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Já se foi o tempo em que 
o crescimento econômico 
de um país era medido 

pelo número de trabalhadores 
ocupados.

Hoje, o crescimento da 
informalidade é tão verdadeiro 
quanto a queda real na renda 
das famílias, que passaram a 
trabalhar a mesma coisa ou até 
mais para receber menos e se 
endividar mais, numa escala que 
atinge até os trabalhadores mais 
qualificados.

O crescimento econômico 
tímido, que devolveu boa parte 
da classe média para a pobreza, 
não é fenômeno do governo do 
presidente Jair Bolsonaro.

Esse processo de uma 
economia frágil, que já vinha se 
desenhando há décadas pelas 
razões sabidas, teve uma súbita 
deterioração no segundo governo 
Dilma Rousseff e, de lá para cá, é 
uma ladeira que só desce.

Reformas como a trabalhista 
e a da Previdência não carregam 
o antídoto que salve a economia 

brasileira no curto, médio e, quem 
sabe, nem no longo prazo.

A recente e desconcertante 
declaração do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, de 
que é até bom o dólar estar 
alto, pois ajuda a indústria 
a exportar e a crescer mais, é 
inacreditável vinda de um liberal 
da escola de Chicago, que rejeita 
vigorosamente o protecionismo.

A ideia de que substituindo 
as importações o País entrará 
nos eixos é tão falaciosa quanto 
acreditar que boa parte da mesma 
indústria que o ministro quer 
ajudar prescinda dos insumos 

adquiridos em dólar.
Ou seja, é cobrir a cabeça para 

descobrir os pés, e vice-versa.
Ao fornecer o combustível 

para que os especuladores do 
câmbio agissem, com a sua 
declaração desastrosa da semana 
passada, Guedes expôs um nível 
de amadorismo só comparável 
aos setores mais primitivos do 
governo, pertencentes às áreas 
ideológicas.

É dessa gente que se espera 
declarações estrambóticas, e não 
do ministro Paulo Guedes.

Ademais, um dos desafios 
mais sérios do atual governo será 
adentrar por reformas complexas 
como a tributária e, pior do que 
ela, a administrativa, já que 
tocará em privilégios tão antigos 
quanto odiosos.

Já que do presidente 
Bolsonaro se espera quase tudo, o 
ministro Guedes deve pensar duas 
vezes e traçar um claro meridiano 
em relação ao seu chefe, dando a 
entender que existe uma luz no 
fim desse túnel.

Ocupados, mas subempregados
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NOTAS & INFORMES

O ano de 2020 marca o fim da quadra administrati-
va da atual gestão à frente da Prefeitura do Natal. Em 
outubro, a população irá às urnas para decidir quem 
será o prefeito da cidade entre 2021 e 2024.

Numa análise fria dos fatos, três grupos estão, neste 
momento, habilitados para sonhar com a perspectiva 
de um segundo turno: o grupo do prefeito Álvaro Dias, 
que legitimamente vai tentar a reeleição; o PT, que é 
o maior partido, tem o controle do Governo do Estado 
e vem disputando eleições majoritárias na capital há 
décadas; e o Solidariedade, que acaba de anunciar uma 
parceria com o PSL em torno da nossa pré-candidatura 
e já demonstrou, nas duas últimas eleições majoritárias 
disputadas no Estado (2016 e 2018), que tem condi-
ções de construir chapa própria e projeto eleitoral com 
começo, meio e fim.

As últimas pesquisas mostram que, além do nosso 
nome (Kelps), quem aparece na lembrança da popula-
ção para disputar o cargo político mais importante da 
cidade são o prefeito Álvaro Dias (MDB) e a candidatu-
ra do (PT). 

A repetição frequente deste cenário nas pesquisas 
recentes e nos levantamentos internos que fizemos 
sem divulgação pública nos leva a crer que dois desses 
representantes políticos vão se confrontar no eventual 
segundo turno.

Paralelamente a esses três nomes, outros pré-can-
didatos de vários partidos estão se habilitando para 
disputar o pleito, o que acho, particularmente, exce-
lente – quanto mais pessoas estiverem participando da 
política melhor. Só uma população politicamente ativa 
e atenta pode melhorar a qualidade dos governos e a 
atuação dos vários agentes públicos.

