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Vice-prefeita 
Elienai rompe 
com Taveira e 
entrega secretaria

“Miséria em Natal 
me incomoda”, 
diz pré-candidato 
do Novo a prefeito

Em nota, prefeito disse que 
esperava mais da gestão dela à 
frente da Assistência Social

Advogado e empresário 
Fernando Pinto conta por que 
decidiu ser candidato em 2020

Parnamirim 04 Avaliação 04

José Aldenir / Agora RN Partido Novo / Divulgação
Reforma 08 e 09

Comissão da Previdência é instalada
Grupo de deputados terá 30 dias para discutir texto da reforma. 
Primeira semana será dedicada à apresentação das emendas

Eduardo Maia / ALRN

RECEBA EM CASA SUA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL AGORA RN. LIGUE 3027-1690

No RN, casos de dengue sobem 
quase 19% em 2020, afirma Sesap

Saúde 06

Rio Grande do Norte já registra 2.314 casos prováveis de dengue, zika ou chikungunya em 2020, segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, restando apenas confirmação laboratorial. Em comparação com 2019, o número é 18,97% maior

Professores mantêm 
greve e aguardam 
contraproposta
Educadores voltaram a rechaçar 
pagamento escalonado do novo 
piso salarial proposto pelo governo

Educação 05

Exportações do
RN caem 38% no 1º 
bimestre, diz Fiern
Vendas para o exterior somaram 
US$ 55,9 milhões entre janeiro e 
fevereiro, segundo levantamento

Comércio 07

RN tem 11 casos 
suspeitos de 
coronavírus
Em todo o País, são 930 casos 
suspeitos e 25 confirmados, 
segundo Ministério da Saúde

Saúde 06

Bombeiros alertam 
para afogamentos 
em açudes
Igarn registrou o “sangramento” 
de seis açudes em 15 dias. 
Crianças são as mais vulneráveis

Perigo 12

Vereadores chamam 
novo secretário para 
discutir emendas
Parlamentares querem evitar 
à Justiça para que emendas 
impositivas sejam pagas este ano

Em Natal 03

Calendáriol 16

América se prepara 
para maratona
de nove jogos
Em apenas um mês, clube terá 
compromissos por Copa do 
Brasil, Estadual e Copa do NE

Canindé Pereira / América

Integram a comissão especial os deputados Raimundo Fernandes, Dr. Bernardo, George Soares e Albert Dickson
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Exceção feita à palavra 
“ambulância”, escrita de 
trás para frente nas viaturas 

para facilitar a leitura pelo espelho 
retrovisor do carro que está à frente, 
a utilidade dos sinais trocados para 
por aqui.

Ronaldinho Gaúcho, que era o 
mestre em olhar para um lado antes 
de passar a bola para o outro, foi 
uma referência nas quatro linhas, 
mas sua engenhosidade não foi 
sufi ciente para livrá-lo de problemas 
com as autoridades paraguaias.

Em outras palavras, um dia a 
casa cai.

A ideia de que é possível 
endossar uma manifestação 
originalmente concebida para 
desancar as instituições da 
República e depois simplesmente 
negar esse intuito, mantendo a 
chama desse propósito viva, é “non 
sequitur”, uma falácia lógica cuja 
conclusão não decorre de uma 
premissa razoável.

A ideia de que a democracia 
representativa pode ser recriada a 
partir de uma agenda destrutiva 
de internet, de extrema direita, é 
mais ou menos – guardadas as 
devidas proporções – parecida 
com as estratégias usadas pelo PT 

no passado recente para manter 
coagidas as instituições.

Quem tem um mínimo de 
memória sabe o papel de relevância 
do Movimento Sem Terra (MST) 
nessa política de coação. Ela 
prosperou muito ainda durante o 
governo FHC que, por seu conteúdo 
social democrata, não reprimiu 
as invasões e manifestações que se 
davam por qualquer motivo.

Pressionado pelo slogan 
“herança maldita”, o social 
democrata não conseguiu governar, 
a despeito do sucesso do Plano Real 
e da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
amplamente combatidos à época 
pelo PT.

Hoje, à luz de um governo de 
extrema direita, que nunca conversa, 
é até estranho que movimentos 
sociais de esquerda tenham um 

comportamento mais civilizado, 
que teria caído muito melhor lá 
atrás, quando FHC fez as primeiras 
privatizações, por exemplo.

Com a eleição e reeleição de 
Lula, ajudado por um período de 
aquecimento das commodities, 
o Brasil construiu o superávit 
primário que ainda hoje protege o 
País. Entre erros, houve também 
muitos acertos.

E a política de coalizão 
exercitada nesse tempo permitiu 
um fortalecimento institucional tão 
substancial que acabou se voltando 
contra Lula no caso do Mensalão e 
pegou em cheio a sucessora Dilma 
Rousseff, fragilizada por um 
governo desastroso do ponto de vista 
econômico.

Em nome de uma mudança 
total, o governo Bolsonaro agora 
quer implodir tudo o que foi 
criado para reinstituir um novo 
aparelhamento estatal, mesmo 
passando por cima dos acertos, em 
nome de uma agenda puramente 
ideológica.

Esse é o problema da polarização 
política. Em nome de um novo que 
nunca existiu, invertem-se sinais, 
indicando sempre o indesejável 
caminho para o autoritarismo.

Autoritarismo, não
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NOTAS & INFORMES
PRESSÃO

As propostas de modifi cações no 
texto da reforma da Previdência, que 
devem ser apresentadas ofi cialmente 
hoje, foram assinadas por 11 
deputados. Pela expressividade, 
é bem provável que a bancada do 
governo ceda pelo menos no ponto 
que diz respeito aos inativos.

GREVE DOS PROFESSORES
Impasse na greve dos professores 

do Estado. O governo mantém 
sua proposta para pagar o piso do 
magistério (parcelado em 3 vezes), 
mas diz que está aberto a ouvir uma 
contraproposta. Os educadores, por 
sua vez, dizem que cabe ao governo 
melhorar a proposta. Enquanto isso, 
a paralisação continua...

EM BOA HORA?
A vice-prefeita de Parnamirim, 

Elienai Cartaxo, que já não tinha 
bom relacionamento com o prefeito 
Rosano Taveira há pelo menos 
uns dois anos, deixou para os 45 
do segundo tempo para romper 
politicamente com o prefeito. O 
anúncio, às vésperas das eleições, 
pode não soar bem.

IDENTIDADE PARTIDÁRIA
Mais da metade dos vereadores 

de Natal já decidiu ou pelo menos 
cogita mudar de partido nesta janela 
partidária. Número impressionante 

A presidente do Sinsp, Janeayre Souto, não fi cou satisfeita com 
a proposta apresentada ontem por um grupo de deputados 
estaduais para a reforma da Previdência. Os parlamentares 

sugerem reduzir a alíquota mínima da proposta para 8% (4 pontos 
percentuais a menos do que o que foi proposto pelo governo). Ela 
quer, porém, que a taxação comece em 7,5%. A representante dos 
servidores vai cobrar, em reunião com os deputados nesta terça-feira 
(10), que a faixa de isenção para os inativos seja mantida em R$ 
6.101,06, como é atualmente. O governo quer baixar para R$ 2,5 mil 
e os deputados propõem isentar os que recebem abaixo de R$ 3,5 mil.

Ainda é pouco

e que demonstra como boa parte das 
legendas no Brasil são, na verdade, 
apenas galhos para acomodar 
provisoriamente os políticos.

CHAPÃO
Em Canguaretama, nada menos 

que 9 dos 13 vereadores migraram 
para o PSDB. Como as coligações 
não são mais permitidas, formarão 
um “chapão” na tentativa de 
reeleger todos do grupo. Movimento 
que deve se repetir em vários outros 
municípios pelo País afora por causa 
das mudanças na lei.

LICENÇA
O deputado estadual Allyson 

Bezerra (Solidariedade) está com 
a cabeça na eleição de Mossoró. 
Tanto que estuda pedir licença do 

mandato na Assembleia para se 
dedicar integralmente à campanha. 
Seu colega de partido Kelps Lima 
(Solidariedade) avalia fazer o 
mesmo. Os suplentes imediatos dos 
dois são o subtenente da PM Eliabe 
Marques e o empresário Fernando 
Antônio Bezerra, assessor da Fiern.

DE SECRETÁRIO A VEREADOR
Pelo menos três auxiliares do 

prefeito Álvaro Dias são cogitados 
para a eleição de vereador este ano 
em Natal. São eles o procurador-
geral do Município, Carlos Castim, 
e as secretárias Danielle Mafra 
(Esporte e Lazer) e Sheilla Freitas 
(Segurança Pública e Defesa 
Social). Se querem ser candidatos, 
eles precisam se afastar do cargo 
até 4 de abril.
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ARTIGO

Usucapião é a forma de adquirir um imóvel através 
da posse prolongada. Com o novo Código de Processo 
Civil, a modalidade extrajudicial foi regulamentada 

através do artigo 1.071.
Segundo o referido dispositivo, a Lei de Registros Públi-

cos (Lei 6.015/73) passa a ser acrescida do artigo 216-A, que 
regula o procedimento do usucapião a ser requerido perante 
o ofi cial de registro de imóveis da situação do bem.

Sem dúvidas, é um processo mais célere, simples e 
econômico se comparado ao realizado perante o Judiciário.

Diversos documentos podem ser solicitados, ambos 
para mensurar a dimensão do imóvel, a comprovar o tempo 
da posse e ainda demonstrar seu justo título, devendo ser 
anexadas também as certidões negativas do imóvel e do 
Usucapiente (requerente).

Com base no artigo 1238, podemos enumerar as princi-
pais modalidades de usucapião:

- Ordinária: Posse contínua de 10 anos no imóvel, boa-fé 
e justo título;

- Extraordinária: Posse contínua de 15 anos no imóvel, 
independe de título e boa-fé. Nesse caso, possibilita-se a 
redução do prazo 
para 10 anos caso o 
possuidor estabeleça 
moradia habitual no 
imóvel, tenha realiza-
do obras, ou mesmo 
investido em serviços 
de produção no local;

- Especial Rural: 
Posse por 5 anos de 
imóvel em zona rural, 
sendo área não superior a 50 hectares e produtiva através 
do trabalho próprio ou da família, tendo nela sua moradia. 
Nesse caso, o possuidor não pode ter outro imóvel.

- Especial Urbana: Posse por 5 anos em imóvel na zona 
urbana, área não superior a 250m². Nesse caso, o possuidor 
não pode ter outro imóvel e este deve ser sua moradia.

- Especial Familiar: Posse exclusiva e contínua por 
2 anos em imóvel urbano de até 250m², na situação do 
ex-cônjuge ou ex-companheiro ter abandonado o lar. Nesse 
caso, a utilização deve ser para moradia própria ou de sua 
família e será cabível desde que o requerente não possua 
outro imóvel.

Quanto à duração do procedimento extrajudicial, do 
protocolo até a matrícula, estima-se prazo de oito meses, 
levando como parâmetro os procedimentos realizados pelo 
escritório Lima Cortez Advogados Associados no Ofício 
Único de Tibau do Sul.

Com a abertura da matrícula, a posse passa a ser 
propriedade e concede ao proprietário direitos mais amplos, 
seguros e concretos sobre o imóvel usucapido.

Usucapião extrajudicial

Hugo Lima ► Advogado

Sem dúvidas, é um
processo mais célere,
simples e econômico se
comparado ao realizado 
perante o Judiciário”

“



TERÇA-FEIRA, 10.03.2020 Geral 3

O Rio Grande do Norte vai re-
ceber R$ 254 milhões a mais para 
a educação, em 2026, caso seja 
aprovada pelo Congresso Nacional 
a proposta de emenda à Constitui-
ção nº 15, que aumenta a destina-
ção de recursos do governo federal 
para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Fundeb).

Pela proposta, que está sendo 
analisada por uma comissão es-
pecial na Câmara dos Deputados, 
os recursos federais vão aumentar 
gradativamente nos próximos anos 
para até 20% do total em 2026. Em 
2031, poderia chegar a 40%. Hoje, 
o governo federal é responsável por 
10% dos recursos do Fundeb.

A PEC do Fundeb, que é apoiada 
pelos governadores, vai benefi ciar os 
estados que têm maior desigualda-
de na educação. Segundo a propos-
ta, em 2026, o governo federal deve 
transferir cerca de R$ 16 bilhões a 
mais do que em 2020 – 75% para os 
estados e municípios mais pobres e 
25% por resultados educacionais.

Para as transferências aos entes 
mais pobres, simulações realizadas 
pela Consultoria do Orçamento da 
Câmara dos Deputados, com dados 
de 92% dos municípios, apontam 
que  mais da metade desses novos 
recursos iriam para três estados: 
Bahia, Maranhão e Ceará. Quem 
ganha mais é a Bahia: de R$ 3,2 

bilhões transferidos pelo Fundeb 
em 2020, passará a receber R$ 5,3 
bilhões em 2026, ou seja, uma dife-
rença de R$ 2,1 bilhões.

No caso do Rio Grande do Nor-
te, o acréscimo seria de pelo menos 
R$ 254 milhões em 2026, com rela-
ção a 2020. Em 2019, o RN recebeu 
R$ 897 milhões do Fundeb. Para 
este ano, a projeção é que o Estado 
receba R$ 926 milhões.

Além do aumento de recursos 
do governo federal, uma novidade 
é o critério de distribuição pelo Va-
lor Aluno Ano Total (Vaat), que le-
va em a consideração a totalidade 
de recursos vinculado à educação.

Atualmente, a distribuição é 
feita apenas com base nas receitas 
do Fundeb. Essa mudança vai ga-

rantir mais recursos para os mu-
nicípios que hoje destinam pouco 
dinheiro à educação. Outros muni-
cípios com maior arrecadação não 
receberão além do que já recebem.

Escolas estaduais e municipais 
também vão ganhar recursos por 
resultado, a partir de um indicador 
de desempenho que deve ser esta-
belecido por lei ordinária.

O Congresso tem até dezem-
bro para aprovar a PEC 15/15 e o 
projeto de lei que vai regulamen-
tá-la. Isso porque, de acordo com 
a Emenda Constitucional 53/2006, 
o Fundeb atual tem validade ape-
nas até o fi m de 2020. Caso o novo 
Fundeb não seja aprovado, estados 
e municípios vão perder recursos 
para educação.

Com as regras atuais do Fun-
deb, o valor mínimo aplicado por 
aluno em 2020 é de R$ 3.965. Com 
as mudanças de PEC 15/15, as 
escolas vão investir em 2021 no 
mínimo R$ 5.220 por aluno, um 
aumento de 31,7%. Caso as regras 
atuais fossem mantidas, as escolas 
teriam no mínimo apenas R$ 4.335.

Em 2019, o Fundeb distribuiu 
R$ 168,5 bilhões para o ensino 
básico em redes de escolas esta-
duais e municipais. Hoje, o Fundo 
garante 63% dos recursos que os 
municípios investem em educação. 
Muitos municípios dependem das 
transferências do Fundeb porque 
têm uma baixa arrecadação de IP-
TU e ISS, tributos que devem ter 
uma parcela destinada às escolas. 

