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Secretários estaduais da Saúde de todo o País encaminharam ofício ao Ministério da Saúde solicitando R$ 1 bilhião em 
recursos para o enfrentamento da epidemia pela Covid19; dinheiro será utilizado para reforçar hospitais e laboratórios

Prefeitura reiniciou ontem obras de recuperação e canteiros da Avenida 
Romualdo Galvão. Avenida Afonso Pena será a próxima beneficiada
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Dois ingredientes em 
especial pesam na receita 
da economia e contribuem 

para solar o bolo ainda no forno: 
falta de vitalidade do fermento da 
economia e o envelhecimento dos 
ingredientes.

O jornal O Globo trouxe na 
segunda-feira alguns indícios de 
que esse problema, que veio para 
ficar, já atingiu dimensões preo-
cupantes nessa cozinha um tanto 
exótica do governo Bolsonaro, 
aquela que gasta tempo e energia 
demais em problemas desimpor-
tantes, enquanto deixa a panela 
queimar no fogo.

O cruzamento feito pelo jornal, 
com base em dados da Secreta-
ria da Previdência e do IBGE, 
apontou que, em 2017, último ano 
disponível desse tipo de informa-
ção, os benefícios da seguridade 
representavam mais de 25% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 
693 municípios brasileiros.

É o maior patamar da série 
histórica, iniciada em 2002, sendo 
que, naquele ano, havia 349 ci-
dades nessa situação. Isso indica 
que, apesar de algum crescimento 

na economia nas últimas déca-
das, ele não ocorreu de maneira 
homogênea no País.

Por exemplo, em 2010, quando 
o PIB registrou alta de 7%, os 
benefícios pagos pelo INSS — 
como aposentadorias, pensões, 
auxílio-doença e BPC, pago a 
idosos e deficientes de baixa renda 
— representaram mais de um 
quarto de tudo o que foi produzido 
em 487 municípios. Já em 2014, 
quando o País praticamente não 
cresceu, eram 500 nessa situação.

Ou seja, com uma expansão 
maior que a de outros recursos, 
os benefícios do INSS ganharam 
protagonismo no consumo das 
famílias, um dos pilares do PIB, e 

também na redução de desigual-
dades – duas questões sobre as 
quais a política liberal do governo 
pretende exercer forte pressão.

Segundo apurou O Globo, em 
2017, nas 4.101 das 5.570 cidades 
brasileiras, o volume de pagamen-
to de benefícios previdenciários já 
superava o de transferências do 
Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM), que repassa valores 
de impostos aos erários locais.

Se, em 2010, os benefícios 
previdenciários correspondiam a 
6,3% de tudo o que é produzido no 
país, em 2018 já equivaliam a 8%, 
num processo em constante evolu-
ção, descolado do ciclo econômico.

Trata-se de um problema 
nacional, mas concentrado no 
Nordeste, sobretudo nas cidades 
com até 50 mil habitantes. O 
grave aqui é que cidades com 
mais de 100 mil habitantes no 
Sudeste já integram esse cardápio 
do desastre.

Quando o bolo não cresce no 
forno e as panelas começam a 
queimar, é sinal de que a cozinha 
precisa de reforma. Ou o cozinhei-
ro, trocado.

A panela está queimando
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NOTAS & INFORMES

Tive o privilégio de outorgar no último fim de semana 
a Ordem do Mérito Felipe Camarão ao padre Tiago 
Theisen, autor de uma bonita história de vida e de 

relação de amor com Natal. Há muito tempo, ele fazia jus 
à mais alta honraria criada pela Prefeitura de Natal para 
destacar as pessoas que têm relevantes serviços prestados 
à cidade.

Padre Tiago, como é carinhosamente chamado por sua 
legião de admiradores, tem uma longa vida dedicada a 
Natal, lugar onde ele não nasceu, mas escolheu viver depois 
de ouvir o chamado de Deus para vir a estas terras na voz 
de Dom Nivaldo Monte, outro nome basilar na construção 
da Igreja no Rio Grande do Norte.

Nascido na Bélgica, com elevado padrão de vida, 
abraçou com dedicação a devoção aos irmãos e irmãs, 
levando para além das sacristias a sua ação pastoral de 
construção de uma Igreja em sintonia com seu povo.

São mais de cinco décadas de um trabalho abnegado, 
construindo e reformando igrejas, levando a palavra 
de Deus a quem precisa, sem importar as distâncias, 
e atuando socialmente através da atenção especial às 
crianças carentes da Zona Norte de Natal.  

Presente em Natal desde o final da década de 60, 
quando assumiu a paróquia das Quintas, Padre Tiago tem 
presença marcante nas comunidades, sempre semeando 
um futuro melhor para milhares de pessoas. São inúmeros 
os natalenses que, por exemplo, iniciaram através dele 
os estudos. Quando nem se falava nisso, Padre Tiago 
implantava jardins de Infância. Hoje, está comprovada 
cientificamente a importância dessa etapa da vida na 
formação da personalidade da criança e, portanto, do adulto 
em que se tornará. Apenas um dos numerosos exemplos de 
compromisso social que ele sempre demonstrou.

Quis as coincidências da vida, ou os caminhos traçados 
por Deus, que a entrega da Comenda Felipe Camarão tenha 
se dado justamente na atual Quaresma, período em que 
a Igreja do Brasil vivencia a Campanha da Fraternidade, 
este ano com o lema “Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso”. Se há um exemplo de sacerdote que pode 
simbolizar essa atitude de vida que concilia a dedicação a 
levar a palavra de Deus, tendo compaixão pelos seres todos 
e em especial pelos mais necessitados, esse exemplo é o de 
Padre Tiago.

A homenagem feita a ele, portanto, é justíssima. A um 
homem que pode hoje, chegado à sua nona década de vida, 
dizer que combateu o bom combate, guardou a fé, mas 
que, desejamos todos, ainda tem uma carreira pela frente 
fazendo o bem e dando o exemplo de dedicação e trabalho 
que lhe fazem merecedor deste reconhecimento do povo de 
Natal. Nossa gratidão a Padre Tiago!

Uma vida de compromisso
social e de amor a Natal

ECONOMIA COM A REFORMA
Quando enviou a proposta 

para a Assembleia, o governo 
estadual estimou uma economia 
de R$ 40 milhões por mês. Isso 
equivaleria à redução de apenas 
um terço do déficit previdenciário 
– que foi de R$ 120 milhões por 
mês, em média, no ano passado. 
Para este ano, a previsão é que, se 
nada for feito, o rombo nas contas 
previdenciárias chegue a R$ 1,875 
bilhão (ou R$ 144 milhões/mês).

ALÍQUOTAS E FAIXA DE ISENÇÃO
Na Assembleia, a pressão é 

para que os deputados revisem as 
novas alíquotas de contribuição. A 
proposta do governo prevê a adoção 
de taxas progressivas, variando 
de 12% a 16%. Além disso, outro 
ponto que pode ser mexido é a 
faixa de isenção previdenciária 
para inativos. O governo quer 
livrar da taxa apenas aqueles que 
recebem até R$ 2,5 mil. Hoje, são 
isentos todos que ganham abaixo 
do teto (R$ 6,1 mil).

PRAZO
A bancada governista espera 

colocar a reforma da Previdência 
em votação no plenário da 
Assembleia já em abril. Isso 
se o presidente da Assembleia, 
deputado Ezequiel Ferreira, 
confirmar que a comissão especial 
(que nem formada foi ainda) terá 

O deputado estadual Francisco do PT considera 
que ainda há margem de negociação na refor-
ma da Previdência. Na opinião dele, o texto 

enviado pelo governo pode ser suavizado em alguns 
pontos. O parlamentar pede, contudo, “responsabili-
dade” à Assembleia Legislativa, para que a proposta 
não seja muito desidratada. “Temos que ter cuidado 
para não transformar a proposta em algo inócuo”, 
disse Francisco do PT, durante uma entrevista ontem.

Margem de negociação

apenas 30 dias para se debruçar 
sobre o texto.

POLÍCIA MILITAR
A Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa aprovou 
nesta terça-feira (3) um projeto de 
lei complementar que dispõe sobre 
a igualdade de acesso às vagas para 
homens e mulheres nos quadros 
funcionais da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte.

PARNAMIRIM
O ex-prefeito de Parnamirim 

Maurício Marques reiterou, pelas 
redes sociais, que pretende disputar 
novamente o cargo nas eleições de 
2020. Rompido politicamente com 
o atual prefeito, Rosano Taveira, 
Maurício voltou a fazer críticas 
ao sucessor, desta vez pelas redes 

sociais: “Não existe, por parte 
do administrador municipal, 
nenhum interesse em fazer uma 
administração voltada para o bem 
estar da população”.

CÍVICO-MILITAR I
A Prefeitura de Nísia Floresta 

decidiu adotar o modelo cívico-militar 
para uma de suas escolas: a Yayá 
Paiva. A ação acontecerá sem a 
ajuda do governo federal. Será em 
parceria com o gabinete do senador 
Styvenson Valentim (Podemos), que 
iniciou projeto semelhante na Escola 
Estadual Maria Ilka de Moura, no 
Bom Pastor, Zona Oeste de Natal.

CÍVICO-MILITAR II
No RN, o modelo cívico-militar 

do governo federal será adotado em 
apenas uma escola: a Municipal 
Professor Veríssimo de Melo, de Natal.

ALEX VIANA 
DIRETOR-PRESIDENTE 

 
EDILSON VIANA 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 

LISSANDRA VIANA 
DIRETORA FINANCEIRA 

 
ARMANDO VIANA JÚNIOR 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL 

 
JALMIR OLIVEIRA

EDITOR-ASSISTENTE 
 

MARCELO HOLLANDA 
EDITOR DE OPINIÃO 

JÚNIOR LINS 
EDITOR DE ESPORTES 

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE 

 
NATHALLYA MACEDO

SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

REDAÇÃO: 84 3027-1690 
ATENDIMENTO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArnA



QUARTA-FEIRA, 04.03.2020 Política 3

A juíza Maria Neíze de Andrade 
Fernandes, do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN), 
determinou ao Governo do Estado 
que pague as emendas impositivas 
indicadas pelo deputado estadual 
José Dias (PSDB) no Orçamento 
Geral do Estado de 2019. A deci-
são, publicada nesta segunda-feira 
(2), atende a um pedido do próprio 
parlamentar, que ingressou com 
mandado de segurança no TJRN.

Na ação, o deputado afirma 
que a Assembleia Legislativa in-
cluiu no orçamento do ano passado 
22 emendas impositivas de sua 
autoria, mas que a governadora 
Fátima Bezerra e o secretário de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, agiram com “seletividade” 
e não determinaram o pagamento 
de nada do que estava previsto. A 
causa seria o fato de José Dias ser 
deputado de oposição.

As emendas impositivas são de 
execução obrigatória pelo Governo 

do Estado, independentemente de 
o deputado ser aliado da gestão ou 
não. Cada um dos 24 deputados 
tem uma cota de aproximadamen-
te R$ 2 milhões, verba que pode ser 
destinada para obras ou serviços 
públicos em qualquer área.

À Justiça, o secretário Aldemir 
Freire informou que o pagamento 
das emendas impositivas segue 
o que está determinado nas leis 
8.666, de 1993, e 4.320, de 1964, e 
que o orçamento tem periodicidade 
anual, de modo que não é possível 
– segundo ele – o “prolongamento 
da validade das mesmas (sic) para 
o exercício financeiro posterior”.

Já a governadora Fátima Be-
zerra disse, também ao TJRN, que 
a reclamação do deputado José 
Dias não procede. De acordo com 
ela, 7 das 22 emendas apresenta-
das pelo parlamentar foram pagas 
pela gestão estadual no ano passa-
do e as demais estariam em fase 
de efetivação. A decisão de Maria 

Neíze não traz o detalhamento da 
manifestação da governadora, com 
a descrição das emendas pagas, por 
exemplo.

Ainda em suas alegações, a 
governadora afirmou que, mesmo 
sendo de pagamento obrigatório, 

as emendas impositivas estão su-
jeitas a contingenciamento, por 
incluírem gastos de natureza não 
compulsória.