Porém, de fato, até este momento, nenhum nome 
diferente deste trio indicado nas pesquisas (Kelps, PT, 
Álvaro) teve volume de lembrança do eleitorado para 
ser uma espécie de fenômeno e ganhar a eleição de 
repente. Nada é impossível em política, mas, na práti-
ca, um personagem para ser este fenômeno, se existe, 
ainda não está no radar das pesquisas.

O mais importante agora, na minha opinião, é 
incentivar as pessoas a observar o projeto de cada um 
dos atores que pretende disputar a eleição de Natal. 
Entender o que pensam, que propostas eles têm e qual 
visão possuem para a cidade. Dessa análise depende o 
futuro da capital.

Aqui da minha trincheira desejo boa sorte a todos os 
natalenes que, assim como eu, sonham com uma capital 
que propicie mais oportunidades aos seus moradores.

Três grupos miram a 
Prefeitura do Natal

NATAL TEM PRESSA
O secretário de Meio Ambiente 

e Urbanismo de Natal, Thiago 
Mesquita, tem razão ao pedir 
que o novo Plano Diretor seja a 
prioridade dos agentes públicos da 
capital potiguar no ano de 2020, 
independente de eleição. A cidade 
já perdeu tempo demais com 
sua legislação arcaica. É preciso 
modernizar para avançar.

LONGA ESPERA
A Secretaria Estadual de Saúde 

Pública tem sua parcela de culpa 
na dimensão que tomou o caso da 
suposta suspeita de coronavírus em 
Natal. A pasta demorou eternas 
24 horas para se manifestar 
oficialmente sobre o assunto.

DISPONÍVEL
A vice-prefeita de Parnamirim, 

Elienai Cartaxo, teria procurado 
a governadora Fátima Bezerra na 
semana passada. Segundo uma 
fonte da coluna, Elienai foi oferecer 
seu nome para ser candidata a 
vice em qualquer que seja a chapa 
apoiada pela governadora na cidade 
– inclusive a do ex-prefeito Maurício 
Marques, se for o caso.

ENTÃO TÁ COMBINADO
A pergunta que não quer calar é se 

Elienai combinou esse contato com o 
pastor Elinaldo Renovato, seu mentor 
político, e o grupo de evangélicos 
que ela lidera em Parnamirim. 
Lembrando que a vice-prefeita trocou 

Nenhuma medida individualmente vai resol-
ver o problema financeiro do Rio Grande do 
Norte. Nem mesmo a reforma da Previdência, 

reconhecida como “amarga” até pelos integrantes do 
governo Fátima Bezerra. Cálculos da equipe econô-
mica apontam que, mesmo com os ajustes, o sistema 
previdenciário continuará bastante deficitário – algo 
na ordem de R$ 100 milhões por mês. Tanto é assim 
que o presidente do Ipern, Nereu Linhares, já ante-
cipou na semana passada que o funcionalismo se 
prepare para uma nova reforma em um futuro bem 
breve. Ou será assim ou pagamentos de benefícios 
ficarão comprometidos. Diante do cenário obscuro, 
é preciso apostar em um conjunto de medidas que, 
agregadas uma a outra, podem garantir tempos de 
vacas não tão magras. O ajuste de contas do Estado 
passa por reformas, enxugamento de gastos, ações 
para incremento de receita e a percepção que o tempo 
para manter benesses impagáveis acabou. Ou é isso 
ou vamos – poucos passos adiante – à bancarrota.

Sem fórmula mágica

recentemente o Podemos pelo PL.

IMPROBIDADE
Falando em Parnamirim, 

o Ministério Público Estadual 
apresentou à Justiça, no último 
dia 5, uma ação de improbidade 
administrativa na 1ª Vara da Fazenda 
Pública. Entre os acusados, estão 
o prefeito Rosano Taveira e o ex-
vereador e ex-presidente da Câmara 

Municipal Ricardo Gurgel.

DELEGADA
A delegada aposentada Sheila 

Freitas, atual secretária municipal 
de Segurança, pode ser a surpresa 
da eleição para a Câmara Municipal 
em 2020. Com o combate à violência 
como principal item da agenda, Sheila 
deve ser candidata a vereadora, 
provavelmente pelo MDB ou PSD.

Kelps Lima ► Deputado estadual (Solidariedade)
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A taxa de informalidade en-
tre a população ocupada no Rio 
Grande do Norte subiu 3,1 pon-
tos percentuais entre 2016 e o 
ano passado, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), divulgada pelo IBGE 
na última sexta-feira (14). 

