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Novo titular do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho pouco ou 

quase nada poderá fazer pelo Rio 
Grande do Norte sob a era Jair 
Bolsonaro.

Foi a 5ª mudança de ministros 
em pouco mais de um ano e 
sabe-se que o chefe do Executivo 
detesta auxiliar se promovendo em 
seu estado de origem às custas do 
governo federal.

Dito isto, não significa que 
o Governo do RN deva deixar 
de lado as boas relações com 
o novo ministro potiguar do 
Desenvolvimento Regional só 
porque existe um precipício 
ideológico entre ele e a 
governadora Fátima Bezerra, 
algo que foi aprofundado 
pelo protagonismo de Rogério 
na condução das reformas 
trabalhista e previdenciária.

Assim que foi anunciada a 
promoção de Rogério, ignorada 
explicitamente por Fátima, erro 
institucional só comparável aos 
cometidos com frequência pelo 
próprio presidente da República, 
começamos mal uma relação já 
minada.

Embora esteja sempre na alça 
de mira de sindicalistas no RN 
e não conte nem um pouco com a 
simpatia da governadora, Rogério 
rapidamente conquistou o respeito 
no seio de um governo complicado, 
em que cada ação ou declaração 
de ministro passa pelo crivo de 
Bolsonaro e dos filhos. 

E se, à primeira vista, Paulo 
Guedes perdeu um importante 
articulador no Congresso para 
pautas vindouras, como as 
reformas fiscal e administrativa, 
os governadores ganharam 
uma nova e inesperada 
responsabilidade: refazer as 
pontes, ligando-os à Rogério 
Marinho.

Sabe-se que as 

responsabilidades do novo 
ministro já vinham sendo 
desidratadas quando ele estava 
à frente da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. Ele 
passou a concentrar apenas a 
articulação, sem os poderes de 
antes na formulação das políticas 
de interesse do Ministério da 
Economia.

E Rogério já parecia resignado 
a esse papel quando surgiu o 
convite.                        

Agora com ele à frente do 
Desenvolvimento Regional, que 
no ano passado controlou um 
orçamento superior a R$ 16 
bilhões, cabe a todos os envolvidos, 
principalmente os governadores 
do Nordeste e, sobretudo, Fátima 
Bezerra, mudar o tom de uma 
interlocução que nem ainda 
começou, mas promete dias difíceis.  

Se, no passado, Luiz Carlos 
Prestes subiu no palanque de 
Getúlio Vargas depois deste 
ter ordenado a deportação de 
Olga Benário, mulher do líder 
comunista, para a Alemanha 
nazista, onde ela foi executada, 
sim, Fátima pode treinar boas 
relações com Rogério Marinho.

Problema para Fátima
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NOTAS & INFORMES

Acredito que precisamos sim entender, enquanto 
gestores públicos, que o investimento em cultura 
não é algo supérfluo, que deve brigar para entrar 

no orçamento ou que deve ser colocado em oposição a ou-
tras áreas da administração pública. Cultura gera ren-
da, empregos e também ajuda a movimentar a cidade. 

Respeitando as características do lugar, as condições 
financeiras e as expressões culturais, cabe aos órgãos 
públicos apoiar a realização de eventos culturais como o 
carnaval. Contudo, parece que se convenciona na men-
talidade dos atuais gestores de Natal usar o investimen-
to em cultura como, exclusivamente, um atalho para se 
colher resultados eleitorais. Sem estratégia de criar uma 
política permanente de incentivo, vemos na administra-
ção de Álvaro Dias o protagonismo de grandes shows em 
algumas datas entre o fim de novembro e o carnaval.

Caberia a Prefeitura ter uma política que consiga 
dar ânimo a indústria cultural local, incentivando os 
grupos folclóricos, os cantores e demais artistas da terra 
para além das datas tradicionais, quando são pagos com 
grande disparidade em relação aos artistas de renome 
nacional. Sem contar a dificuldade para receber os ca-
chês depois que realizam as apresentações. Não são pou-
cos os relatos de músicos  e produtores audiovisuais que 
participam de editais promovidos pela Prefeitura e que 
demoram meses para receber pelo trabalho realizado.

Muitos precisam equilibrar a vida artística com ou-
tros trabalhos, o que também dificulta a profissionaliza-
ção desta área em nossa cidade. É preciso entender que 
os “gastos” em cultura, na verdade, são investimentos. 
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas constatou que 
cada R$ 1 investido em arte e cultura geram mais R$ 13 
na economia.

Imagina a revolução que pode acontecer quando os 
gestores entenderem que cultura não são apenas alguns 
eventos espalhados num calendário, passando a incen-
tivar as manifestações culturais como políticas públicas 
obrigatórias com orçamento próprio, algo que se mante-
ria independente da gestão que ocupar o Palácio Felipe 
Camarão.

Infelizmente, o prefeito não é tão sofisticado a ponto 
de entender pensamento tão simples. Prefere centrar 
fogo em algo que pode lhe trazer benefícios em outubro, 
esquecendo que ao gestor de uma cidade tão importante 
como Natal cabe a tarefa de transformar a realidade, 
não apenas se importar com sua próxima eleição.

Até quando seguiremos nessa mesmice tratando cul-
tura como escambo?

Cultura é um direito, 
não moeda eleitoral

FEZ O QUE DEU
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, saiu em defesa do artista 
Emanoel Câmara, responsável 
por esculpir a nova estátua de 
Iemanjá, localizada na Praia 
do Meio, na Zona Leste da 
capital potiguar. Na opinião 
do prefeito, o artista “fez o que 
deu para ser feito”, já que a 
nova escultura foi trabalhada 
em pedra sabão – o que torna o 
trabalho mais difícil.

EMENDAS
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai 
convocar o Congresso Nacional 
nesta semana para analisar os 
vetos impostos pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao projeto que 
obriga a União a pagar todas 
as emendas parlamentares 
definidas por deputados e 
senadores no ano corrente. A 
estratégia visa assegurar aos 
parlamentares o controle de 
R$ 42,6 bilhões do Orçamento 
de 2020. A sessão deve marcar 
mais uma derrota ao governo 
e engessar ainda mais a área 
econômica na execução do 
Orçamento.

AVIAÇÃO 
A Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac) informou 

O governo brasileiro está quebrado porque 
gasta 90% da sua receita com o funcionalis-
mo, segundo o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, que classificou os funcionários públicos 
de “parasita”. Para ele, é urgente a aprovação da 
reforma administrativa ainda este ano, para que 
o dinheiro deixe de ser carimbado e chegue aonde 
realmente faz falta. “O funcionalismo teve aumen-
to de 50% acima da inflação, tem estabilidade de 
emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. 
O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário 
público) virou um parasita e o dinheiro não está 
chegando no povo”, disse Guedes na manhã desta 
sexta-feira, 7, sendo muito aplaudido durante pa-
lestra no seminário Pacto Federativo, promovido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Parasita e hospedeiro

que a companhia espanhola Air 
Nostrum entrou com pedido para 
operar rotas domésticas no Brasil 
a partir do segundo semestre. 
Caso seja aprovado, ela será a 
primeira empresa estrangeira do 
setor de aviação a atuar no País.

CONTRATO IRREGULAR
A Controladoria Geral do 

Estado detectou irregularidades 
na licitação realizada para 

contratação de empresa 
responsável pelo preparo, 
fornecimento e transporte de 
refeições ao abastecimento das 
penitenciárias do Rio Grande do 
Norte. O prejuízo poderia chegar 
a R$ 12 milhões ao ano ou R$ 60 
milhões nos cinco anos, que é o 
tempo geralmente de vigência de 
contrato com empresa vencedora 
do certame. A licitação foi 
cancelada.

Sandro Pimentel ► Deputado estadual (PSOL)
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A oposição à governadora Fá-
tima Bezerra continuará tendo 
maioria na Comissão de Finanças 
e Fiscalização da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte, 
uma das mais importantes da Ca-
sa. Cinco dos sete integrantes do 
colegiado fazem oposição ao gover-
no estadual, o que pode dificultar 
a tramitação legislativa em 2020 
de projetos que tratem de contas 
públicas.

A nova composição das co-
missões temáticas da Assembleia 
foi divulgada na sexta-feira (6). 
O presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), assinou 
ato que oficializa a nomeação dos 
parlamentares para vagas de titu-
lares e suplentes. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e 
a de Finanças e Fiscalização são as 
maiores, com sete membros titula-
res e sete suplentes.

Pela Comissão de Finanças, 
passam projetos que tratam de 
orçamento, tributação, previdên-
cia e outros temas afins. Na co-
missão, são elaborados pareceres 
sobre as proposições, que podem 
incluir emendas, isto é, sugestões 
de mudanças no texto principal. 
Tudo precisa ser referendado pe-
lo plenário antes da sanção pelo 
Executivo ou da promulgação pelo 
Legislativo.

A maioria dos deputados que 
integravam a comissão em 2019 
vai permanecer no cargo em 2020. 
Se mantiveram no colegiado os 
deputados Tomba Farias (PSDB), 

José Dias (PSDB), Getúlio Rêgo 
(DEM), Galeno Torquato (PSD) e 
Ubaldo Fernandes (PL). Os outros 
dois membros que estavam no ano 
passado, Cristiane Dantas (Solida-
riedade) e Francisco do PT, foram 
substituídos por Kelps Lima (So-
lidariedade) e Souza Neto (PSB). 
Dos sete integrantes, apenas 
Souza e Ubaldo compõem a base 
governista.

A Comissão de Finanças da 
Assembleia protagonizou, no ano 
passado, intensos debates entre o 
governo e a oposição. Proposições 
de interesse do governo, como a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
com a previsão de devolução das 
sobras pelos demais poderes ao 
Executivo e o pedido de abertura 
de crédito extraordinário, foram 
pontos de conflito. Nos dois casos, 

o deputado José Dias – opositor de 
Fátima – foi o relator e atuou para 
desfigurar as matérias. Na primei-
ra, o governo perdeu; na segunda, 
venceu.

O líder do governo na Casa, de-
putado George Soares (PL), disse 
na semana passada ao Agora RN 
que, após os conflitos de 2019, a 
bancada que dá sustentação a Fá-
tima Bezerra vai intensificar o diá-
logo com os demais deputados. “Os 
projetos que chegam aqui são proje-
tos de Estado. Não são projetos de 
partido político. Sempre contamos 
com a participação e a sensibilidade 
da maioria dos deputados, porque o 
governo sempre trará a bandeira 
da reorganização fiscal do Estado”, 
destacou George Soares.

Enquanto tem minoria na Co-
missão de Finanças, por outro lado, 

o governo será majoritário na ou-
tra comissão mais importante da 
Assembleia: a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação (CCJ). 
No colegiado (por onde passam 
praticamente todos as proposições, 
para análise da constitucionali-
dade), cinco dos sete integrantes 
serão da base de sustentação à go-
vernadora Fátima Bezerra.

Na CCJ, houve apenas duas 
mudanças com relação à composi-
ção de 2019. O PT trocou a depu-
tada Isolda Dantas pelo deputado 
Francisco do PT e o Solidariedade, 
que tinha Allyson Bezerra como 
representante na comissão, indi-
cou a deputada Cristiane Dantas. 
Os demais foram mantidos: Kléber 
Rodrigues (PL), Raimundo Fer-
nandes (PSDB), Hermano Morais 
(PSB), George Soares (PL) e Coro-
nel Azevedo (PSC). Dos sete, ape-
nas Coronel Azevedo e Cristiane 
são oposição a Fátima.

A formação das comissões, que 
acontece anualmente, é resultado 
de um acordo entre os deputados. 
Normalmente, o presidente da 
Assembleia, ouvindo as legendas, 
define os espaços reservados para 
cada partido, e os líderes das siglas 
indicam seus representantes nos 
colegiados.

A escolha do presidente e do vi-
ce-presidente de cada comissão de-
verá acontecer nesta segunda-feira 
(11), às 14h. Cabe ao presidente de 
cada colegiado pautar a análise de 
projetos e designar relatores para 
os projetos.

