a preencham com 
erros ou omissões. Também são 

incluídas pessoas com mais de 60 
anos, portadoras de moléstia grave 
ou deficiência física ou mental.

QUEM DEVE DECLARAR

lPessoas com rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2019. 
lContribuintes que receberam 

rendimentos isentos, não tributá-
veis, superiores a R$ 40 mil.
lQuem obteve ganho de capi-

tal na alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do imposto.
lQuem teve, em 2019, recei-

ta bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural.
lQuem tinha, até 31 de dezem-

bro de 2019, a posse ou a proprie-
dade de bens superiores a R$ 300 
mil.
lQuem optou pela isenção do 

IR incidente sobre o ganho de ca-
pital auferido na venda de imóveis 
residenciais cujo produto da venda 
seja aplicado na aquisição de imó-
veis residenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias, contado 
da celebração do contrato de venda.

 Pagamento das restituições começará a ser feito a partir do mês de maio

Declaração do Imposto de Renda 2020 
deve ser enviada até o dia 30 de abril
Receita Federal espera que cerca de 336 mil pessoas prestem contas ao Fisco no Rio Grande do Norte. Estão obrigados
a declarar todos os contribuintes que receberam, ao longo de 2019, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70

Tributo

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) – 
a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no País – caiu de 2,20% 
para 2,17% em 2020.

A informação consta do boletim 
Focus, pesquisa semanal do Banco 
Central (BC), que traz as projeções 
de instituições financeiras para os 
principais indicadores econômicos. 
Ele é divulgado às segundas-feiras, 
em Brasília.

Já as previsões do mercado pa-
ra o PIB dos anos seguintes, 2021, 
2022 e 2023, continuam em 2,50%.

De acordo com o boletim do BC, 
a cotação do dólar deve fechar o 
ano em R$ 4,20. Para 2021, a ex-
pectativa é que a moeda americana 
continue no patamar alto e encerre 
o ano em R$ 4,15.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC também re-
duziram a previsão para a inflação 
de 2010. A projeção para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – a inflação oficial do 
país – caiu de 3,20% para 3,19%.

Para 2021, a estimativa de 
inflação se mantém em 3,75%. A 
previsão para os anos seguintes 
também não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 está abai-

xo do centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo Ban-
co Central. 

A meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 4% em 
2020, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo. Para 2021, a meta é 
3,75% e para 2022, 3,50%.

Projeção para o PIB do Brasil caiu de 2,20% para 2,17% para o ano de 2020

Mercado reduz estimativa de 
crescimento do PIB para 2020

Projeção

Fábio Pozzebon / Agência Brasil



Em razão das fortes chuvas 
do fim de semana, o Instituto de 
Gestão das Águas do RN (Igarn) 
registrou nesta segunda-feira (2) 
aumento expressivo no volume de 
água do açude Dourado, localizado 
em Currais Novos, no Seridó. Até 
a última semana, o reservatório es-
tava com 1,71% da sua capacidade 
total, que é de 10 milhões metros 
cúbicos. Agora, a unidade de arma-
zenamento está com 8,3 milhões de 
metros cúbicos, o que corresponde a 
81,02% do volume.

A Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, maior reservatório es-
tadual, com capacidade para 2,37 
bilhões de metros cúbicos, atual-
mente acumula 540,6 milhões de 
metros cúbicos, correspondentes a 
22,78% da sua capacidade total. 

A barragem Santa Cruz do Apo-
di, que possui capacidade para 599 
milhões de m³, atualmente acumu-
la 112 milhões de m³, corresponden-
tes a 18,7% da sua capacidade total. 
Na última semana, o reservatório 
estava com 108 milhões de m³, o 
que corresponde a 18,06% do seu 
volume total.

O açude Umari, com capacidade 
para 292 milhões de m³, atualmen-
te acumula 79,9 milhões de m³, 
correspondentes a 27,32% da sua 
capacidade total. 

O açude Marechal Dutra (Gar-
galheiras), localizado em Acari, 

atualmente acumula 2,9 milhões 
de m³, percentualmente 6,72% da 
sua capacidade total que é de 44 
milhões de m³. Já o açude Itans, lo-
calizado em Caicó, que estava seco, 
recebeu pequena recarga, acumu-
lando 40.513 m³, o que corresponde 
a 0,05% do seu volume total que é 
de 75,8 milhões de m³.

As reservas hídricas superfi-
ciais totais do Estado atualmente 
são 977 milhões de m³, percentual-
mente, 22,33% da capacidade total 
de acumulo das bacias potiguares, 
que é de 4,3 milhões de m³. Na úl-
tima semana as reservas hídricas 
totais do Estado eram 955.839.502 

m³, correspondentes a 21,84% das 
reservas totais.

Dos 47 reservatórios monitora-
dos pelo Igarn 11 estão com volu-
mes inferiores a 10% das suas capa-
cidades totais, considerado nível de 
alerta, percentualmente o número 
representa 23,40% dos mananciais 
monitorados. Já os açudes secos são 
7, o que representa 14,89% dos re-
servatórios monitorados. Na última 
semana os reservatórios em nível 
de alerta eram 12 e os secos tam-
bém eram 7.

Os reservatórios com níveis infe-
riores a 10% são: Bonito II, localiza-
do em São Miguel; Jesus, Maria, Jo-

As chuvas do fim de semana 
marcaram o início do período 
chuvoso em todas as regiões do 
Rio Grande do Norte. Oito mu-
nicípios registraram chuvas aci-
ma de 100 milímetros (mm). No 
último sábado (29), segundo o 
boletim pluviométrico da Empre-
sa de Pesquisa Agropecuária do 
Rio Grande do Norte (Emparn), a 
cidade de Mossoró, no Oeste Poti-
guar, registrou recorde de chuva 
diária, com 176,4 milímetros, o 
maior volume desde 1964.

O volume pluviométrico re-
gistrado apenas no sábado já re-
presenta 36% do que é esperado 
pelos meteorologistas até maio 
para toda região Oeste potiguar: 
479 milímetros. “Este volume de 
chuvas em Mossoró é o maior dos 
últimos 56 anos. As chuvas pelo 
interior devem continuar no de-
correr dos próximos meses devido 
a atuação da Zona de Convergên-

cia Intertropical atuando sobre a 
região”, destacou o chefe da Uni-
dade de Meteorologia da Emparn, 
Gilmar Bristot.  

O município de Jaçanã, locali-

zados na região Agreste, registrou 
o maior volume de chuva acumu-
lada, com 244,3 milímetros, no 
período entre sexta-feira (28) e a 
manhã desta segunda-feira (2), 

segundo o boletim pluviométrico.
Na Mesorregião Central, o 

município que mais choveu foi 
o de Lagoa Nova, com 130 mi-
límetros. E no Leste Potiguar, 
Montanhas registrou o maior 
acumulado com 76,1 milímetros. 
Em Natal, de acordo com a Em-
parn, choveu 51 milímetros. “A 
previsão para a semana é de céu 
parcialmente nublado em todo o 
RN”, disse Bristot.

Até maio, ainda de acordo com 
a Emparn, a previsão é de que o 
volume das chuvas fique na mé-
dia ou acima da média em todas 
as regiões potiguares. A expecta-
tiva é de 479 milímetros na região 
Oeste, 376 na região Central, 342 
na região Agreste e 533 milíme-
tros na região Leste.

