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Tarifa de ônibus sobe 
para R$ 4,25 a partir 
de domingo em Natal

Transporte 05

Conselho Municipal de Mobilidade chegou a aprovar um reajuste
maior: para R$ 4,15 (cartão) e R$ 4,35 (dinheiro). Contudo, o prefeito 
Álvaro Dias determinou uma redução de 10 centavos no valor máximo

Desfile 11

Homenagem a Câmara 
Cascudo vence Carnaval
Escola Águia Dourada, do Alecrim, foi a 
campeã. Batuque Ancestral subiu de divisão

Professores decidem 
hoje se aprovam 
indicativo de greve

RN confirma 5
casos suspeitos
de coronavírus

Formação do 
“Homem de bem”
é tema de palestra

Educadores não querem pagamento 
escalonado do novo piso sugerido 
pelo governo. Em Natal, nem 
proposta Prefeitura apresentou

Dos três casos notificados na quarta-
feira, dois evoluíram para “suspeitos”, 
um segue em investigação e outros 
três novos casos apareceram no RN

Workshop acontece no dia 6 de 
março, no Teatro Riachuelo, com 
duas atividades do orador mineiro 
Haroldo Dutra Dias

Educação 03 Saúde 03 Espiritismo 10

Reginaldo Manzotti
é hospitalizado
em Curitiba
Padre disse que está recebendo o 
tratamento adequado e medicações 
e agora espera que o quadro 
melhore; doença não foi revelada

Saúde do padre 11

Marco Polo Veras / Prefeitura do Natal

Foi o primeiro título da
escola do bairro do Alecrim

Série A 15

Cofre 13

CBF divulga tabela 
do Brasileirão 2020

Fla arrecada
R$ 9 mi com títulos

Entidade divulgou o 
calendário nesta quinta-feira 
(27), pelas redes sociais

Clube levou para os cofres 
uma fortuna apenas com 
conquistas em 2020EMPATE COM SABOR DE DERROTA

Clube alvinegro saiu na 
frente no placar, mas 
com gol contra, cedeu o 
empate contra o Náutico

Luciano Marcos / ABC
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Enquanto o coronavíros 
apavora pessoas e 
mercados pelo planeta, 

no Brasil mais esta inquietação 
se soma a outras de caráter 
igualmente prático. Não diz 
respeito à saúde das pessoas, mas 
à saúde das instituições.

Em ambos os casos, será preciso 
decisão, coisa que anda em falta no 
governo federal.

Vejam, por exemplo, a indecisão 
do presidente Bolsonaro quanto 
a ampliar ou não a vigência da 
operação de Garantia da Lei de 
Ordem (GLO) que está sendo 
realizada no Ceará, dadas as 
condições produzidas pelo motim de 
policiais militares.

A GLO, que autoriza o emprego 
das Forças Armadas no estado, 
está programada para terminar 
nesta sexta-feira, e o Governo do 
Ceará já pediu a prorrogação. 
Acontece que, depois de se reunir 
ontem com o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, 
e o da Defesa, Fernando Azevedo e 
Silva, para decidir justamente se 
as Forças Armadas permanecerão 
ou não nas ruas do Ceará, coube 
ao ,inistro da Defesa transmitir 
a indefinição do governo federal. 
“O presidente ainda não decidiu”, 
declarou Azevedo e Silva.

Pode ser que isso mude a 
qualquer momento, mesmo antes 
da publicação deste editorial que 
está sendo escrito no meio da tarde 
de quinta-feira, porém, uma coisa 
é certa: a indecisão presidencial 
revela uma situação que, por si só, 
enche de dúvidas uma ação que 
deveria ser líquida e certa: as tropas 
de segurança não poderiam sair de 
lá sem uma solução.

Como se sabe, as operações de 
GLO só podem ser decretadas pela 
Presidência, sendo empregadas “em 
graves situações de perturbação da 
ordem”, quando “há o esgotamento 
das forças tradicionais de 
segurança pública”, na definição do 
próprio Ministério da Defesa.

Pois bem. O Exército está nas 
ruas do Ceará desde o último dia 
21, um dia depois de o presidente 
editar o tal decreto de Garantia da 
Lei de Ordem (GLO) a pedido do 
governo cearense. Isso aconteceu 
dois dias antes do ministro Sergio 

Moro sobrevoar Fortaleza para 
“acompanhar” a situação.

É um caso que dispensa 
vacilação, a menos que se queira 
passar a mão na cabeça dos 
amotinados, coisa que o Governo do 
Ceará não quer fazer se oferecesse 
uma anistia, mas que já aconteceu 
anteriormente e, por ironia, pelas 
mãos de Cid Gomes, o então 
governador e hoje senador licenciado 
(e baleado).

A paralisação da PM lá 
começou no último dia 18, quando 
encapuzados se intitulando agentes 
das forças de segurança invadiram 
quartéis e danificaram viaturas, 
que são patrimônio público, e três 
PMs foram presos em Fortaleza 
por cercar um carro da polícia e 
esvaziar os pneus.

Enquanto isso, o presidente 
Bolsonaro cogita voltar com tudo 
à tese de excludente de ilicitude, o 
que para muitos é o próprio direito 
de matar para uma corporação 
que, numericamente falando, é 
bem maior do que toda as Forças 
Armadas reunidas – daí a razão 
constitucional de ser a força de 
reserva, proibida de se amotinar ou 
entrar em greve.

Se o coronavíros já apavora, 
espere por mais esta novidade 
subproduto do desvario do governo.

Clima de pressão

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Desde o segundo semestre do ano passado, o 
tema “Novo Plano Diretor de Natal” tem estado 
presente entre os natalenses. Seja em eventos 

técnicos, consultas públicas, debates entre parlamen-
tares ou mesmo nas conversas de esquina. Felizmente, 
podemos dizer que já há pelo menos um consenso em 
relação ao tema: é imprescindível mudar o atual docu-
mento que rege todas as intervenções urbanísticas de 
nossa cidade.

As regras em vigor, que datam de 2007 (comple-
tando, portanto, 13 anos este ano), além de estarem 
claramente em descompasso com os atuais contextos 
social, econômico e ambiental, foram construídas tendo 
como base uma visão excessivamente conservadora que 
ao longo destes anos vem tolhendo severamente o de-
senvolvimento da capital potiguar, nos levando a perder 
espaços preciosos como destino de investimentos para 
capitais vizinhas, como João Pessoa, Fortaleza e Recife.

Há muitos pontos que comprovam este anacronismo 
e a barreira criada pelo atual Plano Diretor. Por exem-
plo, especialistas afirmam que a cidade está subutili-
zando, de maneira flagrante, a infraestrutura que já 
tem implantada, em virtude de não permitir taxas de 
adensamento urbano razoáveis em seus principais bair-
ros (e, todos nós sabemos, implantar uma infraestrutura 
urbana não é simples e nem barato).

Basta dizer que, enquanto a Organização das Nações 
Unidas reconhece como ideal, aceitável e sustentável 
dos pontos de vista ambiental, social e econômico, o 
volume de 250 habitantes por hectare (área equivalente 
a um terreno medindo 100mx100m) em todas as cidades 
do mundo, em Natal esta taxa hoje é de 50 habitantes 
por hectare. Portanto, temos potencial para, de maneira 
equilibrada e em perfeita sintonia com os mais mo-
dernos conceitos de qualidade de vida, multiplicar por 
até cinco vezes o adensamento em muitas das áreas de 
nossa cidade.

Não tenho dúvidas – e minha certeza advém de 
inúmeras conversas e reuniões de trabalho que venho 
tendo com técnicos, professores, estudiosos e autorida-
des no tema, de Natal, do RN e de todo o país – de que 
readequar nosso Plano Diretor terá um impacto direto, 
profundo e imediato na retomada do crescimento de 
Natal, trazendo a reboque o incremento de ocupação e 
renda para o nosso povo e ajudando a criar um círculo 
virtuoso na cidade.

Diante disso, é imperioso que toda a sociedade se 
envolva e cobre o debate e a aprovação do novo Plano 
Diretor ainda este ano. Não podemos transigir nisso. 
Este precisa ser um compromisso de todos os natalenses 
com Natal. Não há mais tempo a perder!

Novo Plano Diretor: compromisso
de todos os natalenses com Natal

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
ÁGUAS DE MARÇO

Depois de liderar uma bem 
avaliada programação de Carnaval, 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
terá dois temas espinhosos para 
administrar nas próximas semanas: 
a inevitável reforma da Previdência 
Municipal e a reação pública ao 
reajuste das passagens de ônibus. A 
ver como o prefeito, que é habilidoso 
politicamente, vai lidar com a 
provável crise.

MÁ HORA
Apesar de legítimo, o reajuste 

das tarifas vem – mais uma vez – 
em hora inoportuna. Será mais um 
aumento que acontece sem que o 
Município consiga concluir a licitação 
do sistema público de transporte. 
Nem o edital de convocação foi 
publicado.

PREVIDÊNCIA I
Ficou para segunda-feira 

(2) a definição dos membros da 
comissão especial que vai discutir 
a reforma da Previdência Estadual 
na Assembleia Legislativa. Está 
marcada para esta data uma reunião 
da Mesa Diretora com lideranças 
partidárias.

PREVIDÊNCIA II
Ontem, a Coluna informou que 

As contas do governo registraram superávit 
primário de R$ 44,124 bilhões em janeiro deste 
ano, informou nesta quinta-feira (27) a Secretaria 

do Tesouro Nacional. Quando as receitas do governo 
superam as despesa com impostos e contribuições, o 
resultado é superavitário. Quando acontece o contrário, 
há déficit. O conceito primário não engloba os gastos 
com juros da dívida pública. Segundo o Tesouro 
Nacional, esse foi o maior superávit fiscal, para meses 
de janeiro, de toda a série histórica, que teve início em 
1997, em valores corrigidos pela inflação. Com isso, foi o 
maior valor em 24 anos.

Contas em alta

nenhum deputado está interessado 
em assumir a relatoria da proposta, 
com medo de se “queimar” em pleno 
ano eleitoral.

NÃO É NÃO I
Nem mesmo um pedido do ex-

presidente Lula parece convencer 
a deputada Natália Bonavides 
(PT-RN) a disputar a Prefeitura do 
Natal em 2020. Em nova entrevista, 
desta vez a um canal no YouTube, a 
parlamentar voltou a dizer que quer 
continuar no mandato em Brasília 
e que o PT tem outros nomes para 
concorrer, como o senador Jean Paul 
Prates e Alexandre Motta.

NÃO É NÃO II
Com a decisão de Natália de não 

concorrer, o nome mais cotado dentro 
do PT para disputar a sucessão 
do prefeito Álvaro Dias é o médico 
Alexandre Motta, que foi candidato 
ao Senado em 2018. No Carnaval 
de Natal, ele circulou ao lado da 
governadora Fátima Bezerra.

COMUNICADO
Excepcionalmente nesta sexta-

feira (28), a edição impressa do Agora 
RN não publica “Canal 1”, editada 
por Flávio Ricco. A coluna volta 
à publicação normal na edição de 
segunda-feira (2).

Marcelo Queiroz  ►  Presidente do Sistema Fecomércio RN
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Professores da rede estadual de 
ensino farão uma assembleia na 
manhã desta sexta-feira (28) que 
poderá resultar na aprovação de 
um indicativo de greve da categoria 
no Rio Grande do Norte. O encon-
tro acontecerá na Escola Estadual 
Winston Churchill, na Cidade Alta, 
em Natal, a partir das 8h30.

Os educadores cobram do Es-
tado o pagamento do novo piso sa-
larial do magistério, definido pelo 
governo federal em janeiro e que 
precisa ser cumprido pelos governos 
estaduais e prefeituras de todo o Pa-
ís. O reajuste anunciado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro foi de 12,84%.

Com o aumento, o piso nacional 
do magistério saiu de R$ 2.557,74 
para R$ 2.888,24, para uma jor-
nada de 40 horas semanais. O Rio 
Grande do Norte paga atualmente 
R$ 2.686,25 para um professor com 
licenciatura em início de carreira 
para uma jornada de 30 horas, isto 
é, acima do antigo piso nacional.

Em assembleia na semana 
passada, os professores rejeitaram 
uma proposta de pagamento esca-
lonado apresentada pelo governo. 
A gestão estadual sugeriu dar um 
aumento de 4,28% em maio deste 
ano, mais 4,28% em janeiro do ano 
que vem e outros 4,28% em abril de 
2021, sem proposta para quitar o 

retroativo a janeiro de 2020.
De acordo com o professor Jo-

sé Teixeira, coordenador geral do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do RN (Sinte), a 
proposta não agrada. Ele disse que 
a categoria espera o pagamento 
imediato do reajuste ou pelo menos 
uma proposta para aplicação do 
novo piso salarial até o fim de 2020.