O Fundeb ajuda a equilibrar a 
distribuição dos recursos para edu-
cação, combatendo desigualdades 
regionais ao transferir a arrecada-
ção de tributos da União, estados, 
Distrito Federal e municípios.

O QUE É O FUNDEB
O Fundeb é composto por recur-

sos arrecadados por estados e mu-
nicípios e da complementação feita 
pela União. O fundo é hoje o prin-
cipal mecanismo de fi nanciamento 
da educação básica, que vai da 
creche ao ensino médio. O dinheiro 
é usado para pagamento da maior 
parte dos salário dos professores e 
para ações de manutenção e desen-
volvimento do ensino, como obras e 
aquisição de equipamentos.

SEEC DEFENDE NOVO FUNDEB
Em nota, a Secretaria Estadu-

al de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Seec) disse que “a aprova-
ção do novo Fundeb é necessária, 
pois o fundo é vital para a educa-
ção básica do País”.

Os recursos adicionais, segundo 
a pasta, se vierem, serão investidos 
em ações que garantam mais ma-
trículas da educação em tempo inte-
gral, mais creches, o fortalecimento 
de programas como o transporte es-
colar e a valorização dos professores.

Além disso, a pasta destacou que 
o aumento na verba do Fundeb aju-
daria na efetivação de metas previs-
tas no Plano Estadual de Educação.

Em janeiro de 2020, o RN rece-
beu R$ 227 milhões do Fundeb. A 
rede estadual de ensino fi cou com 
35% do valor. O restante foi ratea-
do para os municípios.

Com proposta que está no Congresso, escolas receberiam mais verba por desempenho

RN receberia R$ 254 milhões a mais com 
novo Fundeb, aponta estudo da Câmara
Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 168,5 bilhões para o ensino básico em redes de escolas estaduais e municipais. Hoje,
Fundo garante 63% dos recursos que os municípios investem em educação. RN recebeu no ano passado R$ 897 milhões

Educação

Danilo Bezerra / Seec

Vereadores de Natal aprova-
ram nesta segunda-feira (9) um 
convite para que o novo secretário 
municipal de Governo, Fernando 
Fernandes, visite a Câmara Muni-
cipal na semana que vem. A ideia 
é que o secretário compareça à 
próxima reunião da Comissão de 
Finanças, Orçamento, Controle e 
Fiscalização, que está marcada pa-
ra segunda-feira (16).

Os parlamentares querem 
discutir com o novo secretário o 
pagamento das chamadas “emen-
das impositivas”, que são recursos 
destinados pelos vereadores na lei 
orçamentária anual para obras e 
serviços específi cos. Cada vereador 
tem uma “cota” de aproximada-
mente R$ 516 mil por ano.

“Nós decidimos pelo convite, 

até para aproximar os poderes 
Executivo e o Legislativo. Não há 
necessidade de acionarmos a Jus-
tiça para que as emendas imposi-
tivas, que já estão aprovadas no 
orçamento por lei, sejam aplica-

das. Entendemos que o secretário 
Fernandes é muito sensível na sua 
forma de acessibilidade a todos os 
edis que compõem esta Casa. Es-
se convite vai ajudar para que ele 
tenha conhecimento da situação 

e busque ser esse interlocutor de 
uma forma objetiva”, disse o pre-
sidente da comissão, o vereador 
Raniere Barbosa (Avante).

No ano passado, vereadores de 
Natal ameaçaram ir à Justiça para 
que a Prefeitura determinasse o 
cumprimento das emendas imposi-
tivas. Após pressão dos parlamenta-
res, a gestão municipal lançou uma 
licitação para contratar a execução 
de serviços de infraestrutura na ci-
dade usando recursos das emendas.

As obras contempladas pela 
Câmara Municipal estão localiza-
das nas quatro regiões da cidade 
e vão de pavimentação de ruas, 
construção de rampas de acesso 
em localidades com pouca mobili-
dade até serviços de drenagem e 
manutenção de galerias.

Convite para Fernando Fernandes foi aprovado ontem na Comissão de Fiscalização

Vereadores convidam novo secretário
Emendas impositivas

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

A juíza Anuska Felski 
da Silva, da 2ª Vara Cível de 
Navegantes (SC), agendou 
para 29 de junho a audiência 
de conciliação entre o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) e o empresário Lu-
ciano Hang, do grupo Havan, 
mais conhecido como “Véio da 
Havan”. O petista processa 
Hang por calúnia e difamação 
sob acusação de ter patroci-
nado um avião que sobrevoou 
o litoral catarinense com a 
mensagem “Lula cachaceiro 
devolve meu dinheiro”. Lula 
cobra R$ 100 mil de indeniza-
ções pelo caso.

Lula e Luciano 
Hang ficarão 
frente a frente

Audiência

R$ 926 mi
DESTAQUE

é o que o Rio Grande
do Norte espera receber
em 2020 com o Fundeb
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O pré-candidato do Partido No-
vo à Prefeitura do Natal, Fernando 
Pinto, disse nesta segunda-feira (9) 
que o governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema – maior experiência 
do Novo no Poder Executivo até 
agora –, foi vítima de uma “cilada” 
na polêmica sobre o reajuste para 
servidores do estado.

Em fevereiro, mesmo com o 
estado sob forte crise fi scal, Zema 
encaminhou para a Assembleia 
Legislativa um projeto que au-
mentava os salários de servidores 
da segurança pública em 42%. 
O impacto fi nanceiro, segundo o 
governo mineiro, seria de R$ 9 
bilhões em três anos.

Os deputados estaduais apro-
varam a proposta, mas, para cau-
sar desgaste ao governador, es-
tenderam o aumento para todas 
as categorias do funcionalismo, o 
que elevou signifi cativamente o 
impacto fi nanceiro. Atualmente, 
Minas tem mais de 346 mil servi-
dores, dos quais apenas 12% são 
policiais militares.

O governador de Minas tem 
até 17 de março para decidir se 
sanciona ou veta o projeto apro-
vado na Assembleia. O presiden-
te da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), afi rmou 
no mês passado que o aumento 
inviabiliza a adesão de Minas 
Gerais ao regime de recuperação 
fi scal, acordo que é defendido por 
Romeu Zema como saída para a 
crise do estado.

Na avaliação de Fernando Pin-
to, que é advogado e empresário, 
“Zema sofreu uma cilada no Gover-
no de Minas”. Ele conta que o rea-
juste para os agentes de segurança 
– criticado pela seletividade – era 

necessário para evitar “motins e 
greves”.

“As forças de segurança do 
estado vinham há cerca de cinco 
anos sem recomposição salarial. 
Zema não deu reajuste. Ele con-
cedeu essa recomposição, não 
reajuste, (para corrigir) uma de-
fasagem (nos salários) das forças 
militares”, argumentou Fernan-
do, em entrevista ao “Jornal Ago-
ra”, da Rádio Agora FM (97,9).

Para o pré-candidato do Novo 

em Natal, a proposta foi desfi gu-
rada na assembleia mineira. “A 
proposta foi para a Assembleia, e 
os abutres dela estenderam para 
todas as categorias. A partir daí, 
este reajuste coloca em risco todo 
o princípio de responsabilidade 
de Zema com Governo”, contou.

Segundo Fernando Pinto, a ação 
da Assembleia – de estender o rea-
juste para todo o funcionalismo es-
tadual – foi uma manobra para des-
gastar politicamente Zema. Caso o 
governador vete a proposta, segundo 
Fernando Pinto, haverá manifesta-
ções e confl itos em Minas Gerais. “O 
que desejam os deputados? Que Mi-
nas Gerais esteja um caos”, apontou.

Os motins de policiais são 
temidos por conta das manifes-
tações que ocorreram no início do 
ano no Ceará. No estado, os agen-
tes fi zeram uma paralisação de 
13 dias que provocaram confl itos 
nas ruas da capital e do interior. 
Dados divulgado pela Secretaria 
de Segurança Pública do Ceará 
apontam que o mês de fevereiro 
deste ano foi o mais violento desde 
2013. Foram 456 homicídios nos 
29 dias, sendo que deste total 312 
assassinatos ocorreram durante 
a greve dos policiais militares.

O pré-candidato do Partido No-
vo em Natal avalia que a legenda 
foi a que mais apoiou o governo Jair 
Bolsonaro em 2019 no Congresso.

“O Novo aprovou 98% da pauta 
do governo Bolsonaro. É um núme-
ro muito maior do que o da aliança 
do governo”, disse Fernando, que 
afi rmou que o seu partido apoiou 

o presidente porque viu projetos 
para melhorar a segurança pública 
e a economia.

O advogado disse que, por cau-
sa disso, espera receber o apoio em 
Natal dos apoiadores do presiden-
te. Ele afi rmou que duvida que os 
“bolsonaristas” da capital que ain-
da estão fi liados ao PSL (ex-partido 

de Bolsonaro) apoiem a candidatu-
ra a prefeito do deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade). A 
aliança entre as duas legendas é 
ventilada.

“Os bolsonaristas estão rompi-
dos e fragmentados aqui. A velha 
política do RN conseguiu dissipar 
um movimento liberal que estava 

sendo concentrado no PSL. Mas o 
bolsonarista não vai para o partido 
Solidariedade, que foi fi nanciado 
por empresas envolvidas na Lava 
Jato. Minhas críticas são à inco-
erência que existe. Como o PSL, 
que é liberal, se une com Bolsonaro 
e depois vão para forças que não 
construíam nada?”, colocou.

Natural de Pernambuco, mas 
que mora e tem negócios em Natal 
há mais de uma década, Fernando 
Pinto afi rmou que, apesar de não 
ser oriundo da capital potiguar, co-
nhece bem a cidade e sabe as neces-
sidades dela. Segundo ele, é preciso 
destinar atenção do poder público 

para todos os bairros de Natal. Ele, 
contudo, errou o númeor de bairros 
que a cidade tem. São 36.

“Natal tem 34 bairros que são 
importantes que sejam trabalha-
dos. Quando estive em Natal pela 
primeira vez, tinha 17 anos. Estou 
há 11 anos e meio aqui”, disse.

Fernando afi rma que foi atra-
vés do esporte praticado por ele, o 
remo, que começou a perceber as 
principais fragilidades da cidade. 
Ele afi rma  que o alto índice de 
violência também implicou na sua 
decisão de concorrer a prefeito.

“Rodei o RN inteiro, mas não 

foi de Tirol para Ponta Negra, nem 
tomando cerveja no Alecrim. Me 
assustei com Natal. Eu vou bem 
longe pelo Rio Potengi. 10% das 
pessoas por ali não votam. Essa 
miséria de Natal me incomodou 
muito. A violência também. Isso co-
meçou a me preocupar”, resumiu.

Fernando Pinto é pré-candidato à Prefeitura do Natal em 2020 pelo Partido Novo

Deputados querem “caos” em Minas, 
afirma pré-candidato do Novo em Natal

Fernando Pinto avalia que Novo foi
maior apoiador de Bolsonaro em 2019

Advogado e empresário diz que conhece Natal e 
que violência e miséria motivaram candidatura

Segundo advogado e empresário Fernando Pinto, Assembleia de Minas Gerais armou “cilada” para 
governador Romeu Zema ao aprovar reajuste de 42% para todas as categorias do funcionalismo

Avaliação

José Aldenir / Agora RN

Avice-prefeita de Parnami-
rim, Elienai Cartaxo, anunciou 
nesta segunda-feira (9) que es-
tá rompida politicamente com 
o prefeito Rosano Taveira. Em 
nota e em um vídeo publicado 
nas redes sociais, a vice-prefei-
ta disse que tomou a decisão 
após perceber que a gestão 
municipal se “distanciou” da 
população de Parnamirim.

“Conversando com as pes-
soas, percebo o seu sofrimento 
e escuto diariamente inúmeras 
reclamações. Isso também me 
frustra, pois sei que a gestão 
deixa a desejar e poderia ser 
melhor se estivesse mais sen-
sível aos anseios do povo”, afi r-
mou Elienai.

A vice-prefeita, que é cota-
da para disputar as próximas 
eleições pela oposição e que 
fi liou-se recentemente ao PL, 
disse estar insatisfeita com a 
“falta de compromisso” do atual 
prefeito. Ela também reclamou 
do que classifi cou como falta de 
“apoio político-administrativo” 
do prefeito Taveira à sua ges-
tão como secretária – ela ocu-
pava, desde o início da gestão, 
o cargo de secretária municipal 
de Assistência Social, Habita-
ção e Regularização Fundiária.

“Considero que fi z uma boa 
gestão, mas que poderia ter si-
do ‘excelente’ se tivesse recebido 
apoio necessário para efetivar 
as políticas sociais tão impor-
tantes para a nossa população. 
A partir de agora, estarei ainda 
mais próxima da população, co-
mo também intensifi carei o diá-
logo com outras forças políticas 
que queiram Parnamirim mais 
acolhedora e mais humana. 
Parnamirim precisa de alguém 
que cuide das pessoas”, afi rmou 
a vice-prefeita.

O prefeito Rosano Taveira 
disse ter recebido a notícia do 
rompimento “com surpresa”. 
Em nota, o gestor disse ter da-
do a Elienai, na Secretaria de 
Assistência Social, “autonomia 
fi nanceira e gestão plena, que 
poderiam ter se traduzido em 
resultados melhores e mais 
compatíveis com as exigências 
da atual gestão municipal, que 
é aprovada pela maioria dos 
parnamirinenses”.

Vice-prefeita 
rompe com 
Taveira: “Falta de 
compromisso”

Parnamirim

Vice Elienai e prefi eto Taveira

José Aldenir / Agora RN
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Os professores da rede esta-
dual de ensino decidiram conti-
nuar a greve que foi iniciada na 
semana passada no Rio Grande 
do Norte. A assembleia geral da 
categoria aconteceu nesta segun-
da-feira (9), na Escola Estadual 
Winston Churchill, no bairro de 
Cidade Alta, em Natal.

Sem acordo com o governo, os 
professores decidiram também 
que farão um ato em frente à 
Governadoria nesta quarta-feira 
(11). 

A próxima assembleia dos 
profi ssionais da educação está 
marcada para a tarde da sexta-
-feira (13), também na Escola 
Estadual Winston Churchill.

Os professores aguardavam 
a apresentação até ontem, por 
parte do governo, de uma nova 
proposta para pagamento do no-

vo piso salarial do magistério. A 
gestão estadual mantém a pro-
posta já apresentada, contudo.

A categoria quer o pagamento 
imediato do reajuste de 12,84% 
nos salários que foi aprovado no 

início do ano pelo Ministério da 
Educação, além do pagamento 
retroativo referente a janeiro e 

fevereiro.
Nos colégios estaduais da ca-

pital potiguar, professores têm 
se reunido com os alunos para 
decidir o funcionamento das ins-
tituições.