Confira ao lado os dez maio-
res registros de chuva durante o 
fim de semana no Rio Grande do 
Norte:
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Volume do Açude Dourado, em Currais Novos, sobe para 81%

244,3

178

130

165,3

115

111

JAÇANÃ

MOSSORÓ

LAGOA NOVA

CORONEL EZEQUIEL

JAPI

TANGARÁ

milímetros

milímetros

milímetros

milímetros

milímetros

milímetros

Em Jaçanã, no Agreste, choveu 244,3 milímetros, durante o fim de semana

Açude Dourado, em Currais Novos, alcançou 81% do volume total no domingo (1º)

Mossoró tem maior volume de chuvas em 
um único dia desde 1966, aponta Emparn
Volume pluviométrico registrado no cidade no último sábado (29) já representa 36% do que é esperado até maio em toda 
região Oeste potiguar. Chuvas superaram 100 milímetros em vários municípios do RN entre o sábado e esta segunda-feira (2) 

Recorde

José Aldenir / Agora RN

Igarn / Reprodução
sé, em Tenente Ananias; Lucrécia, 
localizado no município de Lucrécia; 
Malhada Vermelha, em Severiano 
Melo; Gargalheiras, em Acari; Pas-
sagem das Traíras, em São José do 
Seridó; Esguicho, em Ouro Branco; 
Cruzeta, localizado na cidade de 
Cruzeta; Santa Cruz do Trairi, em 
Santa Cruz; Flechas, localizado em 

José da Penha e Itans.
Já os secos são: Santana, locali-

zado em Rafael Fernandes; Pau dos 
Ferros, localizado em Pau dos Fer-
ros; Pilões, localizado no município 
de Pilões; Inharé, em Santa Cruz; 
Trairi, em Tangará, Japi II, em São 
José do Campestre e Zangalheiras, 
em Jardim do Seridó.
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Durante o 
período de 
Carnaval 

em Natal, o busto 
do ex-presidente 
americano John 
Kennedy (1917 
-1963) foi retirado 
da local em que 
estava instalado, 
no praça de mesmo 
nome, por causa de 
uma tentativa de 
furto. A Secretaria 
de Serviços 
Urbanos de Natal 
(Semsur) confirmou 
a retirada, mas não 
disse quando faria a 
reinstalação. Além 
deste equipamento, 
outras estátuas – 
entre os bairros da 
Ribeira e de Cidade 
Alta – são alvos 
de vandalismo, 
depredações e 
pichações. O 
Agora RN mostra 
como está a 
preservação destes 
monumentos.

Estátuas e bustos dos bairros da Ribeira
e Cidade Alta são alvos de depredações 

ESTÁTUA DE CÂMARA CASCUDO – CIDADE ALTA
Grande nome do folclore nacional, o potiguar Câmara Cascu-
do ganhou espaço de destaque em frente ao seu memorial, 
na Cidade Alta. Com iluminação, correntes de isolamento e 
pintura conservada, a imagem não tem identificação do ho-
menageado.

ESTÁTUA DE PEDRO VELHO E BUSTO DO
ALMIRANTE TAMANDARÉ – PETRÓPOLIS
Na praça em que os desfiles de 7 setembro em Natal acontecem, o busto 
do primeiro governador do Rio Grande do Norte, Pedro Velho, não tem pla-
ca de identificação, apesar da base ter vestígios que no local havia uma. A 
praça ainda sedia o busto de Joaquim Marques de Lisboa, conhecido como 
Almirante Tamandaré. A imagem está zelada, com a pintura sem danifica-
ções e com identificação gravada em sua base de mármore.

ESTÁTUA DE AUGUSTO SEVERO – RIBEIRA
Uma das mais conhecidas de Natal, a Praça Augusto Severo tem o nome 
do homenageado gravado na base de mármore, acompanhado da frase “O 
Estado”. Com pichações em todas as partes, além de pedaços de mármore 
faltando, o espaço não tem iluminação direcionada para imagem, que du-
rante a noite fica escondida entre as arvores que ficam ao redor. 

ESTÁTUA DE ALBERTO MARANHÃO – RIBEIRA
Na Ribeira, o militar do Exército que lutou contra a oligarquia de Alber-
to Maranhão e organizou campanhas populares no Rio Grande do Norte 
ganhou um busto na praça de mesmo nome, em frente à Igreja de Bom 
Jesus das Dores. A base que apoia a imagem de bronze não tem marcas 
de danificação, mas está sem iluminação e está bem sujo, em razão da falta 
de limpeza no local. À noite, a área fica totalmente às escuras. Além disso, é 
inexistente a placa de identificação na base do busto. 

ESTÁTUA DOS 100 ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL – CIDADE ALTA
Com reforma iniciada em agosto de 2018, a Praça 7 de Setembro está sem 
as placas que ficavam na base da estátua central. Orçada em R$ 402.145,03, 
conforme sinalização instalada em frente ao espaço, a conclusão de obra 
foi em dezembro de 2018. Na data, foi inaugurada uma placa de requalifi-
cação da estrutura. Em fevereiro de 2020, a parte frontal da base está com 
manchas de lodo.

BUSTO DE JOHN KENNEDY – CIDADE ALTA
O espaço, que ainda encontra-se sem a imagem está com a 
mármore da base quebrada. Apesar de a identificação ter sido 
gravada na pedra, apenas uma letra “A” resistiu a intempérie 
do tempo e à ação do homem. A Semsur, que está de pose do 
busto, informou que “em breve a imagem será recolocada”, 
mas não especificou data.

PADRE JOÃO MARIA – CIDADE ALTA
Ponto de peregrinação para os católicos, a praça em homena-
gem a um dos mais famosos sacerdotes de Natal está intacta, 
sem marcas de depredação e vandalismo. O busto do padre 
João Maria é cercado de inúmeras flores e de símbolos de de-
voção, como fitinhas de santos e braços de gesso.

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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Intrigas e fofocas podem tumultuar a sua 
manhã, por isso, meça as palavras e não 
dê ouvidos a tudo o que os outros vão 
dizer. Reserve um tempo para cuidar do 
visual, pois sentir-se bonita vai fazer toda a 
diferença hoje.

Você vai precisar de concentração 
extra para dar conta das tarefas. Tenha 
cuidado com distrações - deixe problemas 
e preocupações pessoais longe do 
emprego. À tarde, unir-se aos colegas 
será uma ótima opção. 

Cuidado para não perder o controle das finanças. 
Evite empréstimos e não misture dinheiro 
com amizade. À tarde, vai precisar de mais 
concentração para dar conta das tarefas ou para 
aprender algo novo. Nos assuntos do coração, 
cuidado para não confundir os sentimentos.

A Lua dá sinal verde para você promover as 
mudanças que deseja no seu dia a dia. Bom 
momento para dar uma geral em suas coisas 
e separar o que não usa mais. Nas finanças, 
controle bem seus gastos e evite investir não 
que não conhece. 

Nem tudo será como você planejou e talvez 
seja preciso rever alguns planos ao longo do dia. 
Seja flexível e adapte-se às situações sem se 
estressar. A tarde pode ser tensa para amizades 
e parcerias: tenha jogo de cintura. Na paquera, a 
Lua vai realçar seu charme.

Quem trabalha com parentes vai precisar 
de muito jogo de cintura para contornar as 
diferenças. Uma boa estratégia é não levar 
tudo pelo lado pessoal. À tarde, você terá 
sorte com dinheiro.

Procure se concentrar em uma tarefa 
de cada vez, especialmente se estiver 
aprendendo uma nova função. Pode 
ter boas oportunidades de crescer no 
emprego, mas vai ter que encarar a 
concorrência com firmeza.