Ela era de 45,3% entre a popu-
lação ocupada no início da pesqui-
sa, passou para 46,8% em 2017, 
aumentou para 48,3% em 2018 e 
fechou com 48,4% em 2019.

Segundo Flávio Queiroz, 
analista do IBGE no RN, o Rio 
Grande do Norte tem níveis de 
informalidade e subutilização da 
força de trabalho semelhantes 
aos demais estados do Nordeste, 
mas acima da média nacional.

No Brasil, a informalidade 
atinge 41,1% dos trabalhadores, 
em média. O problema se relacio-
na com a instabilidade financeira 
e menor nível de renda das famí-
lias, assim como a inexistência de 
perspectiva quanto ao recebimen-
to de auxílio doença ou garantia 
de aposentadoria no futuro.

“O Estado está entre os cin-

co com maior taxa composta de 
subutilização da força trabalho, 
35%, o que significa que grande 
proporção dos trabalhadores tra-
balha menos de 40 horas sema-
nais, estão desocupados ou não 
usam seu potencial de trabalho”, 
acrescenta Flávio Queiroz.

No quesito desemprego, a taxa 
de desocupação do País no fim de 
2019 foi de 11%, o que representa 
uma queda de 0,8 ponto percen-
tual em relação ao trimestre de 
julho-setembro (11,8%).

As maiores taxas ficaram 
no Amapá (17,4%) e na Bahia 
(17,2%), enquanto que as meno-
res foram registradas em Santa 
Catarina (6,1%) e nos estados 
de Rondônia, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e Mato Gros-
so, com 8% na média anual.

No Rio Grande do Norte, a 
taxa de desemprego encerrou o 
4º trimestre de 2019 em 12,6% - 
uma queda em relação ao resulta-
do do trimestre anterior (13,4%). 
É a oitava maior taxa de desem-
prego do País.

Já a população ocupada no 
Brasil aumentou em média 2% e 

em 23 estados, totalizando 93,4 
milhões de trabalhadores até o 
fim do ano passado.

Apesar da queda no desem-
prego, em 2019, a taxa de infor-
malidade – soma dos trabalhado-
res sem carteira, trabalhadores 
domésticos sem carteira, empre-
gador sem CNPJ, conta própria 
sem CNPJ e trabalhador familiar 
auxiliar – atingiu seu maior nível 
desde 2016 no Brasil (41,1%) e 
também em 20 estados.

A taxa média nacional de infor-

malidade foi superada em 18 esta-
dos, variando de 41,2%, em Goiás, 
até 62,4% no Pará. Em 11 desses 
18 estados, a taxa de informalidade 
ultrapassou 50% e apenas Distrito 
Federal (29,6%) e Santa Catarina 
(27,3%) tiveram taxas de informa-
lidade abaixo de 30%.

A analista da pesquisa do IBGE 
Adriana Beringuy explica que há 
uma relação entre o aumento da 
população empregada no País e o 
aumento da informalidade.

“Mesmo com a queda no de-

semprego, em vários estados a 
taxa de informalidade é superior 
ao crescimento da população ocu-
pada.No Brasil, do acréscimo de 
1,819 milhão de pessoas ocupadas, 
um milhão é de pessoas na condi-
ção de trabalhador informal”, ex-
plica Adriana. “Em praticamente 
todo o País, quem tem sustentado 
o crescimento da ocupação é a in-
formalidade”, observa.

A pesquisa mostra também 
que, desde 2016, o País vem apre-
sentando queda na proporção da 
população ocupada que contribui 
para instituto de previdência. A 
maior proporção encontra-se na 
região Sul (75%) e a menor, no 
Norte (44%). Entre os estados, a 
contribuição chega a 81,2% em 
Santa Catarina, sendo que no 
Pará esse percentual é de 38,4%.

“A gente percebe que o cresci-
mento da população contribuinte 
não está acompanhando o cres-
cimento da população ocupada 
como um todo. Enquanto a popu-
lação ocupada aumentou 2%, o 
contingente de contribuintes pa-
ra a previdência só cresceu 1,7%”, 
aponta Adriana.