O governo propõe parcelar o 
reajuste em três vezes: nos me-
ses de julho, agosto e dezembro, 
para os trabalhadores da ativa, 
e nos meses de agosto, outubro e 
dezembro, para os aposentados e 
pensionistas. Já o retroativo seria 
pago em 24 parcelas. A categoria 
não concordou com a sugestão e 
optou pela defl agração da greve.

Durante a assembleia desta 
segunda-feira, o professor Cleber 
Leite pediu mudanças na forma 
como o Sinte está agindo em pú-
blico. “Precisamos que o nosso 
sindicato se posicione fi rmemen-
te em favor da categoria”, disse.

Professores da rede estadual de ensino decidiram a continuação da greve em assembleia na Escola Estadual Winston Churchill

Estado não apresenta contraproposta, e 
professores decidem continuar em greve
Secretaria Estadual de Educação não apresentou nova proposta para incorporação do reajuste de 12,84% na folha salarial dos 
professores; categoria cobra inclusão do valor integral do aumento e o pagamento do retroativo referente a janeiro e fevereiro

Educação

Andre Samora / Agora RN



O Rio Grande do Norte já re-
gistra 2.314 casos prováveis de 
dengue, zika ou chikungunya em 
2020, segundo a Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap). Em 
comparação com 2019, o número é 
18,97% maior. No ano passado, fo-
ram 1.945 casos notifi cações.

Os casos prováveis são aqueles 
que atendem aos critérios de clas-
sifi cação, mas que não foram com-
provados em laboratório.

De acordo com a Sesap, os 
principais registros estão concen-
trados no Litoral Leste e na Região 
Metropolitana de Natal. A capital 
potiguar lidera as estatísticas de 
arboviroses (dengue, zika e chi-
kungunya), somando 1.071 casos 
prováveis e 509 confi rmações.

Até o momento, entre janeiro e 
março deste ano, três mortes estão 
relacionadas com as três arboviroses.

Segundo a Sesap, foram notifi -
cados até agora 1.928 casos prová-
veis de dengue nos 167 municípios 
potiguares. Deste total, 511 foram 
confi rmados. A incidência da do-
ença é de 55,42 casos por grupo de 
100 mil habitantes. Em 2019, con-
siderando o mesmo período, foram 
1.688 casos notifi cados de dengue e 
outros 490 confi rmados.

Quanto à chikungunya, em 
2020, a Sesap confi rmou 92 casos 
de um total de 347 notifi cações de 
casos suspeitos. Em 2019, nesse 
mesmo período, foram confi rmados 
68 casos de um total de 209 noti-
fi cados. Em relação à zika, foram 
registrados 39 casos prováveis e 2 

confi rmações. No mesmo período 
de 2019, foram registrados 48 ca-
sos prováveis.

De acordo com a Sesap, o Rio 
Grande do Norte está com 61 mu-
nicípios considerados com alto risco 
de epidemia de dengue. A avalia-
ção é feita quando os domicílios de 
uma cidade apresentam alto índi-
ce de infestação predial (IIP) pelo 
mosquito Aedes aegypti, o princi-
pal vetor da doença.

Nas localidades consideradas 
de risco, o registro estava acima 
dos 4%. Isso signifi ca mais de qua-
tro casas infestadas com o mosqui-
to para cada 100 pesquisadas. As 
cidades de Carnaubais e de Lajes 
têm o maior índice de infestação de 
todo o Estado. Os municípios regis-
traram 11,5% e 11,3% de incidên-
cia do mosquito, respectivamente.

O levantamento sobre infes-

tação não traz dados sobre Natal. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
adota um mecanismo diferente de 
contagem do mosquito.

Para ser considerado satisfa-
tório, o índice deve estar abaixo 
de 1%. No Rio Grande do Norte, 
segundo a Sesap, apenas 25 mu-
nicípios estão nessa situação. O 
município de São Fernando tem o 
menor índice de infestação de todo 
o Estado: 0,2%.

A Sesap lembra que a alternân-
cia entre dias de sol e calor formam 
o ambiente ideal para a prolifera-
ção do inseto. O órgão aponta que 
é preciso que a população adote 
ações contra a reprodução do mos-
quito, como evitar o acúmulo de 
água parada, não deixar entulho 
no quintal ou colocar telas de pro-
teção nas janelas. As medidas são 
as principais para evitar a doença.
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Maior portal de buscas do mundo, o Google vem sendo obri-
gado pela Justiça brasileira a censurar acesso a notícias so-
bre o escândalo de corrupção envolvendo Joesley Batista & 

cia, controladores do grupo J&F/JBS. Tudo à revelia da Constituição, 
que veda qualquer forma de censura, e também do interesse pú-
blico. Os veículos fi cam sabendo do da censura quando o Google 
comunica a decisão autoritária da Justiça.

Impedidos de processar os veículos e os jornalistas, que afi nal 
apenas informaram fatos, censura-se o acesso às notícias por meio 
do Google.Correm em conveniente “segredo de Justiça” as ações 
determinando ao Google que censure notícias sobre o esquema de 
corrupção.Dada a “interpretar” em vez de cumprir a lei, parte da 
Justiça faz de conta que não conhece o artigo 220 da Constituição 
proibindo censura.A Constituição proíbe “qualquer restrição” à in-
formação e veda “toda e qualquer censura”. Exceto para corruptos 
ricos e infl uentes, pelo visto.

Justiça obriga Google 
a censurar escândalo JBS

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

TRAGÉDIA SÓ NA TV
O governo paulista acha injusta 

a crítica a João Doria por se meter 
na campanha do Rio em meio à 
tragédia da Baixada Santista. 
Diz que ele cuidou das vítimas, ao 
contrário de Bolsonaro, “que adora 
a região para passar virada de 
ano e carnaval, mas preferiu ver a 
tragédia pela TV”.

GENERAL, TUDO BEM
Entreouvido no cafezinho da 

Câmara, deserta de deputados, 
sobre a demissão do general Amir 
Kurban de órgão do Ministério do 
Esporte: “Enquanto estiver caindo 
general, tá bom”. É o quinto a ser 
demitido.

DECORO NO LIXO
Da tribuna do Senado, nesta 

segunda (9), o senador Telmario 
Mota (Pros) xingou o ex-senador 
Romero Jucá (MDB), seu desafeto, 
para ele “um vagabundo” e “o maior 
ladrão que Sarney mandou para 
Roraima”.

Dólar dispara, mas está longe 
do patamar de 2002

A escalada do dólar tem feito estragos nas viagens internacionais e 
em quem depende de produtos importados, ao se aproximar dos R$5, 
mas a situação ainda está longe de atingir o nível alcançado em 2002, 
com a iminente vitória de Lula nas eleições presidenciais. A cotação 
de R$4 da época, motivando a “Carta aos Brasileiros”, equivaleria a 
R$11,14 atualmente, aplicada a correção do IPCA dos últimos 18 anos 
no Brasil.

ISSO É INFLAÇÃO CONTROLADA
Enquanto a infl ação ofi cial 

no Brasil foi de cerca de 178% 
no período, nos EUA foram 
43% e aquele dólar de 2002 
equivale hoje a US$1,43.

EMERGENTES NA PIOR
Na Índia, a rúpia bate 

recordes negativos. Na Rússia 
e África do Sul, as altas são 

similares. Apenas o euro 
e a libra se salvaram. Por 
enquanto.

IMPACTO MUNDIAL
Desde o surgimento 

do coronavírus, o dólar se 
valorizou contra o peso 
mexicano, colombiano, 
argentino e uruguaio, além do 
iene japonês.

Cláudio
Humberto

Ministro Paulo Guedes 
(Economia) 

As reformas são a melhor 
resposta à crise”

sobre as crises nas bolsas  no 
preço do petróleo

“

Divulgação

Subiu para 11 o número de ca-
sos suspeitos de infecção pelo no-
vo coronavírus no Rio Grande do 
Norte, de acordo com o Ministério 
da Saúde. O País tem 930 casos 
suspeitos e 25 confi rmados.

Nesta segunda-feira (9), a Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Mossoró, município do Oeste Poti-
guar, informou a existência de três 
casos suspeitos da doença causada 
pelo coronavírus (Covid-19).

Os três pacientes, um homem, 
uma mulher e um adolescente, 
estiveram recentemente na Itália. 
Ao voltarem para Mossoró, procu-
raram um hospital privado, com 
febre e tosse. Os pacientes estão 

atualmente em isolamento domi-
ciliar. 

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) está acom-

panhando a situação. Os exames 
preliminares ainda serão proces-
sados pelo Laboratório Central do 
Rio Grande do Norte (Lacen). O 
resultado para saber se é positivo 
ou não para o vírus infl uenza ou 
outra virosa respiratório é de três 
dias. Após isso, caso o resultado dê 
negativo, os exames são enviados 
ao Instituto Evandro Chagas (Pa-
rá), que terá até 7 dias para dar o 
resultado fi nal.

O Brasil tinha 25 casos confi r-
mados da doença até esta segun-
da-feira. São 4 por transmissão 
local e 21 casos importados. O 
estado de São Paulo lidera as esta-
tísticas, com 18 confi rmações.

Brasil tem 25 casos confi rmados

RN tem alta de 19% nos casos de 
dengue, zika e chikungunya em 2020

Casos suspeitos de coronavírus sobem 
para 11 no RN, diz Ministério da Saúde

Arboviroses 

Covid-19

Agência Brasil

Sesap registrou três mortes relacionadas com as doenças até março deste 
ano; 61 cidades têm alto risco de infestação pelo mosquito Aedes aegypti

Mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de dengue, zika e chikungunya

Agência Brasil

VALE PARA DESCER TAMBÉM
Ex-diretor da agência 

reguladora ANP, David 
Zylbersztajn acha correta 
a politica de “cotação 
internacional” determinar o 
preço na bomba, mas diz que, 
na baixa, a regra deve valer 
para também para reduzir o 
valor.
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As exportações do Rio Grande 
do Norte no primeiro bimestre 
deste ano fi caram 38,8% meno-
res que as do mesmo período de 
2019, segundo dados da Federa-
ção das Indústrias do Rio Grande 
do Norte (Fiern). Entre janeiro e 
fevereiro de 2020, o valor regis-
trado de exportações foi de US$ 
55,9 milhões, contra os US$ 91,3 
milhões de 2019.

Dos dez produtos mais expor-
tados, seis tiveram desempenho 
negativo em relação a 2019.  A 
falta de embarques de sal no pe-
ríodo, ao contrário do ocorrido em 
2019, contribuiu também para 
essa redução na pauta.

Melões e melancias tiveram 
considerável redução, enquanto 
tecidos de algodão, peixes e pro-
dutos de animais impróprios pa-
ra alimentação humana tiveram 
quedas menores.

As exportações só de fevereiro 
foram 37,2% menores que as de 
janeiro e 54,1% menores que as 
de fevereiro do ano anterior. 

Melões, produtos animais im-
próprios para alimentação huma-
na, peixes, melancias e mamões 

Melões, melancias e tecidos de algodão foram os produtos que tiveram as maiores quedas

Exportações potiguares 
despencam 38% em 2020
Levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte aponta 
que as exportações somaram US$ 55,9 milhões entre janeiro e fevereiro

Comércio exterior

José Aldenir / Agora RN

US$ 64 US$ 91,3 US$ 55,9 

EXPORTAÇÕES

milhões milhões milhões

Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2019 Jan-Fev/2020

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, Declaram sua intenção de 
adquirir o controle societário da CHB - Companhia Hipotecária Brasileira (CNPJ nº 10.694.628/0001-98), a qual passará a 
funcionar com as características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central 
do Brasil, conforme previsto no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações da CHB - Companhia Hipotecária 
Brasileira e Outras Avenças, firmado em 12 de dezembro de 2019, entre os acionistas Elias Antônio Souto Filgueira Barreto, 
Teresa Josefina Paiva Souto Filgueira Barreto, Álvaro Alberto Souto Filgueira Barreto, Pedro Henrique Tinôco Souto Filgueira 
Barreto, Maria Isabel Tinôco Souto Filgueira Barreto, Luiz Eduardo Tinôco Souto Filgueira Barreto, Mário Roberto Souto 
Filgueira Barreto, Maria Elisa Filgueira Barreto Amoedo e a CHB Holding Financeira Ltda.: Denominação social:  
CHB - Companhia Hipotecária Brasileira: Local da sede: Natal-RN; Composição societária:  - controladora:  Pessoa Jurídica: 
CHB Holding Financeira Ltda. - (CNPJ sob o nº 35.067.638/0001-24); com participação de 70% das ações ON e do Total - 
Sócia controladora da CHB Holding Financeira Ltda. - Pessoa Jurídica: Copaca Consultoria Imobiliária Ltda.  
(CNPJ nº 18.315.353/0001-46) - Percentual de Participação: 100% do Total; - Sócia controladora da Copaca Consultoria 
Imobiliária Ltda. - Pessoa Jurídica: Lumabe Participações Ltda. (CNPJ nº 34.032.320/0001-45) - Percentual de Participação: 
100% do Total - Sócio controlador da Lumabe Participações Ltda. - Pessoa Física: João Carlos Falbo Mansur -  
(CPF nº 116.687.758-24); Percentual de Participação: 100% do Total. As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do 
presente instrumento, Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na CHB - Companhia Hipotecária Brasileira: João Carlos Falbo 
Mansur - CPF nº 116.687.758-24 - Cargo: Diretor Presidente; Silvano Gersztel - CPF nº 265.298.468-32 - Cargo Diretor 
Executivo. As pessoas físicas e jurídicas signatárias deste instrumento Esclarecem que eventuais objeções à presente 
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias 
contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado 
da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas 
do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência-
Técnica em Recife (Deorf/GTREC): Rua da Aurora, 1.259 - 3º andar - Santo Amaro - CEP 50040-090 - Recife - PE. Processo  
nº 0000170577 - Natal-RN, 03 de março de 2020. CHB Holding Financeira Ltda. - Copaca Consultoria Imobiliária Ltda. - 
Lumabe Participações Ltda.; João Carlos Falbo Mansur - Silvano Gersztel.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

_________________________________________________________________ 
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO, CPF nº 033.882.194-51, DECLARA, nos termos do art. 21, 
inciso II, da Circular no. 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo de administração na 
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, CNPJ nº 09.111.444/0001-79 
  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) 
Gerência-Técnica em Curitiba (GTCUR) 
Avenida Cândido de Abreu, 344 - 80530-914 Curitiba - PR 
gtcur.deorf@bcb.gov.br - Processo nº 1701633649 
 

João Pessoa – PB, 04 de março de 2020. 
 

EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO 
CPF nº 033.882.194-51 

 

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 25/03/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
PARA O EXERCICIO DE 2020. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-
mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0033/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 010/2020

Afonso Bezerra/RN, 09 de março de 2020
Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal.