No trabalho, cuidado para não atrasar 
por causa de conversas e fofocas. Há 
risco de não compreender direito uma 
ordem e cometer erros: dobre a atenção 
e esclareça bem as suas dúvidas. 

Você pode querer mais liberdade para fazer 
as suas coisas e investir em seus projetos. 
Pode até fazer parcerias, desde que isso 
não atrase seus planos. No emprego, 
vença o comodismo e faça cursos para 
melhorar seu currículo. 

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer 
fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas mais 
complicadas. Você terá criatividade de sobra 
para contornar qualquer obstáculo. Só precisa 
controlar melhor os gastos, especialmente com 
cartão de crédito.

Você pode enfrentar a resistência dos 
colegas ou algum outro desafio no 
trabalho no início do dia. À tarde, vai querer 
mudanças, inclusive no visual. Controle 
bem os gastos para evitar dores de cabeça 
mais tarde. 

Você pode enfrentar alguns desafios 
em casa, seja por problemas no lar ou 
conflitos com parentes. Mas não perca 
tempo com ressentimentos: a melhor 
alternativa é buscar diálogo.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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MTP
CAPACITAR

BATATADOCE
BAZARMC
ORMIRRE
TDECADAS

TETOABAS
LEGITIMAS

SERLUSAEN
FRERCGA

FOCAIOGA
NAASSEIO

LINETRAR
CARRAPATO

COLAPSOOS

Material
dispen-

sado nos
celulares 

Função do
pistoleiro
de aluguel

É simboli-
zada pela

pomba

Esteira
em que se

pratica
judô

Profissio-
nais como
os irmãos

Caruso

(?) Jobim,
músico

Orações;
súplicas

Risco
tortuoso

(pl.)

Feminino
de "cava-

lheiro"

Local em
que se

pendura
o lustre

Peça de
dominó

com seis
pintas

Relativa a
Portugal

Jornalista
novato
(bras.)

Técnica
oriental
de medi-

tação

Açude de
(?): está

situado no
Ceará

On-(?),
conectado
à internet

Roberto 
Pirillo, ator

Extensão 
de arquivos
(Inform.)

Ósmio
(símbolo)

Parasita do
cachorro

Ruína
(fig.)

Genuínas;
verda-
deiras

Criatura

Acreditar 

Dá exis-
tência a 

Hábito de
higiene
Divisão

geológica

Bordas do
chapéu
Terreiro

(Candom.)

Sílaba de
"sumir"

Cachorro,
em inglês

Períodos 
de 10 anos

Ser
possuidor

Letra com
cedilha
Pouco

profunda

Habilitar;
preparar 
O plano 

alternativo

Prefixo de
"enlutar"
Brinca-

lhão

Origem
(abrev.)

Iguaria de
festas
juninas

Feira be-
neficente 

em igrejas

Sucede
o "E"

Emissora
de TV

3/dog — ilê. 4/foca — line. 6/tatame. 7/colapso.

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Lurdinha escuta Frederico dizer para Tomas que não possui interesse em Taísa, pois a trata bem 
apenas para fazer ciúme nela. Sandro conversa com Laura e diz que não irá mais perturbar a amada 
com tentativas em vão de conquistá-la. Laura decide dar uma oportunidade ao capanga e diz que eles 
podem tentar terminar o jantar. Gemima espalha para as irmãs da igreja o que escutou da conversa 
entre o pastor e Clara. Lurdinha decide dar o troco em Frederico ao fazer ciúme com Tomas. Joel vai 
até a cidade para contar para Geraldo que a polícia descobriu que ele está no vilarejo. 

Ermelinda demonstra não gostar da ideia de Zezinho namorar Alexia. Úrsula pede perdão 
a Téo e promete não implicar mais com Luna/Fiona. Kyra/Cleyde não consegue escapar da 
viagem com Alan e os filhos para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando Renzo 
diz que não trabalhará mais com ela. Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra 
do mundo dos mortos. Renzo diz a Lúcia que Dominique não pode saber que ele é sócio de 
Rafael. Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Álvaro consegue avisar a Penha sobre o plano de Davi. Danilo diz a Thelma que deseja 
conhecer sua mãe biológica. Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe 
biológica de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Lurdes repreende o 
comportamento de Brenda com Magno. Raul e Vitória se ajudam no cuidado com a 
casa e os filhos. Ryan procura Marina, que é hostil com ele. 

Luca diz a Durval que o episódio com a Raquel foi apenas uma brincadeira e pede para 
ele não contar nada a polícia. Brenda perdoa Jeff e o casal retoma o namoro. Sara avisa 
Pendleton que alguém tentou invadir o sistema de sua casa. Arlete e Lindomar tentam 
devolver o dinheiro que pegaram com o agiota. Luca avisa os comparsas que Durval 
descobriu tudo e terão que se entregar. Mário acha que Ester pode ser uma Vetherniana. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
AVISO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se encontra aberto procedimento administrativo, visando o CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA REALIZAR EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVI-
CO-VAGINAL/MICROFLORA E CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA – RAS-
TREAMENTO - TABELA SUS. Os interessados terão do dia 03/03/2020 até o dia 18/03/2020 para 
realizarem o credenciamento. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados na sede do 
Executivo Municipal, das 08h00 as 14h00. Macaíba/RN, 02 de Março de 2020. CPL.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENGIE SOLAR FLORESTA III GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A.
NIRE 24300012110 - CNPJ/MF Nº 23.723.730/0001-16

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/02/2020
Data, hora e local: 21/02/2020, às 10 h, na sede social da Cia. Convocação e Presença: dispensada a convocação, pre-
sença da totalidade do capital. Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima - Presidente; Francisco Henrique de Vas-
concelos Parra - Secretário. Deliberações: O capital social da Cia. encontra-se totalmente integralizado e, por julgar o 
capital social excessivo para a realização do objeto social da Cia., a acionista aprova, com fulcro no artigo 173 da Lei das 
S.A., a redução do capital social da Cia., no montante de R$ 814.591,00, com cancelamento das ações correspondentes 
e mediante a restituição do montante à acionista Engie Solar Floresta Geração Centralizada Holding S.A. 2. A acionista 
consigna que o Conselho Fiscal da Cia. não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer a ser 
apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º da Lei das S.A. 3. A acionista registra que, em 
face do disposto acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia da deliberação de redução do capital social 
fica condicionada ao cumprimento do que segue: (I) publicação da presente ata; (II) decurso do prazo de 60 dias, contados 
da data da publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à deliberação aqui previs-
ta ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; e (III) registro da ata de 
AGE deliberando sobre a alteração da Clausula 5ª do Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social após sua 
redução. Encerramento: Nada mais, lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada. Areia Branca, 21/02/2020.

Ao som de I Feel Good (Eu me 
Sinto Bem) de James Brown, Ana 
Maria Braga voltou ao comando do 
Mais Você nesta segunda-feira (2) 
na TV Globo. Após passar algumas 
semanas longe das telinhas em 
período de férias, a apresentadora 
iniciou o programa agradecendo 
aos fãs, amigos e familiares que a 
acompanham na luta contra um 
câncer de pulmão.

Vídeos com fãs da apresentado-

ra foram transmitidos no início do 
programa. O retorno à TV foi um 
dos assuntos mais comentados no 
Twitter. “É tão bom ver meus ami-
guinhos matinais de volta”, comen-
tou uma internauta. “Força, Ana! 
Você é inspiração”, escreveu outro, 
emocionado.

A apresentadora disse que fez 
imunoterapia e teve “uma regres-
são de 50% do câncer” desde o iní-
cio do tratamento”.