Reunião da Comissão de Finanças na Assembleia Legislativa no fim do ano passado

Oposição mantém maioria em Comissão 
de Finanças da Assembleia Legislativa
Nova composição das comissões da Assembleia do RN foi divulgada na sexta. Presidente da Casa, Ezequiel Ferreira, assinou 
ato que oficializa nomeação de titulares e suplentes. Governo tem maioria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Definição

João Gilberto / ALRN

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação

Titulares: Kléber Rodrigues (PL), Rai-
mundo Fernandes (PSDB), Francisco do 
PT, Cristiane Dantas (Solidariedade), Her-
mano Morais (PSB), George Soares (PL) e 
Coronel Azevedo (PSC).

Comissão de Finanças
e Fiscalização

Titulares: Tomba Farias (PSDB), José 
Dias (PSDB), Getúlio Rêgo (DEM), Galeno 
Torquato (PSD), Kelps Lima (Solidariedade), 
Ubaldo Fernandes (PL) e Souza Neto (PSB).

Comissão de Minas
e Energia

Titulares: Nélter Queiroz (MDB), Souza 
Neto (PSB) e Gustavo Carvalho (PSDB).

Comissão de Administração,
Serviços Públicos e Trabalho

Titulares: Ubaldo Fernandes (PL), Gus-
tavo Carvalho (PSDB) e Isolda Dantas (PT).

Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Interior

Titulares: Sandro Pimentel (PSOL), 
Ubaldo Fernandes (PL) e Kléber Rodri-
gues (PL).

Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania
Titulares: Isolda Dantas (PT), Cris-

tiane Dantas (SDD) e Eudiane Macedo 
(Republicanos).

Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico e Social
Titulares: Francisco do PT, Hermano 

Morais (PSB) e Eudiane Macedo (Repu-
blicanos).

Comissão de Saúde
Titulares: Galeno Torquato (PSD), 

Getúlio Rêgo (DEM) e Allyson Bezerra (So-
lidariedade).

COMISSÕES - 2020

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ser contra a aprovação de 
projeto de lei que exige exame 
toxicológico para com resultado 
negativo para obtenção de pos-
se ou porte de arma de fogo. A 
iniciativa, do senador potiguar 
Styvenson Valentim (Pode-
mos), foi aprovada na semana 
passada pelo Senado Federal 
e aguarda análise da Câmara 
dos Deputados.

“Meu Deus do céu. Tem de 
infernizar a vida de quem está 

fazendo a coisa errada, não de 
quem quer fazer a coisa certa. 
Quem quer comprar uma arma 
não quer comprar para fazer 
besteira, fazer besteira ele vai 
aí para o câmbio negro”, disse 
Bolsonaro durante “live” sema-
nal nas redes sociais. 

Apresentado pelo senador 
Styvenson Valentim (Podemos-
-RN), o projeto foi aprovado na 
quarta-feira, 5, pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado e, se não houver 

recurso ao plenário, vai direto 
para a Câmara. “Esse projeto 
de lei não é bem-vindo”, disse 
Bolsonaro, que sugeriu que ve-
tará o texto, se aprovado pelo 
Congresso Nacional. 

“A gente podia exigir (o exa-
me) para todo mundo. Quem 
quer ser candidato a alguma 
coisa, fazer a mesma coisa. Por-
que um voto mal dado às vezes 
tem um efeito pior do que uma 
bala disparada por um irres-
ponsável”, afirmou. Projeto de Styvenson avançou no Senado

Bolsonaro critica projeto de Styvenson que 
exige exame toxicológico para porte de arma

Sugeriu veto

Geraldo Magela / Agência SenadoA Secretaria de Saúde do 
Rio Grande do Norte (Sesap) 
deve publicar nesta segunda-
-feira (10) o Plano de Contin-
gência Estadual para Infec-
ção pelo Novo Coronavírus.

“Estamos atendendo à de-
manda do Ministério da Saú-
de, de modo que possamos 
nos antecipar à ocorrência 
de caso suspeito no RN”, in-
formou Alessandra Lucchesi, 
subcoordenadora de Vigilân-
cia Epidemiológica da Sesap.

Sesap publica 
plano de atuação 
contra coronavírus

Saúde
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A Câmara Municipal de Parna-
mirim argumenta que as antigas 
instalações da Casa Legislativa, 
parcialmente derrubadas em janei-
ro deste ano para uma controversa 
obra de reforma e ampliação, não 
tinham estrutura física adequada 
para receber a população.

Essas condições, segundo a dire-
ção da Casa, justificou a intervenção 
contratada ao custo de quase R$ 
2,2 milhões. O serviço, dividido em 
quatro etapas, está sendo executado 
pela empresa Engenharia do Brasil 
Ltda. (Engebrasil) e deve ser con-
cluído no prazo de um ano. Depois 
da obra, a Câmara passará a ter 2,8 
mil metros quadrados, um aumento 
de 39% na área.

O investimento tem sido critica-
do nas redes sociais – especialmen-
te pelo ex-assessor da Prefeitura 
de Parnamirim Isaac Samir, que 
tem denunciado supostas irregula-
ridades nos serviços. Ele organiza, 
junto com o Movimento Brasil Livre 
(MBL), um protesto contra a obra 
para esta segunda-feira (11).

Em nota de esclarecimento en-
viada à reportagem do Agora RN, 
a Câmara negou irregularidades e 
disse que a obra é necessária para 
modernizar a sede do Legislativo.

A Câmara diz que a obra está 
devidamente licenciada pelos “ór-
gãos competentes”, por meio de um 
alvará de construção de número 
94/2020. Porém, a Casa não apre-
sentou nenhum documento que 
comprove isso, apesar da solicitação 
da reportagem.

A Prefeitura de Parnamirim, 
que expede o alvará por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo (Semur), não 
havia se posicionado até o fecha-
mento desta edição.

O Legislativo ressaltou que 
a obra custará exatamente R$ 
2.194.421,55 e que os valores dos 
produtos e serviços condizem com o 
que está exposto no Sistema Nacio-
nal de Preços e Índices para a Cons-
trução Civil (Sinapi). O orçamento 
detalhado, contudo, não foi forneci-
do, para que a reportagem fizesse a 
comparação.

Os serviços vão possibilitar, se-
gundo a Casa, mais espaço para que 
a população acompanhe as sessões 
públicas. Além disso, o novo prédio 
respeitará padrões de acessibilidade.

O novo projeto, segundo a Casa, 

vai ampliar a capacidade das gale-
rias de 111 para 204 lugares, com 
assentos adaptados para pessoas 
com deficiência. Também será cons-
truído um pavimento superior para 
o público e a imprensa, que não 
dispunha de local apropriado para 
trabalhar no antigo prédio.

Ainda na avaliação da gestão da 
Câmara, “setores primordiais para 
o controle e participação popular, 
através do atendimento direto à 
população, ficaram com o acesso 
prejudicado” em função das defici-
ências na sede antiga. É o caso dos 
setores de Protocolo e Ouvidoria e a 
Escola do Legislativo. “Com o novo 
projeto, serão a ‘porta de entrada’ da 

Câmara para a população”, destaca 
a nota.

O Poder Legislativo de Parna-
mirim registrou também que a obra 
estava prevista no Plano Plurianual 
2017-2021 e que os recursos estão 
incluídos na Lei Orçamentária 
Anual de 2020. “Sendo os valores, 
planilhas, diretrizes técnicas e sua 
execução física, financeira e orça-
mentária dentro dos rigores da lei 
e da ampla concorrência”, ressaltou.

A Câmara ressaltou, ainda, que 
desde o dia 6 de janeiro de 2020 está 
instalada uma comissão temporária 
para acompanhar e fiscalizar a obra 
de reforma e ampliação. O grupo é 
formado por cinco vereadores: Ká-

Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Câmara justifica reforma e diz que obra está 
licenciada, mas não apresenta documentos
Em nota de 
esclarecimento
enviada à reportagem 
do Agora RN,
Câmara negou 
irregularidades
e disse que a obra 
é necessária para 
modernizar a sede
do Legislativo

Parnamirim

Facebook / Reprodução

O ex-assessor da Prefeitura 
Isaac Samir tem levantado ques-
tionamentos sobre a obra desde o 
início de janeiro. Pelas redes sociais, 
ele tem questionado se a obra tem 
licenciamento ambiental e alvará 
de construção. Além disso, o ex-as-
sessor cobra dos vereadores uma 
justificativa plausível para a obra, 
já que, na opinião dele, a Câmara 
tinha boas instalações.

Semanas após começar a fazer 
as cobranças da Câmara, Isaac foi 
exonerado pelo prefeito Rosano Ta-
veira – em portaria publicada no 
Diário Oficial do Município no dia 
31 de janeiro – do cargo de assessor 
técnico que ocupava na Secretaria 
de Planejamento, Finanças, Desen-
volvimento Econômico e Turismo.

O ex-assessor diz que o prefeito 
resolveu demiti-lo após ser pressio-
nado por pelo menos 14 vereadores 
– que formariam a base de apoio a 
Taveira na Câmara Municipal. O 
Agora RN questionou a Prefeitura 
sobre isso, mas não obteve resposta.

DELEGADO APURA MENSAGENS 
CONTRA ISAAC SAMIR

Além de ter sido demitido, o 
ex-assessor Isaac Samir diz estar 

recebendo mensagens intimidado-
ras por telefone e pelas redes sociais 
desde que começou a publicar de-
núncias de supostas irregularidades 
na Câmara Municipal.

O delegado Luiz Gonzaga Luce-
na, da 1ª Delegacia de Polícia Civil 
de Parnamirim, disse que vai inves-
tigar o assunto. O delegado afirmou 
que vai solicitar às operadoras de 
telefonia informações sobre os titu-
lares das linhas telefônicas de onde 

teriam partido as ligações relatadas 
por Isaac Samir.

O objetivo da ação, segundo 
Lucena, também é apurar de onde 
foram publicadas “fake news” que o 
ex-assessor diz estarem sendo pos-
tadas nas redes sociais envolvendo 
seu nome. A solicitação da quebra 
do sigilo cadastral não depende de 
autorização judicial, segundo o de-
legado.

Ele diz também que recebeu 

Foto 1: Obras seguem em 
andamento na Câmara. Parte do 
prédio foi derrubada em janeiro

Foto 2: Anteprojeto mostra como 
ficará fachada principal da 
Câmara após a reforma

R$ 2,2 mi
DESTAQUE

é o valor da obra de reforma e 
ampliação da Câmara Municipal de 
Parnamirim, na Grande Natal

tia Pires (PTC), Ana Michele Cabral 
(PT), Professora Nilda (PSB), Profes-
sor Ítalo Siqueira (PSD) e Rhalessa 
Freire (Podemos).

Na última terça-feira (4), essa co-
missão solicitou da direção da Casa 
toda a documentação no processo li-
citatório da obra, desde o contrato até 
as planilhas de preço e de pagamento 
da obra; a nomeação de um auditor e 
um agente administrativo aprovado 
em concurso público, para auxiliar 
nos trabalhos; além de visitas técni-
cas na obra.

A obra de reforma e am-
pliação da Câmara começou 
em janeiro. A primeira fase 
dos serviços contempla a de-
molição e a reconstrução do 
Plenário Dr. Mário Medeiros 
– onde acontecem as sessões 
legislativas – e do “Plenari-
nho” Professora Eva Lúcia.

A derrubada dos dois ple-
nários já aconteceu e, neste 
momento, a empresa contra-
tada trabalha na reconstru-
ção. A previsão inicial é que 
essa etapa fosse concluída 
até março.

Até lá, as sessões do Legis-
lativo acontecem em uma sala 
improvisada. Os encontros 
são abertos ao público, embo-
ra com capacidade limitada 
nas galerias, e são transmiti-
dos pela TV Câmara.

Além da reconstrução dos 
dois plenários e das galerias 
onde os cidadãos podem acom-
panhar as sessões, a obra pre-
vê – nas próximas etapas – a 
troca das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, além 
de um novo piso para todo o 
prédio e a construção de uma 
nova fachada. A expectativa é 
que a segunda fase comece lo-
go após a entrega da primeira.

Todo o serviço será exe-
cutado pela Engebrasil, que 
assinou contrato para a exe-
cução da obra em dezembro. 
O presidente da Câmara, 
vereador Irani Guedes (Repu-
blicanos), assinou a ordem de 
serviço para a obra.

Segundo o Portal da 
Transparência da Câmara, a 
primeira medição da obra foi 
paga no dia 20 de janeiro, me-
nos de um mês após o início 
dos serviços. O valor deposi-
tado para a empresa foi de R$ 
68,1 mil.