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

CONVOCAÇÃO
CONSAC - CM I - CAPIM MACIO I - 

CONSELHO DE SEGURANÇA E ATIVIDADES DAS COMUNIDADES CIDADE JARDIM; CONJUNTO DOS 
PROFESSORES UFRN, VILAGE DOS MARES – NATAL-RN

Convidamos os moradores dos três bairros supra mencionados e que estejam interessados para a Assembleia 
de Fundação do CONSAC - CM I - CAPIM MACIO I - CONSELHO DE SEGURANÇA E ATIVIDADES DAS 
COMUNIDADES DE CIDADE JARDIM; CONJUNTO DOS PROFESSORES UFRN, VILAGE DOS MARES – NATAL 
-RN a comparecerem no dia 18 de março de 2020 às 17 horas, na Praça de frente a Igreja Santo Agostinho do conjunto 
do Professores da UFRN,  para participarem da referida Assembleia, todos na qualidade de sócio fundador, ocasião 
em que poderá ser apresentado chapas para diretoria do Conselho e votado o  estatuto social e eleitos os membros do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o biênio 2020/2021. 

Natal, 10 de março de 2020.

A comissão

foram os produtos com maiores 
valores exportados no mês, se-
gundo relatório mensal de acom-
panhamento da Federação das 
Indústrias do RN.

Segundo fontes ouvidas pelo 
Agora RN, com a extrema desva-
lorização do real frente ao dólar 
das últimas semanas, as perdas 
dos exportadores serão menores 
quando convertidas para a moeda 
nacional.

O menor ritmo de crescimento 
da economia global, especialmen-
te da China, principal parceiro 

comercial do Brasil e epicentro 
da epidemia de coronavírus, e os 
efeitos da primeira fase do acordo 
comercial fechado entre o país asi-
ático e os Estados Unidos podem 
tirar US$ 5,1 bilhões das vendas 
externas do agronegócio brasileiro 
este ano.

Os cálculos projetam as expor-
tações do agronegócio em US$ 76 
bilhões em 2020, a menor cifra 
em quatro anos. Na análise, foi 
considerada a perspectiva de re-
dução de volumes e de preços dos 
produtos.

A Bolsa brasileira fechou em 
queda de 12,17% nesta segunda-
-feira (9), aos 86.067,20 pontos, 
e o dólar alcançou 4,72, com al-
ta de 1,95%, em dia de caos nos 
mercados fi nanceiros globais. Foi 
a maior queda diária, em porcen-
tual, do Ibovespa desde 10 de se-
tembro de 1998.

A bolsa teve de acionar o cir-
cuit breaker de manhã - o meca-
nismo suspendeu os negócios por 
pouco mais de meia hora, depois 
de o Ibovespa ter caído mais de 
10%. Depois de uma melhora 
pontual, o índice voltou a acelerar 
o ritmo de queda, acompanhando 

o mercado internacional.
No caso do dólar, para tentar 

conter a disparada da moeda, o 
Banco Central vendeu US$ 3 bi-
lhões à vista das reservas interna-
cionais ainda de manhã. A decisão 
se deu por “condições do mercado”, 
de acordo com a assessoria de im-
prensa do BC. À tarde, o BC ven-
deu hmais US$ 465 milhões em 
novo leilão de dólares à vista.

O dia também foi marcado 
pela disputa de preços de petróleo 
entre Arábia Saudita e Rússia - o 
barril do tipo Brent chegou a re-
cuar 31%, no maior tombo desde 
a Guerra do Golfo (1990 e 1991).

Na Ásia, as Bolsas da China, 
seguindo o mau humor genera-
lizado dos mercados fi nanceiros, 
fecharam em queda. O principal 
índice acionário do país, o Xangai 
Composite, teve recuo de 3,01%.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, pregou cautela. “Temos 
que manter absoluta serenidade. 
E a maior resposta à crise são as 
reformas. Vamos mandar a refor-
ma administrativa, o pacto fede-
rativo já está lá, vamos mandar a 
reforma tributária e vamos seguir 
o nosso trabalho. O Brasil tem di-
nâmica própria de crescimento”, 
afi rmou.

Bolsa despenca; dólar dispara
Mercado
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte instalou 
ofi cialmente nesta segunda-feira 
(9) a comissão especial que vai 
discutir a proposta de reforma da 
Previdência. Na primeira reunião, 
foram defi nidos o presidente da 
comissão – que será o deputado 
George Soares (PL) – e o relator 
da proposta – que será o deputado 
Raimundo Fernandes (PSDB).

A expectativa é que os traba-
lhos da comissão durem até 30 
dias. Esta primeira semana será 
dedicada à apresentação das cha-
madas “emendas”, isto é, suges-
tões de mudanças no texto que 
foi encaminhado pelo Governo do 
Estado. As propostas devem ser 
enviadas para o relator até a pró-
xima segunda-feira (16).

Na abertura dos trabalhos 
ontem, o deputado George Soares 
afi rmou que, apesar de a comissão 
ser formada integralmente por de-
putados da base da governadora 
Fátima Bezerra, todos os prazos 
regimentais serão cumpridos sem 
“atropelo”. Segundo ele, “não tem 
necessidade de correr com isso”.

“Não serão atropelados, em 
hipótese alguma, os prazos regi-
mentais. Se o Regimento (da As-
sembleia) determina que deve ser 
em até 30 dias, vamos utilizar o 
prazo de 30 dias para discutir, de-
bater. Tem também a questão das 
emendas. Vamos receber todas as 
emendas indicadas sem nenhuma 
restrição, seja de deputados da 
base, de oposição ou de um campo 
mais neutro”, afi rmou George.

O presidente da comissão – que 
também é o líder do governo na 
Assembleia Legislativa – ressaltou 
que há margem para negociação 
na reforma. “O próprio governo 
tem dito que este é um projeto 
para o diálogo. Se for apresentada 
uma proposta melhor e o governo 
entender que tem condições de 

atender, não tem difi culdade de 
passar”, registrou.

O parlamentar, contudo, defen-
de que a proposta não seja desfi gu-
rada ao ponto de promover impacto 
fi nanceiro pouco signifi cativo. “Da 
forma como chegou (a proposta), o 
efeito fi nanceiro é o que menos po-
de prejudicar o servidor. Ninguém 
está feliz por estar discutindo isso, 
pois atinge todos os servidores do 
Estado. Mas é um caminho sem 
volta. Estamos aqui em busca da 
melhor estrada”, complementou.

O relator da proposta, Rai-

mundo Fernandes, declarou 
que designou duas pessoas de 
seu gabinete para acolher as 
emendas e garantiu que have-
rá debate sobre o assunto. “In-
dicamos duas pessoas da mais 
alta capacidade para receber 
as propostas para que a gente 
possa trabalhar à altura e pa-
ra que a gente possa agradar à 
sociedade. Precisamos ajudar 
o Rio Grande do Norte”, regis-
trou.

Além de George Soares e 
Raimundo Fernandes, a co-

missão terá como integrantes 
os deputados Albert Dickson 
(Pros), Dr. Bernardo Amorim 
(Avante) e Souza Neto (PSB). 
A oposição, que tinha direito 
de indicar dois membros para 
o colegiado, desistiu de partici-
par da comissão alegando que 
a bancada do governo desres-
peitou um suposto acordo para 
que a presidência fi casse com 
um parlamentar de oposição.

Na prática, caberá à banca-
da do governo – com os cargos 
de presidente e relator – ditar 

o ritmo dos trabalhos na comissão 
e determinar qual será o texto que 
vai a plenário.

Perguntado sobre o assunto, 
George Soares disse que o presi-
dente da comissão não é “pré-de-
terminado” e que a oposição queria 
anular a eleição para escolha dos 
cargos internos. “E a gente sabe 
qual é o interesse da oposição neste 
projeto da Previdência”, pontuou.

Depois de passar pela comissão 
especial, a reforma da Previdência 
segue para o plenário, onde preci-
sará de votos dos 15 dos 24 depu-

tados estaduais para ser aprovada.

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA
Enviada pelo Governo do Esta-

do para a Assembleia Legislativa 
em fevereiro, a proposta de reforma 
da Previdência traz novas regras 
de aposentadoria e pensão para os 
servidores públicos estaduais.

Entre os principais pontos do 
texto, está a elevação da contri-
buição previdenciária por parte do 
funcionalismo. Atualmente, todos os 
servidores têm em seu contracheque 
um desconto de 11% para o Instituto 
de Previdência (Ipern). A proposta 
do governo é criar alíquotas progres-
sivas variando de 12% a 16%.

Para os inativos (aposentados e 
pensionistas), a proposta de refor-
ma da Previdência isenta da taxa 
apenas aqueles que recebem bene-
fícios abaixo de R$ 2,5 mil. Hoje, 
estão isentos os que ganham até o 
teto previdenciário (R$ 6.101,06). 
Na proposta do governo, acima da 
nova faixa de isenção entrariam 
em vigor alíquotas progressivas 
variando de 14% a 16%.

Além disso, a proposta do gover-
no prevê a adoção de novas idades 
mínimas para aposentadoria – de 
65 anos para os homens e 60 anos 
para as mulheres, com diferencia-
ção para categorias como a dos pro-
fessores. Além disso, são propostas 
duas regras de transição.

O governo alega que a refor-
ma é necessária para que o Esta-
do se adeque às regras trazidas 
pela reforma da Previdência Ge-
ral, promulgada no fi m de 2019. 
A Secretaria de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia estabelece que a adequação 
deve acontecer até 31 de julho 
deste ano, sob pena de o Estado 
não poder mais receber transfe-
rência de verbas federais.

Além disso, a reforma é neces-
sária, segundo a gestão estadual, 
para reduzir o défi cit previdenci-
ário, que em 2019 foi de R$ 1,57 
bilhão.

Reunião da comissão especial da reforma da Previdência, nesta segunda-feira (9), que escolheu George Soares (PL) como presidente e Raimundo Fernandes (PSDB) como relator da proposta enviada pelo governo

ALRN instala comissão especial da Previdência
e dá 1 semana para apresentação de emendas
Na abertura dos trabalhos ontem, o deputado estadual George Soares, presidente da comissão, afirmou que, apesar de o colegiado ser formado integralmente por deputados
da base de apoio à governadora Fátima Bezerra, todos os prazos regimentais serão cumpridos sem “atropelo”. Expectativa é que comissão conclua análise do projeto em 30 dias

Eduardo Maia / ALRN

Governo protocola reforma 
da Previdência na Assembleia

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) 
aprova  admissibilidade da proposta por unanimidade

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira,
 forma comissão especial com cinco membros

Comissão é instalada 
e nomeia presidente e relator

Previsão de votação 
do parecer do relator

Prazo fi nal para 
apresentação de emendas

13/02 18/02 05/03 09/03 09/0416/03

PRAZOS

Um grupo de 11 deputados estaduais vai apresentar nesta 
terça-feira (10) um pacote com quatro propostas de emenda 
à reforma da Previdência Estadual. As sugestões serão 
protocoladas na comissão especial que foi formada na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte para tratar do assunto.

A principal mudança proposta pelos parlamentares está nas 
alíquotas de contribuição. As emendas reduzem o impacto da 
reforma para os servidores que recebem os menores salários, no 
caso dos funcionários da ativa, e os menores benefícios, no caso 
dos aposentados e pensionistas.

Deputados apresentam sugestões de mudanças

Confi ra os percentuais propostos:

Confi ra os percentuais propostos:

GOVERNO DO ESTADO:

Salários entre R$ 1.045,00 e 
R$ 2.500,00: 12%

Salários entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 14%

Salários entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 15%

Salários acima de R$ 
15.000,01: 16%

GOVERNO DO ESTADO:

Governo do Estado:
Benefícios até R$ 2.500,00: 

Isento

Benefícios entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 14%

Benefícios entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 15%

Benefícios acima de R$ 
15.000,01: 16%

GRUPO DE DEPUTADOS:

Salários entre R$ 1.045,00 e 
R$ 2.500,00: 8%

Salários entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 10%

Salários entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 14%

Salários acima de R$ 
15.000,01: 16%

GRUPO DE DEPUTADOS:

Benefícios até R$ 3.500,00: 
Isento

Benefícios 
entre R$ 3.500,01 e R$ 

6.101,06: 14%

Benefícios entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 14%

Benefícios acima de R$ 
15.000,01: 16%

Para os servidores aposentados e pensionistas, a principal 
mudança proposta pelos deputados está na faixa de isenção. 
A proposta do governo mantém isentos de contribuição 
previdenciária apenas os que recebem benefícios até R$ 2,5 mil. 
Os parlamentares querem ampliar a faixa de isenção para R$ 3,5 mil. 
Atualmente, são isentos todos que recebem até R$ 6.101,06.

Integrantes da comissão especial:

Albert Dickson (Pros); Dr. Bernardo Amorim (Avante); George Soares 
(PL); Raimundo Fernandes (PSDB) e Souza Neto (PSB)

Deputados que assinaram emendas:

Gustavo Carvalho (PSDB); Tomba Farias (PSDB); Galeno Torquato 
(PSD); Hermano Morais (PSB); José Dias (PSDB); Sandro Pimentel 

(PSOL); Kelps Lima (Solidariedade); Cristiane Dantas (Solidariedade); 
Nelter Queiroz (MDB) e  Coronel Azevedo (PSC)

Allyson Bezerra (Solidariedade)

Reforma

Não serão atropelados, em 
hipótese alguma, os prazos 
regimentais. Se o Regimento 
(da Assembleia) determina 
que deve ser em até 30 dias, 
vamos utilizar o prazo de 30 
dias para discutir, debater”

George Soares (PL)
presidente da comissão especial 
da reforma da Previdência

“

30 dias
É o tempo estimado de 

tramitação da reforma da 
Previdência na comissão especial

31 de julho
é o prazo máximo para 

aprovar a reforma, segundo 
o Ministério da Economia

R$ 1,57 bilhão
foi o rombo previdenciário do 

regime próprio do RN em 2019

$

15
É o número de votos necessários 
para aprovação da reforma da 

Previdência no plenário

R$ 40 milhões
é a estimativa de economia por 

mês com a reforma

$
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte instalou 
ofi cialmente nesta segunda-feira 
(9) a comissão especial que vai 
discutir a proposta de reforma da 
Previdência. Na primeira reunião, 
foram defi nidos o presidente da 
comissão – que será o deputado 
George Soares (PL) – e o relator 
da proposta – que será o deputado 
Raimundo Fernandes (PSDB).

A expectativa é que os traba-
lhos da comissão durem até 30 
dias. Esta primeira semana será 
dedicada à apresentação das cha-
madas “emendas”, isto é, suges-
tões de mudanças no texto que 
foi encaminhado pelo Governo do 
Estado. As propostas devem ser 
enviadas para o relator até a pró-
xima segunda-feira (16).

Na abertura dos trabalhos 
ontem, o deputado George Soares 
afi rmou que, apesar de a comissão 
ser formada integralmente por de-
putados da base da governadora 
Fátima Bezerra, todos os prazos 
regimentais serão cumpridos sem 
“atropelo”. Segundo ele, “não tem 
necessidade de correr com isso”.

“Não serão atropelados, em 
hipótese alguma, os prazos regi-
mentais. Se o Regimento (da As-
sembleia) determina que deve ser 
em até 30 dias, vamos utilizar o 
prazo de 30 dias para discutir, de-
bater. Tem também a questão das 
emendas. Vamos receber todas as 
emendas indicadas sem nenhuma 
restrição, seja de deputados da 
base, de oposição ou de um campo 
mais neutro”, afi rmou George.