Ana Maria Braga volta ao
Mais Você e fala sobre câncer

Televisão

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Campo Redondo/RN, 03 de março de 2020

OBJETO: Aquisição de veículo de passeio, equipamentos e material permanente para atender as 
necessidades da unidade de saúde do sitio baldo zona rural deste município. Conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes disposições: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 03/03/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 16/03/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 16/03/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 09h30min do dia 16/03/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da 
Prefeitura Municipal de Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo 
Redondo/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-
mail: setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

José Jailson Pereira - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

José Jailson Pereira - Pregoeiro Municipal

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

Campo Redondo/RN, 03 de março de 2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 13 de março de 2020, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 005/2020 para registro de preço, objetivando Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor com 
alinhamento e balanceamento destinado a atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua 
José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, 
de segunda a sexta-feira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

Wanessa Gomes de Morais
Prefeita Municipal

Processo de Licitação: Tomada de Preço nº 001/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: 
Contratação de empresa para a execução em regime de empreitada global de serviços de 
engenharia para execução das obras de revitalização da praça do turista no município de 
Serra de São Bento/RN. Abertura:18 de março de 2020 às 10:00. O Edital encontra-se disponível 
na sede da Prefeitura, à Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, Centro, Serra de São Bento/RN, no 
horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Serra de São Bento/RN, em 02 de março de 2020
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CEST FINI
Um dos protagonistas de 

“Nos Tempos do Imperador”, 
próxima novela das seis da Globo, 
o ator Michel Gomes, intérprete 

de Jorge/ Samuel está tendo 
aulas de árabe. Ele vai falar na 

trama e dará aulas de árabe para 
Dom Pedro II, vivido por Selton 

Mello. Na história, o personagem 
terá um envolvimento com Pilar, 
Gabriela Medvedovski, também 
protagonista. Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. Tchau!

Jornalismo da Record realiza 
encontro e sinaliza mudanças

A Record pretendia disparar no ano passado 
um projeto para ampliar o número de correspon-
dentes internacionais.

Por alguma razão a ideia não avançou, mas 
o assunto voltou agora com força à mesa de dis-
cussão, curiosamente, faltando poucos dias para o 
lançamento da CNN Brasil.

A ida de Leandro Stoliar para Israel, na segun-
da quinzena deste mês, incialmente para cobrir 
as férias de Herbert Moraes, já é vista como um 
indicativo. Ele é o mais cotado para se fixar em 

Londres.    
A propósito, Antonio Guerreiro abriu e fechou 

o Encontro de Jornalismo da Record, realizado on-
tem, durante todo o dia, no Grand Hyatt, em São 
Paulo.

Reunião que serviu para implementar um pa-
drão de trabalho em todas as emissoras da rede.

Como curiosidade, ou lado folclórico de tudo, o 
Grand Hyatt onde se realizou este encontro, fica 
exatamente em frente à sede da TV Globo, em São 
Paulo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

nSBT terá “Domingo 
Legal” e “Eliana” inéditos 
para encarar as estreias da 
Record.

nO programa “Acelerados”, 
do Rubinho Barrichello, 
Gerson Campos e Cássio 
Cortês domingo, no SBT, 
apresentou uma reportagem 
do Porsche elétrico...

nO “Auto Esporte”, na 
Globo, levou ao ar a mesma 
matéria...

nAs duas gravadas numa 
pista de neve...

nSó que a do “Acelerados”, 
com duas câmeras dentro 
do carro, uma pegando o 
motorista/repórter de frente e 
outra de lado...

nNada do carro nas retas ou 
curvas... 

nEnquanto a do “Auto 
Esporte” se preocupou em 
apresentar tomadas internas e 
externas.

 n“Vik – O Micro 
Espetáculo” estreia dia 28 de 
março no Teatro Alfa, em São 
Paulo...

nTem Maicon Clenk 
como criador e diretor 
do espetáculo, precursor 
da linguagem Teatro 
Ilusionista...

nSerá o primeiro solo de uma 
atriz portadora de nanismo, 
Juliana Caldas, que ficou 
conhecida nacionalmente 
na novela “O Outro lado do 
Paraíso”, da Globo.

nBand destaca em suas 
chamadas a estreia da série 
“Orange Is The New Black”, 
a partir de sábado, às 23h.

Bate-Rebate

AS TRÊS
As editoras Mariana 

Ferrari, Larissa Werren e 
Mariane Salerno são as novas 
contratações do jornalismo da 
Record.

Estavam na Band.

COMO É BOM
O trabalho do dr. Drauzio 

Varella, através dos seus 
ensinamentos ou orientações, 
foi sempre merecedor do 
maior respeito e admiração. 

Mas a reportagem 
do último “Fantástico”, 
mostrando o trabalho que ele 
desenvolve com as mulheres 
trans presas, escancarou o seu 
tamanho como ser humano. 
Meus respeitos sempre.

VICE-LÍDER
A terceira temporada de 

“Aeroporto: Área Restrita”, 
exibida todos os sábados desde 
18 de janeiro, contribuiu para 
que o Discovery garantisse a 
segunda posição no ranking 
geral da TV por assinatura no 
horário nobre, ficando atrás 
apenas do SporTV.

O resultado se deu tanto 
no target do canal (pessoas 
25 a 54 anos) quanto no total 
‘indivíduos’.

VEM MAIS 
Pela primeira vez, 

“Aeroporto: Área Restrita”, 
uma coprodução com a 
Moonshot Pictures, mostrou 
não apenas as operações de 
segurança e inteligência do 
aeroporto de Guarulhos, em 
São Paulo, como também dos 
aeroportos do Galeão (Rio de 
Janeiro) e Confins (Minas 
Gerais).

A quarta temporada já 
está garantida e em breve 
iniciam-se os trabalhos de 
produção.

PREPARANDO ALTERAÇÕES
Prometidas desde o 

ano passado, as mudanças 
na Record News devem 
ocorrer ainda neste primeiro 
semestre.

Investimentos estão 
sendo planejados para a sua 
programação, mas também 
no campo técnico, através da 
utilização de um novo satélite.

POR OUTRO LADO
Não há ainda qualquer 

decisão na Record sobre a 
apresentação dos realities 
“Power Couple”, “Canta 
Comigo”, “Canta Comigo 
Kids” e “A Ilha”.

Todos continuam sem 
ninguém, mesmo com 
algumas produções já 
ativadas.

FESTA
Na próxima segunda-feira, 

o espaço Oca, no Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo, deverá 
receber algo em torno da sua 
capacidade, 750 pessoas, durante 
o evento oficial de lançamento da 
CNN no País. Já a data de estreia 
do canal foi anunciada para o dia 
15.

FALTA ANUNCIAR
O que a CNN Brasil ainda não 

revela é o horário em que o canal 
iniciará a sua operação no dia 15. 
A explicação é que anda depende 
de algumas questões operacionais.

Mas certeza que será na faixa 
da noite, ou com o “Expresso 
CNN”, da Daniela Lima e 
Monalisa Perrone, ou “Jornal da 
CNN”, com William Waack.

CONSTATAÇÃO
A TV paga continua 

observando uma fuga muito forte 
no número de assinantes. 

Mas vale observar como por 
parte de uma grande maioria 
dos canais, rigorosamente nada é 
feito para alterar este estado de 
coisas.

OLHA SÓ
 Além dos filmes intensamente 

repetidos e programações que não 
despertam a atenção de ninguém, 
há também o desinteresse em se 
aproveitar de algumas situações.