Vendedor ambulante comercializa tapete próximo à orla de Ponta Negra, em Natal

Informalidade cresceu no RN entre 2016
e 2019, indica novo levantamento do IBGE
Níveis de informalidade e subutilização da força de trabalho no Rio Grande do Norte são semelhantes aos demais estados 
do Nordeste, mas estão acima da média nacional. Desde 2016, proporção da população que contribui tem caído

Emprego

José Aldenir / Agora RN

Depois do recesso parlamen-
tar, a Câmara Municipal de Natal 
realizará uma sessão especial na 
próxima terça-feira (18) no Plená-
rio da Casa, a partir das 15h, para 
dar início aos trabalhos do primei-
ro período Legislativo de 2020. 
Na ocasião, o prefeito Álvaro Dias 
fará perante os parlamentares a 
leitura da tradicional mensagem 
anual da gestão municipal, com 
um balanço do ano anterior e me-
tas para o ano em curso.

O presidente da Casa, verea-
dor Paulinho Freire (PSDB), falou 
da expectativa acerca da abertura 
de mais um ano no Legislativo. 
“Assim como ocorreu em 2019, 
tenho certeza que em 2020 todos 
os vereadores deste parlamento 
trabalharão com a mesma dedica-
ção”, enfatizou.

“Faço questão de destacar o 

apoio que tenho recebido de todos 
os parlamentares que integram 
a atual Legislatura na realização 
das ações. A mensagem que eu 
deixo é de parceria, já que nin-

guém faz nada sozinho. Acredito 
que esse ambiente colaborativo 
continuará e quem mais ganha 
com isso é Natal”, acrescentou o 
presidente do Legislativo.

Vereadores vão receber prefeito Álvaro Dias para tradicional mensagem anual

Câmara retoma trabalhos na 
terça com mensagem de Álvaro

Legislativo

Elpídio Júnior / CMN

O Brasil tem mais de 
773 mil presos em unidades 
prisionais e nas carceragens 
das delegacias. Os números, 
relativos a junho de 2019, 
foram divulgados na última 
sexta-feira (14) pelo Depar-
tamento Penitenciário Nacio-
nal (Depen).

O número de presos nas 
unidades carcerárias soma 
758.676, sendo a maioria, 
348.371, no regime fechado, 
quase a metade do total de 
aprisionados, 45,92%. Os da-
dos mostram um crescimento 
dessa população de 3,89% em 
relação ao apurado em 2018.

Os presos provisoria-
mente constituem o segun-
do maior contingente, com 
253.963 pessoas.

O governo vai editar um 
decreto para zerar, a partir 
de 2021, a incidência de PIS/
Cofins sobre o combustível 
utilizado em aeronaves. Ape-
sar de não ser possível retirar 
a cobrança ainda em 2020, o 
plano é sinalizar desde já às 
companhias como será o ce-
nário no próximo ano.

A iniciativa faz parte de 
um pacote de medidas para 
reduzir o valor do querosene 
de aviação, atrair mais em-
presas do setor e aumentar a 
competitividade. 

Segundo o secretário 
nacional de Aviação Civil, 
Ronei Saggioro Glanzmann, 
a proposta do decreto já está 
“praticamente pronta” para 
ser enviada à Casa Civil.

Brasil tem 
mais de 773 mil 
encarcerados, 
aponta Depen

Governo prepara 
decreto para zerar 
PIS e Cofins de 
combustível

CárcereAviação
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O secretário de Meio Ambien-
te e Urbanismo de Natal, Thiago 
Mesquita, disse na última quarta-
-feira (12) que seria uma “malda-
de” contra a população de Natal 
não finalizar a revisão do Plano 
Diretor este ano.

Ele pediu que a Câmara Muni-
cipal, a quem ele chamou de “par-
ceira” no processo, aprecie as novas 
regras de urbanismo ainda em 
2020, apesar da proximidade com 
as eleições, para que a legislação 
local seja modernizada.

A fala do secretário aconteceu 
durante o Seminário Internacio-
nal Agora Natal. Promovido pelo 
Grupo Agora RN, o evento trouxe 
à capital potiguar três exemplos 
de boas práticas na área de urba-
nismo para inspirar a revisão do 
Plano Diretor. O evento contou 
com três palestras realizadas no 
auditório do Hotel-Escola Senac 
Barreira Roxa.