Plenário onde 
acontecem as 
sessões será 
reformulado

Ex-assessor denuncia irregularidades

Isaac Samir apresenta documentos durante entrevista à Rádio Agora FM (97,9)

José Aldenir / Agora RN

Comissão temporária para 
fiscalizar obra da Câmara solicitou 
informações na semana passada

Câmara Municipal de Parnamirim / Divulgação

ameaças de morte, mas isso não 
consta do boletim de ocorrência que 
ele apresentou às autoridades. Em 
entrevista esta semana ao progra-
ma “A Hora é Agora”, apresentado 
por Renato Dantas na Rádio Ago-
ra FM (97,9), ele compareceu com 
colete à prova de balas. Ele afirmou 
que tem mensagens nas quais um 
vereador supostamente teria dito 
que o ex-assessor estaria “com os 
dias contados”.

Depois disso (denúncia), 
começou a perseguição 
à minha pessoa. Ameaça 
de morte, fake news no 
Instagram, nas redes 
sociais, querendo denegrir 
minha imagem. Eu estou 
andando de colete à prova 
de balas. Eu mexi em uma 
seara onde não deveria 
mexer. Mas, em defesa do 
povo de Parnamirim, estou 
mexendo. E paguei caro”

Isaac Samir
ex-assessor da Prefeitura de Parnamirim

“
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A Câmara Municipal de Parna-
mirim argumenta que as antigas 
instalações da Casa Legislativa, 
parcialmente derrubadas em janei-
ro deste ano para uma controversa 
obra de reforma e ampliação, não 
tinham estrutura física adequada 
para receber a população.

Essas condições, segundo a dire-
ção da Casa, justificou a intervenção 
contratada ao custo de quase R$ 
2,2 milhões. O serviço, dividido em 
quatro etapas, está sendo executado 
pela empresa Engenharia do Brasil 
Ltda. (Engebrasil) e deve ser con-
cluído no prazo de um ano. Depois 
da obra, a Câmara passará a ter 2,8 
mil metros quadrados, um aumento 
de 39% na área.

O investimento tem sido critica-
do nas redes sociais – especialmen-
te pelo ex-assessor da Prefeitura 
de Parnamirim Isaac Samir, que 
tem denunciado supostas irregula-
ridades nos serviços. Ele organiza, 
junto com o Movimento Brasil Livre 
(MBL), um protesto contra a obra 
para esta segunda-feira (11).

Em nota de esclarecimento en-
viada à reportagem do Agora RN, 
a Câmara negou irregularidades e 
disse que a obra é necessária para 
modernizar a sede do Legislativo.

A Câmara diz que a obra está 
devidamente licenciada pelos “ór-
gãos competentes”, por meio de um 
alvará de construção de número 
94/2020. Porém, a Casa não apre-
sentou nenhum documento que 
comprove isso, apesar da solicitação 
da reportagem.

A Prefeitura de Parnamirim, 
que expede o alvará por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo (Semur), não 
havia se posicionado até o fecha-
mento desta edição.

O Legislativo ressaltou que 
a obra custará exatamente R$ 
2.194.421,55 e que os valores dos 
produtos e serviços condizem com o 
que está exposto no Sistema Nacio-
nal de Preços e Índices para a Cons-
trução Civil (Sinapi). O orçamento 
detalhado, contudo, não foi forneci-
do, para que a reportagem fizesse a 
comparação.

Os serviços vão possibilitar, se-
gundo a Casa, mais espaço para que 
a população acompanhe as sessões 
públicas. Além disso, o novo prédio 
respeitará padrões de acessibilidade.

O novo projeto, segundo a Casa, 

vai ampliar a capacidade das gale-
rias de 111 para 204 lugares, com 
assentos adaptados para pessoas 
com deficiência. Também será cons-
truído um pavimento superior para 
o público e a imprensa, que não 
dispunha de local apropriado para 
trabalhar no antigo prédio.

Ainda na avaliação da gestão da 
Câmara, “setores primordiais para 
o controle e participação popular, 
através do atendimento direto à 
população, ficaram com o acesso 
prejudicado” em função das defici-
ências na sede antiga. É o caso dos 
setores de Protocolo e Ouvidoria e a 
Escola do Legislativo. “Com o novo 
projeto, serão a ‘porta de entrada’ da 

Câmara para a população”, destaca 
a nota.

O Poder Legislativo de Parna-
mirim registrou também que a obra 
estava prevista no Plano Plurianual 
2017-2021 e que os recursos estão 
incluídos na Lei Orçamentária 
Anual de 2020. “Sendo os valores, 
planilhas, diretrizes técnicas e sua 
execução física, financeira e orça-
mentária dentro dos rigores da lei 
e da ampla concorrência”, ressaltou.

A Câmara ressaltou, ainda, que 
desde o dia 6 de janeiro de 2020 está 
instalada uma comissão temporária 
para acompanhar e fiscalizar a obra 
de reforma e ampliação. O grupo é 
formado por cinco vereadores: Ká-

Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Câmara justifica reforma e diz que obra está 
licenciada, mas não apresenta documentos
Em nota de 
esclarecimento
enviada à reportagem 
do Agora RN,
Câmara negou 
irregularidades
e disse que a obra 
é necessária para 
modernizar a sede
do Legislativo

Parnamirim

Facebook / Reprodução

O ex-assessor da Prefeitura 
Isaac Samir tem levantado ques-
tionamentos sobre a obra desde o 
início de janeiro. Pelas redes sociais, 
ele tem questionado se a obra tem 
licenciamento ambiental e alvará 
de construção. Além disso, o ex-as-
sessor cobra dos vereadores uma 
justificativa plausível para a obra, 
já que, na opinião dele, a Câmara 
tinha boas instalações.

Semanas após começar a fazer 
as cobranças da Câmara, Isaac foi 
exonerado pelo prefeito Rosano Ta-
veira – em portaria publicada no 
Diário Oficial do Município no dia 
31 de janeiro – do cargo de assessor 
técnico que ocupava na Secretaria 
de Planejamento, Finanças, Desen-
volvimento Econômico e Turismo.

O ex-assessor diz que o prefeito 
resolveu demiti-lo após ser pressio-
nado por pelo menos 14 vereadores 
– que formariam a base de apoio a 
Taveira na Câmara Municipal. O 
Agora RN questionou a Prefeitura 
sobre isso, mas não obteve resposta.

DELEGADO APURA MENSAGENS 
CONTRA ISAAC SAMIR

Além de ter sido demitido, o 
ex-assessor Isaac Samir diz estar 

recebendo mensagens intimidado-
ras por telefone e pelas redes sociais 
desde que começou a publicar de-
núncias de supostas irregularidades 
na Câmara Municipal.

O delegado Luiz Gonzaga Luce-
na, da 1ª Delegacia de Polícia Civil 
de Parnamirim, disse que vai inves-
tigar o assunto. O delegado afirmou 
que vai solicitar às operadoras de 
telefonia informações sobre os titu-
lares das linhas telefônicas de onde 

teriam partido as ligações relatadas 
por Isaac Samir.

O objetivo da ação, segundo 
Lucena, também é apurar de onde 
foram publicadas “fake news” que o 
ex-assessor diz estarem sendo pos-
tadas nas redes sociais envolvendo 
seu nome. A solicitação da quebra 
do sigilo cadastral não depende de 
autorização judicial, segundo o de-
legado.

Ele diz também que recebeu 

Foto 1: Obras seguem em 
andamento na Câmara. Parte do 
prédio foi derrubada em janeiro

Foto 2: Anteprojeto mostra como 
ficará fachada principal da 
Câmara após a reforma

R$ 2,2 mi
DESTAQUE

é o valor da obra de reforma e 
ampliação da Câmara Municipal de 
Parnamirim, na Grande Natal

tia Pires (PTC), Ana Michele Cabral 
(PT), Professora Nilda (PSB), Profes-
sor Ítalo Siqueira (PSD) e Rhalessa 
Freire (Podemos).

Na última terça-feira (4), essa co-
missão solicitou da direção da Casa 
toda a documentação no processo li-
citatório da obra, desde o contrato até 
as planilhas de preço e de pagamento 
da obra; a nomeação de um auditor e 
um agente administrativo aprovado 
em concurso público, para auxiliar 
nos trabalhos; além de visitas técni-
cas na obra.

A obra de reforma e am-
pliação da Câmara começou 
em janeiro. A primeira fase 
dos serviços contempla a de-
molição e a reconstrução do 
Plenário Dr. Mário Medeiros 
– onde acontecem as sessões 
legislativas – e do “Plenari-
nho” Professora Eva Lúcia.

A derrubada dos dois ple-
nários já aconteceu e, neste 
momento, a empresa contra-
tada trabalha na reconstru-
ção. A previsão inicial é que 
essa etapa fosse concluída 
até março.

Até lá, as sessões do Legis-
lativo acontecem em uma sala 
improvisada. Os encontros 
são abertos ao público, embo-
ra com capacidade limitada 
nas galerias, e são transmiti-
dos pela TV Câmara.

Além da reconstrução dos 
dois plenários e das galerias 
onde os cidadãos podem acom-
panhar as sessões, a obra pre-
vê – nas próximas etapas – a 
troca das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, além 
de um novo piso para todo o 
prédio e a construção de uma 
nova fachada. A expectativa é 
que a segunda fase comece lo-
go após a entrega da primeira.

Todo o serviço será exe-
cutado pela Engebrasil, que 
assinou contrato para a exe-
cução da obra em dezembro. 
O presidente da Câmara, 
vereador Irani Guedes (Repu-
blicanos), assinou a ordem de 
serviço para a obra.

Segundo o Portal da 
Transparência da Câmara, a 
primeira medição da obra foi 
paga no dia 20 de janeiro, me-
nos de um mês após o início 
dos serviços. O valor deposi-
tado para a empresa foi de R$ 
68,1 mil.

Plenário onde 
acontecem as 
sessões será 
reformulado

Ex-assessor denuncia irregularidades

Isaac Samir apresenta documentos durante entrevista à Rádio Agora FM (97,9)

José Aldenir / Agora RN

Comissão temporária para 
fiscalizar obra da Câmara solicitou 
informações na semana passada

Câmara Municipal de Parnamirim / Divulgação

ameaças de morte, mas isso não 
consta do boletim de ocorrência que 
ele apresentou às autoridades. Em 
entrevista esta semana ao progra-
ma “A Hora é Agora”, apresentado 
por Renato Dantas na Rádio Ago-
ra FM (97,9), ele compareceu com 
colete à prova de balas. Ele afirmou 
que tem mensagens nas quais um 
vereador supostamente teria dito 
que o ex-assessor estaria “com os 
dias contados”.

Depois disso (denúncia), 
começou a perseguição 
à minha pessoa. Ameaça 
de morte, fake news no 
Instagram, nas redes 
sociais, querendo denegrir 
minha imagem. Eu estou 
andando de colete à prova 
de balas. Eu mexi em uma 
seara onde não deveria 
mexer. Mas, em defesa do 
povo de Parnamirim, estou 
mexendo. E paguei caro”

Isaac Samir
ex-assessor da Prefeitura de Parnamirim
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Onovo coronavírus monopoliza as atenções 
da mídia, no Brasil, mas há outros vírus por 
aqui que exigem preocupação. Entre 2015 e 

2019, por exemplo, o Ministério da Saúde registrou 
18.578 casos suspeitos do vírus Zika; 3.496 confir-
mados. Em 2019 houve queda acentuada, mas o 
Zika continua ativo: dos 1.462 casos suspeitos, só 
72 ratificados. 

Recém-nascidos (77%) foram a maioria das sus-
peitas ano passado.

Em 2019 registraram-se dez mortes associadas 

ao vírus Zika no País, mas a taxa de mortalidade é 
bem menor que no coronavírus: 0,006%.

Em 2019, dos 72 casos de Zika confirmados 
64% são de bebês do sexo feminino. As bebezinhas 
também são 70% dos óbitos.

Dos 17.116 casos de suspeita de Zika entre 2015 
e 2018, a maioria corresponde a recém-nascidos: 
13.974, equivalente a 81,6%.

Entre 2015 e 2018, a maioria dos casos se con-
centrou no Nordeste (62,6%), seguido pelo Sudeste 
(20,2%) e Centro-Oeste (8,1%).