Domingo, por exemplo, teve 
Real Madrid e Barcelona. Jogão. 
Escondido no Fox Premium. Só 
nos chamados pacotes “à la carte”. 
Insensatez.

CINEBIOGRAFIA
Além de José Loreto como Sidney 
Magal, o filme “Meu Sangue Ferve 
Por Você” também contará com 
Giovana Cordeiro (foto) no elenco, 
vivendo a mulher do protagonista. 
Elenco em tempo de preparação. 

Paulo Belote/Globo
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PATROCÍNIO

O investimento da Prefeitura 
do Natal em esporte e lazer no 
ano de 2019 foi superior a R$ 4,2 
milhões, de acordo com um le-
vantamento disponibilizado pela 
Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (SEL). Com este valor, a 
capital potiguar se torna a cidade 
do Rio Grande do Norte que mais 
aplicou na pasta, no ano passado.

A manutenção corretiva e pre-
ventiva de equipamentos de des-
portos foi a maior despesa da pas-
ta. O montante gasto apenas com 
esta finalidade foi de R$ 1, 7 mi-
lhão, que equivale a 39% do total 
investido pela SEL. A recuperação 
do Ginásio Nélio Dias, ainda em 
andamento, foi a segunda maior 
despesa: R$ 1,07 milhão.

De acordo com a Prefeitura, 
desde o início da gestão do prefeito 
Álvaro Dias, em abril de 2018, já 
foram entregues cerca de 55 qua-
dras poliesportivas reformadas. O 
último equipamento entregue foi 
no bairro Cidade da Esperança, 
na Zona Oeste de Natal.

“Nós temos aplicado de forma 
correta os recursos. É por isso 
que estamos conseguindo reali-
zar grandes obras no município e 
manter em dia todas as obriga-

ções, como o salário dos servidores 
pago em dia”, comentou o prefeito 
Álvaro Dias.

Reportagem do Agora RN de 
21 de fevereiro havia mostrado 
um dado diferente. Na ocasião, a 
matéria informou que Natal havia 
investido apenas R$ 309,7 mil na 
área em 2019. Os dados da repor-
tagem foram baseados em valores 
disponibilizados no Orçamento da 
Criança e do Adolescente, divulga-
do pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), com in-

formações do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Este montante 
equivale a apenas 7,25 % do total 
apresentado pela SEL.

De acordo com a secretária de 
Esporte e Lazer de Natal, Daniel-
le Mafra, os valores apresentados 
pelo MP, divulgados na matéria, 
são discrepantes da realidade do 
que foi investido. Ela acredita que 
a diferença é explicada, em parte, 
pelo fato de a prestação de contas 
de 2019 da Prefeitura ainda não 
ter sido finalizada. O Município 

tem até 30 de abril para fazer o 
detalhamento. A secretária de Es-
porte ressalta que R$ 300 mil foi 
o que a gestão municipal gastou 
apenas em uma obra.

“A prestação de contas acon-
tece sempre no ano subsequente. 
A gente tem até o dia 30 de abril 
para mandar. Essa prestação não 
aconteceu ainda. Os dados dispo-
nibilizados ao TCE foram o balan-
ço, enviados no dia 30 de janeiro 
deste ano. O valor que dizia na 
matéria era R$ 300 mil. A cober-

tura da quadra da praça Augusto 
Leite, custou aproximadamente 
esses R$ 300 mil para a gente”, 
explicou.

O total investido pela SEL 
em 2019, de acordo com o levan-
tamento apresentado pela pasta, 
foi de R$ 4,2 milhões. Quantia que 
supera o investimento de Guama-
ré, que, segundo o levantamento 
do MP, aplicou R$ 1,3 milhão. O 
município era apontado na maté-
ria anterior como maior investidor 
do RN na pasta.

Entrega de uma quadra poliesportiva no bairro de Cidade da Esperança, zona Oeste Prefeito Álvaro Dias e auxiliares na entrega do Centro de Iniciação ao Esporte

Prefeitura do Natal contesta MP e lista 
investimentos de R$ 4 milhões no esporte
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de desportos foi a maior despesa da pasta. Montante gasto apenas para 
esta finalidade foi de R$ 1, 7 milhão, valor que equivale a 39% do total investido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Só em 2019

Marco Polo Veras Marco Polo Veras

Donato Fernandes / Prefeitura do Natal

Nova Praça Augusto Leite, no Tirol, custou cerca de R$ 300 mil
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Menos reforços, porém investi-
mentos mais certeiros. O Palmei-
ras pregou esse lema durante a 
última janela de contratações e vai 
colocar em prática esse discurso a 
partir desta quarta-feira (4), quan-
do estreia na fase de grupos da Co-
pa Libertadores diante do Tigre, na 
Argentina. Na quinta participação 
consecutiva no torneio, o clube alvi-
verde traz entre os inscritos a me-
nor quantidade de novos jogadores 
dos últimos anos.

Para 2020, a relação dos 30 no-
mes relacionados traz apenas dois 
atletas contratados neste início de 
ano: o lateral-esquerdo Viña e o 
atacante Rony. Por outro lado, nos 
anos anteriores, o Palmeiras incluiu 
na lista para a fase de grupos do 
torneio um número bem maior de 
novidades trazidas para reforçar o 
elenco na virada do ano. A equipe 
chegou a contar na temporada pas-
sada com seis caras novas. O recor-
de foi em 2017: nove reforços.

A diferença na quantidade de 
reforços incritos na fase de grupos 
da Libertadores não se traduz em 
uma queda tão grande em termos 
de gastos. O Palmeiras investiu 
até agora R$ 44,5 milhões em re-
forços, ante R$ 61,4 milhões para 
o início de 2019. A diferença é de 
28%. Também nos outros dois anos 
anteriores, 2017 e 2018, a diretoria 
investiu mais de R$ 50 milhões pa-
ra trazer reforços.

A postura mais comedida para 
buscar contratações foi uma deci-

são tomada pela cúpula alviverde 
ainda no fim do ano passado. O 
presidente Mauricio Galiotte e o 
novo diretor de futebol, Anderson 
Barros, afirmaram que era neces-
sário deixar de lado a estratégia 
de comprar pacotes de jogadores 
para investir somente em reforços 
que seriam utilizados em posições 
necessitadas do elenco.

“Com o elenco que temos e a 
chegada dessas peças pontuais, 
poderemos competir de igual para 
igual, como fizemos nos últimos 
anos. O Palmeiras sempre foi uma 
referência e continuará sendo. 
Esse é o nosso caminho”, afirmou 
Barros. O principal contraponto 
dessa nova postura do Palmeiras 
está com a janela no ano passado, 
quando o clube investiu em jogado-
res que nunca se foram titulares, 

casos de Carlos Eduardo, Felipe 
Pires, Arthur Cabral e Matheus 
Fernandes. Todos esses não estão 
mais no clube.

Outra grande mudança para 
a disputa do Palmeiras na Liber-
tadores de 2020 foi a inclusão de 
jovens revelados nas categorias de 
base. Dos 30 inscritos, sete são ga-
rotos formados no próprio Palmei-
ras, casos de Gabriel Veron, Patri-
ck de Paula e Gabriel Menino. Nos 
anos anteriores, esse espaço dado 
às revelações foi bem menor.

“Falamos no início do ano que 
o Palmeiras iria usar a base e está 
usando. Falamos que alguns jo-
gadores iriam sair e saíram e que 
faríamos algumas contratações 
pontuais, e estamos fazendo”, afir-
mou no último sábado o presidente 
do Palmeiras.