Na ocasião, Thiago Mesquita 
destacou que o novo Plano Diretor 
“é o mais participativo da histó-
ria de Natal”. Ele destacou que 
a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
discute a revisão do Plano Diretor 
de Natal há um ano. A pasta co-
ordenou, durante este período, 30 
reuniões públicas sobre o tema, 
que resultaram na apresentação 
de 2.534 contribuições pela popula-
ção natalense.

“O Plano Diretor é transparen-
te, extremamente participativo. 
Aliás, o mais participativo da his-
tória de Natal, quiçá do Brasil, pelo 
número de contribuições e pessoas 
envolvidas no processo”, frisou.

O secretário declarou que a 
Câmara Municipal tem sido “par-
ceira” no processo e disse acreditar 
que a Casa vai apreciar o tema com 
a agilidade necessária quando o 
projeto for protocolado. “A Câmara 
de Natal tem sido parceira de mo-
do geral. (…) A Câmara tem esse 
compromisso. Teremos um Plano 
Diretor ajustado, equilibrado, que 
proporcione qualidade de vida, 

bem estar e segurança”, frisou.
O discurso do secretário causou 

polêmica e dividiu opiniões. O ve-
reador Raniere Barbosa (Avante) 
repudiou a declaração de Thiago 
Mesquita e disse entender que o 
secretário quis “enquadrar” a Câ-
mara Municipal para agilizar a 
análise do projeto.

“Ele foi muito infeliz na fala, 
enquadrando a Câmara. Por esta 
lógica, quem tem maldade, na ver-
dade, é a Prefeitura, que ainda não 
enviou o projeto. Como ele está co-
brando algo que ainda nem está na 
Casa? E a Câmara tem todo o seu 
trâmite regimental e legal. Mas 
ele falou em ‘maldade’ como se os 
vereadores fossem pessoas ruins”, 
argumentou Raniere.

Segundo o parlamentar, a fala 
de Thiago Mesquita demonstra 
que o Executivo tem sinalizado 
com o interesse de votar o novo 
Plano Diretor “a toque de caixa”. 
“Não deve ser assim. Tem que ter 
maturidade e prudência para ana-
lisar esse plano para desenvolver a 
cidade”, destacou Raniere.

Por causa das declarações, Ra-
niere disse que vai submeter ao 
plenário da Câmara – assim que 
os trabalhos legislativos forem re-
tomados, na semana que vem – um 
pedido para que Thiago Mesquita 

compareça à Casa e se retrate da 
afirmação.

À reportagem do Agora RN, o 
secretário ressaltou nesta sexta-fei-
ra (14), contudo, que não citou os 
vereadores em sua fala. Ele regis-
tra que fez menção ao processo de 
revisão do Plano Diretor como um 
todo, destacando a importância da 
modernização da lei para a cidade.

Vice-presidente da Câmara, a 
vereadora Nina Souza (PDT) regis-
trou que estava na plateia durante 
o discurso do secretário de Meio 
Ambiente e Urbanismo e que, na 
sua opinião, Thiago Mesquita não 
quis “enquadrar” o Poder Legisla-
tivo.

A parlamentar, inclusive, con-
cordou que o Plano Diretor deve 
ser a pauta prioritária da Câmara 
em 2020, mesmo com a proximi-
dade das eleições. “Eu acho que é 
um crime mesmo (não aprovar este 
ano). Se a matéria chegar, temos 
que parar tudo e votar. É a princi-
pal pauta de Natal. Ele não enqua-
drou nada”, ressaltou.

De acordo com Nina Souza, o 
secretário defendeu apenas que o 
projeto seja prioridade para o Mu-
nicípio, o que é legítimo. “E, sendo 
assim, esse eventual crime poderá 
ser da Prefeitura também, já que 
ele envolveu todos. Tudo desem-

boca nisso: em a Prefeitura enviar 
o projeto. O secretário não fez ne-
nhum ataque à Câmara não”, ob-
servou a vereadora.

A minuta da nova lei, que é 
fruto desses debates e propostas, 
deverá ser apresentada na próxi-
ma quinta-feira (20), em evento no 
Centro Municipal de Referência 
em Educação (Cemure). A partir de 
então, o texto segue para análise do 
Concidade, que fará retoques finais 
da proposta antes de encaminhá-la 
à Câmara Municipal. Na Casa, o 
projeto passará por cinco comissões 
temáticas e pelo plenário.