Mesmo que o indicativo de gre-
ve seja aprovado nesta sexta-feira, 
o movimento só terá início se for 
confirmado em nova assembleia 
na próxima quarta-feira (4). Até 
lá, explica Teixeira, professores e 
representantes do governo podem 
chegar a um entendimento que 
evite a greve.

Em nota, a Secretaria Estadual 
de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Seec) registrou que o “canal 
de diálogo” está aberto com os pro-
fessores e que, por isso, há margem 
para negociação. A pasta, contudo, 
mantém a proposta original e diz 
aguardar que os professores apre-
sentem uma alternativa “obser-
vando o atual cenário econômico 
do Estado”. Desde janeiro de 2019, 
está em vigor um decreto que reco-
nhece situação de calamidade nas 
finanças públicas do RN.

O coordenador do Sinte afirmou 
que a contraproposta dos professo-

Assembleia do sindicato dos professores da rede estadual na semana passada

Professores da rede estadual cobram
novo piso e ameaçam entrar em greve
Em assembleia na semana passada, os professores rejeitaram uma proposta de pagamento escalonado apresentada
pelo governo. Estado diz que aguarda posicionamento do sindicato e afirma que “canal de diálogo” está aberto

Educação

Sinte / Divulgação

O Rio Grande do Norte teve em 
2020 a maior redução no número 
de crimes violentos durante o pe-
ríodo do Carnaval dos últimos oito 
anos. De acordo com o Governo do 
Estado, entre os dias 21 a 25 de fe-
vereiro, foram registrados 16 con-
dutas violentas letais intencionais, 
contra 26 ocorrências no ano pas-
sado – uma diminuição de 38,5%.

Na série histórica, é a menor 
quantidade de crimes durante o 
Carnaval desde 2012, quando fo-
ram registrados apenas 12 casos.

Segundo o governo, a Polícia 
Militar, a Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária (Se-
ap), o Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Norte, o Instituto 
Técnico-Científico de Perícia (Itep) 
e a Polícia civil trabalharam em 
conjunto para garantir a seguran-
ça dos foliões.

Na Operação Carnaval, duas 

mortes foram registradas pela PM 
nas rodovias estaduais em 2020, 
uma a menos do no ano passado. 
O número de acidentes no trânsito 
também apresentou redução: fo-
ram sete neste ano, contra oito em 
2019.

“Esse resultado só foi possí-
vel porque o Governo do Estado 
investiu nas diárias operacionais 
pagas a mais a 10 mil agentes de 
segurança pública, o que repre-
senta um investimento de mais 
de R$ 3 milhões”, afirmou a go-

vernadora Fátima Bezerra em 
entrevista coletiva nesta quin-
ta-feira (27) para apresentar os 
resultados alcançados.

A Polícia Militar divulgou 
também que apreendeu 31 armas, 
conduziu 77 pessoas, recuperou 33 
carros e apreendeu 55 Kg de dro-
gas. O Comando de Policiamento 
Rodoviário Estadual divulgou, por 
sua vez, que abordou mais de 6 mil 
veículos e efetuou 5 prisões. Na 
Operação Lei Seca, foram quase 1 
mil veículos abordados.

Na Operação Saturação, da 
Seap, 686 policiais penais realiza-
ram revistas diárias nas unidades 
prisionais. De acordo com a secre-
taria, quase 7 mil detentos foram 
revistados nos 17 presídios do RN.

O Corpo de Bombeiros, além 
disso, afirmou que realizou 229 
atendimentos ao público nos prin-
cipais polos de Carnaval do Estado.

Governadora Fátima Bezerra cumprimenta policiais durante Carnaval em Natal

RN tem redução da violência durante Carnaval
Segurança pública

Elisa Elsie / Governo do RN

res já está posta: pagamento ime-
diato ou, no máximo, escalonado 
até o fim de 2020. “É verdade que 
estamos em outra conjuntura onde 
se fala muito em crise econômica, 

mas nós não somos culpados. Isso 
aconteceu por uma série de fatores 
que foram provocados ao longo do 
tempo”, argumentou José Teixeira.

Sobre o pagamento do retro-
ativo, a Secretaria de Educação 
voltou atrás e já prometeu quitar 
o passivo. A forma de pagamento, 
contudo, será definida junto aos 
professores e à equipe econômica.

A Seec observa ainda que, em 
2020, o reajuste definido pelo go-
verno federal para o piso salarial 
do magistério superou muito os 
aumentos concedidos nos últimos 
anos. A pasta registrou que, em 

2017, o reajuste foi de 7,64%; em 
2018, de 6,81%; e, no ano passado, 
de 4,17%. Em 2020, o aumento foi 
de 12,84% - ou seja, maior do que o 
acumulado nos últimos dois anos.

NATAL
Já os professores da rede mu-

nicipal de ensino aguardam que a 
Prefeitura do Natal apresente uma 
primeira proposta para pagamen-
to do novo piso do magistério. Até 
agora, a gestão municipal não dis-
se como pretende pagar o reajuste. 
Na capital, a categoria convocou 
uma assembleia para a próxima 
sexta-feira (6) para discutir tam-
bém a possível aprovação de um 
indicativo de greve.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação informou ao Agora RN que 
aguarda decisão do prefeito Álvaro 
Dias sobre o assunto. Em janeiro, 
pelas redes sociais, o prefeito afir-
mou que iria “analisar” o tema. 
“Quando houver possibilidade de 
arcar com esse aumento sem com-
prometer o pagamento em dia do 
funcionalismo público, assim fare-
mos”, escreveu Álvaro.

Em Natal, o salário pago ao 
professor em início de carreira é 
de R$ 2.421,79, mas para uma jor-
nada de 20 horas semanais. Para 
40h, o valor é de R$ 4.843,56.

12,84%
DESTAQUE

foi o percentual de reajuste 
aprovado pelo governo federal 
para o piso do magistério

Os juros bancários cobra-
dos no cheque especial de pes-
soas físicas recuaram em ja-
neiro deste ano, primeiro mês 
do teto estabelecido pelo Banco 
Central para essa modalidade 
de crédito. O valor, contudo, fi-
cou pouco acima do permitido.

De acordo com o BC, a ta-
xa média de juros nas opera-
ções com cheque especial caiu 
de 247,6% ao ano (10,9% ao 
mês), em dezembro de 2019, 
para 165,6% ao ano em janei-
ro de 2020 (8,5% ao mês).

O limite, em vigor desde 6 de 
janeiro, é de 8% ao mês, o equi-
valente a cerca de 150% ao ano.

Juros do cheque 
especial caem, 
mas ainda ficam 
acima do limite

Crédito
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Faltou lugar para os profis-
sionais de saúde que foram nesta 
quinta-feira (27) buscar informa-
ções no 1º Fórum de Doenças Res-
piratórias promovido pela Coope-
rativa Médica do Rio Grande do 
Norte (Coopmed-RN), em parceria 
como a Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal (SMS).

Os 156 lugares do auditório da 
Associação Médica do RN foram 
tomados rapidamente e pelo me-
nos 30 pessoas ficaram de pé para 
assistir a uma palestra do médico 
infectologista Kléber Luz, consul-
tor internacional da Organização 
PanAmericana da Saúde para ar-
boviroses e com vasta experiência 
em doenças tropicais.

“Desde que os primeiros ca-
sos do coronavírus surgiram na 
China, a Secretaria Municipal de 
Saúde nos demandou que organi-
zássemos um fórum sobre doen-
ças respiratórias, mas, diante da 
procura que estamos vendo aqui, 
já é possível adiantar que muito 

em breve teremos um segundo 
evento”, comentou Márcio Paiva, 
superintendente da Coopmed-RN.

Segundo Maria Vanessa Ne-
greiros, coordenadora de Projetos 
da cooperativa, é importante que o 
máximo de profissionais de saúde 
compreenda a extensão de um ví-
rus inteiramente novo, cujos pro-
tocolos de prevenção ainda serão 
objeto de mudanças ao longo do 
tempo para aperfeiçoar o trabalho 
de prevenção. “É o conhecimento 
que evitará o pânico e aprimorará 
a colaboração por parte da popula-
ção”, explicou.

Juliana Araújo, diretora do 
Departamento de Vigilância em 
Saúde de Natal, lembrou que, des-
de o surgimento do Covid-19, co-
mo foi batizada a doença causada 
pelo novo coronavírus, o município 
vem seguindo as recomendações 
da Organização Mundial de Saú-
de, do Ministério da Saúde e da 
Secretaria Estadual de Saúde 
frente ao surgimento de possíveis 

casos suspeitos.
“Nosso foco agora é capacitar 

a rede municipal com mais de 
150 pessoas entre profissionais 
médicos, enfermeiros e agentes 
de saúde na padronização de um 

protocolo de como devemos proce-
der diante de um caso suspeito”, 
acrescenta.

Ainda segundo Juliana, o mo-
mento é de capacitação e de con-
versa entre os profissionais para de 

tirar dúvidas e esclarecer a popula-
ção. “É um vírus novo cujos proto-
colos irão mudando com o tempo de 
acordo com as necessidades estabe-
lecidas pela OMS, mas o momento 
agora é obter o máximo de conhe-
cimento para receber, orientar e 
direcionar a população”, resumiu.

Ela adiantou que a primeira 
orientação é que a pessoa porta-
dora de sintoma respiratório evite 
locais com aglomeração, já que se 
trata de um vírus de fácil transmis-
são por meio de contato, saliva, es-
pirro, tosse ou o compartilhamento 
de objetos de uso pessoal.

Uma vez acolhido na rede 
de saúde, o paciente recebe uma 
máscara de procedimento e depois 
é submetido a uma anamnese (en-
trevista), onde é perguntado sobre 
histórico de viagem, por exemplo. 
Os casos considerados graves são 
encaminhados para o hospital de 
referência, o  Giselda Trigueiro. 
No caso de crianças, para o hospi-
tal Maria Alice Fernandes.

Evento, realizado em parceria com Secretaria de Saúde, aconteceu na Associação Médica

Fórum da Coopmed discute coronavírus
Além disso, foram debatidas informações sobre doenças respiratórias em geral, com participação de infectologista Kléber Luz

Saúde

José Aldenir / Agora RN
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As tarifas de ônibus de Natal 
terão reajuste a partir de domingo 
(1º). O aumento será de 6,25% para 
a tarifa paga em dinheiro e de 6,4% 
para o pagamento no cartão de 
transporte. Com isso, a passagem 
vai subir dos atuais R$ 4,00 para 
R$ 4,25 (dinheiro) e de R$ 3,90 pa-
ra R$ 4,15 (bilhetagem eletrônica).

Segundo a Prefeitura, o decreto 
oficializando o reajuste tarifário, 
assinado pelo prefeito Álvaro Dias, 
será publicado nesta sexta-feira 
(28) no Diário Oficial do Município.

Ontem, o Conselho Municipal 
de Mobilidade, formado por repre-
sentantes da Prefeitura e da socie-
dade, chegou a aprovar um reajus-
te maior: para R$ 4,15 (cartão) e R$ 
4,35 (dinheiro). Contudo, o prefeito Usuário vai ter que desembolsar 6% a mais para andar de ônibus em Natal

Tarifa de ônibus em Natal vai subir
para R$ 4,25 a partir de domingo (1º)
Nesta quinta-feira, Conselho Municipal de Mobilidade chegou a aprovar um reajuste maior: para R$ 4,15 (cartão) e R$ 4,35 
(dinheiro). Contudo, o prefeito Álvaro Dias determinou uma redução de 10 centavos no valor; vereador diz que vai à Justiça

Transporte

José Aldenir / Agora RN

Câmara Municipal convoca secretária Elequicina

Nova passagem compromete 20% do salário 
mínimo; Natal terá passagem mais cara do NE

Horas depois de o reajuste 
das tarifas ser anunciado, a Câ-
mara Municipal de Natal aca-
tou um requerimento de autoria 
do vereador Maurício Gurgel 
(PSOL) e decidiu  convocar a 
secretária de Mobilidade Ur-
bana de Natal, Elequicina dos 
Santos, para dar explicações na 
tarde da próxima quarta-feira 
(4) acerca do aumento da passa-
gem de ônibus.

Maurício informou que a 
proposta não estava prevista 
na pauta da reunião do Conse-
lho de Mobilidade, que aprovou 
o reajuste ontem. “É papel do 
gestor público dar explicações à 
população e aos seus represen-

tantes. Trata-se de um reajuste 
acima da inflação, no dia se-
guinte ao Carnaval e sem deba-
te com a Câmara Municipal e a 
sociedade civil”, afirmou.