Em sua decisão, a juíza Ma-
ria Neíze escreveu que, ao deixar 
de determinar o pagamento das 

emendas indicadas por José Dias, 
a governadora e o secretário de 
Planejamento e Finanças “incor-
reram em afronta ao princípio da 
impositividade do orçamento neste 
aspecto específico”. Ela ressalta, 
ainda, que as emendas parlamen-
tares incluem ações de melhorias 
em áreas importantes como saúde 
e infraestrutura.

A magistrada – que foi convo-
cada pelo TJRN para ocupar inte-
rinamente o lugar do desembar-
gador Saraiva Sobrinho, que está 
afastado – determinou, diante das 
alegações, que Fátima e Aldemir 
Freire adotem as “providências ne-
cessárias” à execução das emendas.

Em nota, a Secretaria de Plane-
jamento e Finanças (Seplan) disse 
que fez um acordo com a Assem-
bleia Legislativa para quitar todas 
as emendas não pagas até o fim de 
2020. A Procuradoria Geral do Es-
tado, que representa o governo na 
Justiça, não se manifestou.

Governadora do RN, Fátima Bezerra, e deputado estadual José Dias (PSDB)

Justiça manda governo Fátima pagar 
emendas de deputado de oposição
Parlamentar José Dias (PSDB)0 afirma que incluiu no orçamento do ano passado 22 emendas impositivas de sua autoria, mas 
que governadora e secretário de Finanças agiram com “seletividade” e não determinaram o pagamento do que estava previsto

Orçamento

José Aldenir / Agora RN | Eduardo Maia / ALRN

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, teria convidado o pre-
feito de Natal, Álvaro Dias, para 
se filiar ao seu partido, o DEM. A 
informação foi divulgada nesta ter-
ça-feira (3) pelo presidente do DEM 
em Natal, Gregory Gentili.

“Todos comentam na Câmara 
de que houve uma ligação de Davi 
Alcolumbre convidando o prefeito 
de Natal para se filiar ao DEM. Isso 
digo até em primeira mão. Há a pos-
sibilidade, pois houve um convite. 
Não posso dizer se é certo, mas hou-
ve o convite e há uma possibilidade. 
A figura-chave dessa conexão é o 
(ex) senador Agripino Maia, que é 
quem alçou Alcolumbre à presidên-
cia do Senado”, contou Gregory em 
entrevista à Rádio Agora FM (97,9).

Álvaro Dias atualmente é filia-
do ao MDB. Prefeito de Natal des-
de abril de 2018, quando assumiu 
o cargo deixado pelo ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, Álvaro tem 
dito que ainda não definiu se será 
candidato à reeleição em 2020. Se-

gundo Gregory Gentili, caso Álvaro 
Dias opte por tentar a reeleição, o 
DEM “naturalmente” irá apoiá-lo.

O dirigente democrata, que 
é advogado, elogiou o mandato 
de Álvaro Dias embora tenha re-
conhecido as atuais dificuldades 

financeiras vivenciadas pela pre-
feitura. “Álvaro vem fazendo uma 
boa gestão, apesar das dificuldades 
financeiras que passam o nosso 
município”, afirmou.

Além do mandato do prefeito, 
Gentili também comentou sobre 

os representantes dos governos 
federal e do Rio Grande do Norte, 
Jair Bolsonaro e Fátima Bezerra, 
respectivamente.

O representante do DEM em 
Natal disse acreditar que os dis-
cursos polêmicos proferidos por 
Bolsonaro podem fazer parte de 
uma “estratégia”. “Sobre Bolsona-
ro, a ‘verborragia’ dele atrapalha. 
Dizem os especialistas que é uma 
estratégia muito bem bolada. Não 
sei se essa verborragia ajuda ou o 
atrapalha”, relatou.

Gregory Gentili criticou a go-
vernadora Fátima Bezerra. Se-
gundo ele, a gestora máxima do 
Estado terminará de “matar” o RN. 
“Fátima Bezerra, não precisa nem 
comentar. Vai terminar de matar 
esse estado. Vai dar a punhalada 
de misericórdia nos servidores. Ela 
está fazendo uma política que nun-
ca defendeu e acaba fazendo erra-
do. Na reforma da Previdência, por 
exemplo, já recuou”, concluiu, sem 
especificar.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Presidente do Senado, Alcolumbre teria 
convidado Álvaro Dias a se filiar ao DEM

Mudança partidária

José Aldenir / Agora RN O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fer-
nandes de Queiroz, e o Cônsul 
Geral da República da Argen-
tina no Nordeste, Alejandro 
Funes Lastra, instalaram a 
Câmara de Comércio, Indús-
tria, Agricultura e Turismo 
Brasil-Argentina do Estado 
do Rio Grande do Norte.

A assembleia de fundação 
aconteceu nesta terça-feira (3) 
em Natal. “Tenho certeza de 
que em breve estaremos co-
memorando os resultados dos 
negócios gerados entre o Rio 
Grande do Norte e a Argenti-
na”, afirmou Marcelo Queiroz. 

A câmara tem o objetivo 
de desenvolver o intercâmbio 
de processos comerciais, in-
dustriais, agrícolas, do turis-
mo e de serviços entre Brasil 
e Argentina, visando o forta-
lecimento das relações econô-
micas, sociais, educacionais e 
culturais entre os dois países.

Em Natal, Câmara 
de Comércio 
Brasil-Argentina 
é instalada

Intercâmbio

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, hoje no MDB

Marcos Brandão / Agência Senado
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O presidente do Partido dos 
Trabalhadores no Rio Grande do 
Norte, o ex-deputado estadual Jú-
nior Souto, considerou como uma 
“afronta” o fato de o presidente 
Jair Bolsonaro ter convocado uma 
manifestação (a partir do disparo 
de um vídeo pelo WhatsApp) que 
inclui protestos contra o Congres-
so Nacional.

Para o ex-parlamentar, me-
didas devem ser tomadas pelo 
Congresso Nacional, pelo Poder 
Judiciário e pela sociedade, já 
que, na opinião dele, a atitude do 
presidente configura um crime de 
responsabilidade.

“Uma afronta ao Estado bra-
sileiro. Uma coisa completamente 
descabida. Uma ameaça que me-
rece uma resposta das instituições. 
Do Congresso, do Poder Judiciário 
e da sociedade, pois, de fato, o que 
o presidente fez sinaliza um crime 

de responsabilidade”, explicou.
Bolsonaro replicou recente-

mente vídeos de apoio ao manifes-
to em seu favor. A iniciativa gerou 
repúdio entre políticos e até entre 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

De acordo com Júnior Souto, a 
atitude do presidente, ao ocasio-
nar desconforto no meio político e 
na sociedade, pode gerar solicita-
ções de impeachment contra Jair 
Bolsonaro no Congresso.

“Um presidente da república 
fazer uma convocação para con-
testar as instituições e os outros 
poderes... Acho que muito breve-
mente várias iniciativas de pedido 
de impeachment vão vir ao con-
gresso brasileiro”, comentou.

GOVERNO FÁTIMA
O presidente estadual do PT 

admitiu que avaliação da gestão 

da governadora Fátima Bezerra 
no Rio Grande do Norte tem mu-
dado conforme a gestora adota 
medidas para controle das finan-
ças. Para Júnior Souto, ações 
como a reforma da Previdência 
atrapalham a popularidade da 
governadora.

“As avaliações nesse período 
tem tido alterações. As expecta-
tivas variam. Na medida em que 
conseguimos regularizar o paga-
mento e conseguimos apresentar 
à sociedade resultados, na segu-
rança principalmente, nós ima-
ginávamos que seria possível en-
frentar um cenário mais favorável 
para a influência política dela. 
Contudo, dificuldades momentâ-
neas que dizem respeito à Previ-
dência e ao ajuste previdenciário 
podem causar pequenas variações 
nesse ambiente de avaliação” , 
concluiu. Ex-deputado Júnior Souto, que também é 2º suplente da senadora Zenaide Maia (Pros)

Presidente do PT no RN diz que convocação feita 
por Bolsonaro para protestos é “uma afronta”

Opinião

Uma vereadora do município 
de Macau, na região da Costa 
Branca Potiguar, gerou polêmica 
nas redes sociais após um pronun-
ciamento controverso na Câmara 
Municipal. Ao subir à tribuna da 
Casa para discursar na noite da úl-
tima segunda-feira (2), Dyana Lira 
(PHS) defendeu a tese do “roubou, 
mas fez” e associou a atual ausên-
cia de obras estruturantes ao fim 
da corrupção em Macau.

Atual presidente da Câmara 
Municipal, Dyana Lira disse ter 
“respeito” pelo ex-prefeito Flávio 
Veras – que chegou a ser preso em 
2015 durante a Operação Máscara 
Negra, que apurava suposto desvio 
de recursos em contratação de ar-
tistas para o Carnaval de Macau. 
Hoje solto, mas com condenações 
na Justiça, o ex-prefeito responde 
também por outros crimes, como 
suposto desvio de verbas em con-
tratos do município nas áreas de 
limpeza pública e obras.

Segundo a vereadora, apesar do 
que ela chamou de “erros”, Flávio 
Veras merece seu respeito. “Vou 
dizer em alto e bom tom. O ex-pre-
feito Flávio Veras foi condenado 
pelos seus erros, mas tem o meu 

respeito. No tempo que roubava, 
tinha obra em Macau. No tempo 
que roubava, tinha as coisas em 
Macau. Hoje não tem roubo e cadê 
as obras? Cadê os dinheiros? Cadê 
as coisas acontecerem”, afirmou a 
parlamentar.

A presidente da Câmara de 
Macau fez críticas ao atual prefei-
to, Túlio Lemos. Segundo ela, não 
há “roubo” na atual gestão, mas 
faltam obras na cidade. “Roubou 
(Flávio Veras), mas fez. Querendo 

ou não, goste ou não, Flávio e Zé 
Antônio (outro ex-prefeito) fize-
ram. Hoje não tem roubo e não 
temos nada em Macau”, afirmou 
Dyana Lira.

O vídeo que mostra a decla-
ração da vereadora viralizou nas 
redes sociais, com várias críticas 
à parlamentar. “Essas são as 
qualidades e ideologia de nossos 
políticos. Vergonha, vergonha, 
vergonha”, opinou um internauta. 
Outro usuário escreveu: “O certo é 

não roubar e, se roubou, tem que 
ser preso. É por isso que o Brasil 
não cresce”. Além disso, outro co-
mentário pediu que os eleitores 
não votem em Dyana nas próximas 
eleições. “Outubro vem ai votem 
nela novamente (sic)”, escreveu es-
te internauta.

EXPLICAÇÃO
Em nota emitida após o caso 

ganhar repercussão, a vereadora 
de Macau reconhece que foi “infeliz 
em algumas palavras”. “No calor 
do debate político, quis apenas 
comparar a atual gestão do prefeito 
Tulio Lemos, que já arrecadou per-
to de R$ 300 milhões em três anos, 
no entanto, não tem obras e ações 
para apresentar a cidade; enquan-
to que ex-gestores que respondem 
a processos na justiça, sob a acusa-
ção de corrupção trabalharam pelo 
município”, escreveu.

De acordo com ela, contudo, sua 
fala foi extraída fora de contexto. 
“Lamento que tenha chegado à im-
prensa apenas parte da discussão, 
na tentativa desviar o foco do deba-
te”, afirmou.

Por fim, ela disse ter “respeito 
ao dinheiro público”.

Segundo vereadora, ex-prefeito Flávio Veras (que responde por corrupção) merece respeito

Vereadora polemiza: “No tempo que 
roubava, tinha obra. Roubou, mas fez”
Presidente da Câmara Municipal de Macau, Dyana Lira (PHS) defendeu a tese do “roubou,
mas fez” e associou a atual ausência de obras estruturantes ao fim da corrupção em Macau

Em Macau

Marcos Negão / Câmara de Macau

José Aldenir / Agora RN

A Polícia Federal pren-
deu nesta terça-feira (3), em 
Cobé, distrito de Vera Cruz, 
na Região Metropolitana de 
Natal, um agricultor foragi-
do da Justiça e condenado 
a 36 anos de reclusão. Ele 
integrou a quadrilha que 
roubou malotes de dinhei-
ro contendo 94 milhões de 
cruzeiros que seguiam pela 
RN-117, em 1982, para tra-
balhadores rurais inscritos 
no Plano de Emergência 
contra a Seca.