O presidente da comissão – que 
também é o líder do governo na 
Assembleia Legislativa – ressaltou 
que há margem para negociação 
na reforma. “O próprio governo 
tem dito que este é um projeto 
para o diálogo. Se for apresentada 
uma proposta melhor e o governo 
entender que tem condições de 

atender, não tem difi culdade de 
passar”, registrou.

O parlamentar, contudo, defen-
de que a proposta não seja desfi gu-
rada ao ponto de promover impacto 
fi nanceiro pouco signifi cativo. “Da 
forma como chegou (a proposta), o 
efeito fi nanceiro é o que menos po-
de prejudicar o servidor. Ninguém 
está feliz por estar discutindo isso, 
pois atinge todos os servidores do 
Estado. Mas é um caminho sem 
volta. Estamos aqui em busca da 
melhor estrada”, complementou.

O relator da proposta, Rai-

mundo Fernandes, declarou 
que designou duas pessoas de 
seu gabinete para acolher as 
emendas e garantiu que have-
rá debate sobre o assunto. “In-
dicamos duas pessoas da mais 
alta capacidade para receber 
as propostas para que a gente 
possa trabalhar à altura e pa-
ra que a gente possa agradar à 
sociedade. Precisamos ajudar 
o Rio Grande do Norte”, regis-
trou.

Além de George Soares e 
Raimundo Fernandes, a co-

missão terá como integrantes 
os deputados Albert Dickson 
(Pros), Dr. Bernardo Amorim 
(Avante) e Souza Neto (PSB). 
A oposição, que tinha direito 
de indicar dois membros para 
o colegiado, desistiu de partici-
par da comissão alegando que 
a bancada do governo desres-
peitou um suposto acordo para 
que a presidência fi casse com 
um parlamentar de oposição.

Na prática, caberá à banca-
da do governo – com os cargos 
de presidente e relator – ditar 

o ritmo dos trabalhos na comissão 
e determinar qual será o texto que 
vai a plenário.

Perguntado sobre o assunto, 
George Soares disse que o presi-
dente da comissão não é “pré-de-
terminado” e que a oposição queria 
anular a eleição para escolha dos 
cargos internos. “E a gente sabe 
qual é o interesse da oposição neste 
projeto da Previdência”, pontuou.

Depois de passar pela comissão 
especial, a reforma da Previdência 
segue para o plenário, onde preci-
sará de votos dos 15 dos 24 depu-

tados estaduais para ser aprovada.

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA
Enviada pelo Governo do Esta-

do para a Assembleia Legislativa 
em fevereiro, a proposta de reforma 
da Previdência traz novas regras 
de aposentadoria e pensão para os 
servidores públicos estaduais.

Entre os principais pontos do 
texto, está a elevação da contri-
buição previdenciária por parte do 
funcionalismo. Atualmente, todos os 
servidores têm em seu contracheque 
um desconto de 11% para o Instituto 
de Previdência (Ipern). A proposta 
do governo é criar alíquotas progres-
sivas variando de 12% a 16%.

Para os inativos (aposentados e 
pensionistas), a proposta de refor-
ma da Previdência isenta da taxa 
apenas aqueles que recebem bene-
fícios abaixo de R$ 2,5 mil. Hoje, 
estão isentos os que ganham até o 
teto previdenciário (R$ 6.101,06). 
Na proposta do governo, acima da 
nova faixa de isenção entrariam 
em vigor alíquotas progressivas 
variando de 14% a 16%.

Além disso, a proposta do gover-
no prevê a adoção de novas idades 
mínimas para aposentadoria – de 
65 anos para os homens e 60 anos 
para as mulheres, com diferencia-
ção para categorias como a dos pro-
fessores. Além disso, são propostas 
duas regras de transição.

O governo alega que a refor-
ma é necessária para que o Esta-
do se adeque às regras trazidas 
pela reforma da Previdência Ge-
ral, promulgada no fi m de 2019. 
A Secretaria de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia estabelece que a adequação 
deve acontecer até 31 de julho 
deste ano, sob pena de o Estado 
não poder mais receber transfe-
rência de verbas federais.

Além disso, a reforma é neces-
sária, segundo a gestão estadual, 
para reduzir o défi cit previdenci-
ário, que em 2019 foi de R$ 1,57 
bilhão.

Reunião da comissão especial da reforma da Previdência, nesta segunda-feira (9), que escolheu George Soares (PL) como presidente e Raimundo Fernandes (PSDB) como relator da proposta enviada pelo governo

ALRN instala comissão especial da Previdência
e dá 1 semana para apresentação de emendas
Na abertura dos trabalhos ontem, o deputado estadual George Soares, presidente da comissão, afirmou que, apesar de o colegiado ser formado integralmente por deputados
da base de apoio à governadora Fátima Bezerra, todos os prazos regimentais serão cumpridos sem “atropelo”. Expectativa é que comissão conclua análise do projeto em 30 dias

Eduardo Maia / ALRN

Governo protocola reforma 
da Previdência na Assembleia

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) 
aprova  admissibilidade da proposta por unanimidade

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira,
 forma comissão especial com cinco membros

Comissão é instalada 
e nomeia presidente e relator

Previsão de votação 
do parecer do relator

Prazo fi nal para 
apresentação de emendas

13/02 18/02 05/03 09/03 09/0416/03

PRAZOS

Um grupo de 11 deputados estaduais vai apresentar nesta 
terça-feira (10) um pacote com quatro propostas de emenda 
à reforma da Previdência Estadual. As sugestões serão 
protocoladas na comissão especial que foi formada na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte para tratar do assunto.

A principal mudança proposta pelos parlamentares está nas 
alíquotas de contribuição. As emendas reduzem o impacto da 
reforma para os servidores que recebem os menores salários, no 
caso dos funcionários da ativa, e os menores benefícios, no caso 
dos aposentados e pensionistas.

Deputados apresentam sugestões de mudanças

Confi ra os percentuais propostos:

Confi ra os percentuais propostos:

GOVERNO DO ESTADO:

Salários entre R$ 1.045,00 e 
R$ 2.500,00: 12%

Salários entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 14%

Salários entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 15%

Salários acima de R$ 
15.000,01: 16%

GOVERNO DO ESTADO:

Governo do Estado:
Benefícios até R$ 2.500,00: 

Isento

Benefícios entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 14%

Benefícios entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 15%

Benefícios acima de R$ 
15.000,01: 16%

GRUPO DE DEPUTADOS:

Salários entre R$ 1.045,00 e 
R$ 2.500,00: 8%

Salários entre R$ 2.500,01 e 
R$ 6.101,06: 10%

Salários entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 14%

Salários acima de R$ 
15.000,01: 16%

GRUPO DE DEPUTADOS:

Benefícios até R$ 3.500,00: 
Isento

Benefícios 
entre R$ 3.500,01 e R$ 

6.101,06: 14%

Benefícios entre R$ 6.101,07 e 
R$ 15.000,00: 14%

Benefícios acima de R$ 
15.000,01: 16%

Para os servidores aposentados e pensionistas, a principal 
mudança proposta pelos deputados está na faixa de isenção. 
A proposta do governo mantém isentos de contribuição 
previdenciária apenas os que recebem benefícios até R$ 2,5 mil. 
Os parlamentares querem ampliar a faixa de isenção para R$ 3,5 mil. 
Atualmente, são isentos todos que recebem até R$ 6.101,06.

Integrantes da comissão especial:

Albert Dickson (Pros); Dr. Bernardo Amorim (Avante); George Soares 
(PL); Raimundo Fernandes (PSDB) e Souza Neto (PSB)

Deputados que assinaram emendas:

Gustavo Carvalho (PSDB); Tomba Farias (PSDB); Galeno Torquato 
(PSD); Hermano Morais (PSB); José Dias (PSDB); Sandro Pimentel 

(PSOL); Kelps Lima (Solidariedade); Cristiane Dantas (Solidariedade); 
Nelter Queiroz (MDB) e  Coronel Azevedo (PSC)

Allyson Bezerra (Solidariedade)

Reforma

Não serão atropelados, em 
hipótese alguma, os prazos 
regimentais. Se o Regimento 
(da Assembleia) determina 
que deve ser em até 30 dias, 
vamos utilizar o prazo de 30 
dias para discutir, debater”

George Soares (PL)
presidente da comissão especial 
da reforma da Previdência

“

30 dias
É o tempo estimado de 

tramitação da reforma da 
Previdência na comissão especial

31 de julho
é o prazo máximo para 

aprovar a reforma, segundo 
o Ministério da Economia

R$ 1,57 bilhão
foi o rombo previdenciário do 

regime próprio do RN em 2019

$

15
É o número de votos necessários 
para aprovação da reforma da 

Previdência no plenário

R$ 40 milhões
é a estimativa de economia por 

mês com a reforma

$
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CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

TAWFIC JIRYES HASBUN, CPF nº 094.372.324-82, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação, com prazo de validade até 09/03/2022, em favor de uma Criação de 
Animais (Bovinocultura), localizado na Fazenda Capim Grosso, s/n, Zona Rural, Nova Cruz/RN.

TAWFIC JIRYES HASBUN
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Ubiratan Carvalho de Oliveira-ME (FRUMEL), 05.859.790/0001-89, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LRO para a atividade de fruticultura irrigada, localizada no Sítio Pau Branco, S/N, Zona Rural 
do município de Tibau/RN. 

Ubiratan Carvalho de Oliveira-ME
Proprietário

PEDIDO DE LICENSA SIMPLIFICADA

VC NET TECNOLOGIA LTDA, (07.517.369/0001-15), torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS 
para ao envase de água adicionada de sais, localizada no povoado de Pé do Galo, 36-A, Zona Rural, 
Macaiba-RN.

Roberto Rebouças Antunes
Sócio

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA RIO GRANDE DO NORTE I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 
29.401.264/0001-39, 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 06 de 
Março de 2026, em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Rio Grande do Norte I, localizado na 
Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados 
que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para a Fornecimento e 
Instalação de películas para atender a Unidade B29 do SEST SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 26/03/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 25/03/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 00010/2020

A comissão eleitoral que conduz o processo eleitoral do SINTERN 2020/2023, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Art. 93 do estatuto do sindicato, comunica que apenas uma chapa foi registrada ao pleito de votação que 
ocorrerá nos dias 30 e 31 de março de 2020. A chapa denominada “UNIÃO E RESISTÊNCIA”, está assim composta:

DIRETOR PRESIDENTE: José Fernandes de Sousa; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Liane Câmara Matoso 
Chacon; DIRETOR SECRETÁRIO GERAL: Ari dos Santos de Azevedo Filho; DIRETORA ADMINISTRATIVA: 
Andrea Freitas Barreto de Oliveira; DIRETOR FINANCEIRO: Pedro Damásio Costa Neto; DIRETOR DE IMPRENSA, 
RELAÇÕES, POLÍTICA E INSTITUCIONAIS: Francisco Inácio Marrocos; DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL: 
Vicente de Paula Martins Bezerra; DIRETOR PARA ASSUNTOS JURÍDICOS: Oneide Morais da Silva de Souza; 
DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL: Etevaldo Andrade da Luz; DIRETOR DE PREVIDÊNCIA: Iaponi de Oliveira; 
DIRETOR DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO: Josué Teixeira de Carvalho Filho; DIRETOR 
DOS APOSENTADOS: Benner Bezerra da Costa Andrade; DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Francisco de Assis Formiga; 
DIRETOR REGIONAL DE MOSSORÓ: Francisco Ronaldo da Silva; DIRETOR REGIONAL DE CURRAIS NOVOS: 
Francisco de Assis de Pontes; DIRETOR REGIONAL DE ASSÚ: Sidvan Cazuza da Silva; DIRETOR REGIONAL DE 
PAU DOS FERROS: Washington Luiz Fernandes Guedes; DIRETOR REGIONAL DE CAICÓ: José Anderson da Silva 
Pereira; DIRETOR REGIONAL DE GOIANINHA: Reginaldo Soares da Costa; DIRETOR REGIONAL DE CEARÁ MIRIM: 
José Ivan Ferreira da Silva; DIRETOR REGIONAL DE CARAÚBAS: Marlon Gurgel Ferreira; DIRETOR REGIONAL DE 
SÃO PAULO DO POTENGÍ: Rogério Sérgio Agapto; DIRETOR REGIONAL DE SANTA CRUZ: Marcos Valério Calaça de 
Almeida; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Carine da Silva Correia; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Magni Amâncio Pinheiro; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Maria Angélica Agostinho Trajano; SUPLENTE 
DA DIRETORIA EXECUTIVA: Sidney Nascimento de Medeiros; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Adijailson 
Ferreira de Moura; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Luciano Martins de Ataíde; SUPLENTE DA DIRETORIA 
EXECUTIVA: José Hélio Cipriano da Silva; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ademir Maciel Silva; SUPLENTE 
DA DIRETORIA EXECUTIVA: Anair Queiroga Formiga de Holanda; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA; Marco 
Antônio Sousa da Silva; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: João Jácome Garcia; SUPLENTE DA DIRETORIA 
EXECUTIVA: Vitória Régia Ferreira da Silva Souza; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ronaldo Fernandes de 
Oliveira; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ivanildo Alves da Silva; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Vicente de Paula Pitaguares Grilo; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Flávio Roberto Fernandes; SUPLENTE DA 
DIRETORIA EXECUTIVA: Ioneide Souza dos Santos; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Helder Leonardo Lopes; 
SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Ellen Belmari Melo de Brito Costa; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 
Osnildo Morais da Silva; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Maria da Conceição Mendes; SUPLENTE DA 
DIRETORIA EXECUTIVA: Diana da Costa Barbosa; SUPLENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: Flávio Bandeira de Melo 
Costa; CONSELHO FISCAL EFETIVO: Francisco de Assis Oliveira; CONSELHO FISCAL EFETIVO: Carlos Alberto de 
Lima; CONSELHO FISCAL EFETIVO: Eduardo Henrique Andrade de Lima; SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL: José 
Odilson de Menezes Cruz; SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL: Sônia Lúcia de Queiroz Bezerra Mendes; SUPLENTE 
DO CONSELHO FISCAL: Robson Cláudio Oliveira do Nascimento;

A comissão eleitoral declara aberto, a partir desta data, o prazo de 5(cinco) dias uteis, para possível impugnação dos 
membros da chapa acima registrada, quanto a inelegibilidade. 

Natal 10 de março de 2020.

Manoel Barbosa Neto
Presidente da Comissão Eleitoral

COMUNICADO DA COMISSÃO 
ELEITORAL SINTERN

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) suspendeu 
nesta segunda-feira (9), tempora-
riamente, a venda de 14 planos de 
saúde de cinco operadoras, em todo 
o País, devido a reclamações feitas 
pelos usuários no quarto trimestre 
de 2019. Esses planos atendem a 
62.704 benefi ciários que não serão 
afetados. Para evitar transtornos 
com a formalização de contratos, 
o Agora RN lista dicas para quem 
busca um contrato de saúde suple-
mentar.