Até a vereadora Nina Souza 
(PDT), da base governista, con-
cordou com o requerimento. “A 
Câmara tem o tempo todo um 
canal aberto de diálogo com a 
Prefeitura e em nenhum mo-
mento a secretária Elequicina 
falou conosco sobre a necessi-
dade de reajuste das passagens 
de ônibus. A população foi sur-
preendida com a notícia desse 
aumento. Não dá pra concor-
darmos com isso”, pontuou a 
parlamentar.

Com o salário mínimo recém-
-elevado para R$ 1.045 e o valor 
da nova tarifa de ônibus em Natal, 
o trabalhador que depende diaria-
mente do transporte público para 
se locomover dentro da capital te-
rá de gastar quase 20% da renda 
mensal para se locomover.

Como a média mensal é de 24 
dias úteis de trabalho e de duas 
passagens diárias, para quem 
cumpre uma jornada de 40 horas 
semanais, o gasto com passagens 
de ônibus será de R$ 204,00 – no 

caso de quem paga a passagem 
com dinheiro. Isso representa 
19,5% do valor do salário míni-
mo. Para quem utiliza o cartão de 
transporte, o comprometimento 
do salário é de R$ 199,2. O mon-
tante equivale a 19% do que o tra-
balhador recebe por mês.

O novo salário mínimo está em 
vigor desde 1º de fevereiro. O valor 
representa uma alta de 4,7% em 
relação aos R$ 998,00 vigentes ao 
longo de 2019.

Em comparação, as tarifas 

de ônibus de Natal poderão subir 
16,43% em menos de dois anos. Em 
19 de maio de 2018, o valor era de 
R$ 3,65. Um ano depois, em 16 de 
maio de 2019, a tarifa foi para R$ 
4,00 (dinheiro) e R$ 3,90 (cartão).

A partir de domingo, o valor 
da passagem paga em dinheiro na 
capital potiguar será a mais cara 
em todo o Nordeste. Hoje, a pas-
sagem mais cara fica em João Pes-
soa (PB), onde a tarifa é R$ 4,15. 
O menos valor está em São Luís 
(MA): R$ 3,40.

Álvaro Dias determinou uma redu-
ção de 10 centavos no valor final.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), a proposta de reajuste foi 
levada à análise do Conselho de Mo-
bilidade a pedido do Sindicato das 
Empresas de Transporte Urbano 
de Natal (Seturn). A entidade alega 
que a tarifa está defasada e que, 
por isso, empresas têm tido perdas 
financeiras nos últimos anos.

Inicialmente, os conselheiros 
receberam uma proposta que au-
mentava a tarifa para R$ 4,25, em 
valor único, independente da for-
ma de pagamento. Contudo, o cole-
giado decidiu que seria mais justo 
manter a tarifa diferenciada, já que 
um estudo apontou que 70% dos 

usuários pagam a passagem com 
cartão eletrônico – o que atenua o 
impacto do reajuste. Além disso, a 
tarifa mais barata estimula o uso 
do cartão e, com isso, minimiza o 
risco de roubo dentro do transporte 
público, diz a STTU.

Em contrapartida pelo reajus-
te, as empresas de ônibus da capi-
tal potiguar terão de recuperar es-
tações de transferência em até 45 
dias e construir 100 abrigos para 
passageiros em pontos de ônibus, 
em até quatro meses.

Também ficou acertado que 
não haverá pedido de novo au-
mento por causa da próxima con-
venção coletiva de trabalho entre 
as empresas e motoristas e cobra-
dores, prevista para maio.

TARIFAS NAS DEMAIS 
CAPITAIS DO NORDESTE:

Natal (RN) – R$ 4,25 (valor em 
dinheiro) e R$ 4,15 (cartão 
eletrônico)
João Pessoa (PB) – R$ 4,15
Aracaju (SE) – R$ 4,00
Salvador (BA) – R$ 4,00
Teresina (PI) – R$ 3,50
Maceió (AL) – R$ 3,85
Fortaleza (CE) – R$ 3,60
Recife (PE) – R$ 3,45
São Luís (MA) – R$ 3,40
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Ao contrário do que se divulga na usina de 
fantasias sobre Brasília, não há “queda de bra-
ço” com o Congresso pelo controle de R$30 

bilhões do orçamento, porque tudo já foi objeto de 
acordo entre o presidente Jair Bolsonaro e líderes dos 
partidos mais importantes: caberá ao governo decidir 
aplicar metade dos recursos e a outra metade será 
definida pelos parlamentares. O acordo está fechado, 
segundo confirmou nesta quinta o líder do governo 
no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

Esta coluna revelou dias atrás que o presidente e 

líderes mantiveram negociações que consideraram 
muito produtivas. Era o acordo.

Eduardo Gomes lembra que o “orçamento im-
positivo” foi aprovado com apoio de Bolsonaro e 
sua aplicação pela primeira vez explica a polêmica.

Pelo acordo, a metade do Congresso apenas 
troca de bolso no governo: os R$15 bilhões só po-
dem ser aplicados em programas do Executivo.

O acordo não garante ao parlamentar presença 
na inauguração da obra cujos recursos ele garantiu, 
mas o presidente diz que é sua intenção.

Acordo divide R$30 bi entre governo e Congresso

PODER SEM PUDOR

MÃO NO DESPERDÍCIO
Espremidos no banco de trás do carro oficial, 

Tancredo Neves e mais três parlamentares jogavam 
conversa fora. Falavam sobre a importância do sexo 
na vida do homem. Um deles não se sentia à vontade 
com o assunto: era uma deputada correligionária do 
então governador de Minas, conhecida pelo número 
avantajado do sapato. O papo prosseguiu e a moça 
só ouvia os comentários libidinosos dos políticos. 
Percebendo que ela não estava mesmo à vontade, 
Tancredo colocou a mão delicadamente sobre suas 
pernas e suspirou, como um lamento: “Ah, menina... 
já pensou se eu pudesse e se você gostasse?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PASSADOR DE PALAVRA
O governador de São Paulo, 

João Dória, forçou a barra 
para aparecer com o ministro 
Luiz Henrique Mandetta 
(Saúde) em nova coletiva sobre 
coronavírus, repetindo tudo 
o que foi dito na véspera. O 
tucano revelou grande talento 
de “passador de palavra” para 
jornalistas e entrevistados.

‘LOW COST’ ALHEIO
A “agência reguladora” 

Anac não entendeu o espírito 
da coisa: autorizou empresas 
aéreas low cost (“custo baixo”) 
a operar no Brasil mas só 
sabe garantir custo baixo na 
operação da empresa, não para 
o consumidor.

SORVETE NA PRAÇA
Celso de Mello já decidiu: 

após deixar o STF vai residir 
em sua cidade, Tatuí (SP). 

De novo 
está no cio”

Deputado José Medeiros
(DEM-MT) lembrando que o PT 
pediu impeachment de todos os 
presidentes não-petistas

“

Divulgação

Lá, vai poder retomar um velho 
hábito: conversar na praça da 
cidade com amigos de infância e 
tomar sorvete de maracujá.

CONTRA O ATRASO
Senadores próximos a Davi 

Alcolumbre fizeram uma votação 
informal e verificaram que 

Simone Tebet (MDB-MS) é 
a adversária mais forte pela 
presidência do Senado. Mas ela 
tem veto de senadores da velha 
política, até pelo seu papel 
decisiva na derrota do grupo de 
Renan Calheiros.

DEVAGAR, QUASE PARANDO
A última decisão de 2019 

que envolvia um projeto de lei 
foi proferida pelo Senado no 
dia 11 de dezembro. O trabalho 
voltou apenas semana passada, 
após mais de dois meses sem 
analisar uma matéria sequer.

TRANSPARÊNCIA OPACA
A Petrobras tenta se 

afastar da corrupção e da 
falta de transparência, mas 
esconde informações sobre 
funcionários, por exemplo. 
Alega uma portaria assinada 
pelos petistas Guido Mantega e 
Celso Amorim.

Proposta ordinária cria carro oficial clandestino
Proposta ordinária do senador Jaques Wagner (PT-BA), que o presidente do Senado “avalia”, 

extingue as placas oficiais que identificam carros de luxo adquiridos com dinheiro público para 
servir a senadores. Certamente envergonhado da profissão ou da própria história, o senador 
que foi ministro de Dilma não quer mais circular em carrão com placa de senador, mas trocou a 
dignidade de comprar o próprio carro por disfarçar a mordomia com placa fria para não ser notado 
por quem paga impostos. 

PERDERAM O PUDOR
Em 2019, Wagner e Álvaro Dias (Podemos-

PR) solicitaram autorização para substituir 
as placas dos seus carros oficiais por “não 
identificáveis”.

TUDO NA MESMA
Em 2010, eram 89 carros oficiais no 

Senado de 81 parlamentares. Dez anos depois, 
os modelos são mais novos e poucos abdicaram 
da regalia.

MARCA VERGONHOSA
Apenas cinco senadores abrem mão do 

carro oficial com placa preta, segundo o próprio 
Senado. Os demais 76 adoram a mordomia.

A Prefeitura de Macaíba inves-
tiu R$ 187 mil na aquisição de kits 
escolares para serem distribuídos 
aos alunos da rede municipal de 
ensino. O material já começou a ser 
entregue nas escolas.

O prefeito Fernando Cunha e o 
secretário municipal de Educação, 
Domingo Sávio, iniciaram no úl-
timo dia 19 de fevereiro a entrega 
dos materiais escolares. A primeira 
ação aconteceu no Centro Munici-
pal de Educação Infantil Eunice 
Eugênia, no conjunto Monte Lí-
bano. Os kits têm caderno, lápis, 
borracha, giz de cera, apontador e 
cola, entre outros produtos.

Os kits são destinados aos 
alunos do ensino infantil, ensino 
fundamental I e II e EJA. Serão 
distribuídos mais de 9,4 mil con-
juntos, tendo como base o Censo 
Escolar de 2019. Os produtos fo-
ram adquiridos com recursos do 
Salário-Educação e são adequa-
dos conforme a modalidade dos 
estudantes.

Segundo a Prefeitura de Maca-
íba, além de constituírem um estí-
mulo para o desenvolvimento das 
atividades escolares, os kits dis-
tribuídos gratuitamente também 
representam uma economia para 
os alunos e suas famílias.

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante concluiu uma no-
va etapa do programa “Luz pela 
Paz”. A região beneficiada foi a de 
Serrada, na zona urbana, que ago-
ra conta com iluminação pública 
100% em LED.

Foram instaladas 183 novas 
luminárias em um total de nove 
quilômetros de extensão. As lumi-
nárias de LED instaladas geram 
mais luminosidade noturna, mais 
economia e melhor visibilidade aos 
motoristas e população. O valor do 
investimento na iluminação é de 
mais de R$ 329 mil.

“A nova iluminação beneficia 
principalmente aquele pai ou mãe 
de família que chega do seu tra-
balho à noite, ou o estudante que 
volta para casa no final da noite. 
Agora, eles conseguem ver toda a 
extensão da rua e se sentir mais 
seguros”, destaca Breno Slick, mo-
rador da comunidade.

Além disso, todas as unidades 
de saúde da região – UBS Man-

gueirão, UBS Humaitá, Centro 
Médico do Jardim Lola e UBS Jar-
dim Lola − também receberam, por 
meio do programa Saúde Melhor, 
melhorias na pintura geral dos 
prédios.

Prefeitura de Macaíba
entrega 9,4 mil kits escolares

São Gonçalo conclui nova etapa 
do programa “Luz pela Paz”

Educação

Iluminação

Kits têm caderno, lápis, borracha, giz de
cera, apontador e cola, entre outros produtos

Prefeito Fernando Cunha (dir.) entrega kit escolar a estudante do município de Macaíba

Região beneficiada foi a de Serrada

Márcio Lucas / Prefeitura de Macaíba

Prefeitura de São Gonçalo / Divulgação
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A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) confirmou nesta 
quinta-feira (27) suspeita de coro-
navírus em cinco pacientes do Rio 
Grande do Norte. Todos relatam 
sintomas gripais e passagem pela 
Itália, que vive um surto da doença 
nos últimos dias.

Em nota, a Sesap informou 
que, dos três casos notificados na 
quarta-feira (26), dois evoluíram 
para “suspeitos”, um segue em 
investigação e outros três novos 
casos apareceram no Estado nes-
ta quinta – esses já com suspeitas 
confirmadas. 

Até ontem, o Ministério da Saú-
de contabiliza 132 casos supeitos e 
1 confirmado da doença no Brasil.

O médico infectologista Alexan-
dre Motta, integrante do corpo clí-
nico do Hospital Giselda Trigueiro, 
avalia que a população não precisa 
entrar em pânico.

De acordo com a Sesap, um ca-
so deixa a condição de “notificado” e 
se torna “suspeito” quando exames 
preliminares descartam infecção 
por doenças comuns, como a gripe. 
A próxima etapa é o encaminha-
mento de amostras de sangue para 
a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio 
de Janeiro, que vai determinar se 
os pacientes têm mesmo coronaví-
rus ou não.