O roubo aconteceu entre 
os municípios de Caraúbas 
e Olho D’Água dos Borges, 
na região Oeste potiguar. O 
crime é o maior da história 
do Rio Grande do Norte e um 
dos maiores do País, diz a PF. 
O roubo ficou conhecido como 
“Roubo da Emergência”.

A prisão se deu em ra-
zão do cumprimento de um 
mandado judicial expedido 
pela 14ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte. O homem 
preso pela Polícia Federal 
também foi condenado por 
participar do homicídio de 
quatro pessoas que resultou 
na morte de uma criança de 
seis anos.

Envolvido em 
“maior roubo da 
história do RN”
é preso, diz PF

Roubo da Emergência
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A série de medidas para cor-
te de despesas, controle e fisca-
lização de gestão e aumento de 
receitas, adotadas desde o início 
do ano passado, elevaram o Rio 
Grande do Norte ao segundo es-
tado do Nordeste com menor en-
dividamento junto à União, atrás 
apenas da Paraíba.

Em apenas um ano, prati-
camente um terço da dívida foi 
reduzida, saindo de 46,25% da 
receita corrente líquida para 
31,98%. Com essa redução, o RN 
passou de 10º para 8º na lista de 
estados menos envidados do Pa-
ís, de acordo com dados de relató-
rios estaduais e da Secretaria do 
Tesouro Nacional.

O secretário estadual de Pla-
nejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, ressalta que, hoje, o maior 

problema do Rio Grande do Nor-
te não é o volume, mas o perfil da 
dívida. “Temos uma dívida alta 
de curto prazo com o servidor. 
Nossa prioridade é mudar o perfil 
dessa dívida: substituir a dívida 
com o servidor por uma institui-
ção financeira (banco) e alongar o 
pagamento a juros baixos”.

Para tanto, o secretário refor-
ça a necessidade de aprovação do 
chamado “Plano Mansueto”, um 
programa do governo federal que 
autoriza os estados a contraírem 
novas dívidas com garantia da 
União em troca de medidas de 
ajuste fiscal. Caso se concretize, o 
RN deverá receber, por esse pro-
grama, aproximadamente R$ 1,1 
bilhão, dividido em três parcelas.

“Até a chegada desse ou 
outros recursos, precisamos se-

gurar essa dívida. Temos nos 
esforçado para evitar novos en-
dividamentos. Pagamos toda a 
folha de 2019, além de dois pas-
sivos. Avançamos no pagamento 
de precatórios e reduzimos a 
dívida com fornecedores. Por ou-
tro lado, aumentamos a arreca-
dação, seja com receitas normais 
ou extraordinárias”, concluiu o 
secretário.

A base de cálculo para esse 
índice é medida pela dívida bru-
ta de cada estado, subtraída da 
disponibilidade de caixa e dividi-
da pela receita líquida corrente.

O Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, respec-
tivamente, permanecem como 
os estados mais endividados do 
País, com aumento da dívida ao 
longo de 2019. Secretário de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire

Em um ano, Governo do RN diminui
um terço de seu endividamento público
Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire ressalta que hoje o maior problema do Rio Grande do Norte não é o 
volume, mas o perfil da dívida. Ele defende aprovação de plano pelo qual Estado poderia contratar R$ 1,1 bi em empréstimo

Finanças

José Aldenir / Agora RN
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Os cartórios viraram os principais inimigos da 
modernização do Brasil, impedindo a ado-
ção soluções inteiramente digitais, como na 

Estônia, país que virou referência em todo o mundo. 
As tecnologias existem, são baratas, estão disponí-
veis, mas no Brasil o bilionário lobby dos cartórios 
liquidam, no governo e no Congresso, qualquer 
iniciativa que ameace o faturamento do setor, que 
totalizou R$16 bilhões em 2019.

O Distrito Federal está pronto para ficar ainda 

mais digital que a Estônia, mas os cartórios se re-
cusam a apoiar as iniciativas.Cartórios não abrem 
mão de papel, carimbo, reconhecimento de firma, 
autenticação, escrituras etc, que são a base do fa-
turamento bilionário.O DF, como na Estônia, pode 
oferecer pela internet 99% dos serviços públicos, 
incluindo obtenção de documentos e declaração 
de impostos.“Certificado online”, na Estônia, é as-
sinatura digital, que o cidadão usa para votar, fazer 
transações bancárias, acessar histórico de saúde etc.

Cartórios barram modernização do setor público

SÓ PENSA NAQUILO
O senador Davi Alcolumbre 

usou um velho truque na 
política, vazando a lorota de 
que foi ao Planalto dizer poucas 
e boas ao presidente. Bem 
mais credível é o que se diz no 
Congresso: ele foi a Bolsonaro 
pedir ainda mais cargos. 
Ninguém os tem mais que o 
presidente do Senado.

O SEM-PRESSÃO
O governo atribui ao 

presidente da Câmara a 
suposta “pressão” de políticos 
para que Bolsonaro desautorize 
o general Augusto Heleno. 
Não apareceu ninguém com 
essa ousadia, no 3º andar do 
Planalto. 

CARAPUÇA CAI BEM
É divertido ver políticos 

aceitando a carapuça de 
chantagistas, após o general 

PODER SEM PUDOR

O ROSTO DO FUTURO
José Sarney foi a sua cidade natal, Pinheiro (MA), 

para comemorar o 50º aniversário. Na praça principal, 
uma bandeira cobria a obra de arte que o homenagearia. 
Rufaram os tambores, o locutor anunciou e finalmente a 
bandeira foi retirada, descobrindo o busto do senador-poeta. 
O aniversariante ficou desapontado: os olhos arregalados 
denunciavam o susto diante da expressão envelhecida que 
o artista atribuiu ao seu rosto de bronze. Refeito, ele sorriu 
e brincou, vingando-se do escultor: “Não tem problema. 
O busto já está pronto para a comemoração do meu 
centenário...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O certo é manter 
o veto e pronto, 
sem qualquer acordo”

Senador Álvaro Dias,

sobre o que chamou de “acordo 
espúrio” que derrubaria o veto 
ao sequestro de R$30 bilhões do 
orçamento pelo Congresso

“

Divulgação

Augusto Heleno desabafar com o 
colega Paulo Guedes, em conversa 
privada, contra parlamentares 
“chantagistas insaciáveis”.
CHINELADA NA LITURGIA

A residência da Câmara 
esteve agitada ontem (3). 
Calçando chinelos, Rodrigo 
Maia recebeu Alexandre Frota 
(PSDB-SP) e até Paulinho da 
Força (SDD-SP), acusado de 
receber propina usando até 
prostíbulo.

AMBULÂNCIA OFICIAL
Cidadãos se irritaram, 

segunda-feira (2), com o carro 
oficial placa preta 64, na porta 
do Hospital Oncológico de 
Brasília. Decididos a denunciar 
a mordomia, viram o senador 
Telmário Mota (Pros-RR) sair 
do hospital, pelas 11h, com uma 
pilha de exames nas mãos.

PENSANDO BEM...
...só um País doente, que 

ama “direitos” e despreza 
deveres, considera que 
punir crimes aumenta a 
criminalidade.

Apoio ao veto de Bolsonaro teve razões diferentes
Teve várias motivações o apoio ao veto 

do presidente Jair Bolsonaro à “emenda do 
relator”, conferindo poder a um deputado 
para liberar R$30 bilhões em emendas. De 
um lado, políticos como o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) estão preocupados 

com a Constituição, que determina o regime 
presidencialista e não o parlamentarista. De 
outro, tipos como Renan Calheiros (MDB), 
preocupados em não fortalecer adversários 
locais, em seus Estados, membros do chamado 
“centrão”.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
A derrubada do veto começou a ser 

amaçada quando alguém lembrou que 
os adversários do relator poderiam ser 
prejudicados na partilha.

RAZÕES INSTITUCIONAIS
Alegando razões institucionais, bancadas 

como a do PSDB no Senado fecharam questão 
em favor do veto do presidente.

ASSOMBRAÇÃO ELEITORAL
Em Alagoas, o deputado Arthur Lira 

(PP-AL), virou assombração para o clã dos 
Calheiros por ser o líder do centrão, dono da 
caneta do relator.

Por iniciativa do deputado es-
tadual Hermano Morais (PSB), 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte realizará nesta 
quarta-feira (4), às 14h, uma au-
diência pública para discutir pos-
síveis soluções para o processo de 
erosão na Praia de Ponta Negra, 
na Zona Sul de Natal.

A reunião na Assembleia vai 
debater temas como as obras de 
enrocamento e aterro hidráulico 
(engorda) na orla e a adequação 
ao sistema de drenagem daquele 
litoral. Além disso, será discutida 
a eficácia da contenção marítima 
com pedras soltas que foi adotada 
pela Prefeitura do Natal nos pri-
meiros dois quilômetros da faixa 
litorânea.

A audiência pública contará 
com a participação de autorida-
des do município, representantes 
da sociedade civil organizada, 
além de representantes de em-
presas que detêm diversos tipos 
de tecnologia que podem ajudar a 
cidade a melhorar a utilização da 
orla de Ponta Negra.

Segundo especialistas do setor, 
o modelo de enrocamento usado 
em Natal vem causando transtor-
nos ao dia a dia da população e 
gerando consequências ruins como 
a infestação do local por ratos, que 
fizeram seus ninhos nos buracos 
das pedras. Além disso, a praia 
sofre com acessibilidade precária 
e aceleração da erosão, sem contar 
com o forte impacto sobre o cenário 
paisagístico.

Uma comissão formada por de-
putados e senadores decidiu nesta 
terça-feira (3) tornar permanente o 
pagamento de um 13º para benefi-
ciários do Bolsa Família e estendeu 
a medida também a quem recebe o 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), pago a idosos e pessoas com 
deficiência de baixa renda. Para 
passar a valer, o texto ainda precisa 
passar pelos plenários da Câmara e 
do Senado até o dia 24 de março.

A votação foi realizada nesta 
terça-feira em comissão mista que 
analisa a Medida Provisória que 
instituiu o 13º do Bolsa Família 
para o ano de 2019. Parlamenta-
res alinhados ao governo tenta-
ram adiar a votação, uma vez que 
a equipe econômica é contrária 
à criação de um 13º para o BPC. 
Em meio ao clima de tensão entre 
governo e Congresso, porém, não 
obtiveram sucesso.

O 13º do Bolsa Família foi pago 
pela primeira vez no ano passado e 
era promessa de campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro. A MP, no 
entanto, previa o desembolso apenas 
em 2019. O Congresso decidiu tor-
nar o benefício permanente e esten-
der aos beneficiários de outro tipo de 
assistência do governo, que é o BPC.

O governo é contra a medida 
por conta do impacto nas contas. O 
pagamento do 13º do Bolsa Famí-
lia custa cerca de R$ 2,58 bilhões. 
O valor médio do benefício é de R$ 
191 por família. No caso do BPC, o 
benefício é de um salário mínimo 
(hoje em R$ 1.045) e custaria o do-
bro – cerca de R$ 5 bilhões.

Para compensar o gasto adi-
cional, o relator, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), propôs a 
cobrança de uma alíquota de 15% 
sobre rendimentos obtidos com 
fundos de investimentos geralmen-
te detidos por segmentos de alta 
renda.

Deputado estadual Hermano Morais

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Audiência pública discute 
erosão e ratos em Ponta Negra

Comissão aprova relatório de 
MP com 13º para Bolsa Família

Assembleia Legislativa

Congresso

Eduardo Maia / ALRN

Roque de Sá / Agência Senado

Encontro vai debater temas como as obras
de enrocamento e aterro hidráulico na orla
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O Rio Grande do Norte é o 
terceiro estado do País com maior 
taxa percentual de retorno de jo-
vens ao sistema prisional, segun-
do relatório do Departamento de 
Pesquisas Judiciárias do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e o pro-
grama Justiça Presente divulgado 
nesta terça-feira (3).

Com o título “Reentradas e rei-
terações Infracionais — Um olhar 
Sobre os Sistemas Socioeducativo 
e Prisional Brasileiros”, o relatório 
revela que 42,5% das pessoas com 
mais de 18 anos que tinham pro-
cessos registrados em 2015 no Bra-
sil retornaram ao sistema prisional 
até dezembro de 2019. 