Zika vitimou quase 3,5 mil no Brasil desde 2015

PODER SEM PUDOR

SEM DOCUMENTO
Presidente da Infraero, o brigadeiro Adyr 

Vasconcelos era figura importante na República, por 
isso seu aniversário foi muito concorrido naquele 
ano de 1994. Na entrada, atentas recepcionistas 
conferiam a lista de convidados. Com um presente 
nas mãos, ACM chegou e entrou. “O sr. precisa se 
identificar”, informou uma delas, alcançando-o já 
no salão. “A senhora é que precisa ler a História!” 
respondeu ACM com a “delicadeza” habitual, dando-
lhe as costas.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

A QUEM INTERESSA
A proposta de emenda que 

trata do fim do foro privilegiado 
está parada na Câmara há 
415 dias. A manutenção do 
privilégio, diz o deputado José 
Nelto (Pode-GO), só interessa a 
corruptos enrolados na justiça.

PEÇAS DO DESTINO
Velho amigo do presidente 

Jair Bolsonaro, o ex-deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF) 
esteve cotado para a Secretaria 
de Governo, Segurança Pública 
e Desenvolvimento Regional. 
Três possibilidades frustradas.

IVES MANDOU BEM
Além de corajosa, a decisão 

do ministro Ives Gandra 
Martins Filho, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
de bloquear as contas de 
sindicatos que promovem greve 
política e abusiva na Petrobras, 
está sintonizada com os novos 
tempos e a moderna legislação 

Que o governo arque com a 
responsabilidade”

Randolfe Rodrigues, 
sobre a perda de validade da MP 
que cria o 13º no Bolsa Família

“

Divulgação

trabalhista.

MELHOR CHAMAR A POLÍCIA
A bancada da Educação na 

Câmara só esteve com o ministro 
Abraham Weintraub duas vezes, 
sem previsão de novo encontro. 
Deputados de oposição alegam 
que o ministro só fala sobre 
maconha em faculdade.

SOLDADO DA RESISTÊNCIA

Para Gilmar Mendes, 
“mulheres trans são 
sistematicamente torturadas 
e violentadas em presídios 
masculinos” após relatório 
do Ministério dos Direitos 
Humanos, que é baseado em 
apenas 131 entrevistas.

CONTABILIDADE CRIATIVA
A legislação manteve 

para 2020 o limite de gastos 
de campanha de prefeitos 
das últimas eleições: 40% no 
caso de 2º turno. Já o prazo 
para prestação de contas foi 
ampliado de 30 abril para 30 
de junho.

AZUL DESBOTADO
O Sindicato Nacional 

dos Aeronautas informa que 
96,8% dos copilotos rejeitaram 
a proposta da Azul Linhas 
Aéreas e entre os comandantes 
a rejeição foi de 100%. A 
reivindicação? Aumento 
salarial, é claro.

Seguradora Líder esconde arrecadação do DPVAT
O relatório 2019 da Seguradora Líder, 

“dona” informal dos bilhões do DPVAT, contém 
estatísticas, detalhes de 353 mil indenizações 
pagas ano passado, dados sobre vítimas e 
acidentes etc. Entretanto, apesar de tratar 

da quantidade de pagamentos feitos por 
invalidez permanente e reembolsos de despesas 
médicas, os valores dessas indenizações pagas 
não podem ser encontrados no relatório de 31 
páginas.

MEMÓRIA DO CARTÓRIO
Nos últimos 10 anos, o DPVAT faturou 

R$65,1 bilhões sem dar direito ao cliente de 
escolher uma seguradora para contratar o 
serviço.

CRESCIMENTO SUSPEITÍSSIMO
A arrecadação do DPVAT cresceu a níveis 

siderais durante governo Lula e até 2016, na 
era Dilma. Aí começou o declínio.

O GRANDE PERIGO
As motocicletas estão envolvidas em 

50,7% das indenizações por morte e incríveis 
82,5% dos pagamentos por invalidez 
permanente.

A redução da taxa Selic pelo 
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central, de 4,5% 
para 4,25%, foi bem comemorada 
no Rio Grande do Norte. Isso se 
explica porque, quando a Selic é 
reduzida, as taxas cobradas pelo 
mercado também caem, o que per-
mite a diminuição de valores nas 
compras parceladas.

Este será o último corte da ta-
xa Selic, segundo o Copom,  este 
ano. Considerada a “mãe” de todas 
as taxas de juros, a Selic direciona 
o mercado para os valores cobra-
dos em operações de crédito, como 
empréstimos, cartões de crédito, 
cheque especial e toda e qualquer 
operação que envolve pagamento 
em parcelas.

Este é o quinto corte da taxa 
no atual ciclo, após período de 16 
meses de estabilidade. Com isso, a 
Selic está agora em um novo piso 
da série histórica do Copom, ini-
ciada em junho de 1996.

Segundo Marcelo Queiroz, pre-
sidente da Federação do Comércio 
do Rio Grande do Norte (Fecomér-
cio), a redução da taxa básica de 
juros para o menor patamar da 
história é um sinalizador impor-
tante de que o Governo Federal 
e o País apostam firmemente na 
retomada da economia. 

“É um grande estímulo para a 
redução das taxas reais das ope-
rações de crédito, contratadas por 
empresas e consumidores, que, de 
fato, já vêm registrando retrações. 
Com crédito mais barato, se cria 
um clima mais propício a novos in-

Setor produtivo comemora 
nova redução da taxa Selic

Repercussão 

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a 
alíquota de 4,5% para 4,25% na semana passada

vestimentos que, por sua vez, são 
cruciais à retomada da atividade 
econômica”, disse.

Ainda de acordo com ele, as 
reformas tributária e adminis-
trativa planejadas para serem 
executadas ainda este ano pelo 
Governo Federal deixam o cenário  
econômico ainda mais otimista até 
o fim do ano. “Tenho certeza de 
que teremos o cenário ideal para 
que 2020 seja, efetivamente, o ano 
em que voltaremos a ter um país 
do tamanho que os brasileiros pre-
cisam e merecem”, discorreu.

Para Amaro Sales, presidente 
da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern), ter 
o crédito mais em conta vai esti-
mular ainda mais o consumo por 
parte dos brasileiros. “Um dos de-
safios do Brasil é oferecer crédito 
mais barato e menos desburocrati-
zado para quem deseja produzir”, 
afirmou.

Taxa Selic mais baixa estimula consumo

COOPERATIVA DOS ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E ADJACÊN-
CIAS – COAPAFAMA – CNPJ: 31.355.450/0001-20 – NIRE: 24.4.0001126.3. Rua 2, nº 27, Zona Rural, Povoado 

Quilombo dos Palmares II, Macaíba/RN – CEP: 59280-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DOS ASSENTADOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MACAÍBA E 
ADJACÊNCIAS – COAPAFAMA, em conformidade com o inciso IV do art. 49 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca 
os cooperados, que nesta data totalizam 25 (vinte e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se rea-
lizará na sede social da Cooperativa, situada na Rua 2, nº 27, Zona Rural, Povoado Quilombo dos Palmares II, Macaíba/
RN – CEP: 59280-000, no dia 28 de fevereiro de 2020 (sexta-feira), em primeira convocação às 07h (sete horas), com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação, às 08h (oito horas) 
no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e, persistindo a falta de quórum 
legal, em terceira e última convocação, às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a  presença mínima, 10 (dez) 
cooperados, a fim de deliberarem sobre: ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas do exercício 2019, compreendendo: 
a) Relatório de Gestão;  b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; 
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição para ocupação de cargos vagos no Conselho de Ad-
ministração; IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; VI - Plano de trabalho para o exercício 
2020; VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social. Macaíba/RN, 10 de fevereiro de 2020.

Rubem Gomes da Silva Júnior
 Presidente

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL
CNPJ 08.028.946/0001-78

Rua Frei Miguelinho, 29-Ribeira-59012-180
Assembleia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam os associados deste Sindicato em Pleno exercício de seus direitos estatutários, convocados pa-
ra constituírem Assembléia Geral Extraordinária que será instalada em 12 de fevereiro de 2020 na sede do Sindicato, sito 
à rua Frei Miguelinho, 29, no Bairro da Ribeira, nesta Capital, às 08:00 hs em primeira convocação havendo número legal 
ou uma (1) hora após em Segunda com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Escolha pela Categoria da Comissão de Negociação.

Natal/RN, 10 de fevereiro de 2020

SILVIO BARROS DE OLIVEIRA
Presidente



SEGUNDA-FEIRA, 10.02.2020 Cidades 7

A arquiteta e urbanista Maria 
Cristina Trovão Santana, coor-
denadora Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba 
(Ippuc), avalia que os processos de 
desenvolvimento urbano, como o 
que hoje ocorre com as discussões 
acerca da Revisão do Plano Diretor 
de Natal, exigem debate amplo e 
focado na funcionalidade, inclusão 
e visão sustentável para comportar 
o crescimento da população.

Maria Cristina Trovão San-
tana, especialista em uso do solo, 
estará em Natal no próximo dia 12 
fevereiro para participar do Semi-
nário Internacional Agora Natal. 
Criado pelo Grupo de Comunicação 
Agora RN, o evento quer contribuir 
com ações para a melhoria das po-
líticas públicas e das ações para o 
reordenamento urbano da capital 
potiguar.

Para o evento, ela vai apresen-
tar o tema “Urbanismo e Mobilida-
de – Curitiba e os eixo de Mobilida-
de”. “Vou mostrar a experiência em 
planejamento de Curitiba no que 
se refere principalmente a relação 
entre sistema viário, transporte e 
uso do solo, o qual denominamos 
nosso tripé de planejamento urba-
no”, disse.

Inaugurado na década de 1970, 
sistema de transporte urbano da 
capital paranaense mantém a fa-
ma de ícone mundial. A política pú-
blica trouxe áreas exclusivas para 
circulação de pedestres, ampliação 
de áreas destinadas ao lazer e a  
construção das vias estruturantes.

Segundo a arquiteta e urbanis-
tas, as cidades do futuro precisam 
ser mais inclusivas e têm de aten-
der às necessidades dos morado-
res. Ela diz que a modernização 
dos mecanismos de urbanização – 
cidades inteligentes, sustentáveis 
e verde – não podem ser apenas 
rótulos, como ações de marketing, 
para atrair turistas. “A cidade tem 
que atender os seus moradores, as 
necessidades da sua população. 
A mobilidade deve ser eficien-
te, os equipamentos de saúde e 
educação próximos as moradias 
evitando muitos deslocamentos, o 
trabalho próximo a moradia. Deve 
haver o respeito ao meio ambiente 
e a criação de áreas de lazer pen-
sando na melhoria do ambiente 
urbano”, diz ela.

Maria Cristina diz, ainda, que o 
planejamento do ordenamento ur-
bano requer diretrizes claras, bem 
como democráticas. Ela reforça que 
o processo deve ser discutido com 
toda a sociedade. “Deve ser conhe-
cido para que os governantes não 
o abandonem em função de outras 
prioridades que não estão nesse 

documento. O Estatuto da Cidade 
[lei 10.257 de 10 de julho de 2001], 
com quase vinte anos, indica as 
diretrizes e os instrumentos para 
a construção de cidades mais inclu-
sivas e o resultado de um trabalho 
coletivo”, justifica.

A urbanista volta a ressaltar a 

importância da população nas dis-
cussões sobre a Revisão do Plano 
Diretor de Natal. “Porque são elas 
que vivem a cidade e sabem melhor 
que ninguém os seus problemas e 
potencialidades. A visão técnica, 
tão somente, não consegue atender 
os anseios da população e pode fi-
car muito distante da realidade e 
das necessidades mais emergentes 
da cidade”, justifica.

Além da palestra de Maria 
Cristina Trovão Santana, o Semi-
nário Internacional Agora Natal 
vai o arquiteto Gustavo Rocha, 
superintendente de Infraestrutu-
ra do Porto Digital do Recife. Ele 
proferirá a palestra “Urbanismo e 
tecnologia, o caso do Porto Digital 
do Recife”. A degrada região no 
entorno do terminal portuário re-
cifense foi requalificada em termos 
urbanísticos, imobiliários e de re-
cuperação do patrimônio histórico 
edificado.