Na quarta-feira, a Secretaria 
de Saúde Pública informou que 
investigava três possíveis casos 
suspeitos em uma menina de 10 
anos que esteve na China e em 
duas mulheres (uma de 28 e outra 
de 45 anos) que passaram pela 
Itália. A situação dos seis casos 
serão divulgados na manhã desta 
sexta-feira (28). 

Ainda segundo a Sesap, todos 
os pacientes estão em “isolamento 
domiciliar”. Isso significa que os 
pacientes estão em casa, mas com 
recomendação para procedimentos 

especiais. Eles usam máscaras e 
têm de adotar uma série de precau-
ções para evitar o possível contágio 
para outras pessoas.

A Sesap recomenda que pacien-
tes com sintomas gripais e que têm 
histórico de passagem por um de 
16 países (China, Japão, Irã, Viet-
nã, Camboja, Tailândia, Coreia do 
Sul, Coreia do Norte, Singapura, 
Alemanha, Austrália, Emirados 
Árabes, Filipinas, França, Itália 
e Malásia) procurem o serviço de 
saúde mais próximo e evitem locais 
públicos.

Entre 3,2 e 4,2 milhões de pes-
soas vivem na área metropolitana 
de Roma, na Itália, onde apenas 
três casos de coronavírus (Co-
vid-19) foram diagnosticados até 
esta semana, sendo dois deles um 
casal de chineses hospedados da 
cidade.

Em Roma desde o dia 2, Edy 
Stevenin, 61 anos, é natural do 
Vale de Aosta, uma região no noro-
este italiano que faz fronteira com 
a França e a Suíça. Há 31 anos, ele  
trocou os picos cobertos de neve e 
o ambiente cosmopolita da capital 
italiana pela ensolarada Natal.  

Com retorno marcado para o 
Rio Grande do Norte no final de 
março, Edy Stevenin diz que, ao 
contrário do Norte do país, Roma, 
onde ele se encontra nas últimas 
semanas, vive um clima de total 
normalidade, com escolas, museus 

e bares com alta frequência notur-
na abertos.

“O coronavírus aqui em Roma 
só é perceptível por uma ou outra 
pessoa de máscara na rua e por al-
guns itens em falta nos supermer-
cados, talvez pelo excesso de zelo 
de alguns que resolveram estocar 
mais alimentos em casa”, diz ele.

Milão, a 572 Km de Roma, on-
de Edy desembarcou ao chegar de 
Natal, foram registrados até agora 
oito casos confirmados de coronaví-
ros e, por causa disso, escolas, mu-
seus foram fechados, bem como ba-
res proibidos de funcionar à noite.

“Só que agora as autoridades 
lá também decidiram suspender 
essas limitações na medida em que 
vai se percebendo o grau real de le-
talidade do vírus que é ainda uma 
novidade para as autoridades de 
saúde”, encerra o italiano.

Hospital Giselda Trigueiro é a unidade de referência para casos do Covid-19 no RN

Edy Stevenin mora há 31 em Natal

RN tem cinco casos suspeitos de 
infecção pelo novo coronavírus

Em Roma “está tudo normal”,
analisa italiano radicado no RN

Sesap recomenda que os pacientes apresentando sintomas gripais e com 
passagem por países com casos confirmados procurem serviços de saúde

Investigação

Crise

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, 
comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para a prestação 
de serviços de rádio taxi para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 17/03/2020 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 16/03/2020, 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 SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00006/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para 
a Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de monitoramento e análises dos reservatórios 
para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação 
e a proposta será no dia 16/03/2020 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 13/03/2020, 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

O desembargador Galdino To-
ledo, da 9ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP), voltou a validar o 
testamento do apresentador Gugu 
Liberato, morto aos 60 anos após 
sofrer um acidente doméstico em 
Orlando, nos Estados Unidos, em 
novembro de 2019. Proferida na 
quarta-feira de Cinzas (26) a deci-
são nega recurso da companheira 
Rose Miriam di Mateo, que não foi 
incluída entre os herdeiros.

O patrimônio de Gugu é esti-
mado em R$ 1 bilhão e se tornou 
alvo de disputa judicial de Rose Mi-
riam contra seus filhos e a família 
materna do apresentador. Lavrado 
em 2011, o testamento deixa 75% 
dos bens para seus três filhos: João 
Augusto Liberato, de 18 anos, e 
Marina e Sofia, de 15. Os demais 
25% devem ser repartidos por cin-
co sobrinhos. A mãe, Maria do Céu, 
recebeu pensão vitalícia.  

Em dezembro, a médica Rose 
Miriam entrou na Justiça para 
anular o testamento e ter direito a 
75% do patrimônio. Desde então, 
ela teve os pedidos negados. Em 
nota, o advogado Nelson Willians, 
que representa a viúva no processo, 
afirma que o desembargador anali-
sou o recurso de “forma perfunctó-
ria” - ou seja, superficialmente.

A ação corre sob segredo de 
Justiça. Segundo a família do apre-
sentador, a decisão reafirma os 
direitos dos herdeiros previstos no 
testamento de 2011, nega o bloqueio 
dos bens do inventário e mantém 
Aparecida Liberato, irmã de Gugu, 
como inventariante e curadora das 
filhas menores Marina e Sofia.

Ainda segundo a família do 
apresentador, o desembargador te-
ria identificado “o conflito de inte-
resses entre Dra. Rose e seus filhos 
ao deixar claro que ela reclama a 
parte deles na herança”. “Também 
ressaltou que o contrato firmado 
entre Gugu e Rose não indica a 
vontade de viverem sob o mesmo 
teto como se casados fossem”.

“A decisão do desembargador 
privilegiou a boa fé. Tanto quanto 
dos filhos de Gugu e da inventa-
riante. Tudo seguirá conforme 
previsto no testamento”, afirma o 
advogado Carlos Farnesi Regina, 
que representa a família do apre-
sentador, em nota.

Por enquanto, a única vitória 
da viúva na Justiça foi pelo rece-
bimento de pensão. Inicialmente, 
o Tribunal havia arbitrado o valor 
de R$ 100 mil mensais. No entan-
to, a quantia foi reduzida para R$ 
10 mil por mês após recurso da 
família.

Desembargador nega recurso
e confirma testamento de Gugu
Proferida na quarta-feira, a decisão nega
recurso da companheira Rose Miriam di Mateo

Polêmica

Apresentador Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro nos Estados Unidos

Record TV / Divulgação
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 28 de fevereiro de 2020 a 04 de março de 2020 (exceto ofertas de 3 dias, 1 dia e ofertas do dia), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,89
MAÇO

R$0,89
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIA01 OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 28/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

28/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

29/2 A 1/3

SEGUNDA
DA LIMPEZA

2/3

QUARTA
BÁSICA

4/3

TERÇA
DA PADARIA

3/3

OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 28/2/2020 A 1/3/2020

OFERTAS DE DIA01 OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 28/2/2020 OFERTAS DE DIAS06OFERTAS VÁLIDAS DE 28/2/2020 A 4/3/2020

10%

BARRACAS GREEN TIME

29/2 A 1/3

Laranja-pera
Granel 1,89

KG

R$

Alface 
crespa 1,19

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel 2,39

KG

R$

Sem cartão Makro: R$ 4,29 Unid.

Sem cartão Makro:
R$ 4,25 Unid.

Picanha bovina 
Peça, a partir de:

Fralda 
Pampers 
Supersec 
Diversos 
tamanhos, 
pacote 
jumbo

Camarão 
cozido 
congelado 
Netuno 
Descascado, 
pacote c/ 400g

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure 
Embalagem 
promocional 
leve 16, pague 
15 c/ 30m

44,90
KG

R$

52,90
PCT.

R$15,19
UNID.

R$

32,90
PCT.

R$

62,90
PCT.

R$ 59,90
UNID.

R$

14,89
EMB.

R$2,25
UNID.

R$ 2,69
UNID.

R$ 1,75
LATA

R$ 4,79
PCT.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 1kg

Margarina 
Delícia
Unidade 
c/ 250g

Refrigerante Schin
Diversos sabores, 
unidade c/ 2L

Cerveja Schin
Lata c/ 350ml

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

Linguiça tipo 
calabresa defumada 
reta Seara
Pacote c/ 2,5kg

34,90
PCT.

R$ 2,39
GARRAFA

R$6,69
UNID.

R$ 3,09
GARRAFA

R$

4,19
GARRAFA

R$ 2,55
PCT.

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L

Cerveja 
Budweiser
Garrafa c/ 330ml

Cerveja Heineken
Garrafa c/ 330ml

Arroz 
parboilizado 
T1 Namorado
Pacote c/ 1kg

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Cereal Mucilon
Unidade c/ 230g

Arroz 
parboilizado Aro
Pacote c/ 1kg

3,39
PCT.

R$ 4,15
UNID.

R$

2,69
PCT.

R$

Milho-verde 
Aro
Unidade 
c/ 2kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Ventilador 
Mondial 
NV-15 ou V37

14,99
UNID.

R$ 19,89
KG

R$

Amaciante Comfort
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Queijo mussarela Ioga
Peça

1,19
KG

R$

Mamão Formosa
Granel

Abacaxi Havaí
Unidade

2,89
UNID.

R$

Melancia
Granel 1,19

KG

R$

279,90
UNID.

R$
27,99

CADA 
PARCELA

R$

10x

2,59
UNID.

R$ 3,99
UNID.

R$

5,99
UNID.

R$

Bebida láctea 
3 Corações
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 187ml

Requeijão 
cremoso 
Polenghi
Unidade c/ 200g

Energético 
Red Bull
Diversos 
sabores, lata 
c/ 250ml
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pré-frita 
Aurora
Pacote 
c/ 2kg  

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5L  

16,89
PCT.

R$

10,99
GARRAFA

R$

Queijo 
mussarela 
Aro
Peça 20,90

KG

R$ Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g 21,90

EMB.

R$

Flocão 
de milho Bomilho
Pacote c/ 500g

0,85
PCT.

R$

Açúcar cristal 
m&k
Pacote c/ 1kg

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

2,05
PCT.

R$ 2,25
PCT.

R$ 1,09
UNID.

R$

4,39
UNID.

R$

0,79
EMB.

R$ 1,99
UNID.

R$

4,99
UNID.

R$ 0,85
UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$

2,99
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

Achocolatado 
Chocolatto 
Unidade c/ 400g

Lã de aço m&k 
Embalagem c/ 6 
unidades c/ 40g

Água 
sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 2L

Desinfetante 
Ypê Bak 
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Papel A4 
Aro
Resma 
c/ 500 folhas

Banqueta 
Camping 
Greentime
Unidade

Cadeira 
Camping 
Poly c/ 
Braço
Unidade

Arara Standard 
Secalux
Unidade

Festival de 
panelas polida 
Eirilar 
Diversos 
modelos

Garrafa 
térmica 
vogue 
Invicta 
Capacidade: 
750ml

Catchup 
Tambaú 
Unidade 
c/ 1,2kg

Sabonete Even 
Unidade c/ 85g 

Creme dental 
Colgate 
Tripla Ação
Unidade c/ 180g 

Tempero 
Sazón 
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 60g

16,79
EMB.

R$ 17,99
EMB.

R$

10,89
UNID.

R$

16,99
RESMA

R$ 19,90
UNID.

R$ 59,90
UNID.

R$

79,90
UNID.

R$14,79
UNID.

R$ 14,89
UNID.

R$

Papel higiênico 
folha dupla 
Softy’s 
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 
15 rolos c/ 30m

Papel 
higiênico 
folha 
dupla Aro
Embalagem 
promocional 
leve 16, pague 
15 rolos 
c/ 30m

Ração Bonzo
Diversos 
sabores, 
pacote c/ 18kg

74,90
PCT.

R$

Pneu Direction 
Touring
175/70 R14 88T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 28 de fevereiro de 2020 a 04 de março de 2020 (exceto ofertas de 3 dias, 1 dia e ofertas do dia), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio 
são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em 
até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,89
MAÇO

R$0,89
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIA01 OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 28/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

28/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

29/2 A 1/3

SEGUNDA
DA LIMPEZA

2/3

QUARTA
BÁSICA

4/3

TERÇA
DA PADARIA

3/3

OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 28/2/2020 A 1/3/2020

OFERTAS DE DIA01 OFERTAS VÁLIDAS SOMENTE DIA 28/2/2020 OFERTAS DE DIAS06OFERTAS VÁLIDAS DE 28/2/2020 A 4/3/2020

10%

BARRACAS GREEN TIME

29/2 A 1/3

Laranja-pera
Granel 1,89

KG

R$

Alface 
crespa 1,19

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel 2,39

KG

R$

Sem cartão Makro: R$ 4,29 Unid.