ONDE POSSO ADQUIRIR UM PLANO 
DE SAÚDE? 

A contratação pode ser feita 
diretamente com a operadora de 
planos de saúde ou por intermédio 
de corretores. No caso dos planos 
coletivos, a pessoa jurídica con-
tratante (empresas, associações, 
sindicatos ou entidades de classe) 
também pode contar com o auxílio 
de uma administradora de benefí-
cios. Você também pode procurar a 
administradora para tirar dúvidas 
sobre o plano.

COMO SABER SE A EMPRESA É 
CONFIÁVEL?

Peça à empresa que vende o 
plano de saúde o número de re-
gistro da operadora e do plano na 
ANS. Em informações e avaliações 
de operadoras, você pode: conferir 
esses dados, conhecer o desempe-
nho dessa operadora de planos de 
saúde no programa de qualifi cação 
da ANS e a posição dela no ranking 
das empresas de planos de saúde 
que mais recebem reclamações de 
seus consumidores.

QUAL O PERFIL DO CONTRATO? 
Não se deixe levar apenas pe-

lo preço do plano. É importante 
saber o perfi l de contrato que está 
assinando: coletivo/empresarial 
(intermediado por empresas ou 
entidades de classe) ou individual/
familiar (negociado com a operado-
ra). Os preços iniciais dos planos 
coletivos costumam ser menores, 
mas eles têm reajustes mais altos, 
em geral

COMO É FEITO O REAJUSTE DO 
PLANO? 

Os planos individuais/fami-
liares têm dois tipos de reajuste: 
anual, regulado pela ANS, e por 
faixa etária. Os planos coletivos 
também, mas o reajuste máximo 
anual não é defi nido pela ANS. 
Informe-se sobre os índices usados 
nos últimos anos

QUAL O TIPO DE COBERTURA? 
A oferta de mais ou menos 

ANS presta informações sobre todas as operadoras de plano de saúde do Brasil

Veja dicas para escolher o melhor 
plano de saúde e evitar ciladas
Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu 14 planos de saúde 
de cinco operadoras; saiba como fazer o contrato e evitar transtornos

Decisão

Reprodução / Getty Images

serviços está ligada ao tipo de 
plano contratado: ambulatorial, 
hospitalar com ou sem obstetrícia, 
referência ou odontológico. A ANS 
defi ne uma lista de consultas, exa-
mes e tratamentos que os planos 
são obrigados a oferecer, conforme 
cada tipo

O PLANO É OBRIGADO A FORNE-
CER TODOS OS ATENDIMENTOS?

O plano só é obrigado a oferecer 
as consultas, exames e tratamen-
tos previstos no contrato. o mínimo 
que precisa ser oferecido pelo plano 
no contrato é estabelecido pela ans 
conforme cada tipo de plano (am-
bulatorial, hospitalar com ou sem 
obstetrícia, referência ou odontoló-
gico). Se o seu contrato mencionar 
algum atendimento que não esteja 
na lista previsto pela ANS, o plano 
é obrigado a cobrir.

POSSO SER ATENDIDO EM QUAL-
QUER LUGAR? 

Antes de assinar o contrato, 
pergunte sobre a abrangência da 
cobertura. Se o plano for de abran-
gência regional, o atendimento 
estará limitado à área geográfi ca 
prevista no contrato. Caso seja de 
cobertura nacional, o atendimento 
estará garantido em todo o país

A PARTIR DE QUANDO POSSO 
USAR MEU PLANO? 

Os períodos máximos de carên-
cia são: 24 horas para urgência e 
emergência; 180 dias para interna-
ções, cirurgias e procedimentos de 
alta complexidade; e 300 dias para 
parto. A operadora pode oferecer 
prazos menores, mas isso deve ser 
garantido por escrito

POSSO FAZER A PORTABILIDADE 
DO PLANO?

A portabilidade é a possibilida-
de de mudar de plano sem precisar 
cumprir novamente a carência. Ela 
só é obrigatória nos planos indivi-
duais ou familiares, e nos coletivos 
por adesão. Mesmo assim, o consu-
midor precisa ter fi cado pelo menos 
2 anos no plano (ou 3, se tiver algu-
ma doença preexistente)

QUANDO TEREI REAJUSTE POR 
IDADE?

As empresas podem promover 
reajustes no valor do plano quando 
o consumidor muda de faixa etá-
ria. Essas faixas são defi nidas pela 
ANS. Quem contrata um plano aos 
28 anos, por exemplo, terá de arcar 
com um reajuste deste tipo aos 29, 
quando mudará de faixa.
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RTAC
CARRAPICHO

DIATREGUA
IMITOAV

ACAASSEA
AALUTIL
LANCHEIRA

LISOCOG
MAIPAREO

MIMOSAOLA
NSOROEN

GELODISTO
RACOER

NAVALODIO
LAPISDECOR

O esporte
como o

alpinismo

Capazes; 
habilita-

dos

Hiato de
"toalha"

Espécie
de planta
que gruda
na roupa

Nascido
em

Alagoas

Tecnolo-
gia da In-
formação

(sigla)

Aqui, em
espanhol

"Unir o (?)
ao agra-
dável"
(dito)

Maleta
para a

merenda

O papel
de enve-

lopes 
comerciais

Nome da
vaquinha
de Chico 

Bento (HQ)

Interjei-
ção que
indica

saudação
"A Era do
(?)", filme

de ani-
mação

Relativo à
Marinha

Antônio
Pitanga,

ator

Elis Regina,
cantora de
"Madale-
na" (MPB)

Ou, em
inglês

Usa-se
para

colorir
desenhos

É infiel ao
cônjuge 
Recurso

da poesia

Divisão da
semana

Reprodu-
zo; copio 

Um dos "vilões" do
consumo de energia

doméstica
Sem fio (a faca)

Interrupção
na luta 

Pó perfu-
mado

Assinatura
(abrev.)

Impacien-
te; aflito

Ângela Vi-
eira, atriz
Jogo de
baralho

Divisão da
corrida de

cavalo
Isolado

Sílaba de
"entrar"
Vontade
de beber

(?) caseiro:
reidratante
Substância
vulcânica

De + isto
(Gram.)
151, em
romanos

Aversão
profunda

Letra 
do plural

Otto Glória,
ex-técnico 
Vitamina
da laranja

Tipo de
carvão 

Maio, em
francês

O cabelo dos povos
indígenas

Alumínio
(símbolo)
Juntam;
reúnem 

2/or. 3/acá — mai. 6/trégua. 7/mineral. 9/lancheira. 10/carrapicho.

Investir na carreira estará entre as suas prioridades. 
Por isso, é hora de arregaçar as mangas e persistir em 
seus objetivos, por mais ambiciosos que eles sejam. 
Busque seus ideais com fi rmeza e persistência. A Lua 
vai estimular a cooperação.

Vencer a preguiça e sair de casa pode não ser uma 
tarefa fácil no início do dia. Mas logo a Lua vai renovar 
seu entusiasmo e você vai se sentir mais confi ante 
para encarar suas tarefas. Explore seus talentos e a 
diplomacia do seu signo. 

Você terá sorte em um assunto que há tempos está 
parado na justiça. Vai sentir mais pique para encarar 
as tarefas e deixar seu trabalho em dia. Pode aprender 
muito com uma pessoa mais velha e experiente: ouça 
conselhos. 

Sua criatividade está acentuada hoje. Além de ter 
ideias incríveis e inovadoras, você vai mostrar muita 
habilidade para conversar com as pessoas e defender 
os seus projetos. Só não revele seus planos a qualquer 
um: nem todos vão merecer a sua confi ança. 

Os astros darão uma força para se reconciliar com alguém 
da família no início do dia: abra seu coração e deixe as 
mágoas para trás. Mudanças favorecidas, seja em casa ou 
no trabalho. Você vai contar com muita sorte e criatividade 
para cumprir as tarefas e conquistar o que deseja. 

Ganhar dinheiro e se dar bem na carreira serão suas 
prioridades hoje. Se depender do estímulo dos astros, 
você vai vai usar todo seu potencial para atrair a 
atenção dos chefes e, quem sabe, conseguir uma 
promoção. 

Você pode ter uma conversa importante com alguém 
querido bem no início do dia e esta será uma boa 
oportunidade de resolver pendências e fortalecer o 
relacionamento. No trabalho, pode retomar um antigo 
projeto ou se destacar com algo que aprendeu.

Você vai sentir que tem preparo para investir em novos 
caminhos e abrir outros horizontes para a sua carreira. 
Aposte em cursos, palestras e treinamentos para se 
reciclar ou se aperfeiçoar na profi ssão. Fase promissora 
para assuntos de lei e justiça. 

 O céu incentivará você a acordar cedo e cuidar da 
saúde. Tudo que fi zer para ter mais qualidade de 
vida vai valer a pena. No trabalho, terá facilidade para 
dialogar e negociar. Sucesso garantido em entrevistas 
de emprego, reuniões e vendas. 

Este será um bom momento para encarar suas 
preocupações e buscar soluções defi nitivas para os seus 
problemas. Confi e nos seus instintos e seja fi rme para 
corrigir o que precisa. Você terá muita facilidade para 
aprender: sucesso nos estudos e em concursos. 

Você vai iniciar o dia com muito entusiasmo e 
confi ança. Vai contar com a sorte, mas sem deixar de 
fazer a sua parte para conseguir o que quer. O desejo 
de ganhar dinheiro e melhorar de vida está um bom 
estímulo para trabalhar e buscar suas metas.

O apoio de amigos será um importante diferencial para você 
no início do dia. A Lua anuncia um período favorável para 
mudanças: pense nas coisas que quer corrigir, reformar e 
transformar, e faça a sua parte. No amor, se depender de 
charme e sensualidade, seu sucesso está garantido.

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

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

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

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

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

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

HORÓSCOPO

PASSATEMPO

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1Canal 1

Canal de notícias do Grupo Band terá 
talk show em projeto de renovação    

O canal de notícias BandNews TV estreia 
no dia 19 de março, data em que comemora 
19 anos, um novo posicionamento. Luiz Lara, 
publicitário, está à frente do projeto, trabalhando 
no desenvolvimento em sintonia com o momento 
atual. Haverá uma modernização geral, desde 
o logo com leve ajuste até chamadas e vinhetas. 
Esse é um ponto.

O outro, relativo a investimentos e mudanças 
de programação, é liderado pelo diretor executivo 
Marcello D’Angelo – também responsável pelo 
canal de agronegócios “Agro Mais” que vem aí. 
Há meses ele está mergulhado em um projeto de 
renovação do BandNews, que chegará ao público 
nos próximos dias.

Como grande aposta, o canal de notícias 
passará a contar com a exibição de um talk 

show na sua programação. Trata-se de um 
formato que é mais tradicional na área de 
entretenimento, daí a expectativa de um 
programa do gênero e seu ineditismo em um 
canal como o BandNews.  Tem tudo para 
despertar a curiosidade do telespectador.

Também já se pode antecipar na nova grade 
a entrada de “Estado de Direito”, semanal a 
ser comandado por Eduardo Oinegue, âncora 
do “Jornal da Band”, abordando questões que 
envolvam segurança jurídica e institucional. O 
programa “Mapa-Múndi”, já existente, também 
continuará marcando presença na nova grade, 
além do já anunciado “Oléé S.A.”, com Beetto 
Saad. Importante essa resposta do “BandNews”, 
que foi muito afetado pelos ataques da CNN 
Brasil em seu quadro de profi ssionais.   

IBOPE
A TV Jornal, afi liada do SBT 

Nordeste, atingiu sua maior 
audiência em um jogo da Copa do 
Nordeste durante a transmissão 
do Clássico das Multidões, no 
último sábado. O Sport bateu 
o Santa Cruz por 1×0, na Ilha 
do Retiro, pela sexta rodada. 
De acordo com a medição em 
tempo real do Ibope, a TV Jornal 
atingiu pico de 26 pontos (em 
alguns momentos com o dobro 
da segunda colocada), com 
audiência média fi nal de 18,5 no 
Recife e na Região Metropolitana. 
Além de Pernambuco, a partida 
entre rubro-negros e tricolores 
também foi transmitida para 
Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 
Os direitos pertencem ao SBT 
Nordeste até 2022.

EM QUARTO LUGAR
A série “Orange Is The New 

Black” estreou sábado na Band 
apresentando um crescimento 
de 27% em audiência e 33% em 
share na Grande São Paulo. Ficou 
apenas 0,7 do terceiro lugar. Na 
faixa de confronto, em comparação 
ao sábado anterior, a Globo caiu 
5%; Record, 10%, e SBT, 3%.

NOVO REALITY
Record faz reunião nesta 

NAMORO Em “Salve-se Quem Puder”, Edgar e Ermelinda, 
personagens de Cosme dos Santos e Grace Gianoukas, vão viver 
um romance às escondidas. E terão de enfrentar a marcação 
cerrada do fi lho dela, Zezinho (João Baldasserini).

Paulo Belote/ TV Globo

OWilliam Waack gravou 
entrevista com o ministro Dias 
Toff oli, presidente do STF.
Carlinhos Maia vai ganhar uma 
estatua em Penedo, Alagoas.
O jornalista do SBT, afastado por 
suspeita de Coronavírus, retomou 
seu trabalho na emissora no dia de 
ontem...
Já a repórter da Globo-SP, que 
esteve na Itália, permanece afastada.

Marcel Klemm, após pedir 
demissão, deixa a gerência musical 
da Globo nesta semana.
Band intensifi ca chamadas do 
“Primeiro Jornal”, com João Paulo 
Vergueiro, no ar a partir do dia 16, às 
3h45 da manhã.
A atriz e cantora mexicana Elyfer 
Torres, depois do  “Domingo 
Legal”, gravou uma participação na 
nova temporada do “Esquadrão da 

Moda”.
Ainda no SBT, Rebeca e Patricia 
Abravanel ainda não retomaram as 
gravações dos seus programas...
Isso só deverá acontecer no fi m 
deste mês ou início de abril...
Quanto ao dono, Silvio Santos, 
ninguém ainda arrisca uma data para 
sua volta às gravações...
Porém, em se tratando de estúdio, 
está tudo pronto para recebê-lo.

Bate-Rebate

terça-feira para defi nir os detalhes 
de um novo reality show, “A Ilha”. 
Mais um, de confi namento e 
provas de resistência.

PARA TUDO
Já os casais convidados pela 

Record para a nova temporada 
do “Power Couple” foram 
orientados a não assumir outros 
compromissos a partir do próximo 
dia 30. Ficarão exclusivos para 
bateria de exames médicos e 

outras formalidades.