A outra palestra será do arqui-
teto português Manuel Salgado, 
que atualmente presidente da So-
ciedade de Reabilitação Urbana de 
Lisboa (SRU). O profissional vai 
trazer as soluções promovidas para 
o Rio Tejo, na capital portuguesa, 
que foram responsáveis por melho-
rias urbanísticas do rio e que, nos 
últimos anos, vem atraindo cada 
vez mais moradores e turistas.

A programação do seminário 
é gratuita e toda a sociedade está 
convidada a participar das discus-
sões. O evento vai acontecer no 
auditório do Hotel Escola Barreia 
Roxa, na Via Costeira.

A cidade de Curitiba é, desde a década de 1970, exemplo de planejamento urbano

Cidades precisam ser ainda mais 
inclusivas, aponta especialista
Arquiteta do Paraná Maria Cristina Trovão Santana avalia que a discussão 
sobre o desenvolvimento urbano exige debate amplo e sustentável

Mobilidade Urbana

Prefeitura de Curitiba / ABCP Sul

PALESTRANTES:

GUSTAVO ROCHA
(Recife/PE)

Palestra: 
Urbanismo e tecnologia, o ca-
so do Porto Digital do Recife

MANUEL SALGADO 
(Lisboa/Portugal)

Palestra: 
Transformações urbanas no 
Rio Tejo 

MARIA CRISTINA
(Curitiba/PR)

Palestra:
Urbanismo e Mobilidade 
– Curitiba e os eixos de 
Mobilidade 

Quando? 
12/02, das 14h às 18h
Onde? 
Hotel Barreira Roxa
Como se inscrever? 
Gratuita, no Sympla

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
AGORA NATAL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

DANTAS IND E COM DE SORVETES LTDA, CNPJ 06.167.850/0001-65, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regulari-
zação de Operação – LRO para uma Fábrica de sorvetes e outros gelados comestíveis localizada na Rua 
Jose Alves da Silva, N° 209 Letra A, Barra Nova, Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Rafael Dantas de Araújo 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

E.H ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ: 10.707.586/0001-82, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, Renovação de Licença de Operação – RLO para a atividade de Extração e Beneficiamento de 
Rochas Graníticas em uma área de 50 hectares, sendo autorizada pelo DNPM a exploração de 10,7 
hectares, localizada na Fazenda Mar Coalhado - Zona Rural do Município de Ielmo Marinho/RN.

Elmo Ronaldo Teixeira de Carvalho
SÓCIO-GERENTE

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÕES

Expro do Brasil Serviços LTDA, CNPJ 06.134.590/0003-93, torna pública que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licen-
ça de Operações, com prazo de validade até 31/01/2023, em favor do empreendimento realizar testes 
geológicos e atualização de poços de petróleo e gás, onde os serviços são executados em regime de 
chamada do cliente, nas instalações/endereço do cliente.

Gustavo Soares
Brazil Geomarket Manager

PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

I M COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – POSTO NEÓPOLIS  CNPJ 
nº.40.761.793/0001-86  torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requer à 
SEMURB em 0702/2020, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para um Posto de 
Combustível com capacidade total de 3.468,16m², localizada na Rua Alameda das Acácias 1038 
– Neópolis – Natal - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, CNPJ 01.438.784/0054-09, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
– SEMUR a RLO para o Comércio de Material de Construção, Decoração, Jardinagem e Bricola-
gem, localizada na Rodovia BR-101, 4800, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59150-900.

Representante Legal
Jolair de Souza - Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS, 07.924.768.0001-09, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
concessão da Renovação da Licença de Operação nº 2019-147051/TEC/RLO-0955, com validade 
até 02/01/2026, para uma empresa que realiza transporte de Cargas Perigosas, localizada no 
Sítio Cacimbinha – RN 074-078 – KM 0, S/N, Zona Rural, Rafael Godeiro/RN, CEP: 59.740-000.

MARIA LECIMAR DE FREITAS RAMOS 
Proprietária

LICENÇA AMBIENTAL

Pollux Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 02.191.317/0001-88, torna público, conforme a resolu-
ção CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 07/11/2019, através do Processo Admi-
nistrativo Nº 20190940315, a Licença Ambiental de Operação para funcionamento do Condomínio 
Residencial Brisa do Mar (Bloco A) com área de 1.845,86m2 em um terreno de 3.790,58m2, situa-
do na Rua Jardim do Éden, 1400, Planalto, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

POSTO LAGOA D´ANTA LTDA, CNPJ: 11.940.467/0001-38, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia (LP) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua 
Ricardo de Morais, s/n, Centro, Lagoa D´anta/RN.

LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA GOMES
Sócio-Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA SANTO CRISTO S.A., CNPJ 14.535.540/0001-84, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Santo 
Cristo 27,0 MW, localizada na Fazenda Santo Cristo, Zona Rural, no Município de São Miguel do 
Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA SÃO JOÃO S.A., CNPJ 14.535.646/0001-88, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica São João 27,0 
MW, localizada na Fazenda São João, Zona Rural, no Município de São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE ROUPAS DO RN – CNPJ 08.432.486/0001-49.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores associados, em conformidade com 
o Art. 73 do Estatuto da entidade, a se fazerem presentes à Assembleia Geral Eleitoral, que se 
realizará na sede do sindicato, situado à Rua Senador Robert Kennedy, 145, Quintas, Natal/RN, 
no dia 23/02/2020, em primeira convocação às 09h00min com o número legal de presentes, ou 
em segunda convocação às 10h00min com qualquer número de sócios presentes, para deliberar 
sobre a seguinte pauta: a) Instalação do processo eleitoral com a eleição da comissão eleitoral.

Maria dos Navegantes dos Santos da Silva – Presidente.
Natal/RN, 10 de fevereiro de 2020.
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exemplos de prédios
abandonados em Natal

Durante duas 

décadas, o Hotel 

Internacional Reis 

Magos dividiu opiniões 

sobre o seu abandono. 

Em janeiro, o prédio foi 

inteiramente demolido. 

Além do antigo hotel, 

outras construções na 

cidade de Natal estão 

hoje em situação de 

abandono. A equipe do 

Agora RN identificou 

outros seis edifícios e 

buscou informações 

sobre o futuro de cada 

uma destas estruturas.

ANTIGA SEDE DA ORDEM DOS ADVOGADOS (OAB)
Fechada desde 2016, a antiga sede da seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB) está tombada desde 1992. O imóvel está localizado 
na Avenida Câmara Cascudo, na Cidade Alta. A diretoria 
da OAB informou que está consultando o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) sobre os 
procedimentos a serem adotados no prédio, que tem orça-
mento reservado para serviços de recuperação da fachada. 
A previsão é de que, em 90 dias, haja uma decisão sobre a 
nova destinação do imóvel. Ainda segundo a OAB, propos-
tas estão sendo analisadas para utilização do prédio, mas a 
ideia primordial é conciliar no espaço serviços relacionados 
às necessidades dos advogados e também atividades que 
envolvam e beneficiem a sociedade como um todo, com 
prioridade para as que tenham viés cultural.

FACULDADE DE DIREITO
O edifício onde funcionou a Faculdade de Direito, na 

Ribeira, é um marco de vanguarda. Inaugurado em 1908, a 
estrutura também sediou o Grupo Escolar Augusto Severo, 
sediou a Escola Normal, o Ateneu Norte-rio-grandense e 
a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesed). A 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é 
a responsável pelo espaço e informou que em 2015 foram 
abertos dois processos de licitação, que fracassaram. Em 
virtude disso, foi aprovado, em novembro de 2018, um 
projeto de restauro, com dispensa de licitação. No momento, 
a elaboração do projeto está em execução, mas a Pró-Reitora 
de Administração da UFRN, Maria do Carmo, informou que 
aguarda resposta do Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) sobre verbas para execução da obra. Até o presente 
momento, não foi informado prazo de reformas.

HOTEL BRA
São 15 anos de abandono. 

Embargada desde 2005 pela Justiça 
Federal por desrespeitar a legislação 
ambiental, o Hotel BRA, na Via 
Costeira de Natal, é um exemplo de 
espaço construído não utilizado. Está 
sob responsabilidade da Nathwf 
Empreendimentos S/A. O advogado 
da empresa informou, em 2016, ter 
interesse em mudar o projeto inicial 
do hotel para se adequar as exigên-
cias de licenciamento da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal (Semurb). Até o momento, a 
obra não foi retomada.

ESTAÇÃO DE TREM DE CARGA
O bairro da Rocas testemunhou o 

desenvolvimento da capital potiguar. 
Nele, resiste o prédio da Estação do 
Trem de Carga. Apesar do teto não 
mais existir, as paredes do prédio 
ainda resistem às intempéries do 
tempo. Segundo a Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos (CBTU), o 
espaço é de responsabilidade da Re-
de Ferroviária Federal, com a qual a 
reportagem não obteve retorno até o 
fechamento desta reportagem.

ARQUIVO DA POLÍCIA CIVIL
A Rua Henrique Dias, no 

cruzamento com a Avenida 
Rio Branco, na Ribeira, sedia 
um prédio em que funcionou 
o Arquivo da Policia Civil. 
Segundo a instituição, o 
prédio pertence a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern). 
Procurada, a Caern reconhe-
ceu ser a proprietária, mas 
não tem informações sobre o 
que será feito no local.

ANTIGO PRÉDIO DO 
HOSPITAL SANDRA CELESTE

O antigo prédio do Hospital Sandra 
Celeste fica em um terreno que pertence 
ao Estado, mas foi cedido para a Pre-
feitura de Natal. Na Avenida Bernardo 
Vieira, no cruzamento com a Avenida 
Coronel Estevam, no bairro Dix-Sept 
Rosado, a estrutura está abandonada há 
5 anos. A Secretaria Municipal de Saúde 
diz que no local será construído uma no-
va Unidade Básica de Saúde. O trâmite 
processual para abertura da licitação 
já está em andamento na Secretaria 
e a expectativa é que em 4 meses seja 
publicada para solicitação de empresas.

6
Hotel Internacional Reis Magos, na Zona Leste de Natal, fechou as portas em 1995

O trabalho de limpeza dos resíduos de construção foi encerrado no dia 25 de janeiro

Após anos de abandono, a estrutura do hotel começou a ser demolida em 8 de janeiro

José Aldenir / Agora RN
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to (PAC) sobre verbas para execução da obra. Até o presente 
momento, não foi informado prazo de reformas.

HOTEL BRA
São 15 anos de abandono. 

Embargada desde 2005 pela Justiça 
Federal por desrespeitar a legislação 
ambiental, o Hotel BRA, na Via 
Costeira de Natal, é um exemplo de 
espaço construído não utilizado. Está 
sob responsabilidade da Nathwf 
Empreendimentos S/A. O advogado 
da empresa informou, em 2016, ter 
interesse em mudar o projeto inicial 
do hotel para se adequar as exigên-
cias de licenciamento da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal (Semurb). Até o momento, a 
obra não foi retomada.

ESTAÇÃO DE TREM DE CARGA
O bairro da Rocas testemunhou o 

desenvolvimento da capital potiguar. 
Nele, resiste o prédio da Estação do 
Trem de Carga. Apesar do teto não 
mais existir, as paredes do prédio 
ainda resistem às intempéries do 
tempo. Segundo a Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos (CBTU), o 
espaço é de responsabilidade da Re-
de Ferroviária Federal, com a qual a 
reportagem não obteve retorno até o 
fechamento desta reportagem.

ARQUIVO DA POLÍCIA CIVIL
A Rua Henrique Dias, no 

cruzamento com a Avenida 
Rio Branco, na Ribeira, sedia 
um prédio em que funcionou 
o Arquivo da Policia Civil. 
Segundo a instituição, o 
prédio pertence a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern). 
Procurada, a Caern reconhe-
ceu ser a proprietária, mas 
não tem informações sobre o 
que será feito no local.

ANTIGO PRÉDIO DO 
HOSPITAL SANDRA CELESTE

O antigo prédio do Hospital Sandra 
Celeste fica em um terreno que pertence 
ao Estado, mas foi cedido para a Pre-
feitura de Natal. Na Avenida Bernardo 
Vieira, no cruzamento com a Avenida 
Coronel Estevam, no bairro Dix-Sept 
Rosado, a estrutura está abandonada há 
5 anos. A Secretaria Municipal de Saúde 
diz que no local será construído uma no-
va Unidade Básica de Saúde. O trâmite 
processual para abertura da licitação 
já está em andamento na Secretaria 
e a expectativa é que em 4 meses seja 
publicada para solicitação de empresas.