Sem cartão Makro:
R$ 4,25 Unid.

Picanha bovina 
Peça, a partir de:

Fralda 
Pampers 
Supersec 
Diversos 
tamanhos, 
pacote 
jumbo

Camarão 
cozido 
congelado 
Netuno 
Descascado, 
pacote c/ 400g

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Max Pure 
Embalagem 
promocional 
leve 16, pague 
15 c/ 30m

44,90
KG

R$

52,90
PCT.

R$15,19
UNID.

R$

32,90
PCT.

R$

62,90
PCT.

R$ 59,90
UNID.

R$

14,89
EMB.

R$2,25
UNID.

R$ 2,69
UNID.

R$ 1,75
LATA

R$ 4,79
PCT.

R$

Margarina Primor
Unidade c/ 1kg

Margarina 
Delícia
Unidade 
c/ 250g

Refrigerante Schin
Diversos sabores, 
unidade c/ 2L

Cerveja Schin
Lata c/ 350ml

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

Linguiça tipo 
calabresa defumada 
reta Seara
Pacote c/ 2,5kg

34,90
PCT.

R$ 2,39
GARRAFA

R$6,69
UNID.

R$ 3,09
GARRAFA

R$

4,19
GARRAFA

R$ 2,55
PCT.

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L

Cerveja 
Budweiser
Garrafa c/ 330ml

Cerveja Heineken
Garrafa c/ 330ml

Arroz 
parboilizado 
T1 Namorado
Pacote c/ 1kg

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Cereal Mucilon
Unidade c/ 230g

Arroz 
parboilizado Aro
Pacote c/ 1kg

3,39
PCT.

R$ 4,15
UNID.

R$

2,69
PCT.

R$

Milho-verde 
Aro
Unidade 
c/ 2kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Linguiça 
de frango 
congelada 
Aurora 
Pacote c/ 5kg

Ventilador 
Mondial 
NV-15 ou V37

14,99
UNID.

R$ 19,89
KG

R$

Amaciante Comfort
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Queijo mussarela Ioga
Peça

1,19
KG

R$

Mamão Formosa
Granel

Abacaxi Havaí
Unidade

2,89
UNID.

R$

Melancia
Granel 1,19

KG

R$

279,90
UNID.

R$
27,99

CADA 
PARCELA

R$

10x

2,59
UNID.

R$ 3,99
UNID.

R$

5,99
UNID.

R$

Bebida láctea 
3 Corações
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 187ml

Requeijão 
cremoso 
Polenghi
Unidade c/ 200g

Energético 
Red Bull
Diversos 
sabores, lata 
c/ 250ml
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. Batata 

pré-frita 
Aurora
Pacote 
c/ 2kg  

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5L  

16,89
PCT.

R$

10,99
GARRAFA

R$

Queijo 
mussarela 
Aro
Peça 20,90

KG

R$ Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g 21,90

EMB.

R$

Flocão 
de milho Bomilho
Pacote c/ 500g

0,85
PCT.

R$

Açúcar cristal 
m&k
Pacote c/ 1kg

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

2,05
PCT.

R$ 2,25
PCT.

R$ 1,09
UNID.

R$

4,39
UNID.

R$

0,79
EMB.

R$ 1,99
UNID.

R$

4,99
UNID.

R$ 0,85
UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$

2,99
UNID.

R$

Molho de 
tomate Maratá 
Unidade c/ 340g

Achocolatado 
Chocolatto 
Unidade c/ 400g

Lã de aço m&k 
Embalagem c/ 6 
unidades c/ 40g

Água 
sanitária 
Clorito 
Unidade c/ 2L

Desinfetante 
Ypê Bak 
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Papel A4 
Aro
Resma 
c/ 500 folhas

Banqueta 
Camping 
Greentime
Unidade

Cadeira 
Camping 
Poly c/ 
Braço
Unidade

Arara Standard 
Secalux
Unidade

Festival de 
panelas polida 
Eirilar 
Diversos 
modelos

Garrafa 
térmica 
vogue 
Invicta 
Capacidade: 
750ml

Catchup 
Tambaú 
Unidade 
c/ 1,2kg

Sabonete Even 
Unidade c/ 85g 

Creme dental 
Colgate 
Tripla Ação
Unidade c/ 180g 

Tempero 
Sazón 
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 60g

16,79
EMB.

R$ 17,99
EMB.

R$

10,89
UNID.

R$

16,99
RESMA

R$ 19,90
UNID.

R$ 59,90
UNID.

R$

79,90
UNID.

R$14,79
UNID.

R$ 14,89
UNID.

R$

Papel higiênico 
folha dupla 
Softy’s 
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 
15 rolos c/ 30m

Papel 
higiênico 
folha 
dupla Aro
Embalagem 
promocional 
leve 16, pague 
15 rolos 
c/ 30m

Ração Bonzo
Diversos 
sabores, 
pacote c/ 18kg

74,90
PCT.

R$

Pneu Direction 
Touring
175/70 R14 88T

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
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A Federação Espírita do Rio 
Grande do Norte promove no dia 
6 de março o workshop “A forma-
ção do Homem de Bem”. O evento 
acontece no Teatro Riachuelo, às 
18h. A atividade será regida pe-
lo orador espírita Haroldo Dutra 
Dias.

Em Natal, Haroldo Dutra Dias 
fará duas apresentações. A primei-
ra terá o tema “Reforma íntima à 
luz do espiritismo,” que tratará de 
aspectos que podem contribuir com 
a transformação do indivíduo para 
desfrutar de uma vida feliz. Na se-
gunda palestra, ele vai trazer o te-
ma central do evento, “A formação 
do homem de bem”, que apresenta-
rá ferramentas para aproximar as 

pessoas dos princípios cristãos.
Durante o evento também ha-

verá sessão de autógrafos dos li-
vros de Haroldo Dutra e interação 
com o público presente, para sessão 
de perguntas e respostas.

Haroldo Dutra Dias nasceu em 
Belo Horizonte (MG). Ele é juiz de 
direito do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, escritor, tradutor e 
conferencista brasileiro. Além dis-
so, ele é especialista em paleonto-
grafia, crítica textual, aramaico e 
francês.

Haroldo Dutra é, hoje, um ativo 
divulgador do espiritismo no Brasil 
e exterior, sendo autor de diversos 
livros. Entre as obras, destaca-se 
a tradução do “Novo Testamento” 

para o português, editada origi-
nalmente pelo Conselho Espírita 
Internacional em 2010. Ele cedeu 
os direitos autorais e patrimoniais 
da obra para a Federação Espírita 
Brasileira.

SERVIÇO:

O quê?
Workshop “A formação 
do homem de bem”, com o
 orador Haroldo Dutra Dias
Quando? 
Dia 6 de março, às 18h
Onde? 
Teatro Riachuelo
Quanto? 
R$ 60Haroldo Dutra Dias é um dos principais conferencistas do espiritismo no Brasil 

Conferencista espírita faz palestra sobre a 
formação do “homem de bem” em Natal
Federação Espírita do Rio Grande do Norte promove workshop evento no próximo dia 6 de março, no Teatro Riachuelo, 
com duas atividades do orador mineiro Haroldo Dutra Dias, um principais nomes do espiritismo no Brasil e no exterior

Transformação

Reprodução

O prazo para enviar a decla-
ração anual do Imposto de Renda 
começa na próxima segunda-fei-
ra (2) e vai até o dia 30 de abril.

O contribuinte precisa ficar 
atento para algumas mudanças. 
A principal delas é que não é mais 
possível deduzir o valor do INSS 
pago aos empregados domésticos. 
O contador e CEO da Way Con-
tabilidade, Péricles Medeiros, 
explica que a mudança aconteceu 
por falta de previsão legal.

“A dedução foi criada em cará-
ter temporário e a lei que previa 
a prorrogação do benefício não 
foi votada pelo Congresso no ano 
passado. Com isso, foi excluído da 
declaração o campo de preenchi-
mento dessa dedução para não 
haver a possibilidade de preen-
chimento errado”, afirma.

Este ano também será possí-
vel doar diretamente na declara-
ção aos fundos controlados pelos 
conselhos nacional, distrital, es-
taduais e municipais do idoso. No 
máximo 3% do valor do imposto 
devido sobre a renda. O débito 
automático em conta corrente 
bancária será permitido somente 
para declaração original ou retifi-
cadora apresentada até o dia 10 
de abril de 2020, para quota úni-

ca ou a partir da primeira quota, 
e entre 11 e 30 de abril de 2020, 
para débitos a partir da 2ª quota.

Precisam declarar os rendi-
mentos ao “leão” os contribuintes 
que receberam rendimentos tri-
butáveis, sujeitos ao ajuste na de-
claração, cuja soma foi superior 
a R$ 28.559,70 no ano passado; 
quem recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40.000,00;  
quem obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos, sujeito à in-
cidência do imposto, ou realizou 

operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e as-
semelhadas; e ainda quem teve, 
em 31 de dezembro, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total 
superior a R$ 300.000,00.

O contribuinte já pode apro-
veitar este fim de semana e orga-
nizar a documentação necessária 
para fazer o envio de informações 
à Receita Federal. Nesta sexta 
(28), termina o prazo para as em-
presas e instituições financeiras 
enviarem aos contribuintes os 
comprovantes de rendimentos 
referentes a 2019. O documento 
pode ser repassado por e-mail, 
baixado na internet ou acessado 
por meio de aplicativos de celula-
res. É importante ainda juntar os 
recibos e gastos com profissionais 
de saúde privados, os demons-
trativos do plano de saúde, entre 
outros.

Segundo Péricles Medeiros, 
fazer a declaração logo no início 
do prazo tem as suas vantagens. 
A principal é para quem tem im-
posto de renda a restituir (rece-
ber), já que os lotes da restituição 
são formados à medida em que 
as declarações são recebidas pela 
Receita Federal.

Prazo para enviar declaração vai até abril

De acordo com Mandetta, serão 75 milhões de doses de vacina contra a gripe

Declaração do Imposto
de Renda terá mudanças

Receita

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

José Cruz / Agência Brasil

O Ministério da Saúde irá an-
tecipar a campanha de vacinação 
contra a gripe por causa do risco 
de surto de coronavírus (Covid-19), 
anunciou nesta quinta-feira (27) o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, em coletiva de imprensa 
realizada no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo.

A campanha, inicialmente pro-
gramada para começar no dia 13 
de abril e ser realizada até meados 
de maio, deverá ter início já em 23 
de março, segundo Mandetta.

Embora a gripe seja causada 
por um vírus diferente (influenza), 
o objetivo da antecipação é evitar 
aumento de doenças respiratórias 
e sobrecarga do sistema de saúde.

De acordo com Mandetta, se-

rão 75 milhões de doses de vacina 
contra a gripe na campanha deste 
ano. Inicialmente, serão vacinadas 
crianças e gestantes. Em seguida, 
os idosos.

O ministro se reuniu nesta 
quinta com o grupo criado para 
monitorar e coordenar ações contra 
a propagação do novo coronavírus 
no estado. Nesta terça-feira (25), o 
Ministério da Saúde confirmou o 
primeiro caso de Covid-19 no Bra-
sil. O paciente é um idoso paulista-
no de 61 anos de idade que chegou 
recentemente da Itália.

Ele foi atendido no Hospital 
Israelita Albert Einstein, encami-
nhado para isolamento domiciliar 
e passa bem, segundo a Secretaria 
da Saúde de São Paulo.

Governo decide antecipar 
vacinação contra gripe no País

Saúde
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HORÓSCOPO

SEX - O diálogo será mais fácil com amigos, 
colegas e pessoas da sua convivência. Viagem 
curta e passeio podem passar por perrengues. 
Atividades comerciais, compra, venda e cobranças 
estão favorecidas. 

SEX - Este pode ser um dia divertido e 
de muito entretenimento, de convites 
para festa e comemorações. O trabalho 
poderá se arrastar. Procure não demorar 
em suas tarefas, mas faça tudo bem feito. 
Recompensas financeiras virão.

SEX - Dia favorável para resolver assunto de 
justiça ou exigir os seus direitos. A saúde é 
um ponto que vai exigir cuidados. Procure 
melhorar sua alimentação e atenção aos 
resfriados. Se for preciso vá ao médico e 
siga o tratamento adequado.

SEX - Hoje, procure ficar mais perto dos 
amigos e das crianças. Só tenha cuidado 
com algumas amizades que podem não ser 
tão sinceras quanto gostaria. Mas com sua 
esperteza vai saber distinguir uns dos outros.

SEX - Hoje o dia será bom para se isolar 
e ficar com seus pensamentos. Isso 
vai refazer suas energias e forças para 
enfrentar o que precisa. Favorecidos 
os estudos e melhoras de seus 
conhecimentos.