De acordo com os dados do Con-
selho Nacional de Justiça, o Espíri-
to Santos ficou em primeiro lugar 
com 75% de reentradas no sistema 
penitenciário e 31,6% no sistema 
socioeducativo. Em segundo lugar, 
aparece Santa Catarina com 57,5% 
de retorno de jovens ao sistema 
prisional e 23,1% ao sistema socio-
educativo.

No RN, segundo o relatório, 
56,4% desses jovens retornaram ao 
sistema prisional, enquanto 32,5% 

voltaram mais uma vez para o sis-
tema socioeducativo. 

No Brasil, o estudo constata 
que, de maneira geral, o número de 
reentradas é menor entre adoles-
centes (de 12 a 17 anos). A partir 
dos dados colhidos, foi constatado 
que de 5.544 indivíduos, 1.327 
retornaram ao menos uma vez ao 
sistema socioeducativo entre 2015 
e 30 de junho de 2019. O número 
equivale a 23,9% de reentrada.

A pesquisa aponta um dado já 
conhecido: a maior parte dos atos 
infracionais são leves, equipara-
dos aos crimes de porte de arma, 
roubo, furto e tráfico de drogas. A 
tendência é observada em relação 
aos adolescentes e aos adultos.

O fato de as reentradas serem 
quase duas vezes maiores no caso 
de adultos permite dizer, segundo o 
CNJ, que o sistema socioeducativo 
tem, “possivelmente, uma maior 
capacidade” de interromper a “tra-
jetória dos ilegalismos”.

A pesquisa foi desenvolvida 
por meio da análise de dados ex-
traídos do Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito com a Lei 
(CNACL) e do repositório de dados 

judiciais em trâmite e baixados, 
mantidos pelo CNJ.

O relatório foi lançado durante 
o seminário “Judiciário, Sistema 
Penal e Sistema Socioeducativo”, 
com a participação de diversos 
especialistas em sistema peniten-
ciário.

BAIXAR A MAIORIDADE NÃO É 
SOLUÇÃO PARA A SEGURANÇA 

PÚBLICA”, DIZ TOFFOLI
O presidente do Supremo Tri-

bunal Federal, Ministro Dias To-
ffoli, esteve presente no evento e 
afirmou que o relatório escancara 
um problema complexo que não 
pode ser atacado com políticas sim-
plistas.

“Não há caminho para a supe-
ração do ‘estado de coisas incons-
titucional’ do sistema prisional 

senão pela compreensão do caráter 
estrutural da crise que enfrenta-
mos. Só seremos capazes de promo-
ver mudanças efetivas quando as 
soluções forem capazes de atacar 
as raízes dos nossos problemas”, 
afirmou Toffoli durante a abertura 
do seminário.

Ainda segundo ele, o fato de a 
reentrada entre adolescentes ser 
menor representa uma oportuni-
dade “para discutir, com extrema 
qualidade, temas como a punição 
e castigo na sociedade contempo-
rânea” e os efeitos da superlotação.

O ministro também aproveitou 
para falar sobre o tema durante 
o lançamento do 17º Prêmio In-
novare, que ocorreu no Superior 
Tribunal de Justiça, também nesta 
terça-feira.

“A gente precisa sempre traba-
lhar com dados reais, não achismo. 
A pesquisa mostra que a reincidên-
cia no sistema socioeducativo para 
menores infratores é menor do que 
no sistema prisional. A ressocia-
lização é mais eficaz. Isso mostra 
que baixar a maioridade não é so-
lução para a segurança pública”, 
afirmou.

 Relatório apontou que a taxa de reincidência do Brasil foi de 42,5% em 2019 

RN é o 3º do País em retorno de jovens ao 
sistema prisional, aponta estudo do CNJ
Relatório mostra que 56,4% dos jovens infratores no RN retornaram ao sistema prisional, enquanto 32,5% voltaram mais de 
uma vez para o sistema socioeducativo; dados foram apresentados durante seminário do Conselho Nacional de Justiça

Justiça

Reprodução / Agência Brasil

A Justiça do Trabalho do Rio 
Grande do Norte bateu, em 2019, 
o seu recorde de arrecadação: R$ 
55,8 milhões. O montante repre-
senta a soma das custas e das ta-
xas sobre os processos e das multas 
aplicadas pela fiscalização do cum-
primento de normas trabalhistas, 
além de dívidas com a Previdência 
Social e com o Imposto de Renda.

O dado é do Sistema de Geren-
ciamento de Informações Adminis-
trativas e Judiciárias da Justiça do 
Trabalho (e-Gestão), do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

De acordo com o presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região (TRT-RN), desembar-
gador Bento Herculano, o recorde 
confirma que, “além de necessária 
para o desempenho de seu papel de 
mediadora nas relações entre em-

pregadores e empregados, a Justi-
ça do Trabalho contribui de forma 
substancial para os orçamentos 

públicos”.
Para se ter uma ideia do cres-

cimento da Justiça do Trabalho do 

RN, em 2015, o montante arreca-
dado foi de R$ 25,3 milhões. Cinco 
anos depois, a arrecadação regis-
trada indica um aumento de 121%. 
Outro aspecto importante desse 
levantamento é que a maior parte 
do valor arrecadado – R$ 44,3 mi-
lhões – foi destinada à Previdência 
Social.

Ainda segundo o presidente 
Bento Herculano, parte do bom 
desempenho se deve ao fato de, 
também em 2019, o Tribunal ter 
migrado 100% dos processos para 
o meio eletrônico, tendo recebido, 
inclusive, o selo “100% PJe”.

Criado pela Corregedoria-Ge-
ral da Justiça do Trabalho, o selo 
reconhece os tribunais regionais 
que obtiveram êxito na migração 
de todo o seu acervo para o Proces-
so Judicial eletrônico (PJe).

Do valor total, TRT encaminhou R$ 44,3 milhões para a Previdência Social

Justiça do Trabalho no RN bate recorde 
de arrecadação com ações trabalhistas

Em 2019

José Aldenir / Agora RN Os cidadãos que tiveram 
o título de eleitor cancelado 
têm até o dia 6 de maio para 
regularizar a situação. Após 
o prazo, quem não estiver em 
dia com o documento, não po-
derá votar das eleições deste 
ano. O primeiro turno será 
realizado no dia 4 de outubro.

No ano passado, 2,4 mi-
lhões de títulos foram cance-
lados. Para regularizar o títu-
lo, o cidadão deve comparecer 
ao cartório eleitoral próximo 
a sua residência, preencher o 
Requerimento de Alistamen-
to Eleitoral (RAE) e apresen-
tar um documento oficial com 
foto. Além disso, será cobrada 
uma multa de R$ 3,51 por 
turno que o eleitor deixou de 
comparecer. 

Prazo final para 
eleitor regularizar 
título termina em 
maio

Eleições
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Os secretários estaduais da 
Saúde de todo o País encaminha-
ram ofício ao Ministério da Saúde 
solicitando recursos para o enfren-
tamento da epidemia pela Covid19, 
a doença causada pelo novo corona-
vírus. O Rio Grande do Norte soli-
citou R$ 15,6 milhões.

Os gestores estaduais argu-
mentam que a crise gerada pelo co-
ronavírus vai ampliar custos sobre 
o sistema de saúde brasileiro, que 
já sofre de problemas relaciona-
dos ao insuficiente custeio de suas 
ações regulares.

O ofício foi encaminhado nesta 
terça-feira (3) pelo Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde (Co-
nass) ao governo federal.

O documento pede o valor de R$ 
1 bilhão para que os estados se pre-
pararem para chegada do corona-

vírus. Segundo dados do Sistema 
de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (SIOPS), do Mi-
nistério da Saúde, a União partici-
pou apenas com 23,78% do custeio 
das ações e serviços de saúde dos 
estados no ano de 2018.

“Todos os estados brasileiros 
estão sobrecarregados, com insu-
ficiência de leitos, e o aporte é en-
carado como necessário por todos 
os secretários de Saúde”, explicou 
Cipriano Maia, atual titular da 
Secretaria de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (Sesap). 

O pedido feito é de um aporte 
de recursos destinados ao custeio 
de ações de media e alta complexi-
dade na razão de R$ 4,5 per capita. 
Desta forma, com 3,47 milhões de 
habitantes, o RN teria acesso a R$ 
15,6 milhões.  

Os secretários de Saúde de 
todo Brasil se mostram preocupa-

dos com a possível falta de leitos 
hospitalares em caso de expansão 

dos casos da nova doença. Além 
disso, os gestores também temem 
que o coronavírus “paralise” os de-
mais serviços hospitalares. “Para o 
Estado, que enfrenta crise fiscal e 
econômica, o aporte será um alívio. 
Com recursos, poderemos melhorar 
nossa capacidade de resposta”, jus-
tificou Cipriano Maia.  

No Rio Grande do Norte, até es-
ta terça-feira (3), eram quatro casos 
suspeitos e nenhuma confirmação. 

Ainda segundo o titular da pas-
ta de Saúde no Estado, o dinheiro 
seria utilizado para melhorar a ca-
pacidade dos laboratórios públicos, 
bem como para fortalecer o campo 
assistencial, principalmente para 
qualificar leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI), assistência 
respiratória e ampliação dos leitos 
de retaguarda. 

Secretários de Saúde de todo Brasil solicitam R$ 1 bilhão ao governo federal

RN solicita R$ 15 milhões ao Ministério 
da Saúde para enfrentar o coronavírus
Secretários estaduais da Saúde de todo o País encaminharam ofício ao Ministério da Saúde solicitando R$ 1 bilhião em 
recursos para o enfrentamento da epidemia pela Covid19; dinheiro será utilizado para reforçar hospitais e laboratórios

Epidemia

Reprodução / Conass

A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) reini-
ciou nesta terça-feira (3) as obras 
de recuperação e canteiros da 
Avenida Romualdo Galvão. 

As equipes estão fazendo o  
serviços de alinhamento, nivela-

mento, rejuntamento e “caiação” 
dos canteiros centrais da via pú-
blica. 

A previsão do Departamento 
de Operações da Semsur é de que 
as obras no local transcorram du-
rante este mês de março, para en-

tão começar o mesmo serviço nas 
avenidas Afonso Pena, Rodrigues 
Alves e Campos Sales. No mês 
de fevereiro, a Semsur fez a re-
cuperação dos canteiros das ruas 
Seridó, Potengi, Ceará-Mirim e 
Floriano Peixoto. 

As equipes estão fazendo o  serviços de alinhamento, nivelamento, rejuntamento e “caiação” dos canteiros centrais

Semsur recupera os canteiros 
da Avenida Romualdo Galvão

Obra

Alex Régis / Ascom

O subsecretário de Vigilância em 
Saúde, Wanderson de Oliveira, anun-
ciou nesta terça-feira (3) que subiu 
para 488 o número de casos suspeitos 
do novo coronavírus no Brasil. No 
RN, o número caiu de 5 para 4.

O secretário executivo do Mi-
nistério da Saúde, João Gabbardo 
dos Reis, disse que novos países 
serão incluídos na lista de suspei-
tos de coronavírus, entre eles, os 
Estados Unidos.

Reis criticou as notícias falsas 
(fake news) que estão circulando 
nas redes sociais. Citou o vídeo que 
fala do impacto do álcool em gel no 
teste do bafômetro.

“Isso tecnicamente é impossí-

vel. Ninguém vai ser multado em 
uma barreira de trânsito porque 
passou álcool gel nas mãos. O uso 
das fake news é muito prejudicial 
para toda a população. O uso do 
álcool gel é fundamental.”

Até o momento, o Brasil con-
firmou dois casos do novo coro-
navírus. Os pacientes moram em 
São Paulo e contraíram a doença 
durante visita recente à Itália.

No fim de semana, o ministro 
de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações, Marcos Pontes, 
anunciou que o país prevê o inves-
timento de R$ 10 milhões em pes-
quisas voltadas para mapeamento 
e sequenciamento do Covid-19.

Até o momento, o Brasil confirmou dois casos do novo coronavírus

Brasil tem 488 casos suspeitos 
de infecção por coronavírus 

Epidemia

Fábio Pozzebon /Agência Brasil
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A Unidade Central de Agentes 
Terapêuticos (Unicat) fez a primeira 
aquisição de medicamentos através 
do Consórcio Nordeste. Foram com-
prados em fevereiro seis tipos de me-
dicamentos de forma conjunta com 
outros estados, o que possibilitou 
uma economia de 27% dos custos 
para a Sesap – chegando a 63,47% a 
redução em um item individual.