6
Hotel Internacional Reis Magos, na Zona Leste de Natal, fechou as portas em 1995

O trabalho de limpeza dos resíduos de construção foi encerrado no dia 25 de janeiro

Após anos de abandono, a estrutura do hotel começou a ser demolida em 8 de janeiro

José Aldenir / Agora RN
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A autobiografia “A Escolha Er-
rada” (2019), de Newton Albuquer-
que, publicitário e ex-presidiário 
paulista, virou história em quadri-
nhos. Na nova publicação, o autor 
regata os tempos de criança em 
São Paulo, relembra o luxo efêmero 
no crime e o dias de terror no maior 
presídio do Rio Grande do Norte 
até conseguir a liberdade. Agora, 
tudo isso em uma revistinha de 24 
páginas, com ilustrações de Reinal-
do Waisman.

Na versão em quadrinhos de 
“A Escolha Errada”, lançada em 
janeiro de 2020, o autor conta co-
mo se envolveu com o mundo do 
crime e foi parar no presídio de 
Alcaçuz, palco da maior chacina 
da história do sistema penitenciá-
rio potiguar. Newton passou nove 
anos na unidade e é um dos sobre-
viventes do massacre de 2017. Ele 
também esteve custodiado por um 
ano na Penitenciária Federal de 
Mossoró, de onde saiu para o regi-
me semiaberto em agosto de 2018.

O quadrinho de Newton teve 
uma tiragem inicial de 1 mil exem-
plares. O escritor busca patrocínio 
para viabilizar a distribuição do 
material. “A ideia é que a HQ te-
nha um alcance maior que o do li-
vro e funcione como uma espécie de 
cartilha com viés social. Serve como 
alerta para a molecada não entrar 
nessa de vida do crime e também 
como incentivo para quem já está 
preso. Quero fazer divulgações em 
escolas e presídios”, diz.

A escolha errada do paulista 
aconteceu por volta de 2008, quan-
do decidiu entrar para o tráfico de 
drogas. Ele era um dos respon-
sáveis por transportar drogas de 
São Paulo para o Nordeste. Há 
12 anos, o publicitário foi flagrado 
com uma carga de aproximada-
mente 450 quilos de pasta base e 
cocaína em Genipabu, na Grande 
Natal. A apreensão foi considera-
da a maior já feita até então em 
solo potiguar.

É partir deste momento que 

Newton começa a experimentar o 
que seria o seu pior momento da 
vida. Porém, é também no cárce-
re que o publicitário descobre o 
amor pela literatura e escreve seis 
livros. “Imagina passar 24 horas 
dentro de uma caixa sem nada 

para fazer. A única coisa que dava 
para fazer era ler e eu passei a ler 
cinco livros por semana”, conta.

Com duas condenações por 
tráfico de drogas e sem perspec-
tivas de sair da prisão, Newton 
encara o abandono dos familiares 

e amigos e começa a escrever como 
uma forma de driblar a depressão 
e os pensamentos negativos. E deu 
certo. Hoje, além de “A Escolha Er-
rada”, que virou história em qua-
drinhos, o escritor tem mais cinco 
livros prontos para serem publica-
dos, mas esbarra em dificuldades 
financeiras. A expectativa é de que 
dois romances “Pequeno Gênio” e 
“Playboys do Crime” sejam lança-
dos ainda em 2020.

Com 44 anos, o publicitário 
formado pela Universidade Santo 
Amaro, em São Paulo, sonha com 
a publicações de seus livros e com 
a divulgação de seu quadrinho em 
escolas e presídios RN afora.

Newton também se descobriu 
palestrante e além de levar seu 
testemunho aos presídios, ele 
também lota teatros com pessoas 
que buscam inspiração em sua 
história de vida. “Fazendo a cor-
rente do bem, mais vidas serão 
mudadas exatamente como a mi-
nha foi”, destaca.

Newton Albuquerque tem outros cinco livros escritos à espera da publicação 

Vida de publicitário que sobreviveu ao 
massacre de Alcaçuz ganha os quadrinhos
Autobiografia “A Escolha Errada”, de Newton Albuquerque, publicitário e ex-presidiário paulista, virou história em quadrinhos
e teve tiragem inicial de 1 mil exemplares. Autor busca patrocínio para ampliar exemplares e viabilizar distribuição do material

“A Escolha Errada”

José Aldenir / Agora RN

O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) inicia nesta 
segunda-feira (10) o período de 
defeso do caranguejo-uçá. No Rio 
Grande do Norte, a proibição de 
captura do animal segue até o dia 
15 de fevereiro.

No período de defeso do ca-
ranguejo, segundo o Ibama, fica 
proibida a captura, a manutenção 
em cativeiro, o transporte, o benefi-
ciamento, a industrialização, o ar-
mazenamento e a comercialização 
do animal. Também está proibida 
a venda de partes isoladas (pinças, 
garras ou a carne desfiada).

Esta é a segunda etapa de pro-
teção para a etapa reprodutiva do 
animal – a primeira aconteceu en-
tre 11 a 16 janeiro. Haverá outra 
fase de proteção, a última deste 
ano, entre os dias 10 a 15 de março.

A proibição de caça permite o 
início da “andada”, que é quando 
os caranguejos machos e fêmeas 

saem de suas tocas e andam pelo 
manguezal, para acasalamento 
e liberação de ovos. “O período de 
defeso do caranguejo é importante 
para permitir a reprodução des-
ses animais, e com isso garantir a 

perpetuação da espécie e também 
a própria subsistência do homem 
que explora a caça do caranguejo”, 
diz Rondinelle Silva Oliveira, supe-
rintendente do Ibama.

Ainda de acordo com ele, as  

pessoas físicas ou jurídicas que 
atuam na manutenção em cativei-
ro, conservação, beneficiamento, 
industrialização ou comercializa-
ção deverão fornecer, até o último 
dia útil que antecede cada período, 
a relação detalhada dos estoques 
de animais vivos, congelados, pré-
-cozidos, inteiros ou em partes, 
conforme formulário fornecido pelo 
Ibama.

O transporte e a comercializa-
ção dos produtos declarados deve-
rão estar acompanhados de Guia 
de Autorização de Transporte e 
Comércio.

Caranguejos-uçá apreendidos 
vivos em situação irregular serão 
devolvidos a seu habitat. A infra-
ção pode resultar em uma pena de 
até três anos de reclusão e multa.

A medida deve ser cumprida 
nos estados do Amapá, Pará, Ma-
ranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia.

O caranguejo-uça tem como habit natural os manguezais de todo o Nordeste

Período de defeso do caranguejo-uçá 
no RN segue até o dia 15 de fevereiro

Meio ambiente

Reprodução / Ibama

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o sarampo 
começa nesta segunda-feira 
(10) e segue até 13 de março. 
O dia D de Mobilização Na-
cional em 15 de fevereiro.

Na primeira etapa, o pú-
blico alvo de vacinação são 
as pessoas na faixa etária de 
05 a 19 anos. Já a segunda 
etapa, que acontecerá no pe-
ríodo de 3 a 31 de agosto será 
voltada ao público de 30 a 59 
anos de idade, com o Dia D de 
Mobilização Nacional em 22 
de agosto.

No Rio Grande do Norte, 
existe na primeira etapa um 
público de 55.800 pessoas 
que não se encontram imu-
nizadas com a primeira dose 
do sarampo. A Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Se-
sap) espera vacinar no míni-
mo 95% dessa população.

Campanha de 
vacinação contra  
sarampo começa 
nesta segunda

Saúde
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Nesta segunda-feira pode ter contato 
com pessoas que há muito tempo não 
conversa. Mas os astros recomendam que 
você não se apegue ao passado e as más 
lembranças: olhe para frente e vá à luta. 
Aproveite o dia com trabalho.

Tenha mais atenção e observe melhor 
as coisas que acontecem ao seu redor. 
Não confie demasiado nas aparências 
e principalmente nas pessoas que 
prometem muito ou que falam demais 
com a intenção de confundir você. 

Touro, a segunda-feira promete autoestima 
e otimismo. Aproveite o dia para festas, 
celebrações, para fazer passeios e de 
desfrutar o lado ameno da vida, na 
companhia de pessoas charmosas e 
interessantes. 

Escorpião, a segunda-feira pede atenção: 
seus caminhos estão fechados para viajar, 
para mudar de casa ou de cidade, para se 
reencontrar com pessoas queridas e para 
reviver bons momentos do passado, ao lado 
da pessoa amada. 

Você pode receber propostas ou convites 
para festas hoje. Além disso, o dia traz 
oportunidade para contato com crianças 
ou alegrias com animais domésticos. No 
trabalho, contratempos que podem gerar 
irritação. 

Sagitário, os caminhos estão abertos para 
você nesta segunda-feira e muita coisa lhe 
será facilitada. Você deve ser beneficiado(a) 
por pessoas originais, criativas e 
espiritualmente evoluídas. 

Simplifique o seu dia se organizando 
melhor. No trabalho, as condições tendem a 
melhorar, com oportunidade de um dinheiro 
extra ou bonificação. Os astros avisam ainda 
que a vida financeira se estabilizará aos 
poucos. 

Olhe para a frente e se disponha ao trabalho 
de uma forma desprendida e mais objetiva. Há 
possibilidade de ganhar dinheiro vindo de vendas 
de um modo geral, comissões e prêmios de 
produção.

Muita energia e alto-astral marcam a 
segunda dos leoninos e leoninas. 
Os astros prometem facilidade na 
realização de projetos, maior poder 
de conquista pessoal e fluidez na vida 
profissional, podendo.

Aquário, pode ser que nesta segunda-feira você 
tenha que levar trabalho para fazer em casa. Em 
família, o clima é de tensão familiar. Mas tem 
notícias boas também: o dia lhe reserva uma 
surpresa agradável relacionada à visita ou a 
comunicação de um parente ou amigo.

A Lua ingressa em seu signo hoje exigindo 
mais cuidado com o aparelho digestório. 
No plano pessoal, alguns contratempos 
podem fazer você postergar as decisões 
que precisa tomar. Nas finaças, os astros 
aconselham a gastar só o necessário.

Peixes, nada deve ser deixado por 
esclarecer. A hora é agora. Troque ideias e 
informações com o sócio ou parceiro, seja 
nos negócios ou no universo amoroso e 
resolvam questões e interesse comuns. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Regina convida Joaquim para jantar em sua casa com ‘Isabela’ e Priscila. O padre estranha a falta 
de afinação de ‘Manuela’ e se questiona se ela não é Manuela. Otávio e Rebeca discutem devido 
à falha na confecção das peças de roupa. Safira faz acusações e Rebeca decide ir embora. Fiorina 
acha que Nina e Giuseppe fugiram juntos. Frederico acha que podem ter falsificado a peça piloto 
para prejudicar Rebeca. Priscila avisa aos avós que irá jantar na casa de Regina.

Ivo tranquiliza Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde, dizendo que Zezinho está 
preparado para defendê-las.  Renzo fica tenso ao saber que Donato pode aderir à 
delação. Bia esclarece a Dionice que o treinador não sabe sobre seu problema de saúde. 
Tammy se irrita ao perceber Tarantino interessado em Bia.  Ermelinda alerta Zezinho para 
não se envolver com as meninas. Renzo finge não conhecer Kyra/Cleyde e se oferece 
para ajudar Rafael a encontrar a namorada. 

SALVE-SE QUEM 

Amanda ameaça Álvaro e garante que se vingará do empresário. Davi inicia seu 
protesto e Betina se preocupa. Álvaro e Lucas produzem um vídeo falso para difamar 
Raul. Amanda é presa e Guará avisa a Davi. Thelma desabafa com Durval sobre Danilo 
e Camila. Sandro mostra o vídeo falso de Raul para o pai, e Vitória oferece ajuda. Érica 
anuncia que Ryan precisa se mudar da casa de Lurdes. 