SEX - Poderá contar No trabalho, se 
organize melhor para cumprir o combinado. 
Pode resolver interesses financeiros em 
parceria com a pessoa amada. Para quem 
está sem um amor, há previsão de paixões 

SEX - No trabalho, o dia permite 
desembarações e resolução de mal-
entendidos. Troque ideias e pode receber 
informações importantes. Pode chegar um 
dinheiro que não esperava. 

SEX - Evite pedir favores hoje, se envolver em 
fofoca e intriga que sempre conturbam qualquer 
ambiente. O trabalho renderá ótimos frutos e a 
grana virá na hora certa. Na vida afetiva, deixe o 
pessimismo de lado e aposte no amor de seu par. 

SEX - Na família, o ambiente está conturbado 
pelo excesso de trabalho e ocupação de 
todos. A maioria não está tendo muito tempo 
disponível para o outro. Mas a sua liderança 
e o seu papel firme e forte será um exemplo 
para todos.

SEX - Não é hora de lamentar o que passou 
e sim de olhar pra frente e se empolgar com 
seus projetos. Aproveite as experiências vividas 
como escada para um futuro mais promissor. O 
setor das finanças está beneficiado. 

SEX - Valorize quem está próximo a você e 
invista nas amizades que valem a pena. Hoje 
será necessário controlar melhor as despesas 
e não gastar com coisas que não precisa. No 
trabalho, só assuma responsabilidades que 
estejam ao seu alcance. 

SEX - Os astros lhe sorriem, você está com 
sorte e tudo se abre como uma cortina, 
mostrando a luz, a justiça, o progresso e as 
realizações mais importantes. É um momento 
feliz para viajar, para se comunicar com 
pessoas de longe e reatar laços de amizade. 

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

Antônio apresenta formalmente Branca a sua filha Violeta. Samuel não consegue aceitar que seu 
filho namore Sophie. Ruth decide deixar Feijão fora de casa. Roger chama Nadine e Débora para 
pensar em uma solução que contorne a situação com o CLP. Filipa fica furiosa ao descobrir que 
Eric está na casa de Poliana. João defende Feijão e diz que ele não foi o responsável por rasgar a 
almofada. Iure peita seu pai e diz que não irá tolerar que ele desrespeite Sophie. Ester conta para 
Poliana sobre o beijo de Pendleton e Luisa. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela 
a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela se relacionar com alguém. Rafael lê a 
suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa 
em seguir as sessões de fisioterapia com  Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e 
Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas 
que Luna/Fiona mexe com ele. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Danilo e Camila decidem adiar a conversa com Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila 
comentam com Magno, Érica e Danilo sobre o surgimento de Rita. Vitória pede desculpas a 
Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar famosa. Leila insinua para Brenda que Magno quis a 
separação para ficar com Betina. Érica e Sandro se aproximam, mas temem a reação de Raul. 
Sabrina se declara namorada de Ryan.

Regina descobre que Priscila é na verdade filha de Geraldo. Dinho leva um novo pretendente 
para namorar com Meire. A síndica gosta do homem, porém ele é alérgico a gatos e vai 
embora ao ver Bartolomeu. Isabela e Téo conversam com Manuela e os cúmplices no 
estúdio da gravadora. Priscila chega e acha estranho a falsa dupla sertaneja. Clara diz para 
Mateus que acha que Luiz está lhe traindo e por isso deve se separar.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

A escola de samba Águia Dou-
rada é a campeã do Carnaval de 
Natal. A apuração do resultado 
aconteceu na tarde desta quinta-
-feira (27) no Museu de Cultura 
Popular Djalma Maranhão. Sob 
o título “Da literatura de cordel 
ao imaginário popular: Câmara 
Cascudo”, o enredo da agremiação 
teve o objetivo de resgatar o folclore 
popular.

Como resultado da avaliação 
de 12 quesitos, a Águia Dourada 
conseguiu 114,05 pontos pelo Gru-
po A. Em segundo lugar, ficou a 
Malandros do Samba, com 113,08. 
Em terceiro, ficou a escola Balanço 
do Morro, que perdeu 3 pontos por 
não obedecer à quantidade mínima 
de baianas. Já em quarto ficou a 
Acadêmicos do Morro com 99,15. 
Foram avaliados: bateria, samba-
-enredo, enredo, evolução, fantasia, 
conjunto, mestre-sala e porta-ban-
deira, alegorias, adereços, harmo-
nia, comissão de frente e duração 

do desfile.
Este foi o primeiro título da 

escola, que é baseada no bairro 
do Alecrim. “Não queremos que a 
nossa cultura se perca, como vem 
acontecendo. Através do nosso que-
rido historiador e escritor Câmara 
Cascudo, que tanto contribuiu pa-
ra o desenvolvimento cultural do 
nosso estado, esperamos trazer de 
volta a arte local”, contou Luiz de 
França, presidente da agremiação.

Pelo Grupo B, a vencedora foi a 
escola Batuque Ancestral, que foi 
promovida e desfilará pelo Grupo A 
no próximo ano. “A maioria de nós 
já sofreu preconceito por causa da 
cor da pele. Promover a nossa re-
sistência é importante para supe-
rar o racismo”, disse Carlos Brito, 
presidente da agremiação. Neste 
ano, o tema do samba-enredo foi 
“Quilombo chamado Brasil: resistir 
para existir”.

Os desfiles aconteceram no últi-
mo sábado (22) e domingo (23).

O padre Reginaldo Manzotti 
está internado desde a última 
terça-feira, 25, em um hospital 
na cidade de Curitiba, no Paraná, 
segundo comunicado divulgado 
por sua assessoria de imprensa 
nesta quinta-feira, 27.

“O sacerdote estava em Pal-
mas (Tocantins) para participar 
de um evento de evangelização e 
no seu retorno a Curitiba se sen-
tiu indisposto e foi encaminhado 
ao hospital”, informa a nota.

Na sequência, prossegue: 
“O mesmo apresenta melhora 
clínica e segue fazendo exames 
complementares. Ainda não há 
previsão de alta”.

O padre Reginaldo Manzotti 
também aproveitou para deixar 

um recado e pedir que seus se-
guidores rezem por ele.

“Queridos filhos e filhas, sei 
da vossa imensa preocupação 
para comigo, sempre me acom-
panhando com orações e prece. 
Já estou recebendo o tratamento 
adequado e medicações e agora 
esperar que o quadro melhore. 
Conto com vossas orações”, disse 
a assessoria de imprensa do re-
ligioso.

Manzotti atualmente é pároco 
na capital paranaense. É famoso 
também pelo trabalho musical, 
o padre já lançou mais de 15 ál-
buns. Ele coordena a Associação 
Evangelizar é Preciso, que faz 
trabalhos de evangelização por 
todo o País.

Objetivo da samba-enredo vencedor foi o de resgatar o folclore popular do RN

Escola Águia Dourada é campeã 
do carnaval de Natal em 2020

Padre Reginaldo Manzotti
é hospitalizado em Curitiba

Resultado

Saúde

Marco Polo Veras / Prefeitura do Natal

Este foi o 1º título da agremiação, que tem sede 
no Alecrim e homenageou Câmara Cascudo
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O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) ofertará 
no Rio Grande do Norte, em 2020, 
cerca de 3 mil vagas de cursos téc-
nicos de aperfeiçoamento e quali-
ficação profissional dentro do pro-
grama Emprega Mais, do governo 
federal. 

O programa — que consiste 
em um sistema de distribuição de 
vouchers para capacitação profis-
sional — é parte do plano “Rotas 
do Crescimento”, do Ministério da 
Economia. Executado pelo Senai,  
a meta é atender aproximadamen-
te 1,3 milhão de trabalhadores, 
entre 2020 e 2022, em todo o país.

 “A ideia é aumentar a compe-
titividade da indústria nacional, 
por meio de programas de aper-
feiçoamento profissional para em-
pregados do setor industrial, como 
também permitir a inserção de de-
sempregados ao mercado de traba-

lho através qualificação”, explica o 
diretor regional do Senai, Emerson 
Batista.

 Ao todo, no Rio Grande do 
Norte, serão 2.198 vagas para em-
pregados da indústria e 716 para 
desempregados indicados pela in-
dústria, ao longo do ano, oferecidas 
pelo programa. A estimativa é ini-
ciar as operações a partir de março, 
com abertura de 150 vagas para 
quem está desempregado e 300 
para trabalhadores da indústria 
potiguar.

 Com o novo sistema de vou-
chers, em vez do atendimento por 
demanda espontânea, explica o 
diretor, será disponibilizado às 
empresas um sistema semelhante 
ao utilizado pelo SINE [Sistema 
Nacional de Emprego], um núme-
ro de cupons para livre indicação 
dos profissionais para cursos de 
aperfeiçoamento e de desempre-

gados para cursos de qualificação 
profissional. O acesso será feito por 
meio de plataformas eletrônicas — 
Brasil Emprega Mais e o Mundo 

SENAI.“Estudo recente da CNI 
mostra que 50% das indústrias 
brasileiras têm dificuldades de 
encontrar mão de obra qualificada, 

com o programa Emprega Mais 
isso será reduzido, porque vai faci-
litar tanto para empresas, quanto 
para quem está fora do mercado de 
trabalho e buscando emprego a ter 
acesso à capacitação profissional 
direcionada à indústria”, afirma 
Emerson Batista.

 A principal mudança, na ava-
liação do diretor regional do Senai, 
Emerson Batista, é a ampliação da 
oferta e a integração de platafor-
mas. 

“Estaremos trabalhando ali-
nhados ainda mais com a real 
demanda da indústria, com oferta 
direcionada, ampliando a capaci-
dade produtiva e reduzindo a rota-
tividade de pessoal”, disse.

 O programa não gera despe-
sas ao Orçamento Geral da União, 
uma vez que serão usados recursos 
da contribuição compulsória das 
indústrias ao Sistema S. 

Diretor regional do Senai, Emerson Batista; “ampliação da oferta de trabalho”

Senai oferta 3 mil vagas de qualificação 
dentro do programa Emprega Mais no RN
Projeto de aperfeiçoamento profissional vai capacitar 2.198 trabalhadores do setor industrial no Rio Grande do Norte e 
abrir outras 716 vagas para desempregados; expectativa do Senai é iniciar as primeiras turmas no neste mês de março

Aperfeiçoamento

Unicom / Fiern

 A unidade do Senac instala-
da na Zona Norte de Natal abriu 
matrículas para o curso Técnico 
em Enfermagem. Com uma média 
de duração de três anos, o curso 
é direcionado para quem deseja 
aprender uma profissão ou mesmo 
complementar a formação acadê-
mica já adquirida.

Os estudantes serão capacita-
dos para atuar em diferentes ní-
veis de atenção à saúde, podendo, 
após formados, trabalhar em uni-
dades de saúde. 

A certificação nesta área é tam-
bém uma opção a mais para quem 
está sempre atento aos editais de 
concurso público e processos sele-
tivos na área da Saúde, que con-
tam com vagas disponíveis para 
este cargo. Com cerca de 30 vagas 
e início das aulas previsto para o 
próximo dia 9 de março, o aluno 
tem à disposição o laboratório de 
enfermagem, que conta com equi-
pamentos modernos e funcionais, 
corpo docente composto por enfer-
meiros experientes e parcerias de 
estágio com importantes estabele-
cimentos da área da saúde. 

Para o diretor regional do Se-

nac, Raniery Pimenta, além de 
aprender e aperfeiçoar as habili-
dades, quem opta pela formação 
nos cursos do Senac contam com a 
oportunidade de melhor se posicio-
nar no mercado de trabalho, com 
uma certificação que se diferencia 
pela excelência do ensino aplicado 
pela instituição. “Somos referência 
quando se fala em educação pro-
fissional, atuando no mercado há 

sete décadas”, destacou.
No final das capacitações, 

o concluinte obtém certificado 
reconhecido em todo território 
nacional.

Os interessados podem efetuar 
sua matrícula em qualquer uni-
dade do Senac. Informações deta-
lhadas sobre valores e matrículas 
podem ser obtidas pelo telefone 
(84) 4005-1000.

Com cerca de 30 vagas,  o início das aulas previsto para o próximo dia 09 de março

Senac Zona Norte abre matrículas para 
o novo curso técnico em enfermagem

Formação

Reprodução  / Senac

Macaíba vai receber Parque 
Tecnológico e Científico

Pesquisa

 Até o final do próximo ano, 
o Rio Grande do Norte deverá 
colocar em funcionamento o 
Parque Científico e Tecnológico 
Augusto Severo, construído na 
unidade do Instituto Santos 
Dumont, no município de Ma-
caíba, região metropolitana de 
Natal. 

Inicialmente o parque terá 
atividades voltadas para as áre-
as de energias renováveis, pre-
venção e reabilitação em saúde 
e Indústria 4.0 com o objetivo 
de promover o desenvolvimento 
social e econômico do estado. 