ESQUISITO
O “BBB” tem na internet 

(portais, redes sociais...) um de 
seus principais aliados. Tudo 
o que acontece na casa chega 
imediatamente ao conhecimento 
do público. Portanto, botar no ar 
uma gravação, quase “um dia 
depois”, fazendo suspense sobre 
quem apertou o botão tal ou 
ganhou o “anjo”, é até esquisito. 
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Durante o período de cheia 
dos mananciais potiguares, os 
riscos de afogamentos e outros 
tipos de acidentes aquáticos au-
mentam. Até esta segunda-feira 
(9), segundo o Instituto de Ges-
tão das Águas do Rio Grande do 
Norte (Igarn), já foram registra-
dos o “sangramento” – o nível 
máximo – de seis reservatórios. 
Diante desse cenário, o Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio Grande 
do Norte (CBMRN) alerta sobre 
cuidados para evitar acidentes 
nesses ambientes.

Para o major João Eduardo, 
comandante do Grupamento 
de Busca e Salvamento (GBS) 
do Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Norte, as crianças e 
os adolescentes são mais vulnerá-
veis aos riscos de afogamentos. O 
nível das águas devido às fortes 
chuvas exige cuidados para mo-
radores e banhistas que buscam 
entretenimento nestes locais. 

“Em primeiro lugar os cui-
dados com as crianças e adoles-
centes são essenciais para evitar 
ocorrências de afogamentos. 
Assim como nas praias, elas não 
têm noção do perigo. Por isso é 
importante que os pais redobrem 
a atenção”, disse.

Os jovens e adultos também 
precisam ter cautela quando fo-
rem entrar em rios, lagoas e açu-
des. Além disso, a ingestão de be-
bidas alcoólicas é o principal fator 

Presente nos rios e cachoeiras, a cabeça d’água é perigosíssima para quem quer curtir um bom banho, explica bombeiros

Bombeiros alertam para 
afogamentos em açudes
Igarn registrou o “sangramento” de seis açudes em 15 dias; crianças e
os adolescentes são as mais vulneráveis, aponta o Corpo dos Bombeiros

Prevenção

CBMBA/Divulgação

Evite álcool e alimentos pesados, antes 
de entrar em rios e açudes;

Em rios: observe a correnteza, os 
buracos e os galhos submersos;

Em caso de cabeça d’água, a 
recomendação é que o banhista 
procure uma região alta para se 
proteger da chuva caso perceba a 
iminência do temporal;

Em açudes e barragens: verifi que a 
profundidade, os galhos e lodo no 
fundo;

Em períodos de enchente ou em zonas 
de correnteza o cuidado tem que ser 
redobrado;

Evite brincadeiras como simulações de 
afogamento ou forçar a cabeça de um 
amigo para dentro da água;

Antes de banhar-se, informe-se sobre a 
correnteza e a profundidade;

Cuidado com o limo nas pedras, pois 
ele pode fazer você escorregar e cair 
na água;

Cuidado com buracos e fundos 
de lodo, pois você pode afundar 
rapidamente;

Se o rio tiver correnteza nunca entre na 
água acima do joelho;
n Não tente entrar na água para 
realizar o socorro, ao invés disto chame 
por ajuda e jogue qualquer material de 
fl utuação para ajudar.

CONFIRA ALGUMAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO:

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de São José de Mipi-
bu registrou mais de 50 mil consul-
tas em 2019. O local presta serviço 
de atendimento 24 horas.

A UPA atende demandas da 
população de São José de Mipibu 
e dos municípios de Nísia Flores-
ta e Senador Georgino Avelino. A 
estrutura custou R$ 2,2 milhões. 
Inaugurada em 6 de julho de 2018, 
a unidade oferta atendimento de 
urgência e emergência traumáti-
cas e não traumáticas, realização 
de exames laboratoriais, eletro-
cardiográfi cos e radiológicos para 
diagnosticar situações de urgência 
e emergência.

Além disso, o local presta apoio 
ao atendimento de unidades móveis 
do Corpo de Bombeiros e Samu, 
como referência para pacientes 
com emergências, que possam lá 
ser resolvidas na UPA, bem como 
apoio médico à unidades básicas 
ou intermediárias. A estrutura está 

UPA também atende aos municípios de Nísia Floresta e de Georgino Avelino 

Em São José de Mipibu, 
UPA fez mais de 50 mil 
atendimentos em 2019

Saúde

Reprodução/ Pref. SJM

que contribui para o afogamento. 
“A água turva e escurecida de la-
goas e açudes pode esconder mui-
tos perigos como pedras e galhos. 
O rio, por exemplo, tem muitas 
armadilhas – redemoinhos, cor-
rentezas e buracos. Em época de 
cheia o risco aumenta considera-
velmente. 

Geralmente, após o consumo 
da bebida alcoólica o banhista en-
tra na água e consequentemente 
perde a noção do perigo. Por isso 
não beber de maneira descontro-
lada é importante”, alertou o ma-
jor João Eduardo.

Na época de chuvas vários 
fenômenos ocorrem nos manan-
ciais. Presente nos rios e cachoei-
ras, a cabeça d’água é perigosís-
sima para quem quer curtir um 
bom banho. 

“Quando chove na nascente de 
um rio obrigatoriamente o fl uxo 
aumenta. O nível da água sobe e 
atinge vários metros em poucos 
minutos, formando uma espécie 
de tsunami dos rios. Então a re-
comendação é sempre evitar de 
se banhar em lugares íngremes e 
ter atenção com as cabeceiras dos 
rios”, fi nalizou o Comandante do 
Grupamento de Busca e Salva-
mento, major João Eduardo.

Caso alguém presencie um 
afogamento ou acidente aquático, 
é só entrar em contato imediata-
mente com o Corpo de Bombeiros, 
através do número 193. 

DICAS DE PREVENÇÃO

capacitada para estabilizar pacien-
tes com emergências, removendo-os 
imediatamente após regulação para 
hospital de referência.

Para reforçar as atividades de 
saúde no município, a Prefeitura de 
São José de Mipibu planeja cons-
truir, ainda em 2019, o primeiro 
centro de imagens público do Rio 
Grande do Norte.

A estrutura está localizada lo-
calizado na Rua Pedro Freire de 
Melo, nas proximidades do estádio 
de futebol Ferreirão.

R$ 2,2 mi
DESTAQUE

foi o custo de construção da 
Unidade de Pronto Atendimento 
de São José de Mipibu
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PATROCÍNIO

O São Paulo vendeu mais 
de 30 mil ingressos para a 
partida contra a LDU, do 
Equador, que será realizada 
nesta quarta-feira (11), às 
21h30, no Morumbi, pela se-
gunda rodada do Grupo D da 
Copa Libertadores da Amé-
rica. As entradas são comer-
cializadas pela internet e nos 
postos de venda.

No dia da partida, não 
haverá venda de ingressos 
no Morumbi, por determi-
nação da Conmebol. O preço 
das entradas varia de R$ 80 
a (Arquibancada Amarela) e 
R$ 420 (Morumbi Premium - 
Leste), sem contar os descon-
tos dos sócios-torcedores.

Na primeira rodada, o São 
Paulo perdeu de virada do Bi-
nacional. Já a LDU venceu o 
River Plate por 3 a 0. Com is-
so, a equipe brasileira ocupa 
a terceira colocação do grupo, 
enquanto o time equatoriano 
está na liderança.

Depois de um empate sem 
gols contra a Holanda e der-
rota por 1 a 0 para a França, 
ambos em Valenciennes, a 
Seleção Brasileira feminina 
de futebol encara o Canadá, 
nesta terça-feira (10), na ci-
dade de Calais, pela terceira e 
última partida de um torneio 
amistoso em solo francês. A 
técnica Pia Sundhage já defi-
niu qual será a prioridade pa-
ra o duelo: melhorar o ataque.

Nesta segunda-feira, a 
equipe fez o último treina-
mento antes do duelo. Pia 
Sundhage priorizou uma 
atividade de finalização e, na 
etapa final, enfatizou o esque-
ma tático que planeja para o 
jogo contra as canadenses. A 
técnica sueca planeja uma 
escalação diferente.

São Paulo vende 
mais de 30 mil 
ingressos para 
jogo contra a LDU

Pia quer setor 
ofensivo da 
seleção feminina 
mais forte

Libertadores

Jogo contra o Canadá

Em sua apresentação oficial 
no Atlético Mineiro, nesta segun-
da-feira (9), ao lado do presidente 
Sérgio Sette Câmara, o técnico 
Jorge Sampaoli afirmou que pre-
tende transformar o clube em 
uma equipe que possa gerar en-
tusiasmo e tenha força para bater 
de frente com o Flamengo.

“Viemos com o objetivo de bri-
gar com times como o Flamengo, 
que tem uma equipe rica, um trei-
nador muito capaz, tem reinado 
na América. É um exemplo que 
temos de imitar um pouco”, afir-
mou o argentino. “A cada vez que 
o Atlético jogar, em qualquer lu-
gar, quero que as pessoas tenham 
entusiasmo para ver. Esse é nosso 
compromisso”.

Sampaoli disse que vai tra-
balhar para fazer o time desem-
penhar o mais rápido possível o 
que ele entende ser o ideal para 
o futebol. Segundo o argentino, 
após acompanhar o clássico com o 

Cruzeiro, no último sábado (7), o 
Atlético está muito aquém do que 
pode jogar.

“Avaliei muito as caracterís-
ticas dos jogadores e há uma di-
ferença do que se pode apresen-
tar e do que está apresentando. 
Precisamos impor uma cultura 
de jogo que atacamos o tempo 
todo, não importa o time adver-
sário, o estádio, que o Atlético 
jogue sempre com entusiasmo. 
Vi no clássico muito nervosismo, 
muita luta e pouco jogo”, afirmou 
Sampaoli.

O resultado pelo menos satis-
fez o técnico. “Era muito impor-
tante ganhar o clássico. Mantém 
viva a possibilidade de competir 
pelo Campeonato Mineiro. A eu-
foria da arquibancada passa para 
o campo. O Atlético, com minhas 
características, vai ser um time 
de ataque, sem nenhum tipo de 
medo. Isso é o que me identifica”, 
disse o treinador. “A ideia princi-

pal é encontrar uma cultura de 
jogo que nos permita dominar os 
jogos”, completou.

O treinador confia que até o 
início do Campeonato Brasilei-
ro, em maio, vai mudar o estilo 
da equipe e também o ambiente. 
Segundo Sampaoli, o elenco está 
abalado pelas eliminações neste 
começo de temporada. O Atlético 
caiu na Copa Sul-Americana e na 
Copa do Brasil.

“O elenco está um pouco frus-
trado pelo início de ano, então 
agora temos de buscar maneiras 
de fortalecer o grupo para que sai-
ba lidar com esta pressão e para 
que possa prevalecer o estilo, esta 
cultura de jogo ofensivo”, explicou. 
“Vamos construir, no pouco tempo 
que temos, um elenco extrema-
mente ambicioso. Aqui, temos de 
buscar um futebol que faça com 
que o time se identifique com a 
torcida. Que fique bem claro o que 
somos e o que queremos”.

Técnico argentino Jorge Sampaoli assumiu o Atlético-MG nesta segunda-feira (9). No fim de semana, ele assistiu à vitória do Galo sobre o Cruzeiro no Mineirão

Sam
pao

li
Treinador confia que até o início do Campeonato Brasileiro, em maio, vai mudar o 
estilo da equipe e também o ambiente. Segundo Sampaoli, o elenco está abalado

Ivan Storti / Santos FC

Viemos com o 
objetivo de brigar 
com times como o 
Flamengo, que tem 
uma equipe rica, 
um treinador muito 
capaz, tem reinado 
na América. É um 
exemplo que temos 
de imitar um pouco”

Jorge Sampaoli
novo técnico do Atlético-MG

“

No Galo, técnico quer bater o Flamengo
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

ACAUA SOLAR ENERGIA SPE LTDA, CNPJ 14.512.267/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para a Usina Solar 
Fotovoltaica Acauã I, 30MW de potência, localizado no Sítio Bela Vista, Zona Rural, Currais Novos-RN.

DAVID RICARDO FONTES PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, CNPJ 10.415.366/0001-85, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação 
– LRO para uma Gráfi ca com serviços de impressão de material para uso publicitário, localizada na Rua Professor 
Coutinho N° 272 - Centro – Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Marcio Henrique dos Santos Moreira  
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

MARICULTURA S & S LTDA: 36.366.384/0001-08, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Prévia,  para Projeto de 
Larvicultura, em uma área de 1.400 m2, com capacidade 30.000.000 de Pós-Larvas, localizada na Av. Beira Mar, S/N, 
Praia de Barreta, Nísia Floresta/RN;

LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA
SÓCIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

P L DE BESSA, CNPJ 07.066.262/0001-06, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para uma Fábrica 
de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada na Rua Capitão Jose Vicente, n° 9, Centro, Jardim 
De Piranhas/RN - CEP: 59.324-000.

Pedro Lopes de Bessa 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA. CNPJ: 08.249.708/0009-40, 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 02/03/2025 em favor do Benefi ciamento de Sal 
Marinho (refi no), localizada na Estrada Velha de Grossos, s/nº, Zona Rural, Município de Grossos/RN.

Frediano Jales Rosado
Diretor

MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A.
CNPJ: 08.131.773/0001-19 - NIRE: 2430000128-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., a 
comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25/04/2020, às 10h, em primeira 
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por 
cento) do capital social com direito de voto, em sua sede social, situada na Mina Brejuí, BR 427, Km 
7, Zona Rural, Currais Novos/RN, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório 
e Demonstrações Financeiras do Exercício social fi ndo em 31/12/2019; b) Aprovação do Balanço 
Geral da Empresa encerrado em 31/12/2019; c) Destinação do Lucro Líquido do exercício fi ndo em 
31/12/2019; d) Outras deliberações de interesse da sociedade. Outrossim, comunicamos aos Srs. 
Acionistas, que se acham a disposição na sede social os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76. Currais Novos/RN, 09/03/2020. ROBERTO LUIZ SOARES DE ARAÚJO - Presidente do 
Conselho de Administração.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante: a Sra. PAULA LORAINE CAAMANO, argentina, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n° 
014.573.994-58, portadora da cédula de Identidade RNE n° V484793-2, residente e domiciliada na Rua do Morro, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profi ssional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Jabuti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 213,83m²(duzentos e treze metros e oitenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.009.13.1531.0000.3 e sequencial 
número 1.0027246, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL 
DESCRITIVO:- Ao norte, do ponto P1 ao P2 com 14,90m, com o Sr. Damião Inácio da Silva; Ao Leste, do ponto P2 ao 
P3 com 14,50m, com o Sr. Raimundo Rodrigues da Silva; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 14,94m, com a Sra. Paula 
Loraine Caamaño; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 14,25m, com a Rua Jabuti. Seguindo a seguinte Coordenadas 
Geográfi cas em UTM: P1 – X=272952,92 Y=9310517,76  P2- X=27296268 Y=9310506,50  P3- X=272952,52 
Y=9310496,12  P4- X=272942,92 Y=9310507,57. Memorial correspondente ao serviço registrado no RRT SIMPLES 
n° 0000008592959.    Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 78.500,00. A requerentes 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Damião Inácio da Silva, o Sr. Raimundo 
Rodrigues da Silva, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do requerente; II – a identifi cação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial e eventuais acessões ou 
benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados 
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes de fato com expectativa 
de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que 
a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 10.03.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador'

O clássico do último sábado (7) 
entre Cruzeiro e Atlético Mineiro 
esquentou ainda mais a rivalidade 
entre os torcedores, dirigentes e 
jogadores dos clubes. A partida, no 
Mineirão, foi vencida pela equipe 
alvinegra por 2 a 1, graças a um gol 
marcado nos acréscimos do segun-
do tempo pelo venezuelano Otero. 
Até por essa defi nição emocionan-
te, a festa dos atleticanos foi gran-
de nas arquibancadas e também no 
gramado do estádio. Maior ídolo do 
elenco cruzeirense, o goleiro Fábio 
ironizou a comemoração, conside-
rada por ele como excessiva.