O diretor geral da Unicat, Ralfo 
Medeiros, ressaltou a importância 
da economia com os medicamentos 
adquiridos, que representam gran-
de impacto, ou pelo custo, ou por 
atenderem a um grande número de 
usuários. 

O edital realizado pelo Consór-
cio contemplou dez medicamentos, 
dos quais a Unicat adquiriu seis, 
indicados para osteoporose, asma 
grave, acne grave, doença de Crohn 

e mioma. Os medicamentos foram 
empenhados e a Unicat aguarda 
a entrega. Dos dez itens ofertados, 
quatro a Sesap já dispõe, por isso 
não houve a necessidade da compra 
de todos os itens.

O Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste foi assinado pelos gover-
nadores nordestinos em março de 
2019, durante o Fórum de Governa-
dores do Nordeste. Trata-se de uma 
parceria jurídica entre nove Estados 
da região para ações de interesse 
comum em áreas como saúde, edu-
cação e segurança.

Na área da saúde, o objetivo é re-
alizar compras coletivas de material 
e medicamentos. A compra de forma 
conjunta pode gerar economia nas 
aquisições, diferente dos processos 
licitatórios individuais. Unicat adquiriu seis tipos de medicamentos, indicados para osteoporose, asma grave, acne grave, doença de Crohn e mioma

Consórcio Nordeste consegue redução
no custo de medicamentos para o RN
Foram comprados em fevereiro seis tipos de fármacos de forma conjunta com outros estados, chegando a 63,47% a redução 
em um item individual; Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste foi assinado em março de 2019

Compras 

Governo do RN / Divulgação
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abelhas
Dicas de como 
evitar ataques de

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande 
do Norte (CBMRN) registrou, apenas em janeiro de 
2020, um total de 365 atendimentos envolvendo abe-

lhas em toda a Região Metropolitana de Natal.
Em caso de ocorrências deste tipo dentro de casa, a dica 

principal é comunicar o fato ao Corpo de Bombeiros, que pos-
sui uma equipe exclusiva para esta ação, o Serviço de Defesa 
Ambiental (SIDAM). 

Para evitar problemas, o Corpo de Bombeiros Militar reco-
menda os seguintes cuidados:

Use roupas 
claras, pois as 

escuras atraem 
abelhas;

1

Não grite, pois 
as abelhas são 
atraídas por 

ruídos;

Ensine as 
crianças a se 

precaver e não 
matar as abelhas;

Evite 
movimentos 

bruscos e 
excessivos 

quando próximo 
a colmeias; Evite operar 

qualquer 
máquina 

barulhenta 
próximo a 
colmeias;

Pessoas alérgicas 
a picada 

de insetos 
deve evitar 

caminhadas em 
áreas de mata;

Caso seja 
alérgico a 
picadas, 

pergunte ao seu 
médico o que 

fazer;

Caso alguém seja 
picado, é importante 
que faça a remoção 
imediata dos ferrões, 
pois eles continuam 
liberando peçonha 
gradativamente;

Em casos de formação 
de colmeias em 
residências, o 

proprietário deve 
acionar imediatamente 
o Corpo de Bombeiros 

Militar pelo telefone 193.

2

53

4
6 7

8

9
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BANCO 16

SPQC
BEBEDOURO

HOMENAGEAR
TEIARMD

BENSCONTA
SECOÃA

CAMBALHOTA
LOLACIN

CAVALOAHZ
ARCREMOTO

AVECMORAL
IAPESAR
DITOTEP

CATASTROFE
SERENATAS

Jogo de
bola

popular
nos EUA

Material
usado na

forca

Aparelho
para água 
em escolas

Item do
material
escolar

Apelido
de Tatiana

O efeito
sonoro
da rima

Hidro-
gênio

(símbolo)

Peça
camufla-
da pela

isca

Manobra
do 

palhaço,
no circo

Nome da
letra "M"

Trabalho
a ser

executado

São
cuidados

pelo 
podólogo

Aconte-
cimento
como o

terremoto

Consoantes
de "tina"

Epitácio
Pessoa,
político

Canção
para a
amada

(pl.)

Macho da
égua

Arco, em
inglês

Premiar; 
condecorar
Armadilha
da aranha

Brincadeira
de torcidas

Estado 
do Norte

Líquido fecundante
Exigência de

segurança nas
embarcações 

Piedade; 
compai-

xão

"... Não
mama"
(dito) 

Bicho-papão (Folcl.)

Em (?):
barato

Alta tem-
peratura

Relativo 
à ética

É feita pe-
la modelo

Com, em
francês

Provérbio;
ditado

Longínquo;
distante
Apanhar
um a um 

(?) de:
embora

Sufixo de
"rinite"

Cinema
(abrev.)

Brinde de 
cosméticos

Proprie-
dades

100, em
romanos

3/arc. 4/avec — bens — ogro — pena.

HORÓSCOPO

Seu trabalho vai render mais se puder ficar 
mais no seu canto, longe de agitação. Priorize 
as atividades que você já domina e sabe 
que faz bem. Tudo vai fluir melhor se estiver 
confiante no seu taco e na sua experiência. 

Você está ambiciosa e não vai medir 
esforços para conquistar o sucesso e o 
reconhecimento que deseja. No trabalho, 
use a criatividade e explique melhor as suas 
ideias. Mudanças à vista e tudo indica que 
serão bem positivas. 

Os astros vão realçar a sua criatividade. 
Além de ter ótimas ideias, você terá muita 
habilidade para convencer as pessoas e 
conquistar aliados pra os seus projetos, por 
isso, trabalhar em equipe será produtivo. 

Quem enfrenta uma disputa na justiça 
pode ter bons resultados agora. Avalie 
uma proposta de acordo. Boa fase para 
investir nos estudos, aprender uma nova 
função no emprego ou se especializar no 
que já faz. 

O céu indica uma boa fase para aumentar 
seus ganhos. Você pode ter uma ideia 
supercriativa e lucrativa ou pode negociar 
uma promoção no emprego, com direito a 
aumento de salário. No campo da amizade, 
também pode ter boa surpresa .

O céu dá sinal verde para quem planeja 
mudar de casa ou de emprego. A energia 
também é boa para reformas, faxinas e 
mudanças na decoração. Evite guardar o 
que não tem mais utilidade: doe ou jogue.

A Lua vai acentuar os pontos fortes do 
seu signo e você vai usar todos os seus 
talentos para brilhar no que faz. Pode se 
entusiasmar com um novo curso ou em 
aprender uma função diferente no trabalho. 
Terá o apoio de colegas e amigos. 

Você vai interagir superbem com os colegas, 
por isso, trabalhar em equipe será uma ótima 
opção. Dividam bem as tarefas e apostem na 
troca de ideias para resolver os problemas 
com rapidez e criatividade. 

Bom dia para encarar suas preocupações 
e buscar soluções para os problemas. 
Nas finanças, pode até pintar uma grana 
inesperada para quitar uma dívida. No 
trabalho, mantenha a discrição e mexa 
seus pauzinhos para atingir suas metas. 

Sua disposição para o trabalho continua 
acentuada e tanta dedicação pode ajudar 
você a conquistar um aumento ou faturar uma 
graninha extra. Pode até assumir um serviço 
extra nas horas de folga. Só não vale exagerar. 

O apoio dos colegas será importante para 
você, por isso, estimule a cooperação e a 
troca de ideias no trabalho. Ensine o que 
sabe e aprenda com a experiência dos 
outros também. Reserve um tempo no fim 
do dia para cuidar da saúde. 

A Lua entra no seu paraíso astral e promete 
deixar o dia mais leve e descontraído em 
todos os setores. Até o convívio com os 
colegas mais difíceis ficará mais tranquilo 
hoje. Valorize o diálogo e explore a sua 
criatividade. Sorte em jogos.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Sérgio tenta pedir um emprego a Pendleton na Starship. Vini diz a Gabi que não quer mais nada com 
ela. Guilherme e Raquel comemoram o fim do drama com Dark Lady. Pendleton diz a Nadine que sabe 
que ela foi a responsável pela tentativa de invasão. Ruth sugere que João e Bento façam um passeio 
com ela. Marcelo diz a Luisa que Sara pode ter um modo invisível. Nancy insiste em conhecer a família 
de Waldisney antes do casamento. Violeta pede para Branca se afastar de seu pai. Poliana recebe um 
presente de um admirador secreto. Bento e João se divertem juntos no passeio organizado por Ruth.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Alexia avisa que desistiu de deixar o Programa de Proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina 
com Bel que Zezinho ficará em sua casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Enéas sugere 
que Téo repense seu relacionamento com Úrsula. Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do 
restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Marieta incentiva Alexia/Josimara a ficar com Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu plano 
para salvar Rafael. Bia ignora Tarantino. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Fátima pede para falar com Thelma. Érica se revolta contra Ryan, e Lurdes tenta acalmar os 
filhos. Fátima chantageia Thelma e inventa uma história para Danilo. Lídia muda o visual de 
Betina. Lurdes procura emprego com Natália, que a indica para Lídia. Raul pede permissão para 
ajudar Vitória a voltar a advogar. Lurdes conhece Lídia e se surpreende com a falta de educação 
da socialite. Álvaro organiza o show de Verena para a abertura de sua fundação. 

Helena vai ao vilarejo e conta para Pedro que Fausto está a perseguindo. Joel avisa Omar que 
terá que passar uns tempos fora a trabalho. O garoto chora por não querer ficar sozinho no 
vilarejo. Regina diz para Geraldo que descobriu que ele desvia dinheiro da gravadora. Regina 
ameaça o irmão e impõe que quer parte desse dinheiro. Dinho protege Meire, porém tudo faz 
parte de um plano dos irmãos Vaz para que a síndica aceite o porteiro no apartamento outra vez.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

Fechada desde 2012, a Biblio-
teca Pública Câmara Cascudo foi 
reinaugurada em dezembro de 
2018, durante o governo Robinson 
Faria (2014-2018). Contudo, o es-
paço ainda não foi aberto para uso. 
Segundo a Fundação José Augusto 
(FJA), os motivos para o atraso no 
retorno dos serviços são a instala-
ção da subestação de energia, que 
ainda precisa ser feita, ausência de 
equipamentos de acessibilidade e 
a falta de equipamentos de clima-
tização.

Com investimentos da ordem 
de R$ 1,6 milhão, o espaço foi pen-
sado para ser um ambiente público 
de âmbito cultural e educacional 
e conta com um acervo de mais 
de 200 mil exemplares de títulos, 
entre livros, revistas, jornais e con-
teúdo audiovisual. A infraestrutu-
ra do local, após a reinauguração, 
também vai contar com galeria de 
arte, sala de vídeo e auditório.

De acordo com a FJA, no pro-
jeto financiado pelo extinto Minis-
tério da Cultura, atual Secretaria 
de Cultura do Ministério da Cida-
dania, para a reforma da Biblioteca 
Câmara Cascudo, foi constatado 

que ainda falta a instalação de 
diversos equipamentos. O órgão in-
forma que os projetos foram elabo-
rados e estão em fase de licitação.

Em nota, a atual administra-
ção da FJA diz lamentar o fecha-
mento da biblioteca durante oito 
anos e a sua indevida reabertura 
em 2018, na administração ante-
rior, sem contar com a instalação 
dos equipamentos necessários 
para o seu pleno funcionamento. 
A instituição informa que o Gover-
no do Estado deve receber R$ 884 
mil do Governo Federal, ainda em 
2020, valor que servirá para paga-
mento de parte do mobiliário do 
equipamento.

A Biblioteda Câmara Cascudo 
foi criada pela lei estadual 2.885, 
de 8 de abril de 1963, na gestão 
do à época governador Aluízio Al-
ves. A inauguração foi feita pelo 
governador Monsenhor Walfredo 
Gurgel em 26 de fevereiro de 1969 
com o nome de Biblioteca Pública 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
A denominação “Câmara Cascudo” 
se deu apenas em 1970, em ho-
menagem ao renomado folclorista 
potiguar.

Anitta fez uma participação 
especial na novela Amor de Mãe, 
da Globo, e falou nesta terça-feira 
(3) sobre seu primeiro trabalho na 
teledramaturgia.

Durante cinco episódios da 
trama, a cantora interpretou a per-
sonagem Sabrina, que viveu um 
romance malsucedido com Ryan, 
papel de Thiago Martins.