O projeto  já possui uma área 
construída de 15 mil metros 
quadrados e está aguardando 
um recurso do Banco Mundial 
para entrar em operação, foi 
apresentado pela assessora do 
Gabinete da Reitoria da UFRN, 
professora Angela Paiva, para 
os membros do Conselho Deli-
berativo do Sebrae, que reúne 
representantes 15 instituições 
e entidades públicas e privadas.

Na opinião de Angela Pai-
va não há desenvolvimento 
econômico sem ter como base 

os conhecimentos científico e 
tecnológico. E o Parque Cientí-
fico e Tecnológico unirá o setor 
governamental, o produtivo e 
as universidades e institutos 
de pesquisas. “É um ecossiste-
ma de empreendedorismo e de 
inovação, buscando se construir 
as soluções para os problemas 
de uma indústria ou mesmo de 
um organismo governamental 
em forma de novos produtos ou 
processos, garantindo o aperfei-
çoamento dos processos produ-
tivos”, encerra.

Ângela Paiva coordena no parque

Agência Sebrae
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PATROCÍNIO

O Flamengo confirmou o favo-
ritismo neste começo de tempo-
rada e faturou as três taças que 
disputou até o momento, fato que 
já valeu ao clube um ganho de R$ 
8,799,960 milhões em premiações. 
A maior parte desta quantia veio 
com a conquista da Recopa Sul-
-Americana, nesta quarta-feira, 
contra o Independiente Del Valle.

O rubro-negro não teve dificul-
dade para fazer 3 a 0 contra a equi-
pe equatoriana, em um Maracanã 
com quase 70 mil pessoas em festa. 

Na partida de ida, as duas equipes 
empataram por 2 a 2 no Estádio 
Atahualpa, em Quito. Pela compe-
tição, o clube carioca faturou US$ 2 
milhões (R$ 8,6 milhões).

No último fim de semana, 
o título levantado foi o da Taça 
Guanabara, após vitória por 2 
a 1 contra o Boavista, no Mara-
canã. Pelo primeiro turno do Es-
tadual, entraram nos cofres R$ 
1.799,960,00. Foram 500 mil fixos, 
mais 60% da renda do jogo (total: 
R$ 2.166.600,00).

Já a Supercopa do Brasil, pri-
meira das três conquista obtidas 
pelo Flamengo em um intervalo de 
11 dias, rendeu R$ 5 milhões. O tí-
tulo, que reuniu os ganhadores do 
Campeonato Brasileiro e da Copa 
do Brasil na temporada passada, 
veio com um 3 a 0 sobre o Athleti-
co-PR no estádio Mané Garrincha, 
em Brasília.

2019: MAIS DE R$ 150 
MILHÕES EM PRÊMIOS

Pelo Carioca, o Flamengo 

recebeu R$ 4,65 milhões. Com o 
título nacional embolsou outros 
R$ 33 milhões. Já o prêmio pela 
Copa Libertadores foi de R$ 93 
milhões. Até mesmo as competi-
ções que não terminaram em con-
quistas foram positivas pelo lado 
financeiro.

O vice-campeonato Mundial, 
contra o Liverpool, rendeu R$ 
16,8 milhões. Na Copa do Brasil, a 
queda nas quartas de final da Co-
pa do Brasil valeu outros R$ 3,15 
milhões.

TRÊS TROFÉUS E 
R$ 9 MILHÕES

Flamengo arrecadou 
quase R$ 9 mi, 
nas três últimas 
conquistas nacionais e 
internacionais que ob 
teve em 2020
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JVC COMERCIAL LTDA – POSTO IMPERIAL 2+ inscrito sobre CNPJ 35.298.330/0004-32 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação 
da Licença de Operação para um Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos com capacidade de 90m³ de armazena-
mento localizado na Avenida Presidente Dutra 328 – Santa Luzia - Mossoró - RN

Ciro da Fonseca Ferreira
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

 PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:

- Licença de Operação – LO da Linha de Surgência do poço 7-CLB-1-RN com validade até 21/02/2023, Localizado 
no campo COLIBRI, Assentamento Riachão, zona rural do município de Gov. Dix-Sept Rosado/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

POSTO PAUFERRENSE LTDA inscrito sobre CNPJ: 04.661.568/0001-04  torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Renovação da Li-
cença de Operação de nº 2019-147442/TEC/RLO-0968, com validade de 18/04/2026 para uma REVENDA VAREGISTA 
DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS com capacidade total de 360 M3 Localizado na Rua da Independência 2010 – Centro 
- Pau dos Ferros - RN.

Maison Wandorthe de Fontes Rêgo
Sócio Proprietário.

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA, inscrito no CNPJ: 11.290.066/0001-80, torna público 
que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de transporte de cargas perigosas em favor do empreendimento 
localizado na Rua Monsenhor Freitas, 60 – Centro - Parazinho/RN.

Ricardo Bruno dos Santos
Diretor

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

TARCÍSIO FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 094.143.594-60, torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação, com 
prazo de validade até 27/02/2022, em favor de um Parque de Vaquejada, localizado na RN – 023 ou RN – 120 (Estrada 
que liga João Câmara a Bento Fernandes), Parque Asa Branca, s/n, Zona Rural, João Câmara/RN.

TARCÍSIO FERREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO

SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 
suas atribuições legais, previstas no art. 12, b, § 3º do Estatuto, convoca Assembleia Geral Extraordinária, para reunir-se 
às 19:00 horas, em primeira convocação ou às 19:30 horas, em segunda convocação no dia 09 de março de 2019, na 
sede do sindicato, localizada à Rua Açu, nº 506, Tirol, em Natal/RN, com o quórum previsto no estatuto, para seguinte 
ordem do dia: Autorizar à Diretoria negociar a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e constituir Comissão para 
esse mister, autorizar a inclusão na Convenção  Coletiva de Trabalho do REPIS – Regime Diferenciado de Piso Salarial, 
a TNC –Taxa Negocial Convencional, a Contribuição Confederativa e aprovar descarte de bens móveis inservíveis. Não 
havendo conciliação, fica a diretoria desde já autorizada a promover dissidio coletivo. Natal/RN, 27 de fevereiro de 2020.  

Gilberto de Andrade Costa
Presidente

SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições legais, previstas no art. 17, III,  do Estatuto Social, convoca Assembleia Geral Ordinária para cumprimento da 
exigência contida no Inciso II do art. 10, para reunir-se às 18:00 hs, em primeira convocação ou às 18:30 hs, em segunda 
convocação, do dia 09 de março de 2020, na sede do sindicato, localizada à Rua Açu, nº 506, Tirol, em Natal/RN, para 
apreciar e julgar as contas da diretoria, exercício 2019, assim como outros assuntos de interesse do segmento. Natal/
RN, 27 de fevereiro de 2020. 

Gilberto de Andrade Costa
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

Com mais de 520 casos confir-
mados de coronavírus na Itália, 
o Covid-2019 chegou nesta quin-
ta-feira ao futebol profissional do 
país. Um jogador da Pianese, que 
disputa a Série C, foi diagnosti-
cado com a doença. O atleta, que 
não teve o nome revelado, mora na 
pequena cidade de Abbadia San 
Salvatore, na região da Toscana. 
Ele teria contraído o vírus em uma 
viagem para visitar os pais que mo-
ram na Emilia-Romagna.

O jogador tem 22 anos e foi in-
ternado em um hospital em Siena 
assim que a doença se manifstou. 
Sengundo informações oficiais, ele 
está em boas condições de saúde 
e em observação. Os sintomas no 
atleta começaram aparecer no sá-
bado, dia 22, um dia antes do jogo 
contra a Juventus B, pela 27ª roda-
da da Série C.

Apesar de ter tido contato com 
os companheiros de equipe, ele não 
entrou em campo para a partida. A 
Pianese é uma equipe da cidade de 
Piancastagnaio, na Toscana, mas 
desde o início da temporada manda 
seus jogos em Grosseto. O time é o 
vice-lanterna da Chave A da Série 
C do Campeonato Italiano.

O coronavírus também atrapa-
lhou o trabalho do técnico italiano 
Giuseppe Sannino no Honvéd, da 
Hungria. O tradicional time do 
país resolveu afastar temporaria-
mente o treinador e seu auxiliar, 
Alessandro Recenti, de suas fun-
ções. “Eles podem ter entrado em 
contato com pessoas que moram 
nas áreas afetadas pelo coronaví-
rus. Os treinadores italianos não 
mostraram nenhum sintoma, mas 
eles não participaram do treina-
mento e não estarão presentes no 
jogo de sábado por precaução”, ex-
plicou o Honvéd em nota.

Para o duelo com o Diósgyöri, 
o Honvéd será comandado pelo 
ex-jogador István Pisont. O time é 
o quinto colocado do Campeonato 
Húngaro.

Os golfistas italianos Edoardo 
Molinari e Lorenzo Gagli estão em 
quarentena em Omã também por 
causa da epidemia de coronavírus. 
Os dois atletas foram isolados em 
decorrência de uma gripe que Ga-
gli contraiu na semana passada. 
Eles estão no país asiático para a 
disputa da terceira edição do Open 
de Omã, na cidade de Mascate.

“Estou bem. Não tenho nenhum 
dos sintomas, nem febre nem frio. 
Estou muito entediado e irritado. 
Espero que esse pesadelo termine 
em breve”, escreveu Molinari em 
suas redes sociais. Nesta quinta-
-feira, o teste de coronavírus que 
Gagli fez deu negativo, disseram 

fontes para a agência de notícias 
Ansa. Os dois golfistas italianos 
deverão disputar o torneio normal-
mente a partir desta quinta-feira.

“É uma decisão inexplicável, 
pois se houvesse risco de contá-
gio, eles teriam de isolar dezenas 
de jogadores e cancelar o torneio”, 
afirmou Gagli.

A Federação Internacional de 
Basquetebol (Fiba) anunciou que 
a partida entre Reyer Venezia e 
Riga, da Letônia, pela Liga dos 
Campeões feminino da modalida-
de, foi cancelada em decorrência do 
coronavírus. O clube letão já tinha 
comunicado que não queria enfren-
tar o clube italiano, mesmo que o 
jogo seria disputado em Liubliana, 
na Eslovênia.

CALENDÁRIO
Na China, as autoridades que 

tentam conter a disseminação do 
coronavírus adiaram o início da 
temporada de futebol por meses, e 
pelo menos uma equipe da primei-
ra divisão está isolada no Oriente 
Médio há semanas, impedida de 
retornar dos treinos de pré-tempo-
rada.

Na Coreia do Sul, os torcedores 
que compareceram a partidas no 
início deste mês foram examina-
dos para verificar se tinham febre, 
antes de poderem entrar nos está-
dios. No Japão, as máscaras eram 
presentes nas arquibancadas até 
a última terça-feira, quando as au-
toridades anunciaram que não ha-
verá jogos da liga até, pelo menos, 
meados de março.

Os efeitos do coronavírus so-
bre o calendário global do futebol 
ultrapassaram as fronteiras. Há 
três semanas, a Confederação de 
Futebol da Ásia anunciou que os 
jogos de seu maior campeonato, 
com equipes chinesas, não seriam 
disputados por vários meses, e 
o Vietnã proibiu a realização de 

eventos esportivos de qualquer tipo 
este mês, pressionando ainda mais 
a programação.

Agora, a perturbação se espa-
lhou para a Europa. Na Itália, on-
de o número de casos confirmados 
de coronavírus se aproximava de 
300 na terça-feira, pelo menos um 
jogo – a segunda etapa de um ma-
ta-mata entre a Inter de Milão e o 
Ludogorets da Bulgária, pela Liga 
Europa – será disputado a portas 
fechadas, pois as autoridades con-
tinuam restringindo aglomerações 
públicas na região da Lombardia. 
A decisão de fazer o jogo sem torci-
da ocorreu depois que as autorida-
des italianas adiaram quatro jogos 
da liga no fim de semana passado.

A Inter de Milão disse que a 
decisão foi resultado de vários dias 
de conversas com autoridades de 
saúde da Lombardia e com o órgão 
que administra o futebol europeu, 
a Uefa, sobre como organizar o 
jogo, que não pôde ser cancelado 
por falta de datas alternativas. 
Acredita-se que a partida contra o 
Ludogorets seja o primeiro jogo de 
futebol europeu disputado a portas 
fechadas por causa de uma crise de 
saúde. Geralmente, essas condi-
ções são impostas às equipes como 
punição por violência dos torcedo-
res ou episódios de racismo.

A Inter, propriedade de uma 
empresa chinesa, já estava toman-
do medidas para minimizar os ris-
cos do vírus para os funcionários. 
Empregados não essenciais foram 
instruídos a trabalhar de casa, e o 
clube comprou para a sede da equi-
pe estoques de máscaras faciais e 
desinfetante para as mãos.