O Plano Diretor precisa ser 
revisado a cada dez anos, mas a 
última vez que isso aconteceu em 
Natal foi em 2007. O documento 
traz regras para ocupação do solo, 
como normas sobre o limite para 
construções pela cidade.

Promovido pelo Agora RN, o 
Seminário Internacional Agora 
Natal foi realizado pela Pypa Ur-
banismo e Desenvolvimento Imo-
biliário e teve o apoio da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomércio), Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern), Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis no RN 
(ABIH-RN), Aram Plaza Hotel & 
Convention e Bella Mare Hotéis.

Vereador Raniere Barbosa criticou Secretário Thiago Mesquita, da Semurb Vereadora Nina Souza saiu em defesa

Fala de titular da Semurb em evento 
sobre Plano Diretor divide opiniões
Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo afirmou que seria uma “maldade” para a população de 
Natal não finalizar a revisão do Plano Diretor este ano. Ele chamou Câmara de “parceira” do processo

Polêmica

Verônica Macedo / CMNVerônica Macedo / CMNElpídio Júnior / CMN

Estudo divulgado pela 
Associação Brasileira de 
Agências de Viagens Corpo-
rativas (Abracorp) aponta 
que o turismo de negócios no 
Brasil fechou o ano de 2019 
com crescimento de 9,5%, se 
comparado ao ano anterior.

De acordo com os dados, 
foram mais de R$ 11,3 bilhões 
arrecadados com a venda de 
produtos e serviços a turistas 
do ramo, ante os R$ 10,4 bi-
lhões registrados em 2018. Os 
setores que mais foram bene-
ficiados com esse novo cenário 
foram os hoteleiro e aéreo, 
que apresentaram avanço de 
21,9% e 14%, respectivamente.

De acordo com o Minis-
tério do Turismo, a receita 
gerada por visitantes estran-
geiros que vêm ao Brasil a 
negócios é 33,4% maior que 
para viagens a lazer.

“Em um ano em que o tu-
rismo teve um de seus melho-
res desempenhos, o setor de 
negócios não poderia registrar 
índices diferentes. Isso nos mos-
tra que o nosso trabalho está 
dando certo e nos fortalece para 
continuar fazendo mais por es-
te segmento e pelos demais que 
fortalecem o Brasil”, comemora.

“O ano começa com a eco-
nomia brasileira sinalizando 
dados positivos, a partir dos 
quais estimamos crescer de 
10% a 11%”, prevê o presi-
dente da Abracorp, Gervasio 
Tanabe. 

Turismo de 
negócios cresce 
9,5% em 2019, 
aponta setor

Recuperação

Centro de Convenções de Natal

José Aldenir/AgoraRN
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do empreendedorismo.

Seja um
voluntário 
ou mantenedor

Seja um
voluntário
ou mantenedoR

A Junior Achievement, uma instituição centenária presente em 118 
países, mantém programas que fazem parte dos pilares da 
educação empreendedora, educação financeira e preparação para 
o mercado de trabalho.

Sua contribuição é fundamental para que a JARN ofereça cada 
vez mais oportunidades de aprendizado para crianças e jovens, 
fortalecendo a educação empreendedora do estado. 

Você escolhe o seu tempo:
de 5 a 50 horas/ano

     @juniorachievementrn | juniorachievement.org.br/jarn 
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Após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
adotar, há um ano, novas regras para juízes 
receberem o auxílio-moradia, o custo dessa 

regalia caiu em mais de 98%: de R$394 milhões 
para R$9 milhões por ano. Antes, as regras permi-
tiam o privilégio em qualquer caso. No caso em 
que marido e mulher fossem magistrados, ambos 
recebiam o valor, mas bastaram quatro regras para 
acabar a farra. Curiosamente, o “auxílio” beneficiava 
as carreiras mais bem pagadas do setor público.

Um juiz só pode receber o auxílio-moradia, hoje 

de quase R$5 mil, se não houver imóvel funcional 
disponível para ser ocupado.

Se o cônjuge do magistrado não receber auxí-
lio, nem ocupar imóvel funcional, o auxílio-moradia 
pode ser pago.

É proibido o auxílio-moradia ao magistrado ou 
ao cônjuge que sejam donos de imóvel na comarca 
onde atuam.

As regras do CNJ foram seguidas pelo Ministé-
rio Público da União, que somente em 2018, gastou 
R$124 milhões na farra do auxílio-moradia.