“Ontem [2 de março] foi o úl-
timo dia da Sabrina em Amor de 
Mãe. Nem tenho palavras para 
explicar a delícia que foi viver es-

sa experiência. Vocês sabem que 
eu amo aprender coisas novas, e 
debutar como atriz ao lado dessas 
pessoas mais que generosas foi um 
prazer sem igual”, escreveu ela, no 
Instagram.

Regina Casé, que participa de 
Amor de Mãe, usou seu perfil no 
Instagram para demonstrar sua 
satisfação em atuar ao lado da 
cantora. “A gente dança, a gente 
quebra tudo e se diverte muito. E 
vai ser assim aqui também. Beijos, 
Anitta. Adorei”, escreveu.

Biblioteca Câmara Cascudo, em Petrópolis, está com as portas fechadas desde 2012

Inaugurada em 2018, biblioteca 
Câmara Cascudo segue fechada

Anitta comenta participação
na novela “Amor de Mãe”

Demora

Televisão

José Aldenir/  Agora RN

Fundação José Augusto precisa de R$ 884 mil 
para reabrir o equipamento público em Natal
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CEST FINI

Os presidiários da série 

“Xilindró”, liderados por Gustavo 

Mendes e Oscar Filho, voltam 

para as telas do Multishow a 

partir de 25 de março. A quarta 

temporada promete  muitas 

confusões e reviravoltas, além 

de uma nova personagem – a 

diretora do presídio, Lázara 

Camburão, também interpretada 

por Mendes. Os 15 episódios 

inéditos têm direção-geral de 

Marcio Trigo e produção da 

Formata. Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. Tchau!

Band avalia jornal de rede, entretenimento 
e esporte para grade de sábado 

Depois de um período dedicada basicamente 
a cortar gastos e a fazer mudanças nos 
comandos da televisão, a direção da Band 
trabalha agora num projeto de reposicionamento 
de sua grade de programação, visando atrair 
receita e audiência. O plano inclui também o 
dia de sábado, alvo de pouco investimento nos 
últimos tempos. 

São muitos os planos e uma enorme torcida 
para que esses projetos possam sair do campo 
das ideias e movimentar o mercado. Algumas 
conversas sobre eles já aconteceram e os 
envolvidos aguardam apenas o toque de reunir 
para dar início à próxima fase.

Se tudo caminhar como se espera, a nova 

grade de sábado terá um jornal de rede por volta 
de 7h da manhã, seguido do “Aqui na Band”, às 
9h e ainda uma edição do “Jogo Aberto”, com ou 
sem Renata Fan, às 11h. Após essas atrações, 
uma sessão de filmes livre para todas as idades. 
Há muito existe a cobrança de um programa de 
esportes nesse dia, como o “Globo Esporte” da 
Globo, abordando vários segmentos.

Disso tudo, segundo apurado, a conversa 
está mais adiantada com o pessoal do “Aqui 
na Band”. O que se observa é que muita gente 
está disposta a colaborar nesse processo de 
recuperação da Band. Resta torcer, no entanto, 
que a vaidade ou rusga de alguns poucos não 
jogue contra.    

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1

nAcontece nesta quinta-feira, 
às 19h, na sede do Google 
em São Paulo o coquetel 
de lançamento do canal da 
apresentadora Astrid Fontenelle, 
em  parceria com o YouTube.
nEm “Amor de Mãe”, 
Belisário, personagem de Tuca 
Andrada, deixará a cadeia no 
capítulo da próxima segunda-
feira.  
nAlém do “CNN 360º” em 
parceria com Carol Nogueira, 
na faixa da tarde, Reinaldo 
Gottino estará à frente do 
“CNN Novo Dia”, no período 
da manhã.
nRubens Barrichello e Marcelo 
Médici participam do “Lady 
Night” nesta quinta-feira.
nComeçaram no SBT 
as gravações da segunda 
temporada da novela “As 
Aventuras de Poliana”.
nVP de Conteúdo da Rede 
TV!, Homero Salles encontra-
se em Portugal visitando a 
família...
nA partir de segunda-feira, 
Salles retomará suas funções...
nFica a expectativa para 
novidades na programação da 
emissora.
nSomando centenas de milhões 
de acessos com suas músicas 
nas plataformas digitais, o 
cantor gospel Isaias Saad se 
apresenta nesta quarta-feira, 
no “Encontro com Fátima 
Bernardes”.

Bate-Rebate
PLANTÃO OBRIGATÓRIO

Diante das estreias do próximo 
domingo, “Hoje em Dia”, Sabrina 
Sato e Xuxa, a direção da Record 
decidiu montar um esquema 
de plantão. Já estão todos 
convocados.

GLÓRIA NO TEATRO
Glória Menezes está 

preparando a sua volta ao teatro, 
em maio, com a peça “Ensina-me 
a Viver”, do filme “Harold and 
Maude”, clássico da década de 
1970. É a história de uma jovem 
com 80 anos e um velho de 22. 
Trata-se de uma remontagem. 
Temporada no Teatro Porto 
Seguro-SP. Glória, com 85 de vida, 
está tocando toda a produção. 

CONVERSA
A Globo trabalha com os dias 

23 ou 30 de março para início da 
temporada 2020 do programa 
“Conversa com Bial”. Sempre 
considerando a virada de segunda 
para terça-feira.

MAIS EXIGIDO
Cauã Reymond tem sido 

o mais exigido do elenco de 
“Um Lugar ao Sol”, próxima 
novela das nove da Globo, nas 
primeiras gravações realizadas 
no Rio de Janeiro. Tem sentido: 
ele interpreta irmãos gêmeos, 
de diferentes núcleos. Os 
personagens são Christian (o 
irmão pobre) e Renato (o irmão 
rico).

PROBLEMA
Alinne Moraes também tem 

gravado para “Um Lugar ao Sol”, 
mas não tanto como se pretendia. 
As chuvas no Rio de Janeiro estão 
atrapalhando os trabalhos da 
novela. Isso porque muitas das 
sequências são em externa. 

NOVO PROGRAMA
Dirigido por Alberto Renault 

- da série “Casa Brasileira” e 
indicado ao prêmio Emmy em 
2018 – o programa “Caminho 
Zen” estreia no próximo dia 11, às 
23h, no GNT. A atração usa como 
pano de fundo paisagens urbanas, 
domésticas, artísticas, culturais, 
rurais e religiosas japonesas, para 
uma viagem de autoconhecimento 
na companhia de Monja Coen e 
Fernanda Lima.   

MOTIVAÇÃO
Além de toda a expectativa 

criada em torno do novo canal 
de notícias, o que também tem 
animado muito o pessoal na CNN 
Brasil é buscar furos e entrevistas 
de peso.Tudo porque o material 
poderá entrar na CNN Americana 
e, consequentemente, no mundo 
todo.

GRAVANDO
A Record já iniciou a produção 

Raphael Dias/TV Globo

 MULHERES
Neste fim de semana, o GNT realiza uma ação especial para celebrar o Dia 
Internacional das Mulheres. A marca entrará como curadora de conteúdo 
no Festival GRLS!, que acontece no Memorial da América Latina, em São 
Paulo, e promove o “GNT Talks”. O espaço vai reunir talentos do GNT, 
como Mônica Martelli (foto), e convidados para debater assuntos atuais 
sob a ótica feminina.

do próximo “Top Chef”, que tem 
apresentação de Felipe Bronze.

Por enquanto, gravação da 
nova abertura e chamadas.

TROCA DE COMANDO

No Fox Sports, Marcio Moron 
já assumiu a VP de Produção no 
lugar de Eduardo Zebini. A linha 
de trabalho, até porque sempre 
existiu uma parceria entre os dois, 
seguirá sendo a mesma.
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PATROCÍNIO

O presidente da Federação Nor-
te-Riograndense de futebol, José 
Vanildo, avalia que a diferença téc-
nica entre os clubes do Campeonato 
Potiguar não é uma exclusividade 
do Rio Grande do Norte. Em entre-
vista à Rádio Agora FM (97,9), que 
o Agora RN reproduz abaixo, o car-
tola avaliou o Estadual, comentou 
sobre o apoio público no futebol e 
relatou sobre as medidas de divisão 
de torcidas.

AVALIAÇÃO DO
CAMPEONATO POTIGUAR

“Se você for olhar só para este 
ano, é muito pouco, é algo muito 
simplório. O Estadual ocorre diante 
de uma série de anos que atraves-
sam o mundo do futebol e o RN. 
Há ausência de patrocínio e apoio 
público, diferentemente de como se 
pratica nos estados vizinhos. Não é 
utilizada a ferramenta futebol como 
divulgação de um produto aqui no 
Estado. A gestão ainda amadora 
dos clubes tem que mudar. Anti-
gamente, tínhamos vários nomes 
poderosos na sociedade que banca-
vam o futebol. O esporte evoluiu, se 
modernizou e acabou a fase desses 
beneméritos. Ou se profissionaliza 
ou acabam os clubes. Já temos uma 
mudança na gestão do América, do 
ABC, do Santa Cruz. O Globo pas-
sou dificuldades, mas ainda pode 
retornar para algo que gere renda”.

DESNÍVEL TÉCNICO
DA COMPETIÇÃO

“Eu vejo isso com Cruzeiro, 
com Flamengo. Isso não é privilé-
gio do Rio Grande do Norte. Como 
está o futebol de Pernambuco? Es-
tá nas mãos dos mesmos. Ceará 
mudou o quê? Continua Ceará e 
Fortaleza, não mudou nada. Tem 
que mudar é a gestão, não são 
fatos isolados. Não é que há um 
desnível técnico. Um Flamengo 
no nível de Barcelona, olha como 
tá o futebol carioca. O mineiro re-
baixado, o Atlético Mineiro só per-
de. Sabe o motivo do Maranhão 
crescer? Lá houve investimento 
do poder público. Nós estamos 
à frente da Paraíba. No conceito 
de ranking, estamos no meio do 
Brasil. A gente tem que pensar 
como se faz em Pernambuco, com 
o futebol pernambucano. Bote o 
Flamengo para jogar lá. O povo 
vai assistir Sport e Náutico e não 
vai para o jogo do Flamengo. Esse 

conceito que nós temos, esse é o 
momento do futebol do RN subir”.

VALORIZAÇÃO DO ESTADUAL
“Quatro times na Série D é bom 

e é ruim. A Copa do Brasil já rendeu 
o que se conquista no Estadual. Não 
se fala disso. Há um esquecimento 
e uma amnésia voluntária. Como o 
América chegou nessa fase da Copa 
do Brasil? Através do Campeonato 
Potiguar. A Federação não merece 
aplauso. Ela não contrata e não tem 
a gestão do time, mas é a primeira 
parceira de todos os clubes. Temos 
que motivar as empresas locais, 
que passam as mesmas dificulda-
des ou pior, em busca de um apoio 
ou um marketing. Cansa a gente 
ouvir tanta gente contra o futebol 
potiguar, mas ninguém diz onde se 
conquistam os maiores prêmios. É 
no Estadual, Copa do Nordeste e 
Copa do Brasil”.

CAMINHOS PARA ATRAIR 
MAIS PÚBLICO PARA O 
CAMPEONATO POTIGUAR

“Profissionalização e credibili-
dade. Tenho feito um trabalho. O 
estádio mais utilizado no Rio Gran-
de do Norte é o Juvenal Lamartine. 
Há uma omissão das pessoas em 
falar do Juvenal. Todos os jogos da 
base são feitos lá pela pobreza dos 
clubes. Precisamos investir na base 
e renovar. Dar um regimento de 
cumprimento de normas e regras. 
Não tem mais quem dá dinhei-
ro para tudo. Você tem que fazer 
parcerias. Precisa ser investido no 
futebol de base. Temos mais de oito 
competições paralelas patrocina-
das. Nada se faz sem investimento. 
Essa necessidade de renovar é fun-
damental. Eu vejo hoje o América 
e o ABC se posicionando dentro da 
realidade do momento. É ter um 
time de acordo com sua capacidade 
de endividamento”. 

BASE
“O ABC é muito eficiente na 

base. Deve ter no Grêmio e no In-
ternacional de sete a oito jogadores 

do alvinegro. É o que vem manten-
do o clube. A mudança de perfil da 
gestão. Precisa modernizar a ges-
tão. Leonardo Bezerra no América 
e Lupércio Segundo no Santa Cruz 
tentam modernizar também”.