Após brigar com Roger, Guilherme vai até a casa da avó desabafar. Roger pede para 
Filipa se aproximar de Ester para conseguir algumas informações sobre a nova empresa 
de Pendleton. Lorena fica com ciúmes de Yasmin e Raquel. Após a revelação, João teme 
que deixe de morar com Marcelo. Ester diz a Poliana que não consegue se lembrar de 
nenhum sonho que já teve. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 21

RAT
EMBALAGEM
AACEROLA

UTILGEMER
LOTEARAC

REMNELSON
NFOOUME

CURITIBANO
CIGANOI

ALMASECA
EACABRAL
APANOÇT

CARROÇAPÕE
ITAPIER

CRIMINOSA

Parte
central de
uma usina
atômica

Massa
(símbolo)

Grupo
de dança
clássica

Bem-
humorado

Nele
vivem as
baleias

Proteção
da merca-

doria 

Que
pode ter
alguma

serventia

(?) Mau,
perso-
nagem
infantil

Significa 
"novo", em
"neologia"

Nascido
na capital
do Paraná

Recurso
do verso

Demente;
louca

Pedra
que pode

curar
aftas

Povo
nômade

que prevê 
o futuro

Termina-
ção da 2a

conju-
gação

Modifica;
muda

Perse-
guem

(animal)

Interjei-
ção que
exprime

nojo

Parte
espiritual
humana

"Voz" dos
pintos

A pessoa
que pra-

ticou
delito

Transporte usado 
no campo

Letra que recebe a
cedilha

Dividir
(terreno) 
Sílaba de
"harém"

(?) Freitas,
humorista
Espécie de
amuleto

Murmurar 

Escreve
(o recado) 

Fruto
cítrico

Artigo de
contrato

Qualquer
tecido
Achar
graça

"Descobriu"
o Brasil

Camarão,
em tupi

Medida
agrária

Tapiocas
(bras.)

Agência Nacional de
(?): Anatel

Coloca;
deposita

Consoantes
de "pino"

Hiato de
"real"

Espécie
de cais
Gaivota,
em tupi

3/ati — eca. 4/figa — poti. 5/gomas. 6/insana.

Zé do Livro, como é conhecido, 
nasceu sob o nome de batismo de 
José César dos Anjos Miranda, em 
Exu Queimado, região de Touros.

Filho de um pescador, órfão 
de mãe desde 2009 e de pai desde 
2015, ele já foi morador de rua, 
de onde herdou duas atividades 
possíveis: a de vigia e flanelinha. 
Acabou vendedor de livros.

Enquanto a pobreza não é mis-
tério nenhum para ele, que nasceu 
de uma família de nove irmãos, os 
livros são um mundo insondável.

Quando as pessoas que ele 
aborda nos ônibus ou nas praças 
não compram os livros que oferece, 
doados por conhecidos como o Edu-
ardo, dono de um sebo do centro da 
cidade, ou a apresentadora Margot 
Ferreira, uma assídua fornecedora, 
Zé emenda a segunda e pede logo 
um trocado. 

É assim que ele volta com um 
dinheirinho para a casa, desde que 
resolveu morar com uma irmã e 
deixar as ruas por um teto e um 
colchão quentinhos.

A história desse ambulante de 
32 anos já saiu até num jornal no 
ano passado, cuja data de publica-
ção ele sabe de cor: 21 de julho de 
2019.

O que está escrito na matéria, 

porém, ele só sabe de ouvir dizer. 
“Então eu não sei direito o que a 
moça escreveu”, diz ele se referindo 
à repórter Mariana Ceci, da Tribu-
na do Norte.

Nesse período de quatro meses 
e pouco, desde a publicação da ma-
téria, nada melhorou na vida do 
personagem Zé do Livro e até a foto 
mostra, pela comparação, alguém 
mais envelhecido e maltratado.

Da mochila cinza, desta vez, 
só saíram dois livros clássicos de 
língua portuguesa e o resto um 
punhado de apostilas antigas da 
Editora FTD, que na escola religio-
sa de classe média é vendida numa 
caixa, a coleção completa do ano 
letivo, por mais de R$ 2,5 mil.

Fora desse invólucro da editora, 
não vale quase nada, embora possa 
ajudar muitos adolescentes inte-
ressados em estudar. Mas como 
esses andam raros, é como ele diz: 
“Um sacrifício, ninguém compra”.

Zé também não tem muita no-
ção de valor, já que pode vender 
um livro clássico por R$ 4,00 ou R$ 
5,00 e uma apostila até por mais do 
que isso, dependendo do interesse e 
da urgência do cliente.

Perguntado se gostaria de 
aprender a ler, ele se sai com essa: 
“Oxe, e não?”

Analfabeto, órfão e marginalizado: José César dos Anjos Miranda, livreiro das ruas  

“Zé do Livro” adoraria saber ler 
para entender o que falam dele

Perfil
José Aldenir / Agora RN

Aos 32 anos, José César dos Anjos Miranda vive 
da venda itinerante de livros pelas ruas de Natal

As negociações para um 
reencontro de “Friends” ren-
deriam uma novela. Depois de 
o diretor de conteúdo da HBO 
Max, Kevin Reilly, dizer, em ja-
neiro, que o projeto continuava 
sendo um “talvez”, o site “Dea-
dline” publicou que o elenco e 
a Warner Bros fecharam um 
acordo sobre o especial da série 

no serviço de streaming.
Jennifer Aniston, Courte-

ney Cox, Lisa Kudrow, David 
Schwimmer, Matt LeBlanc e 
Matthew Perry receberiam de 3 
a 4 milhões de dólares para fa-
zer um especial da sitcom ame-
ricana que completou 25 anos 
em 2019. A série já foi indicada 
a 62 prêmios Emmy.

Atores e Warner entram em acordo 
sobre especial da série “Friends”

Televisão

www
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PATROCÍNIO

Principal nome do ABC desde 
a sua chegada, na última tempo-
rada, Wallyson, de 31 anos, ficará 
de fora dos gramados por pelo me-
nos três meses. O atleta fraturou 
a tíbia, na partida contra o Aqui-
dauanense (MS), pela primeira 
fase da Copa do Brasil, em que o 
time abecedista venceu por 1 a 0, 
com gol de Igor Goularte. O alvi-

negro conseguiu a vitória neste 
confronto, mas ficou a dúvida na 
cabeça do torcedor sobre o futuro 
da equipe.

Wallyson retornou ao ABC em 
maio de 2019. Após rescindir com 
o Maldonado-URU, o atacante de-
cidiu voltar para o clube que o re-
velou, para ajudar na luta contra o 
rebaixamento para a Série D. Ape-
sar de marcar gols e participar de 
jogadas decisivas, o “Mago”, como 
é conhecido, não conseguiu evitar 
a queda do clube.

Nesta temporada, o camisa 11 
abecedista, mais uma vez, tomou 
para si a função de destaque do 
time. Em sete rodadas do Cam-
peonato Potiguar, o atacante já 
balançou as redes em seis oportu-
nidades.

Outro destaque negativo para 
a perda de Wallyson é a falta que 
o atleta irá fazer nos clássicos con-

tra o América. Desde os 18 anos, 
quando marcou quatro gols em 
uma final, o jogador é decisivo em 
partidas contra o alvirrubro. Este 
ano, o atacante marcou nas duas 
partidas que disputou contra o ti-
me americano.

De acordo com o médico Fábio 
Freire, que fez a cirurgia de Wally-
son, a previsão é de até sete meses 
sem jogar. Tempo que o deixa de 
fora do Campeonato Potiguar e de 
partidas importantes das copas do 
Nordeste e do Brasil, além das pri-
meiras rodadas do Campeonato 
Brasileiro Série D.

Procurados pela reportagem 
do Agora RN, torcedores de ABC 
e América e comentaristas espor-
tivos deram suas opiniões sobre 
como ficará o alvinegro com a au-
sência do “Mago” e da importância 
do atleta, tanto para o clube quan-
to para o futebol potiguar. Atacante alvinegro pode ficar até sete meses fora dos gramados, segundo médico

Como ficará o 
ABC sem Wallyson

Especialistas Torcedores

Jogador fraturou a 
tíbia e poderá ficar até 
sete meses fora dos 
gramados. Especialistas 
e torcedores deram 
suas opiniões sobre 
ausência do atacante 
nos próximos jogos

José Aldenir / Agora RN?

FERDINANDO TEIXEIRA, EX-TÉCNICO 
DE WALLYSON E COMENTARISTA 
ESPORTIVO DA AGORA FM

“Para mim, Wallyson é o melhor do 
campeonato. Conheço ele muito bem, fui 
campeão com ele em 2007. Ele nunca me 
deu trabalho, só ajudou. Para mim é um 
líder positivo. O que eu mais lamento é que 
eu estava achando que ele estava com uma 
vontade que fazia tempo que não tinha. 
Pessoas lá de dentro falam que ele estava 
treinando muito forte. A intensidade do 
jogo dele era muito alta. É um espaço que 
fica aberto e é difícil de cobrir. Mas, não 
quer dizer que não se cubra. É uma falta 
pesada, não só para o ABC, como para o Rio 
Grande do Norte. Eu tenho muita vontade 
de ver no lugar de Wallyson o Jordan, que 
tem 16 anos. Queria muito vê-lo atuando 
como titular. Ele precisa de força, conversa, 
trabalho psicológico para ir se soltando. 
Quanto mais for jogando, o medo do peso 
da camisa vai se dissipando”.

PEDRO NETO, COMENTARISTA 
ESPORTIVO DA AGORA FM

“O ABC perde muito. O futebol 
potiguar também. Wallyson não era 
apenas o melhor jogador do ABC, mas era 
o melhor do nosso futebol. Essa perda, 
por pelo menos quatro meses, será grande 
para o ABC. Por mais que o time procure 
um substituto, ele jamais será a altura 
de Wallyson, pela importância que ele 
tem para o clube, tanto como jogador 
quanto como torcedor. É o ídolo da torcida 
alvinegra. Mas, com certeza, os jogadores 
se superarão com relação a Wallyson. O 
ABC vai ter que mudar a forma de jogar. 
Com Wallyson é uma forma. Sem ele, é 
outra. Ele é aquele jogador “falso nove” 
que chamamos, que geralmente fica do 
lado do campo e fechando na diagonal, 
batendo no gol. No momento ele vinha se 
comportando como um nove, de área, mas 
que saía para ajudar. Igor Goularte, que 
vem entrando em seu lugar é diferente”.

BEATRIZ ALVES, 23 ANOS, 
TORCEDORA DO ABC

“Wallyson é uma referência futebolís-
tica no Brasil. Ter ele no elenco do ABC 
mesmo sem jogar é importante. Apesar 
da distância dele em período de recupe-
ração, é importante ele entre nós, e isso 
supera a ausência causada. Qualquer 
jogador que chegar agora não ocupará a 
lacuna que ficou após essa lesão. O espaço 
de Wallyson é dele. A camisa 11 tem dono 
e ficará ‘aposentada’ até ele voltar. Nesse 
momento, os jogadores precisam se unir 
para jogar por nós: torcida + Wallyson. 
O objetivo continua o mesmo, e agora 
com uma força maior vindo direto da 
arquibancada. Sim. É importante a gente 
fingir que ele foi emprestado ao Depar-
tamento Médico do clube por um período 
e já já volta mais forte. Foi difícil vender 
ele após o ano de 2007, e ficamos sem o 
Wallyson por longos anos. Agora foi só 
um desvio de percurso”.

MARIO SÉRGIO, 46 ANOS, 
TORCEDOR DO AMÉRICA

“A vida do ABC sem Wallyson fica com-
plicada. Ele é um diferencial do time. Um 
xerife. Tem o carisma e é um xodó da torci-
da. Mas nada está perdido. Espero e desejo 
que retorne o mais rápido possível para 
dar continuidade ao que vinha fazendo no 
ABC. Claro que mexe com o alvinegro. Fica 
uma situação um pouco mais complicada. 
Porém, quem sabe ele não volte jogando 
mais e dê a volta por cima?! A ausência 
dele no ABC favorece o América de alguma 
forma. O ABC tem 11 jogadores, mas, nos 
dois últimos clássicos, o melhor jogador foi 
ele. Ele que comandou o time. Dia 19, na 
final, ele não estará em campo. O alvine-
gro perdeu muito com isso aí. Enquanto 
torcedor americano de coração, fico indig-
nado quando vejo torcedores do América 
brincando e achando bom o que aconteceu 
com Wallyson. Primeiramente, ele é um ser 
humano, além de ser profissional”.
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Ao trocar o Barcelona pelo 
Bayern de Munique no ano passa-
do, a meta de Philippe Coutinho, 
27 anos, era retomar o bom futebol 
dos tempos de Liverpool e liderar o 
time alemão. Seis meses depois, o 
brasileiro ainda não conseguiu al-
cançar o seu objetivo, enfrenta mau 
momento no clube bávaro e passou 
a ter o seu trabalho questionado. A 
crise com o jogador ficou escanca-
rada depois que o diretor esportivo 
do Bayern Munique, Hasan Sa-
lihamidzic, criticou publicamente 
a atuação de Coutinho na vitória 
diante do Hoffenheim por 4 a 3 
pela Copa da Alemanha na última 
quarta-feira.