O São Paulo pode ter novidades 
para a estreia na Copa Libertado-
res contra o Binacional, nesta quin-
ta-feira (5), na cidade de Juliarca, 
no Peru. Nesta segunda (2), na re-
apresentação do elenco após a vitó-
ria sobre a Ponte Preta, o atacante 
Antony e o lateral-direito espanhol 
Juanfran participaram de treina-
mento no gramado do CT da Barra 
Funda e podem ficar à disposição 
do técnico Fernando Diniz.

O primeiro teve uma entorse no 
tornozelo esquerdo durante treino 
na semana passada e, desde en-
tão, está em fase de recuperação 
do trauma. Juanfran, por sua vez, 
sentiu dores na panturrilha direita 
e foi poupado da partida do último 

domingo (1º), pelo Campeonato 
Paulista.

O trabalho dos dois nesta 
segunda-feira foi com o fisiotera-
peuta Ricardo Sasaki. Depois de 
uma leve corrida em volta de um 
dos gramados do CT, eles fizeram 
exercícios com cones e bola. Até a 
partida diante do Binacional, An-
tony e Juanfran ainda têm a possi-
bilidade de treinar com o grupo, já 
que o São Paulo fará dois treinos 
nesta semana antes de viajar para 
o Peru.

Ao mesmo tempo do treina-
mento dos dois, os titulares fizeram 
trabalho regenerativo no Reffis 
e quem não jogou contra a Ponte 
Preta disputou um jogo-treino con-

tra o time sub-20. Fernando Diniz 
montou os reservas, que venceram 
por 3 a 1, com: Lucas Perri; Diego, 
Anderson Martins, Luan e Ever-
ton; Liziero, Shaylon e Hernanes; 
Brenner, Toró e Tréllez.

Fernando Diniz, suspenso por 
expulsão quando treinava o Flu-
minense no ano passado em par-
tida da Copa Sul-Americana, não 
comandará a equipe na estreia da 
Libertadores. O auxiliar Márcio 
Araújo será o substituto contra o 
Binacional.

O zagueiro Bruno Alves, que 
concedeu entrevista coletiva nesta 
segunda-feira, explicou que pouco 
mudará com a ausência do treina-
dor na beira do campo.

Apresentação de Rony no Palmeiras, uma das poucas contratações da temporada

Palmeiras em versão econômica 
testa novo modelo planejamento

Antony e Juanfran treinam e podem 
reforçar o São Paulo na Libertadores

Com menos contratações e folha salarial mais enxuta, clube alviverde testa 
suas movimentações no mercado para a disputa da Libertadores neste ano

Projeto

De volta

César Greco / Palmeiras

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

AC COMÉRCIO DE SAL EIRELI, CNPJ: 22.399.210/0001-37, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS 
para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na RN 012 KM 01 – Zona 
Rural, Grossos/RN.

Antônio Carlos de Souza
Sócio Gerente

LICENÇA PRÉVIA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, CNPJ 

34.598.878/0001-92, com endereço Rua João Lopes Galvão, s/n, zona rural, Lagoa Nova/RN torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença 
Prévia - LP para o Complexo Solar Raios de Nossa Senhora de Fátima, com 124,61 MWp de potência 
pico, a ser instalada a uma área de 166 ha, localizada na zona rural do município de Lagoa Nova/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula 
Responsável Legal

 CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO VICTOR ALVES DE SOUZA ME CNPJ: 10.764.387/0001-06, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada, com validade até 25/02/2026 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal 
Marinho, localizada na Rua Zacarias Gomes de Lima,04 – Nova Betânia, Mossoró/RN.

Paulo Victor Alves de Souza
Sócio Gerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO & CIA LTDA, CNPJ: 08.128.738/0001-40, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação de Licença de Operação, nº 2018-119302/TEC/RLO-0128, com validade até 
14/05/2022, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Av. Presidente Dutra, nº 1538, 
Bairro: Alto de São Manoel. Mossoró/RN, CEP: 59.628-000.

PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULAIRZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

V. R. DE FREITAS, inscrito sob o CNPJ nº 08.471.112/0001-32, 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 - LRO da atividade de sucata plástica, localizada 
na Avenida Presidente Dutra, Nº 2903, bairro Alto de São Manoel, Mossoró - RN.

Vicente Rodrigues de Freitas
Representante Legal

Solicitação de Licença de Operação
POSTO RAISSA III EIRELI, inscrito no CNPJ: 23.231.914/0001-69, torna público que está reque-

rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação para a atividade de transporte de cargas perigosas em favor do empreendi-
mento localizado na Av. Governador José Agripino, 08 – BR-226  KM-62 - Centro - SENADOR ELOI 
DE SOUZA/RN.

Romualdo Torres Bezerra Junior
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SOMAPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 24.186.785/0001-05, torna públi-
co recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão da Renovação de Licença de Operação nº 2020-148650/TEC/RLO-0078, com 
validade até 12/06/2026 para uma empresa que realiza Transporte de Carga Perigosa, localizada na Av. 
Dix-neuf Rosado, S/N, Centro, CEP: 59.610-280, Mossoró/RN.

CARLOS JERÔNIMO DIX-SEPT ROSADO MAIA SEGUNDO
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

V & V EXTRAÇÃO E COMERCIO DE SAL LTDA., CNPJ: 25.425.776/0002-65, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a LRO, com validade até 26/02/2022 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, 
localizada na Rua Francisca Freitas de Rocha, 03 – Redenção, Mossoró/RN.

João Batista do Nascimento
Sócio Gerente

LICENÇA PRÉVIA 

VENTOS DE SANTANA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, CNPJ 
34.598.766/0001-31, com endereço Est. RN 041, s/n, zona rural, Santana do Matos/RN torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - 
LP para o Complexo Eólico Ventos de Santana, com 176 MW de potência total instalada, a ser instalada 
a uma área de 59,48 ha, localizada na zona rural do município de Santana do Matos/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula
 Responsável Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licen-
ça Prévia - LP, com prazo de validade até 26 de julho de 2021 em favor do empreendimento Complexo 
Fotovoltaico Serra do Mel II, composto por 4 usinas fotovoltaicas, localizado na Vila Guanabara, no 
município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0835775-
87.2016.8.20.5001, proposta pela EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a EXECUTADA: FRANCISCA
EUZILENE DE MENDONCA, sendo determinada a CITAÇÃO de FRANCISCA EUZILENE DE MENDONCA(CNPJ: 19.145.040/0001-50),  para
que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 5.586,37, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados
em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento)
do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de
que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias,
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Natal, 11 de
novembro de 2019.

                   JORNAL “ AGORA RN ”
02 + 03 / 03 / 2020

LICENÇA AMBIENTAL

(ESPÓLIO) ANISIO LEITE JUNIOR inscrito no CPF: 003.354.284-87 torna público, conforme a 
resolução do CONAMA Nº. 237/97, que requereu à SEMURB em 21/02/2020, através do Processo 
Administrativo Nº. 20200069894, a Licença Simplificada para o funcionamento de um edifício não re-
sidencial com área construída de 191,41m² em um terreno de 322,45 m², situado na Avenida Xavier 
da Silveira, 1156 – Lagoa Nova, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, CPF/MF n°330.749.174-15., torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licen-
ça Simplificada para Agricultura Não Irrigada para produção de cana de açúcar, localizado na Fazendas 
Santa Cruz na zona rural do município de Canguaretama/ RN.

NATAL / RN, 03 de Março de 2020.
AUGUSTO DE ALMEIDA NETO 

Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES, CPF Nº 339.270.731-72, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de 
Alteração para Extração de Saibro em uma área de 7,62 ha, localizada na Fazenda Mergulhão, Zona 
Rural, Município de Touros/RN.