APOIO PÚBLICO
“Como nunca recebi apoio de 

nenhum governo, estou fora disso. 
Brigo pelos interesses dos clubes. A 
federação não vive de dinheiro pú-
blico. O Nota Potiguar utilizou bem 
a imagem dos clubes. O governo 
tem que investir nos clubes, utili-
zando a imagem”.

SAÍDA DE CLUBES ANTIGOS 
DO CAMPEONATO POTIGUAR

“É lamentável a pouca vergo-
nha dos políticos do interior. A fede-
ração não foi feita para dar dinheiro 
aos clubes. Hoje somos parceiros 
em questão de transporte, hotel, 
necessidade deles e das ligas. Os 
clubes tem que se organizar. A FNF 
organiza o evento. O maior crime 
que hoje se atribui a FNF é ela 
ter dinheiro. A federação não tem 
apoio de todos os clubes. Nós não 
somos empresários dos clubes nem 
dos jogadores. Somos parceiros no 
que estiver de nossa competência. 
A FNF não tem condições de ficar 
bancando outros clubes”.

POLÊMICA SOBRE O PALMEIRA
“O Palmeira ganhou de quem? 

Claro que é um assunto que deve 
ser avaliado e observado, mas es-
tanho seria se ganhasse de todo 
mundo e perdesse de dez”.

DIVISÃO DE TORCIDAS 
E VIOLÊNCIA

“É uma norma prevista no re-
gulamento geral das competições. 
Isso não mina a possibilidade de 
uma composição entre os clubes 
para dividir melhor. Eu não com-
preendo a questão de torcida úni-
ca. Isso para mim é outra coisa. É a 
rendição do poder público à bandi-
dagem. Você não vê isso no campo. 
O grande problema da violência 
fica nas ruas. A polícia tem sido 
parceira, o Ministério Público tam-
bém. As pessoas não imaginam 
o que precede um jogo. Todos os 
jogos tem que ter uma assinatura 
de um protocolo com regras e esta-
belecimentos do que deve ser feito. 
Várias torcidas já foram punidas. 
É um problema sério”.

José Vanildo diz que diferença 
técnica não é só no Potiguar
Presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol comenta 
dificuldades dos clubes potiguares e projeta ações para fortalecer futebol

Entrevista

José Aldenir / Agora RN

Como está o futebol de
Pernambuco? Está nas
mãos dos mesmos. Ceará 
mudou o que? Continua
Ceará e Fortaleza”

“

José Vanildo, presidente da Federação 
Norte-rio-grandense de Futebol (FNF)
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A quatro rodadas para o fim 
da primeira fase do Campeonato 
Paulista, o time dono da melhor 
campanha não é nenhum dos gran-
des do estado. Muito menos é um 
clube badalado do interior. Com 
79% de aproveitamento, o Santo 
André passou do status de recém-
-promovido à elite paulista ao posto 
de surpresa da competição graças 
a um acerto do planejamento, no 
mínimo. A busca por reforços ex-
perientes e por jogadores que já 
se conheciam é um dos segredos 
do sucesso. A disposição dos atle-
tas para novos contratos também, 
como diz o atacante Ronaldo, cujo 
vínculo com o time vai até o fim do 
Estadual.

O Santo André bateu o São 
Paulo, empatou com o Corinthians 
e é líder do grupo do Palmeiras 
após ter feito às pressas a mon-
tagem do elenco. O técnico Paulo 
Roberto Santos e a diretoria inicia-
ram em novembro do ano passado 
o processo de escolha do plantel e a 
busca por 21 jogadores. O foco re-
caiu sobre atletas com mais baga-
gem, tanto é que a média de idade 
do elenco é de 27 anos. Até agora 
deu tudo muito certo.

“No nosso planejamento, a ideia 
era atingirmos o mais rapidamente 
possível os 12 pontos para se man-
ter na elite sem risco de rebaixa-
mento. Mas as coisas foram além 
da expectativa. Com seis partidas, 
nós já tínhamos 15 pontos”, contou 
o treinador ao Estado. “Para nós foi 
difícil, porque pegamos o clube do 
zero. Não tinha nenhum jogador 
remanescente do ano passado. Foi 
tudo em cima de hora”, explicou.

Um dos pontos fortes do time 
é que quase todo os jogadores já se 
conheciam por outros times. Pen-
samos nisso para que eles tivessem 
um entrosamento entre si.

Diante do tempo escasso para 

se preparar e da dificuldade finan-
ceira, o último campeão da divisão 
de acesso do Estadual definiu a 
procura por reforços diante de al-
guns parâmetros. A experiência dos 
reforços foi um deles, assim como os 
contratos curtos, válidos somente 
até o fim do Estadual, e a procura 
por atletas que já se conheciam de 
passagens por outras equipes.

“Um dos pontos fortes do time 
é que quase todo os jogadores já 
se conheciam por outros times. 
Pensamos nisso para que eles ti-
vessem um entrosamento entre si. 
Pensamos nisso porque iniciamos o 
trabalho de última hora. Foi a solu-
ção. Só comigo, pelo menos metade 
deles já trabalhou antes. Isso torna 
o clima de trabalho mais leve e con-
tribui para o grupo se tornar uma 
família”, afirmou o treinador.

Quem concorda com o técnico é 
o atacante e artilheiro da equipe, 
Ronaldo. O autor de cinco gols nes-
te Paulistão encontrou no Santo 
André cinco ex-colegas do passado. 
“Muitos jogadores já conheciam e 
aí isso ajuda no entrosamento e a 
conhecer melhor cada um. A equi-

pe é experiente e tem conseguido 
fazer bons jogos no Campeonato 
Paulista”, disse o goleador, autor 
do gol no empate diante do Corin-
thians em Itaquera.

Ronaldo e vários outros atletas 
do elenco chegaram ao clube com 
contrato válido somente até o fim 
do torneio. Muitos deles apostam 
nas boas atuações pelo Paulista 
para conseguir oportunidade em 
outras equipes no restante do ano. 
“O Paulista é uma grande vitrine. 
Muitos times de fora vêm assistir. 
A visibilidade é sensacional. Sabe-
mos que se a gente fizesse um bom 
trabalho, poderia se destacar”, co-
mentou Ronaldo.

Com 19 pontos conquistados em 
24 possíveis, o Santo André agora 
já pensa em garantir a classificação 
para a próxima fase e, quem sabe, 
surpreender outro grande. Depois 
de bater o São Paulo em casa e em-
patar por 1 a 1 com o Corinthians 
como visitante, o próximo sonho 
deve ser o provável encontro com o 
Palmeiras nas quartas de final. Pa-
ra Ronaldo, seria o jogo mais duro 
do torneio.

Dolores Aveiro, mãe do jogador 
Cristiano Ronaldo, foi internada às 
pressas durante a madrugada de 
terça-feira (3), no Hospital Dr. Né-
lio Mendonça, no Funchal, Cidade 
na Ilha da Madeira, após sofrer 
acidente vascular cerebral (AVC). 
De acordo com a imprensa portu-
guesa, Dolores, de 65 anos, teve 

um AVC isquémico, causado por 
obstrução nas artérias do cérebro, 
e foi submetida a uma intervenção 
cirúrgica. Seu quadro ainda inspi-
ra cuidados. Cristiano Ronaldo, da 
Juventus, ainda não se manifestou 
sobre o caso.

Em 2019, a mãe do jogador 
português anunciou que estava em 

tratamento contra um câncer. Ela 
já havia superado uma primeira 
estapa contra a doença em 2007. 
Em passagem pelo Brasil em 2018, 
para o lançamento da biografia 
“Mãe Coragem”, feita em parceria 
com o jornalista português Paulo 
Sousa Costa, Dolores Aveiro con-
tou  detalhes sobre seu filho.

Elenco do Santo André, que tem 79% de aproveitamento no Campeonato Paulist

União e experiência: segredos 
do sucesso do Santo André (SP)

Mãe do jogador Cristiano Ronaldo, 
da Juventus, sofre AVC em Portugal

Time tem campanha melhor que todos os grandes clubes de São Paulo 
nesta edição do Campeonato Paulista. Equipe tem 79% de aproveitamento

Paulistão

Internada

Divulgação / Santo André

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO - LI

POSTO MINEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ:  33.924.874/0001-94, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação (LI) para um Posto Revendedor de Combustíveis 
Líquidos, localizado na Rua Tota Carlos, nº 250, Centro, Frutuoso Gomes/RN.

FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO
Sócio-Administrador

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que rea-
lizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços elétricos na Unidade 
B029 SEST SENAT Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 
19/03/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST 
SENAT Natal/RN, até o dia 18/03/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro 
Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
DO TRANSPORTE – SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00009/2020

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 08.085.318/0001-24, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- IDEMA a 
Licença de Instalação (LI) para a Implantação de uma Unidade Didática de Processamento de 
Carne, localizada na RN-118, SN, CEP, 59508-000, Comunidade de Pedrinhas, Zona Rural, 
Ipanguaçu/RN.

Serra de São Bento/RN, em 03 de março de 2020
Wanessa Gomes de Morais - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

Processo de Licitação: Tomada de Preço nº 002/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação 
dos serviços de engenharia para execução das obras de construção do centro de eventos 
“ARENA DA SERRA”, município de Serra de São Bento/RN. Abertura:19 de março de 2020 às 
10:00. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 186, 
Centro, Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no 
site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

O clássico entre Atlético-MG e 
Cruzeiro, no sábado (7), no estádio 
do Mineirão, pela oitava rodada do 
Estadual, já está cheio de polêmica 
antes mesmo de a bola rolar. Nesta 
terça-feira (3), representantes dos 
dois clubes, da Polícia Militar e da 
Federação Mineira de Futebol se 
reuniram para acertar detalhes do 
duelo e uma decisão da PM, que 
consta na ata do encontro, chamou 
a atenção. Ela vetou a entrada de 
materiais provocativos na partida.

O jogo de sábado é o único ga-
rantido entre os rivais neste ano 
e terá mando do Atlético-MG. Por 
isso, da carga de 60 mil ingressos, 
a torcida do Cruzeiro terá direito a 
somente 10% (seis mil). Para evi-
tar ânimos mais exaltados, a PM 
ordenou que não permitirá o aces-
so de torcedores alvinegros com 

qualquer material com a “letra B”, 
que seria alusão ao rebaixamento 
do rival. Além disso, está proibido 
que as torcidas entoem cânticos e 
vídeos provocativos no sistema de 
áudio no Mineirão.

Essa será a primeira vez, desde 
a reinauguração em fevereiro de 
2013, que o Atlético-MG mandará 
um clássico contra o Cruzeiro no 
estádio. Com os dois clubes em 
campanha ruim no Estadual (o al-
vinegro é o quinto, com 12 pontos, 
e o celeste está em quarto, com 14), 
o duelo corre o risco de ser o único 
encontro em 2020, uma vez que, se 
algum dos dois ficar fora das fases 
finais do Mineiro, não haverá outro 
confronto, já que os times estão em 
divisões diferentes no Campeonato 
Brasileiro e o Atlético-MG já foi eli-
minado da Copa do Brasil.

PM proíbe material
provocativo em clássico

Campeonato Mineiro
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O técnico Jorge Jesus coman-
dou um treinamento na última se-
gunda-feira (2) no estádio Romelio 
Martínez, na Colômbia, mas fez 
mistério sobre o time do Flamen-
go que vai entrar em campo para 
enfrentar o Junior Barranquilla, 
nesta quarta (4), no Metropolitano 
Roberto Melendez, na estreia da 
Copa Libertadores da América.

O português tem quatro desfal-
ques importantes. Rodrigo Caio e 
Rafinha, ambos com contusões na 
coxa esquerda, e Bruno Henrique, 
trauma na perna direita, foram ve-
tados pelo departamento médico. 
Já Willian Arão foi expulso na final 
da Recopa contra o Independiente 
Del Valle e terá de cumprir na Li-
bertadores.

A principal dúvida está na la-
teral-direita. Apesar de João Lucas 
ser o reserva imediato, Jorge Jesus 
pode improvisar e escalar o atacan-
te Berrío na função. A preocupação 
do treinador é que o jovem jogador 
possa sentir o peso de uma estreia 
tão importante fora de casa.