A decisão de prosseguir com a 
partida desta quinta-feira no es-
tádio San Siro foi confirmada na 
terça-feira. A Inter, que tem um 
jogo ainda mais importante no do-
mingo, quando deve visitar a líder 
Juventus, foi um dos quatro clubes.

Estádios da Itália estão com portões fechados para torcedores, por recomendação

Jogador de clube italiano é 
diagnosticado com coronavírus
Atleta chegou a concentrar com os companheiros, mas não disputou a 
partida por sentir febre. Outros jogadores  do time estão sob análise

Surto

San Siro / Divulgação
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o DNIT-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES promove AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA nº 0808821-37.2019.4.05.8400 contra a 
o POSTO PINHEIRO BORGES LTDA objetivando provimento jurisdicional que determine, 
liminarmente, a imissão de posse da área demarcada na petição inicial, sem a oitiva da parte 
contrária, em prol da autarquia expropriante, haja vista a visível urgência, nos termos do art. 
15 do Decreto-lei nº 3.365/41. Pelo presente edital, com prazo de dez dias, contados da data 
de sua publicação, ficam cientes os terceiros interessados acerca dos termos da referida Ação 
de Desapropriação consoante disposto no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente EDITAL nesta cidade 
do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. Para constar, eu, Rogers B. Fabrício de 
Souza, Técnico Judiciário, digitei o presente, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO 
Juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0804216-48.2019.4.05.8400 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 
em face de MARIA DAS NEVES ARAUJO DE OLIVEIRA e outro, que tem como objeto 
a desapropriação por utilidade pública para efeito de desapropriação e afetação para fins 
rodoviários, áreas de terras e benfeitorias abrangidas pelos alargamentos pontuais da 
faixa de domínio da Rodovia BR-304/RN, trecho: Entrada BR-101(B) Natal - Divisa CE/RN, 
subtrecho: Entrada BR-226(A) - Entrada BR-101(B) Complexo Viário Trampolim da Vitória, 
segmento: km 285,00 - km 311,90. Extensão: 26,90km, PNV: 304BRN0350 ao 304BRN0370. 
E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez (10) 
dias, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO 
Juiz Federal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ARY GONÇALVES DE ANDRADE, CPF 199.642.934-53 torna público que está requerendo ao Instituto de De-
fesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a Renovação de Licença de Operação (LRO), para a Atividade 
de Extrativismo Mineral em Regime de Lavra Garimpeira, no empreendimento Mina Oiticica I, localizado na Fazenda 
Oiticica, zona rural, Município de São Tomé/RN.

ARY GONÇALVES DE ANDRADRE
Empreendedor

FRANCISCO SILVANO PEREIRA COMÉRCIO
VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO SILVANO PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL, CNPJ: 41.004.243/0001-
85 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA) a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para a ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGO-
SOS, localizado Av. INDL. JOÃO FRANCISCO DA MOTTA, 3949 CEP: 59.072-480 FELIPE CAMARÃO no Município 
de NATAL/RN.

FRANCISCO SILVANO PEREIRA  
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GREENLIFE CASHEW EXPORTS LTDA inscrito sobre CNPJ: 34.731.846/0001-13 torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Licença de Operação 
para uma Indústria de beneficiamento de castanha de caju, localizado na AVENIDA OURO BRANCO 780 – DISTRITO 
INDUSTRIAL – SÃO PAULO DO POTENGI - RN  

FRANCISCO PRAXEDES JUNIOR
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís V), CNPJ: 24.206.617/0005-50,  torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, 
com prazo de validade até 18/02/2026 para a revenda varejista de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), locali-
zado na Rodovia BR 226, Km 111, s/n, Município de Santa Cruz/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE  OPERACÃO – LO

INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL BLANCA EIRELI, CNPJ 08.451.502/0006-55, TORNA PÚBLICO 
QUE ESTÁ REQUERENDO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE – IDEMA A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA  ENVASE E GASIFICAÇÃO DE AGUA MINERAL, 
LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 1363/1370, QUADRA 89, LOTEAMENTO REFORMA, PARNAMIRIM/RN, CEP. 
59.150-000

CID GONÇALVES PACHECO 

Bem antes de imaginar que se-
ria o algoz do Atlético-MG na Copa 
do Brasil, em jogo desta quarta-fei-
ra, o Afogados da Ingazeira (PE) 
já começava sua história em um 
outro dia bastante triste para a 
equipe alvinegra de Minas gerais. 
O jovem e pequeno clube do Sertão 
do Pajeú foi fundado em 18 de de-
zembro de 2013, mesma data em 
que a então equipe do técnico Cuca 
e do meia Ronaldinho Gaúcho 
amargou a triste derrota na semi-
final do Mundial de Clubes para o 
Raja Casablanca, do Marrocos.

Enquanto o Atlético-MG perdia 
por 3 a 1 e via escapar o sonho de 
decidir o título contra o poderoso 
Bayern de Munique naquela edição 
do Mundial, dirigentes do Afoga-
dos da Ingazeira cuidavam da ata 
de fundação do clube e sonhavam 
um dia ver o clube numa noite tão 
gloriosa como a da quarta-feira. Ao 
eliminar nos pênaltis o poderoso e 
favorito gigante alvinegro de Mi-
nas, os pernambucanos receberam 
só de premiação da CBF R$ 1,5 mi-
lhão, valor capaz de bancar vários 
meses da folha de salarial.

A cidade de Afogados da In-
gazeira fica a quase 400 km da 
capital Recife e tem a história mar-
cada por ser a terra natal de uma 
medalhista olímpica do Brasil. A 
pentatleta Yane Marques recebeu 
a medelha de bronze nos Jogos de 
Londres, em 2012, além de ter dois 

ouros em Jogos Pan-Americanos. 
Ela foi também porta-bandeira dos 
Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. 
É uma das filhas mais nobres da 
cidade. Curiosamente, o pai da 
medalhista olímpica, Wanderley 
Marques, é radialista e transmite 
vários jogos da equipe local.

O empate por 2 a 2 com o Atlé-
tico-MG seguido por vitória nos 
pênaltis por 7 a 6 teve como herói o 
goleiro Wallef, que defendeu duas 
cobranças dos tiros livres. O joga-
dor teve o nome bastante comen-
tado nas redes sociais por atuar 
de boné, apesar do jogo ter sido à 
noite. “A gente sabia que ia sofrer. 
Mas, soubemos suportar. Merece-

mos a vaga por tudo que jogamos. 
A rapaziada está de parabéns”, dis-
se Wallef, depois de falar de Deus 
após a partida.

O Afogados da Ingazeira co-
meçou a caminhada no futebol 
em 2014, na segunda divisão do 
Estado. O time só conseguiu subir 
para a elite Estadual após ser vice-
-campeão em 2016. Na chegada ao 
primeiro escalão, na temporada se-
guinte, foi preciso evitar o risco de 
rebaixamento. Já em 2018, o clube 
conseguiu chegar às quartas de fi-
nal do Campeonato Pernambucano 
e no ano passado passou pelo Santa 
Cruz para chegar à semifinal e con-
seguir a vaga na Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) divulgou na tarde 
desta quinta-feira (27) a tabela 
completa do Campeonato Brasilei-
ro de 2020, que começará no dia 02 
de maio e se encerrará no dia 06 de 
dezembro. O atual campeão Fla-
mengo vai estrear em casa contra 
o Atlético-MG, enquanto o único 
confronto entre times do mesmo 
estado na rodada de estreia será 
Santos x Red Bull Bragantino.

Para a edição de 2020, o regula-
mento do Brasileirão terá algumas 
mudanças. A venda de mando não 
será mais permitida (a medida foi 
aprovada por maioria de votos) e a 
inscrição de jogadores poderá ser 
feita até 14 de agosto (40 jogadores 
no máximo), com possibilidade de 

oito trocas até 11 de setembro.
O veto às vendas de mando de 

campo foi uma proposta da própria 
CBF. A votação contava com três 
possibilidades: o veto total (que foi 
o vencedor com nove votos), a libe-
ração total (que teve quatro votos) 
e propostas de liberação intermedi-
ária (que teve sete votos).

A divulgação foi feita na tarde 
da quinta, com algumas brinca-
deiras pelo perfil da rede social da 
competição nacional na internet.

Outro time a subir em 2020, o 
Atlético-GO visita o Corinthians. 
Já o Coritiba recebe o Internacio-
nal, enquanto o Sport enfrenta o 
Ceará na condição de mandante. 

Campeão da Copa do Brasil 
e quinto colocado no Brasileirão 

passado, o Athletico-PR visita o 
Fortaleza. 

Para fechar, Goiás e São Paulo 
duelam na casa do Esmeraldino. 
Embora a primeira rodada seja 
entre os dia 2 e 4 de maio, as datas 
dos jogos ainda não foram defini-
das.

Campeão de tudo  que disputou 
este ano, o Flamengo chega como 
favorito à levantar a taça do Cam-
peonato Brasileiro 2020. Ainda em 
período de estaduais, pouco se sabe 
dos outros times, mas com a ex-
pectativa voltada para Palmeiras, 
Santos, Athletico-PR e Grêmio, que 
sempre figuram entre os primeiros.

A tabela completa dos jogos vo-
cê pode conferir no portal do Agora 
RN.

Goleiro Wallef ficou conhecido como “goleiro de boné”, justo por utilizar do acessório

Após eliminar o Galo, Afogados 
faz sucesso com carisma do clube

Com mudanças no regulamento, 
CBF divulga tabela do Brasileirão

“Goleiro de boné”, como ficou conhecido Wallef, é mais um dos 
protagonistas carismáticos do clube pernambucano que avançou na Copa

Copa do Brasil

Brasileirão 2020
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O ABC empatou em 1 a 1 com 
o Náutico (PE), em partida válida 
pela 5ª rodada da Copa do Nordes-
te, na noite desta quinta-feira (27), 
no estádio dos Aflitos, em Pernam-
buco. Os dois gols da partida foram 
marcados por jogadores do alvine-
gro. Jailson abriu o placar para o 
time abecedista e Bruno Souza, 
contra, empatou o jogo.

A noite parecia ser boa para 
o alvinegro, quando Jailson, logo 
aos dois minutos de jogo, abriu o 
marcador com um golaço para os 
natalenses. O meia recebeu livre, 
abriu para a esquerda e chutou sem 
chances para o goleiro pernambu-
cano. 1 a 0.

Tudo realmente se encaminha-
va para um bom resultado abece-
dista. Alguns minutos depois, João 
Paulo fez boa jogada e quase fez o 

segundo para o ABC.
Porém, o bom momento do 

clube de Natal não contava com a 
falta de sorte do seu lateral, Bruno 
Souza. Em uma boa chegada do 
Náutico, o atleta tentou afastar um 
cruzamento e empurrou contra o 
próprio clube, de forma desajeitada.

O jogo obteve um andamento 
mais igual no restante da primeira 
etapa, com o ABC um pouco mais 
incisivo em suas chegadas. Os go-
leiros Rafael e Jefferson fizeram 
boas aparições durante a partida.

Insatisfeito com a atuação do la-
teral Marlon, Francisco Diá o subs-
tituiu logo no primeiro tempo. Em 
seu lugar, entrou o recém-contrata-
do, vindo de Portugal, Wesley Dias, 
que atuou improvisado na ala direi-
ta, o que jogou Bruno Souza, o autor 
do gol contra, para a esquerda.

No segundo tempo, o melhor 
momento do ABC foi desperdiçado 
pelo atacante Berguinho. Paulo 
Sérgio chutou, o goleiro Jefferson 
espalmou e a bola sobrou livre para 
o atleta, que em duas oportunida-
des frente ao gol não conseguiu 
marcar.

Com o resultado, o ABC chega 
aos cinco pontos, em cinco jogos 
disputados na competição regional, 
o que o deixa na sexta colocação do 
grupo A. O Náutico fica na terceira 
posição, com oito pontos conquista-
dos, também em cinco partidas.

Na próxima rodada, o alvinegro 
enfrentará o Palmeira, no estádio 
Frasqueirão, domingo (1º), pelo 
Campeonato Potiguar, com trans-
missão da Agora FM. Na rodada 
passada, o clube goleou o Força e 
Luz por 6 a 0. Time alvinegro até saiu na frente, mas com gol contra, sofreu o empate em Recife

ABC sai na frente, mas faz gol contra e 
cede empate ao Náutico pelo Nordestão
Com o empate, o clube alvinegro chegou aos cinco pontos em cinco jogos disputados pela competição regional. Empate deixa 
o ABC na sexta posição do grupo A, enquanto o time pernambucano ocupa a terceira colocação do grupo B da competição 

Tudo igual

Luciano Marcos / ABC