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

MC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:08.229.957/0001-16, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a (Licença Simplificada) para o (CONDOMINIO FECHADO DE LOTES), localizado 
(NA RUA URUAÇU, Nº 1370, ZONA DE EXPANSÃO URBANA, BAIRRO SÃO JOSÉ, MACAIBA/RN).

MC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE  OPERACÃO – LO

NICOLAS RIBEIRO PACHECO, CPF 078.856.864-77, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA A LICENÇA DE OPERAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE ATÉ 28.02.2026, EM 
FAVOR DO EMPREENDIMENTO TRANSPORTE DE CARGAS  PERIGOSAS, (GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO – GLP), COM CAPACIDADE TOTAL DE TRANSPORTE DE 18,53 TONELADAS. 

NICOLAS GONÇALVES PACHECO 

TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores sócios da sociedade TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA para a REUNIÃO 
DE SÓCIOS, na sede do escritório de advocacia que patrocina os interesses da sociedade, esse situado na Rua Ceará 
Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240, com primeira chamada às 08h00 do dia 10 de março de 2020, e segunda 
chamada às 09h00, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia:

1.   Alteração da sede da sociedade da Rua Doutor Múcio Galvão, 420, Barro Vermelho, Natal/RN, para a Rua 
Ceará Mirim, 702, Sala 02, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240;

2.   Acréscimo ao contrato social de cláusula expressamente fundamentada no artigo 1.085 do Código Civil, aonde 
constará ainda, a exigência de que para manter-se na sociedade os sócios deverão estar permanentemente com seus 
nomes e Cadastros de Pessoas Físicas – CPF, limpos, sem restrição perante órgãos de proteção ao crédito, bem como, 
livre de protestos ou certidões falimentares positivas, que ponham em risco negócios imobiliários e bancários eventual-
mente pretendidos pela sociedade, cabendo assim a exclusão unilateral desse sócio da sociedade; 

3.  Outros assuntos de interesse da sociedade.

Natal/RN, 27 de janeiro de 2020.

GOSTOSO EIEDOM AS
P.P/ Bruno Pacheco Cavalcanti

A atual temporada da Série A 
do Campeonato Italiano corre risco 
de não ser concluída se mais jogos 
forem adiados por causa do surto 
do novo coronavírus, disse o presi-
dente-executivo da Inter de Milão, 
Giuseppe Marotta, durante o fim 
de semana.

“Se mais jogos forem cancela-
dos, sim, corremos esse risco. Como 
alguns jogos foram adiados e ou-
tros não, o saldo do campeonato foi 
alterado. Isso porque se torna um 
torneio distorcido. Você só precisa 
pensar em lesões e suspensões. 
Além disso, há o aspecto psicológico 
quando você olha para a classifica-
ção”, afirmou o dirigente.

O jogo entre Juventus e Inter 
de Milão, em Turim, que seria dis-
putado no domingo (1º), foi um dos 
cinco adiados pela Lega Calcio, que 
organiza a competição. Os jogos, 
todos em regiões onde os eventos 
esportivos foram proibidos pelo 
governo, devem ser realizados com 
portões fechados.

A Itália registrou mais de 1.100 
casos confirmados de coronavírus 

desde que o contágio veio à tona 
nas regiões ricas do norte em 20 de 
fevereiro. Pelo menos 29 pessoas 
morreram.

A partida entre Inter de Milão 
e Sampdoria, em Milão, foi uma 
das quatro adiadas no domingo 
passado e Marotta disse que um 

calendário sobrecarregado dificulta 
o reagendamento de jogos por falta 
de datas disponíveis.

A Lega Calcio convocou uma 
reunião de emergência para esta 
quarta-feira (4) para discutir as con-
sequências das medidas do governo 
e o reagendamento de partidas.

O elenco do Atlético-MG não 
escondeu a decepção com o empate 
por 1 a 1 com o Boa Esporte, no do-
mingo (1º), em Varginha. “Péssimo 
para a gente”, disse rapidamente 
o atacante Ricardo Oliveira. O 
resultado tirou o Atlético, pela pri-
meira vez, da zona de classificação 
para as semifinais do Campeonato 
Mineiro.

“Começamos bem, criamos 
várias chances, não conseguimos 
concluir ao gol. No segundo tem-
po, eles adiantaram a marcação e 
não conseguimos jogar. Estávamos 
querendo a bola no pé, mas às ve-
zes tinha que receber no espaço va-
zio. Agora é trabalhar, tem clássico 
(contra o Cruzeiro) pela frente”, 
avaliou o zagueiro Gabriel.

Um dos melhores jogadores do 
Atlético em campo, o goleiro Vic-
tor também lamentou o empate. 
“A gente teve chance de fazer um 
placar melhor, acabou sentindo o 
desgaste da viagem, campo mo-
lhado, chuva, o próprio momento 
da temporada que a confiança 
está fragilizada, com duas eli-
minações seguidas. Acabamos 

sendo um time previsível. Agora 
é procurar aprender com nossos 
erros”, completou.

O tropeço, contudo, não deve 
desanimar a torcida. Poucas horas 
antes do jogo, o clube anunciou a 
contratação do técnico Jorge Sam-
paoli, ex-Santos. Gabriel comemo-
rou a chegada do argentino, que 

poderá estrear logo em um clássi-
co com o Cruzeiro, no sábado que 
vem, pelo Estadual.

“A expectativa é boa. O Sampa-
oli é um grande treinador, vence-
dor, com uma grande filosofia. Te-
mos que evoluir, nossa margem de 
erro já passou do limite. Não temos 
mais desculpas para dar”.

Torcedores já foram proibidos de entrar em algumas partidas devido ao coronavírus

Jorge Sampaoli (foto) aceitou proposta do Galo, após a demissão de Rafael Dudamel

Presidente da Inter diz que 
Italiano pode ser paralisado

Jogadores do Atlético já projetam 
trabalhar com Jorge Sampaoli no clube

Surto de coronavírus na Itália pode interromper andamento do 
campeonato nacional nesta temporada, deixando em aberto a competição

Coronavírus

Novo chefe

Daniele Mascolo / Reuters

Ivan Storti / Santos FC / Arquivo

ENGIE SOLAR FLORESTA II GERAÇÃO CENTRALIZADA SPE S.A.
NIRE 24300012101 - CNPJ/MF Nº 23.741.520/0001-50

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/02/2020
Data, hora e local: 21/02/2020, às 10 h, na sede social da Cia.. Convocação e Presença: dispensada a convocação, 
presença da totalidade do capital. Mesa: Ricardo Barros de Vasconcelos Lima - Presidente; Francisco Henrique 
de Vasconcelos Parra - Secretário. Deliberações: 1. O capital social da Cia. encontra-se totalmente integralizado 
e, por julgar o capital social excessivo para a realização do objeto social da Cia., a acionista aprova, com fulcro no 
artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social da Cia., no montante de R$ 3.877.522,00, com cancelamento 
das ações correspondentes e mediante a restituição do montante à acionista Engie Solar Floresta Geração Centralizada 
Holding S.A. 2. A acionista consigna que o Conselho Fiscal da Cia. não foi instalado no presente exercício, não 
havendo, portanto, parecer a ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º da Lei 
das S.A. 3. A acionista registra que, em face do disposto acima e nos termos do artigo 174 da Lei das S.A., a eficácia 
da deliberação de redução do capital social fica condicionada ao cumprimento do que segue: (I) publicação da 
presente ata; (II) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação, sem que tenha sido apresentada 
pelos credores quirografários oposição à deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova 
do pagamento e/ou depósito judicial respectivo; e (III) registro da ata de AGE deliberando sobre a alteração da 
Clausula 5ª do Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social após sua redução. Encerramento: Nada 
mais, lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada. Areia Branca, 21/02/2020.
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O técnico do ABC, Francisco 
Diá, elogiou o desempenho da sua 
equipe após a goleada por 8 a 0, 
contra o Palmeira, na noite do do-
mingo (1º), em partida válida pela 
terceira rodada da Copa RN, tor-
neio equivalente ao segundo turno 
do Campeonato Potiguar. Para o 
treinador, o placar elástico poderia 
ter sido maior caso o clube “forças-
se” um pouco mais.