Sem Rodrigo Caio, o português 
vai apostar na dupla Gustavo 
Henrique e Léo Pereira. Os dois 
zagueiros foram poupados no últi-
mo sábado, diante da Cabofriense, 
pela Taça Rio, o segundo turno do 

Campeonato Carioca.
No meio de campo, Thiago 

Maia será titular na vaga de 
Willian Arão. Contratado por em-
préstimo do Lille, da França, até 
o final do ano, o volante tem uma 
grande oportunidade para ganhar 

mais espaço com Jorge Jesus.
Na segunda-feira, o treino foi 

aberto por apenas 15 minutos. Ape-
sar do pouco tempo, o português 
fez um trabalho de movimentação 
técnica e ainda conversou individu-
almente com alguns jogadores.

O Palmeiras desembarcou na 
Argentina na noite de segunda-
-feira (2) para estrear nesta quar-
ta-feira (4) na Copa Libertadores 
diante do Tigre, em reencontro 
com um adversário e com uma 
ocasião que causou muitos pro-
blemas em 2013. Também pela 
fase de grupos do torneio, a equipe 
alviverde perdeu por 1 a 0 para o 
adversário e encarou a ira da torci-
da no aeroporto, com direito a ter o 
goleiro Fernando Prass agredido.

Assim como nesta quarta-fei-
ra, o encontro entre as equipes na-
quele ano foi no pequeno estádio 
José Dellagiovanna, em Victoria, 
região metropolitana de Buenos 
Aires. Recém-rebaixado à Série B 
do Campeonato Brasileiro, o Pal-
meiras teve um início de ano mui-
to irregular e acumulou diante do 
Tigre a segunda derrota seguida 
na Libertadores.

O time do técnico Gilson Klei-
na perdeu por 1 a 0 com um gol 
sofrido aos 48 minutos do segundo 
tempo, pouco depois do Palmeiras 
ter perdido uma ótima chance com 
o atacante Kléber. A derrota revol-
tou a torcida presente no estádio e 
no dia seguinte, houve uma confu-
são no aeroporto da capital argen-
tina no momento em que o elenco 
alviverde se preparava para ini-
ciar a viagem de volta ao Brasil.

Um grupo de aproximada-
mente 12 membros da torcida 
organizada Mancha Alviverde 
encontrou os jogadores e foi co-
brar mais diretamente os meias 
Wesley e Valdivia pelas atuações 
nas últimas partidas. No meio da 
confusão, alguns objetos foram ati-
rados em direção ao elenco e uma 
xícara acertou a orelha esquerda 
do goleiro Fernando Prass, que so-
freu um corte e precisou levar três 

pontos no local.
Apesar do episódio, o Palmeiras 

se recuperaria daquela derrota e 
ao fim da fase de grupos, terminou 
como líder da chave. A campanha 
da equipe terminou nas oitavas de 
final, ao ser eliminado pelo Tijua-
na, do México após derrota por 2 a 
1 no Pacaembu. O Tigre também 
seria eliminado na mesma fase, 
ao ser superado pelo Olimpia, do 
Paraguai.

Incidentes como o ocorrido no 
aeroporto de Buenos Aires fizeram 
o Palmeiras a intensificar os cui-
dados com a segurança do elenco 
nos últimos anos. Em viagens 
para jogos da Copa Libertadores, 
o clube costuma aumentar a quan-
tidade de profissionais designados 
para proteger o elenco. A espera 
em salas de embarque de aero-
portos costuma ser um dos pontos 
cruciais.

Técnico Jorge Jesus ainda não definiu quais serão seus onze titulares para o jogo

Com desfalques, Jesus faz mistério 
para estreia do Fla na Libertadores

Palmeiras reencontra adversário 
que gerou tumulto na Libertadores

Técnico português ainda não anunciou quais serão os onze titulares para 
disputar primeira partida do time rubro-negro na competição continental

Indefinido

Velho conhecido

Wagner Meier / Getty IMages

Edital De Citação Com Prazo De 20 Dias O(A) Doutor(a) Marivaldo Dantas de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. Faz Saber, para conhecimento público, que tramita nesta Secretaria a Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
processo de nº 0100748-77.2015.8.20.0100, proposta por Maré Cimento LTDA. -"MIZU" contra G. Fonseca- ME, sendo determinada a 
Citação do(a) Sr(a). G. Fonseca- ME, para que: 1) no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 8.026,30 (oito 
mil e vinte e seis reais e trinta centavos), com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas da execução e honorários do 
advogado, os quais arbitro em 5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% do 
valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo 
dos embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o 
depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, 
corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, 
no prazo de cinco dias a contar da citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do 
débito, sem prejuízos de outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na 
própria execução; 4) querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada 
executado aos autos e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente 
protelatórios considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão 
efeito suspensivo da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Andressa Pinheiro Felix 
Galvão, digitei, e eu, Waldir Tavares da Silva, Chefe de Secretaria conferi e subscrevo. Assu/RN, 03 de Fevereiro de 2020. K-04e05/03

RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
EDP Renováveis Brasil S.A. CNPJ 09.334.083/0001-20, com endereço na Rua Gomes de 
Carvalho nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia São Paulo/SP torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para a Linha 
de Transmissão 500 Kv Jerusalém - Monte Verde, com 26,7 km de comprimento, localizada na 
zona rural dos municípios de Lajes, Pedro Avelino e Pedra Preta/RN.

Maira Zanduzzo - Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A BM Construtora Ltda, CNPJ 02.223.159/0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA as Licenças Simplificadas para a atividade de extrativismo mineral 
das jazidas abaixo relacionadas, localizadas em Lotes do Projeto de Assentamento (PA) Chico Mendes, com a finali-
dade de uso do material na pavimentação e implantações das vicinais de acesso ao Parque Eólico Aventura II-V, no 
município de Touros.

Jazidas: Jazida 01-Lote 60; Jazida 02-Lote 53; Jazida 03-Lote 01; Jazida 04-Lote 32; Jazida 05-Lote 56; Jazida 
06-Lote 57; Jazida 07-Lote 40 e, Jazida 08-Lote 16.

Engº Fernando Oliveira Bezerra
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CLPT CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 25.165.699/0001-70, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA Licen-
ça de Operação em favor do empreendimento Transporte de Carga Perigosa (óleo diesel) localizado 
no Município de Mossoró/RN. 

Mario Lino de Mendonça Neto
Diretor Administrativo Financeiro

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

EÓLICA LANCHINHA S.A., CNPJ 14.603.978/0001-52, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação 
da Licença Simplificada, com prazo de validade até 01 de Abril de 2026, em favor do empreendimento 
Linha  de  Transmissão Lanchinha com  69kV, localizada nas Zonas Rurais dos Municípios de Tenen-
te Laurentino, Lagoa Nova e São Vicente/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

ESTOFADOS MARIANA LTDA, de CNPJ: 04.136.062/0001-86, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação da Licença Simplificada - RLS para a Fábrica de Estofados, localizada na Rua Padre Bento, 
1150 – bairro Dinarte Mariz – Parelhas/RN.

MARIANA AZEVEDO DIAS
Dir. Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMARCA DE NATAL JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL

Fórum Des. Miguel Seabra Fagundes
Rua Dr. Lauro Pinto, 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP 59064-250, tel. 3616-9555

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo 30 dias)
Processo: 0876381-89.2018.8.20.5001
Ação: USUCAPIÃO (49)
VALDINA PEREIRA DANTAS
Réu:Incertos e Não Sabidos
CITANDOS: Os possíveis interessados incertos e desconhecidos, respectivos cônjuges, em lugar incerto e não 

sabido, na forma do Art. 259, I, CPC.
FINALIDADE: Responder a ação no prazo de quinze (15) dias a contar da fluência do prazo do edital, sob pena 

de revelia.
OBJETO: Imóvel urbano, situado na Rua Professor Clementino Câmara, 253, Barro Vermelho,Natal/RN, CEP: 

59.030-330. Medindo 330,50 m2, limitando-se: ao NORTE, com a empresa Acgua Fresh Lavanderia com 12,80 m 
+ Francisco Gomes Lopes ou sucessores com 3,20 m; ao SUL, com Ajax Vareliano Dantas de Gois ou sucessores 
com 8,20 m + Rua Professor Clementino Câmara com 8,00 m; ao LESTE, com Carlos Bonifácio de Andrade, com 
29,70 m + Francisco Gomes Lopes ou sucessores com 6,85 m; ao OESTE, com Ajax Vareliano Dantas de Gois ou 
sucessores com 29,85 m + Valdenor Euclides de Araújo Júnior com 7,40 m, ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar 
a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do 
CPC/2015). DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 30/01/2020. 
Eu, PATRICIA MANGABEIRA SANTOS E SILVA, Auxiliar Técnica , digitei e assino por ordem do MM. Juiz de Direito 
da 21ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.

Natal, 30 de janeiro de 2020.
PATRICIA MANGABEIRA SANTOS E SILVA - Auxiliar Técnica

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 001/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESCOLARES E DEMAIS ÓRGAÕS 
DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública 
dar-se-á no dia 18/03/2020 às 09h00min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Macaíba/RN, 03/03/2020. Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES
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O atacante Paulo Sérgio e o 
lateral Pedro Costa, que eram dú-
vida para o próximo jogo do ABC, 
por sentirem lesões, viajaram com 
a delegação alvinegra para o Rio 
de Janeiro, onde nesta quinta-fei-
ra (5) o clube potiguar enfrenta o 
Vasco, pela Copa do Brasil, no es-
tádio do Maracanã.

Pedro Costa estava fora da 
equipe desde que sentiu descon-
fortos musculares na preparação 
para o jogo contra o Náutico – PE, 
no dia 27 de fevereiro, pela quinta 
rodada da primeira fase da Copa 
do Nordeste.

Já Paulo Sérgio saiu de cam-
po com dores na última partida 
disputada pelo alvinegro, em que 
o time goleou o Palmeira por 8 
a 0, pelo Estadual. Antes de ser 
substituído, o atacante marcou 
um gol de pênalti.

A ausência de Paulo Sérgio 
chegou a preocupar o torcedor abe-
cedista. Nos seus quatro primeiros 
jogos, o atleta já balançou as redes 
em cinco oportunidades, todas pelo 
Campeonato Potiguar. O atleta foi 
o autor do gol do título do primeiro 
turno, aos 43 do segundo tempo, 
contra o América, no Frasqueirão.

A delegação alvinegra viajou Torcedores foram para o Aeroporto Aluízio Alves deixar o elenco Otimistas, os torcedores gritaram e cantaram em apoio ao time

Apesar de dúvidas, Paulo Sérgio e Pedro 
Costa viajam com elenco do ABC para o RJ
Atacante e lateral ficaram de fora dos últimos jogos devido às lesões. Equipe viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o 
Vasco da Gama, na quinta-feira (5), pela Copa do Brasil. Um resultado positivo rende R$ 1,5 milhão para os cofres alvinegros

Força total

Luciano Marcos / ABC FC

Atacante Paulo Sérgio
pode voltar a jogar nesta

quinta-feira, contra o Vasco, 
no estádio do Maracanã

nesta terça-feira (3) rumo ao Rio 
de Janeiro, de olho na premiação 
de R$ 1,5 milhão que conquistará 
caso ultrapasse o Vasco nesta fase. 
O ABC já não perde há cinco jogos, 
sendo três vitórias e dois empates. 
A equipe marcou 19 gols e sofreu 
apenas quatro. Já o Vasco não per-
de há oito confrontos.

De acordo com o repórter da 
Rádio Agora FM (97,9) Augusto 
César, setorista do ABC, a possível 
escalação do time será:

FESTA DA TORCIDA
Otimistas com a classificação na 

Copa do Brasil, torcedores acompa-
nharam a delegação do ABC ontem 
até o Aeroporto Internacional Aluí-
zio Alves, em São Gonçalo do Ama-
rante, na Grande Natal, de onde o 
time embarcou para o Rio.

Fotos: Futebol Potiguar / Twitter

Gol: Rafael;
Laterais: Pedro Costa e Bruno Souza;
Zagueiros: Vinicius Leandro e Joécio;
Meio Campo: Felipe Manoel, Cedric, 
Jailson e João Paulo;
Ataque: Berguinho e Paulo Sergio

RELACIONADOS