“A gente quer vencer como em 
uma partida importante, mas não 
como se fosse uma conquista de tí-
tulo. Quando o Cruzeiro ganha clás-
sico, não é comemoração de título. A 
gente sabe da grandeza do Cruzeiro. 
E quando o Atlético ganhou, a gente 
viu a comemoração que fi zeram, en-
traram em campo, só faltou a volta 
olímpica. Para o cruzeirense é nor-
mal”, afi rmou Fábio, em entrevista 
coletiva concedida nesta segunda-
-feira (9) na Toca da Raposa II.

“O que se comemora são títulos 
importantes, bi da Copa Libertado-
res, hexa da Copa do Brasil, tetra-
campeão brasileiro. Isso é o que o 
torcedor do Cruzeiro comemora. A 
gente respeita que o Atlético veja 
a grandeza do Cruzeiro. A gente 

fi ca triste quando não consegue o 
objetivo. Quando consegue, é uma 
vitória no clássico. E segue a tem-
porada”, acrescentou o goleiro.

Além da celebração pela vi-
tória, o clássico mineiro fi cou 
marcado por várias provocações 
ao Cruzeiro pelo rebaixamento à 
Série B do Campeonato Brasileiro, 
em 2019. Em maioria no estádio - a 
cota de ingressos disponibilizada 
ao clube celeste foi de apenas 10% 
-, os torcedores atleticanos reali-
zaram cânticos alusivos à queda, 
além de terem exibido um mosaico 
com a inscrição “Vou festejar o teu 

sofrer”, trecho mais conhecido da 
música composta por Jorge Aragão 
e eternizada na voz de Beth Carva-
lho, que tradicionalmente é entoa-
da pelos atleticanos nos estádios.

Fábio afi rmou considerar na-
tural as provocações, mas preferiu 
lembrar o rebaixamento do Atlé-
tico-MG à Série B em 2005 para 
apontar, na sua opinião, que as 
ações não fariam muito sentido. 
Em sua avaliação, só torcedores 
dos clubes que nunca caíram no 
futebol brasileiro - Flamengo, San-
tos e São Paulo - teriam direito a 
realizá-las.

Trecho do mosaico montado pela torcida do Atlético-MG: “Vou festejar o teu sofrer”

Fábio ironiza atleticanos por 
vitória: “Só faltou volta olímpica”
Para o goleiro do Cruzeiro, a vibração dos rivais após o clássico
pelo Campeonato Mineiro no último sábado (7) foi excessiva

Clássico mineiro

Pedro Souza / Atlético-MG

PSG x Borussia Dortmund será 
disputado sem público em Paris

Liga dos Campeões

A partida pela Liga dos Cam-
peões entre o Paris Saint-Ger-
main e o Borussia Dortmund 
será disputada sem torcedores 
por causa da disseminação do 
coronavírus, informou a polícia 
da cidade francesa nesta segun-
da-feira (9).

O jogo está marcado para 
quarta-feira (11), no Parque dos 
Príncipes. O Dortmund venceu 
o primeiro duelo da série válida 
pelas oitavas de fi nal por 2 a 1. O 
PSG afi rmou que foi comunicado 
da decisão e disse que o clube 
continua “totalmente mobiliza-
do para organizar a partida nas 
melhores condições possíveis”.

A França proibiu reuniões 
de mais de 1.000 pessoas, com 

algumas exceções. O país regis-
trou 1.126 casos do coronavírus 
no domingo, um aumento de 
19% em relação ao dia anterior 
e o segundo maior número de 
casos na Europa depois da Itá-
lia. Até agora, 19 pessoas mor-
reram no país.

Os estádios vazios não são 
novidade na Liga dos Campe-
ões, mas geralmente são uma 
punição da Uefa. O jogo de 
quarta-feira será o primeiro sem 
público no Parque dos Príncipes 
em 10 anos. A última vez que 
aconteceu, em março de 2010, 
isso ocorreu por causa de tumul-
to entre torcedores durante uma 
partida entre o PSG e o Olympi-
que Marselha. Estádio estará vazio amanhã

PSG / Divulgação
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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 (12154), processo nº 0839061-05.2018.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA. contra EXECUTADO: JOAO BATISTA 
LUZARDO NETO, sendo determinada a CITAÇÃO de  JOAO BATISTA LUZARDO NETO(CPF: 051.653.584-61),  para 
que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 19.133,28 (dezenove mil, cento e trinta e três 
reais e vinte e oito centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fi xados 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, fi cando 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. Eu, MARISE LEITE 
DE SOUZA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.

Natal, 28 de janeiro de 2020.

Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes -  Juíza de Direito

Processo:0839061-05.2018.8.20.5001
Exequente: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA.
Executado: JOAO BATISTA LUZARDO NETO

Fora da Copa Libertadores de 
2019, o Santos voltará a jogar como 
mandante pela competição nesta 
terça-feira (10), quando receberá o 
equatoriano Delfín, na Vila Belmi-
ro, mas sem o clima que costuma 
marcar os jogos pelo torneio, com 
pressão da torcida. Afi nal, o duelo 
será realizado com os portões fe-
chados, por punição imposta pela 
confusão na partida da sua elimi-
nação do torneio em 2018.

O lateral-direito Pará lamenta 
esse cenário, mas assegurou que 
isso não afetará o desempenho da 
equipe. “É um pouco estranho, mas 
não é novidade para mim, porque 
quando eu estava no Flamengo, 
joguei um jogo sem torcida contra 
o River Plate. É diferente, porque 
gostamos de jogar para nosso tor-
cedor, que sempre comparece me 
peso. Amanhã temos que entrar 
como se o estádio estivesse lotado, 
porque precisamos da vitória, que 
será muito importante”, disse, em 

entrevista coletiva nesta segunda-
-feira (9) no CT Rei Pelé.

Ele apontou que o time preci-
sará ser aguerrido para triunfar 
novamente, assim como fez em 
sua estreia no Grupo G, na terça-
-feira passada, quando fez 2 a 1 no 
Defensa y Justicia, na Argentina.

“Libertadores, se você não en-
tra com alma, você perde. Nada 
melhor do que estrear com o pé 
direito. Temos um jogo difícil pela 
frente, mas temos que entrar com 
a faca nos dentes para fazer um 
grande jogo”, alertou o lateral-di-
reito, de 34 anos.

O ABC empatou em 1 a 1 com 
o Vitória (BA) na noite do último 
domingo (8), pela Copa do Nor-
deste. De acordo com o técnico 
Francisco Diá, as limitações de 
elenco têm afetado o desempenho 
do alvinegro nas competições que 
disputa.

“Temos um elenco de muita 
qualidade, mas não temos um 
plantel adequado para as três 
competições. Contamos com 22, 
23 jogadores, e o resto são de atle-
tas oriundos da base. Com um 
grupo tão reduzido, é muito com-
plicado ir bem nos três campeona-
tos. Ainda perdemos vários joga-
dores por lesão, tem gente jogando 
no sacrifício. Tudo isso complica”, 
argumentou o técnico.

O time do ABC perdeu, no jo-
go contra os baianos, o meia João 
Paulo, um dos principais nomes do 
elenco na temporada, desde a sua 
chegada. O camisa dez ainda está 
sob análise para o possível retorno 
aos gramados.

Apesar das perdas, o técnico 
alvinegro acredita que o clube 
ainda conseguiria uma vitória, se 
não fossem as oportunidades des-
perdiçadas dentro de campo.

“Dentro das circunstâncias, 
com todas as difi culdades que 
tivemos para montar a equipe, e 
sem ter tempo para treinamento, 
com um número grande de joga-
dores fora, eu acredito que, se não 
tivéssemos desperdiçado as opor-
tunidades, teríamos saído com o 
resultado positivo e respirávamos 
na competição. Agora, não depen-
demos só de nós. Temos que ir 
atrás dos dois resultados e torcer 

contra o Sport”, comentou.
Por conta do empate, o ABC 

conquistou apenas um ponto, 
chegando aos seis na competição, 
três atrás do Sport, último time 
na zona de classifi cação para a 
próxima fase.

Na próxima rodada da Copa 
do Nordeste, o alvinegro enfrenta-
rá a Imperatriz (MA), no sábado 
(14), às 20h, no Estádio Frei Epi-
fânio, no Maranhão.

Por conta do empate, ABC de Diá conquistou apenas um ponto na Copa do Nordeste

Lateral-direito de 34 anos lamentou que jogo de hoje seja com portões fechados

Francisco Diá: “Não temos plantel 
adequado para três competições”

Pará promete Santos com
“faca nos dentes” nesta terça

Técnico lamentou limitações de elenco. No fim de semana, equipe só 
empatou com o Vitória pela Copa do Nordeste, o que dificultou classificação

ABC

Libertadores

ABC FC / Divulgação

Ivan Storti / Santos FC
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Ronaldinho pede mudança 
para prisão domiciliar

Paraguai

Os advogados de defesa do 
ex-meia Ronaldinho Gaúcho 
entraram com um recurso nesta 
segunda-feira (9) no Paraguai 
com o pedido para que o penta-
campeão mundial e o seu irmão, 
Roberto Assis, deixem a cadeia e 
passem a cumprir prisão domi-
ciliar em Assunção. O objetivo é 
que ambos saiam o quanto antes 
da prisão. Depois disso, a defesa 
vai pedir a liberação para que 
ambos retornem ao Brasil.

Os advogados apresenta-
ram um novo requerimento à 
juíza Carolina Ruiz, do Tribunal 
Penal de Garantias da Primei-
ra Rodada de Assunção, para 
solicitar que os irmãos sejam 
benefi ciados com medidas alter-
nativas. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, 
pediu informações sobre o caso 
para seus pares no Paraguai. 
Sua intenção nesse primeiro 
momento é entender os aconte-

cimentos. O governo brasileiro 
acompanha o caso, mas entende 
que o país vizinho é soberano pa-
ra tomar suas decisões.

No fi m de semana, os advo-
gados colocaram à disposição da 
magistrada o endereço de um 
endereço em Assunção para que 
ela pudesse ordenar a prisão do-
miciliar do ex-jogador de futebol 
e de seu irmão. Entendem que a 
prisão é ilegal.

A decisão sobre o tema será 
tomada na manhã desta terça-
-feira (10) no Ministério Público 
de Assunção. O juiz Gustavo 
Amarilla e os advogados de 
Ronaldinho e Assis terão nova 
audiência. Se o pedido da defesa 
for aceito, a dupla terá de conti-
nuar no Paraguai, mas poderá 
deixar a cadeia e permanecer em 
alguma casa na capital do país. O 
segundo recurso dos advogados 
visa novo recurso para conseguir 
a liberação do ex-jogador.

O América iniciou na sua úl-
tima partida, contra o Freipaulis-
tano (SE), pela Copa do Nordeste, 
uma maratona de nove partidas 
em menos de um mês. O clube 
participa atualmente de três com-
petições: Copa do Brasil, Copa do 
Nordeste e Campeonato Potiguar.

Devido ao calendário apertado, 
o clube só volta a jogar pelo Esta-
dual no dia 25 de março. Mais de 
20 dias após o último confronto na 
competição, quando empatou com 
o Assu, no último dia 4.

O número de jogos já começou a 
pesar na escalação do time. Prova 
disto foi o último jogo, em que atle-
tas importantes fi caram no banco 
ou sequer foram relacionados pelo 
treinador Roberto Fernandes.

De acordo com o presidente 
Leonardo Bezerra, o desgaste físi-
co infl uenciou fortemente no onze 
inicial selecionado pelo técnico 
alvirrubro. O dirigente citou como 
exemplo o volante Wallace Rato, 
contundido no jogo contra o Assu.

“Gostaríamos de entrar com 
força total, afi nal uma vitória nos 
levaria ao G-4 do grupo da Copa do 
Nordeste. Seria maravilhoso, mas 
hoje em dia temos mecanismos que 
nos mostram o quanto cada atleta 
está desgastado, e nosso elenco es-
tá todo em alto risco. Por exemplo, 
Rato no jogo passado sabia que po-

Lance na área durante partida entre América e Sport Recife, na Arena das Dunas, pela fase de grupos da Copa do Nordeste

Maratona à vista: América inicia 
sequência de 9 jogos em um mês
Devido ao calendário apertado, o clube só volta a jogar pelo Estadual no 
dia 25 de março. Mais de 20 dias após o último confronto na competição

Haja elenco
José Aldenir / Agora RN

deria estourar, mas ou era ele ou 
improvisar o improviso. E não deu 
outra. Machucou-se com 15 minu-
tos de jogo”, comentou em um gru-
po de WhatsApp de torcedores do 
América. O repórter Rafael Araújo, 
da Rádio Agora FM (97,9), confi r-
mou com o presidente a veracidade 
das mensagens.

Outo ponto observado por Leo-
nardo Bezerra é o lado fi nanceiro. 
O valor arrecadado por cada fase 
avançada na Copa do Brasil é bas-
tante superior ao oferecido pela 
competição regional.

“Se classifi camos na Copa do 
Nordeste, ganharíamos R$ 300 mil. 

Ótimo, muito bom. Mas, para isso, 
teríamos de ganhar ou de Bahia ou 
de Fortaleza ainda. As duas próxi-
mas quartas teremos jogos no qual, 
em um resultado positivo, teremos 
R$ 2 milhões. Quase sete vezes 
mais que a passagem de fase (na 
Copa do Nordeste)”, explicou.

Na quarta-feira (11), o Améri-
ca enfrenta o Juventude (RS), pela 
Copa do Brasil. Este confronto se 
repete no dia 18 de março, desta 
vez na Arena das Dunas. Antes 
desse jogo, o América entra em 
campo contra o Bahia, também na 
Arena das Dunas, pela Copa do 
Nordeste, no dia 14.

VEJA OS CONFRONTOS QUE O ALVIRRUBRO AINDA TEM PELA FRENTE:

11 de março - Juventude x América-RN - Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

14 de março - América-RN x Bahia - Arena das Dunas (Natal)

18 de março - América-RN x Juventude - Arena das Dunas (Natal)

21 de março - Fortaleza x América-RN - Arena Castelão (Fortaleza)

25 de março - América-RN x Globo FC - Arena das Dunas (Natal)

29 de março - América-RN x Palmeira-RN - Arena das Dunas (Natal)

1º de abril - ABC x América-RN - Frasqueirão (Natal)

5 de abril - Potiguar x América-RN - Nogueirão (Mossoró)