“Imprimimos um ritmo forte do 
começo ao fim, sem dar espaço, sem 
dar chances ao adversário. Acredi-
to que o placar, se tivéssemos força-
do mais um pouquinho, teria sido 
até maior. Precisamos desse saldo 
de gols para caminhar em busca da 
classificação e, se possível, conquis-
tar o primeiro lugar”, comentou o 
técnico alvinegro.

A goleada deixou o ABC isolado 
na liderança da competição, com 
nove pontos em três jogos. Além da 
vantagem na pontuação, o saldo de 
gols também deixa o clube em situa-
ção mais confortável. Já são 16 gols 
feitos e apenas um sofrido. A média 
é de 5,3 gols por partida.

Na próxima quinta-feira (5), o 
ABC enfrenta o Vasco pela segun-
da fase da Copa do Brasil, no Ma-
racanã. Francisco Diá diz ter noção 
das limitações do seu elenco, mas 
acredita na correção dos problemas 
antes do jogo para que o ABC bri-
gue pela classificação no Rio.

“A nossa equipe está consciente 
da sua capacidade e do que pode 
fazer. Sabemos que o Vasco é um 
gigante do futebol brasileiro, prin-
cipalmente jogando no Maracanã, 
com casa cheia. É um adversário 
muito difícil, qualificado e é favo-
rito. Nos resta descansar os joga-
dores, corrigir algumas coisas que 
vimos no jogo de domingo e prepa-
rar bem o time para esse confronto 
importante. Ver o que teremos de 
melhor para ir com uma equipe 
competitiva e tentar essa classifi-
cação”, destacou.

Caso consiga se classificar, o 
ABC levará R$ 1,5 milhão para 
os cofres do clube. Além de elevar 
o moral do time, devido um resul-
tado positivo diante de um time da 
série A do Campeonato Brasileiro. Treinador Francisco Diá elogiou a postura do time alvinegro diante do Palmeira e já planeja o confronto na quinta contra o Vasco

Diá elogia time após goleada e já projeta 
confronto contra o Vasco pela Copa do BR
Treinador alvinegro enalteceu a partida feita pelo seu elenco na partida contra o Palmeira, em que o time ganhou por 8 a 0,
e já planeja o jogo que irá disputar contra o Vasco, na quinta-feira (5), pela Copa do Brasil - confronto que vale R$ 1, 5 milhão

Expectativa

José Aldenir / Agora RN

O América venceu o Santa Cruz 
por 4 a 0, na tarde do domingo (1º), 
na Arena das Dunas, em Natal, 
pelo Campeonato Potiguar. Com 
a vitória, o time garante mais três 
pontos na competição, chegando 
aos seis, em dois jogos disputados.

Para o técnico do alvirrubro, 
Roberto Fernandes, a expulsão do 
meia Alexsandro, do Santa Cruz, 
ainda no primeiro tempo, ajudou 
para que o América tivesse mais 
liberdade dentro de campo, para 
criar as jogadas.

“Eu acho que o jogo tomou um 
rumo diferente após a expulsão do 
jogador do Santa Cruz. Não que a 
nossa expectativa fosse diferente 
de uma vitória diante do nosso tor-
cedor, e uma vitória com proprieda-
de, mas a expulsão acabou abrindo 
e criando mais espaços. Por incrível 
que pareça, o resultado de 4 a 0 não 
foi nem de longe o que foi o desem-
penho do jogo, em que cabia muito 
mais”, contou.

Os gols feitos pelo time ame-
ricano ajudam na luta pela lide-
rança, que pode ser definida, já na 
quarta-feira (4), pelo saldo de gols. 
O atual líder, ABC, tem 15 gols de 

saldo, com 16 feitos e um sofrido, 
enquanto o alvirrubro tem sete, 
sendo oito feitos e um sofrido.

Segundo Roberto Fernandes, se 
não fosse o goleiro Farley, do San-
ta Cruz, a vitória poderia ter sido 
mais elástica do que foi. O goleiro 
fez boas defesas no segundo tempo, 
mas não pode evitar a ampla van-
tagem americana na partida.

“Eu acho que, naturalmente, 
a equipe deu uma desacelerada 
até porque vem de uma sequência 
grande de jogos. Nós temos alguns 
jogadores experientes que soube-
ram controlar o jogo com seguran-
ça, mas ainda assim tivemos, no 
mínimo, umas seis oportunidades 
de gols cara a cara com o goleiro 
Farley que foi muito bem. Então, 
uma análise que a gente faz re-
sumidamente: o América veio e 
cumpriu o seu papel respeitando 
o adversário e fez o resultado que 
interessava, que era a vitória”, con-
cluiu o treinador.

Técnico do América, Roberto Fernandes

“Expulsão abriu mais espaços”, 
diz Roberto Fernandes após vitória

Opinião

José Aldenir / Agora RN

Potiguar Phillipe Lins é o 
novo contratado do UFC

Novidade

Ex-campeão do Grande 
Prêmio peso-pesado da Profes-
sional Fighters League (PFL) 
em 2018, quando faturou US$ 
1 milhão (R$ 4,4 milhões na 
ocasião), o potiguar Philipe Lins 
está de casa nova. O atleta foi 
contratado pelo Ultimate Fi-
ghting Championship e já tem 
data para estrear, no dia 2 de 
maio, diante do veterano e ex-
-campeão Andrei Arlovski, no 
UFC Fight Night 174, que acon-
tecerá em Oklahoma (EUA).

A informação foi confirmada 
pelo site The Oklahoman e co-
memorada pelo atleta em suas 
redes sociais. Em uma publi-
cação, o atleta agradeceu pela 
oportunidade de participar de 
um dos principais eventos de 
luta do mundo.

“Nunca pare de lutar pelo 
que você acredita e pelos seus 
sonhos. Quero agradecer pri-
meiramente a Deus, a minha 

família, ao meu empresário aos 
meus treinadores que sempre 
acreditaram e acreditam no 
meu trabalho e ao PFL pela 
oportunidade de mudar minha 
vida. Obrigado ao UFC pela 
oportunidade de trabalhar no 
maior evento de MMA do mun-
do”, postou no seu Instagram.

Com 34 anos e um cartel 
de 14 vitórias e três derrotas 
no MMA profissional, Philipe 
não entra em ação desde o dia 
31 de dezembro, quando derro-
tou Josh Copeland por nocaute 
técnico no quarto round e se tor-
nou milionário ao conquista o 
GP peso-pesado da PFL. Dos 14 
triunfos do brasileiro, oito foram 
por nocaute e outros quatro por 
finalização, além de outros dois 
na decisão dos árbitros.

Na primeira luta, o poti-
guar irá enfrentar o experiente 
Andrei, de 41 anos, que tem 28 
vitórias e 19 derrotas.