“Coutinho faz boas coisas às ve-
zes, mas por vezes complica tudo”, 
disse Salihamidzic ao comentar 
a falha do brasileiro no lance que 
deu origem ao primeiro gol do Ho-
ffenheim.

Em 26 partidas pelo Bayern, 
Coutinho marcou seis gols e deu 
oito assistências. Números abaixo 
dos esperados pela diretoria do 
clube alemão quando o contratou 
por empréstimo de um ano com 

opção de compra. O Bayern pagou 
ao Barcelona 8,5 milhões de euros 
(R$ 40 milhões) e assumiu o salá-
rio integral de Coutinho, estimado 
em 13 milhões de euros (R$ 61 mi-
lhões) por temporada.

Em dezembro, Coutinho che-
gou a marcar três gols e deu duas 
assistências contra Werder Bre-
men. A atuação de gala passou a 

impressão de que ele, enfim, ele 
tinha se encontrado no Bayern. 
Mas, o brasileiro não conseguiu 
emplacar uma sequência de bons 
jogos e, por isso, já se especula na 
imprensa alemã que o Bayern não 
vai exercer a opção de compra na 
próxima janela de transferências 
e pagar 120 milhões de euros (R$ 
565 milhões) pelo jogador.

Philippe Coutinho chegou ao Bayern para tentar se redimir da passagem pelo Barça

Philippe Coutinho amarga má fase no 
Bayern e passa a ser muito criticado

Mau momento

Divulgação / Bayern

Diretor de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Instalação do SAA de São Miguel, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Juízo de Direito da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Parnamirim. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 20 (vinte) dias. A 
Doutora Tatiana Lobo Maia, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta Secreta-
ria a Ação de Procedimento Ordinário, processo de nº 0002040-37.2003.8.20.0124, proposta 
por Banco do Brasil S/A contra Expedito dos Santos, tendo sido determinada a CITAÇÃO do 
Sr. Expedito dos Santos, CPF 316.924.864-20, para que o mesmo conteste a referida ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na 
petição inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Beatriz Nunes Torres, 
Estagiária, digitei, e eu, Claudemir Bazante, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo. Parna-
mirim/RN, 27 de junho de 2019. 

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 de notificação para fins de Retificação de Área
Objeto do edital: Notificação dos Confinantes do imóvel objeto da retificação de Área.
Notificamos  JOÃO PAULO THEODORO LIMA, JACIARA TAVARES DA COSTA, CONDOMINIO SOLAR DE PIPA, 
PAULO HEIDER FEIJÓ, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do procedimento de RETIFICAÇÃO de 
Área processado perante o Cartório de  Tibau do Sul/RN, que tem como parte interessada o Sr. JOSÉ FRANCISCO J.P. 
LEMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito com CPF/MF - 230.259.724-91, RG n. 394091 – SSP/
RN, residente e domiciliado em Natal-RN, do imóvel abaixo discriminado.
A manifestação a favor ou contraria ao reconhecimento da posse dos interessados deve ser procedida diretamente 
junto ao cartório.
OBS: de Acordo com Lei 10.931/04 - Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:,  Assim, o II, “II - a reque-
rimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de 
área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação 
de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos 
confrontantes.

Tibau do Sul/RN, 10.02.2020.

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Tabelião Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

Jardim do Seridó/RN, 05 de fevereiro de 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação à 
paralelepípedos, com drenagem superficial (Rua Projetada - Canal).  R & N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS- CNPJ: 17.604.005/0001-26, saiu vencedor no 
item: 1; totalizando o valor de R$ 81.120,94 (oitenta e um mil, cento e vinte reais e noventa e quatro 
centavos). 02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 
010/2019 com início 14 de novembro de 2019, realizada em 29 de novembro de 2019 (sexta-feira), 
nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, 
em favor da empresa relacionada anteriormente: 03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas 
cabíveis para a contratação da referida empresa.

José Amazan Silva

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

BLUE DREAM VIKING RESORT LTDA,  05.116.186/0001-62, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para hotel/flat, localizado na   Av. Do Pontal, 06, Barra 
do Cunhaú, Canguaretama/RN.

PER OLA BIRGERSSON
Empreendedor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA CARNAUBA S.A., CNPJ 14.535.588/0001-92, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Carnaúbas 27,0 MW, 
localizada na Fazenda Carnaúbas, Zona Rural, no Município de São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

O Corinthians conheceu sua 
segunda derrota no Campeonato 
Paulista neste domingo ao per-
der, em Itaquera, para a Inter de 
Limeira por 1 a 0, pela 5ª rodada, 
uma pressão a mais contra o time 
de Tiago Nunes às vésperas da de-
cisão pela Libertadores.

Com o resultado, o Timão es-
taciona nos sete pontos e perde a 
liderança do grupo D para o Gua-
rani, que venceu na rodada e tem 
um ponto a mais. Já a Inter conhe-
ce sua terceira vitória e assume a 
ponta da chave C, com nove gols.

Na próxima rodada, no sábado 
que vem, o Corinthians terá o São 
Paulo pela frente no Morumbi. An-
tes, a equipe de Tiago Nunes terá 
que devolver a derrota de 1 a 0 
para o Guaraní, do Paraguai, pela 
pré-Libertadores, na quarta-feira, 
novamente na Arena.

NO RIO
Ainda neste domingo, o Flu-

minense venceu o Botafogo por 3 
a 0 neste domingo, no Maracanã, 
em jogo válido pela sexta rodada 

da Taça Guanabara. Nenê, autor 
dos dois primeiros gols para o Flu, 
desequilibrou a partida a favor do 
tricolor das Laranjeiras. O terceiro 
foi marcado por Wellington Silva. 
A vitória foi fechada ainda no pri-
meiro tempo.

Com a vitória do Fluminense, a 
equipe se garantiu na primeira co-

locação do Grupo B. Sendo assim, 
enfrentará o Flamengo, segundo 
lugar do Grupo A, na semifinal da 
Taça Guanabara. A partida será 
na próxima quarta-feira e o Tri-
color tem a vantagem do empate, 
por ter sido líder de seu grupo. O 
Botafogo somou nove pontos e não 
se classificou para a próxima fase.

Com o resultado, o Timão perdeu a liderança do Grupo D do Paulistão

Corinthians cai contra o Inter
de Limeira e pressiona técnico
O próximo desafio do timão será contra o São Paulo. Enquanto isso, 
no Rio, Fluminense confirma favoritismo e bate com folga o Botafogo 

Surpresa

José Aldenir/AgoraRN
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

Cerro Corá/RN, 07 de fevereiro de 2020
PAULO SERGIO JULIÃO - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 20 de fevereiro de 2020, às 
08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o Registro 
de Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de 
combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S-10) para assegurar o 
abastecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal e demais 
veículos que venham a ser adquiridos, incorporados ou alugados, viaturas da polícia militar 
(convênio com a secretaria de segurança pública e da defesa social), ajuda de custo para 
deslocamento dos visitadores do programa Criança Feliz, de acordo com o Termo de 
Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

ABC e Ceará empataram em 0 
a 0, na Arena das Dunas, em par-
tida válida pela terceira rodada da 
Copa do Nordeste, na tarde do sá-
bado (8). Esta foi a primeira parti-
da do time abecedista na ausência 
do atacante Wallyson, que fraturou 
a tíbia, no jogo contra o Aquidaua-
nense (MS), pela Copa do Brasil, e 
passará pelo menos seis meses sem 
jogar.

A partida foi sem muitas emo-
ções. As equipes pouco criaram, o 
que resultou em raras chances cla-
ras de gol. O alvinegro de Natal foi 
o time com as melhores oportuni-
dades, mas Erivan e Núbio Flávio 
não conseguiram aproveitar.  

O primeiro tempo foi morno. O 
Ceará insistia a todo instante em 
jogadas pelas laterais, com seus 
pontas bastante ativos, porém sem 
efetividade. Com destaque negati-
vo para as duas defesas, que per-
deram diversas bolas fáceis, mas 

nem os erros defensivos animavam 
a partida.

Na segunda etapa, o time cea-
rense resolveu se lançar ao ataque, 
o que forçou o ABC a assumir uma 

postura mais focada na defesa, 
dando a resposta no contra-ataque. 
Igor Goularte se tornou a principal 
arma abecedista. O camisa nove 
do time potiguar e sua velocidade 
levaram perigo para a defesa cea-
rense.  

Foi de Goularte que saiu a 
principal chance jogo. O atacante, 
com um passe, deixou Núbio Flá-
vio sozinho, na frente do goleiro do 
Ceará, Fernando Prass, mas Núbio 
desperdiçou e chutou por cima do 
gol.

O resultado deixou o ABC na 
quinta colocação do Grupo A, com 
quatro pontos, sendo uma derrota, 
uma vitória e um empate. O Ceará 
também ficou na quinta posição, 
mas do Grupo B da competição e 
com apenas três pontos.

Agora, o alvinegro de Natal vol-
ta a campo para enfrentar o Santa 
Cruz – PE, pela Copa do Nordeste, 
na quinta-feira (13), em Recife.

O alvinegro teve as melhores chances

Sem muitas emoções, ABC e Ceará 
empatam em zero no Arena das Dunas

Jogo morno

Luciano Marcos / ABC FC

O América venceu o River – PI 
por 3 a 2, na terceira rodada da Co-
pa do Nordeste, neste domingo (9), 
no estádio Albertão, no Piauí. Esta 
foi a primeira vitória do alvirrubro 
na competição. Os gols americanos 
foram marcados por Rômulo e Tia-
go Orobó, este duas vezes. Romário 
Rodrigues e Érico Junior fizeram 
os do piauienses.

A partida foi agitada desde 
o início.  Logo aos 16 minutos, o 
zagueiro americano, Nilo, botou a 
mão na bola dentro da área e o ár-
bitro marcou pênalti. Érico Júnior 
cobrou com uma bela finalização 
e abriu o placar. River – PI 1 x 0 
América.

O alvirrubro precisou tomar o 
gol para melhorar sua efetividade 
no jogo. Antes de sofrer o primeiro, 
o time americano já havia perdido 
três oportunidades claras. Mas, 
depois de ver o time piauiense sair 
na frente, não demorou muito para 
que os atletas do América aprovei-
tassem melhor as chances e seis 
minutos depois, o artilheiro Orobó 
deixou o dele para igualar o mar-
cador.

Depois de empatar o jogo, o 
América ficou mais com a bola. E 
essa posse levou o clube a virar o 
jogo. Após troca de passes, Krobel 

cruzou e achou Orobó, novamente 
ele, para cabecear e fazer o segun-
do do alvirrubro. Virada no Piauí.

A segunda etapa começou agi-
tada, assim como foi a primeira. 
Logo no primeiro minuto, Rômulo 
recebeu de César Sampaio, livre 
para empurrar para as redes e fa-
zer o terceiro do clube potiguar.

Com a vantagem, restou ao 
América controlar o jogo, mas o 
River-PI optou por não dar sosse-
go. Aos seis minutos do segundo 
tempo, Romário Rodrigues marcou 

para os piauenses. 3 a 2.
A diferença mínima fez o time 

piauiense partir para cima, mas o 
goleiro americano, Ewerton, conse-
guiu segurar o placar e confirmou a 
vitória do alvirrubro.

Com o resultado, o alvirrubro 
chegou aos quatro pontos, o que o 
deixa na quarta colocação do grupo 
B, com um empate, uma derrota e 
uma vitória. Também na quarta 
posição, porém do grupo A, o time 
do Piauí soma os mesmo quatro 
pontos.

Depois de conquistar a vantagem, restou ao América administrar a vantagem

Com dois de Orobó, América vence 
a primeira na Copa do Nordeste
O alvirubro precisou tomar tomar gol para melhorar no jogo e aproveitar 
melhor as chances que iam aparecendo, trabalhando mais as jogadas

Alívio

Felipe Soares / GE PI
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