Gastos com auxílio-moradia de juízes caem 98%

PODER SEM PUDOR

FOBIA DE QUÉRCIA
Mário Covas, FHC e Franco Montoro articulavam 

a criação do PSDB, durante a Constituinte de 1988, 
e se reuniram com a turma de Ulysses Guimarães. O 
ministro Renato Archer pediu a palavra: “Estive há 
algum tempo em São Paulo e lá encontrei Montoro 
como governador, Mário Covas prefeito e Fernando 
Henrique presidindo o PMDB no Estado. Do jeito 
que vocês são vulneráveis, cuidado com o Quércia: 
se ele entrar nesse novo partido, toma conta.” A 
advertência foi levada ao pé da letra: jamais os 
tucanos quiseram papo com Orestes Quércia, que 
comandou PMDB paulista até falecer, em 2010.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

FBI, JBS E CUBA
Caroline de Toni 

(PSL-SC) comemorou 
o compartilhamento de 
documentos da CPI da BNDES 
sobre a JBS, dona da Friboi que 
opera nos EUA, investigada na 
Lava Jato. Também disse que 
foram dados à “PF americana” 
papéis sobre as falcatruas do 
PT na ditadura de Cuba.

PROJETO ESTRANHO
A CCJ do Senado jogou para 

a plateia ambiental e aprovou 
projeto para proibir a venda de 
carros a combustão até 2030, e 
a circulação até 2040. O autor é 
Ciro Nogueira (PP-PI), dono de 
revendas de carros.

CAMPEÕES DE AUDIÊNCIA
Pesquisa SEMrush indica 

que o presidente dos EUA, 
Donald Trump, foi buscado na 
internet 9,5 milhões de vezes e 

São mudanças que 
considerou necessárias”

Vice-presidente 
Hamilton Mourão 
e as mudanças na 
equipe do presidente Bolsonaro

“

Divulgação

virou o político que mais chama 
a atenção no mundo, seguido do 
inglês Boris Johnson (2,6M).

E AGORA, É O QUÊ?
A queda no desemprego, 

confirmada pelo IBGE, revelou 
que Santa Catarina, com 6,1%, 
tem o melhor resultado. A petista 

Dilma descreveu quadro 
semelhante, em 2013, como 
“situação de pleno emprego”.

RETA FINAL
Dez dos 27 governadores 

estão no segundo mandato e 
têm pouco mais de dois anos 
de mandato. São do PT três 
governadores na reta final: 
Camilo Santana (CE), Rui 
Costa (BA) e Wellington Dias 
(PI).

DE ONYX AO PT
Nomeado no DF por 

suposta indicação de Onyx 
Lorenzoni e demitido após 
tentativas patéticas de 
“derrubar” a secretária de 
Turismo, o mineiro Paulo 
Almeida conseguiu vaguinha 
no Senado como “auxiliar 
intermediário” (?) do Bloco 
Resistência Democrática, 
liderado pelo PT.

PE: governador pode não disputar o Senado
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, 

pode não disputar o Senado em 2022, e ficar até 
o fim do mandato, no caso de derrota de João 
Campos (PSB) para Marília Arraes (PT) na 
disputa pela prefeitura do Recife. O PSB teme um 

dos “petelecos” que ameaçam o castelo de cartas 
em que se transformou o Palácio Campo das 
Princesas, sede do governo estadual: Anderson 
Ferreira (PL), prefeito de Jaboatão, promissora 
liderança apontada como candidato ao governo.

NOME FORTE
Evangélico, 47 anos, gestor premiado pela 

ONU, o prefeito Anderson, quando deputado 
federal, votou a favor do impeachment de 
Dilma.

NOVA TENTATIVA
Outra possibilidade de candidatura a 

governador, em 2022, é do ex-ministro da 
Educação Mendonça Filho (DEM).

ALGUM PESO RESTA
Mesmo abalado com as múltiplas 

acusações de corrupção contra o senador 
Fernando Bezerra, o MDB terá peso na 
disputa estadual.

A parceria entre a Agência de 
Fomento do RN (AGN-RN) e a 
Secretaria de Trabalho, Habita-
ção e Assistência Social (Sethas) 
deverá facilitar o acesso dos 
milhares de artesãos e artesãs 
do Rio Grande do Norte a par-
tir da linha de financiamento à 
economia criativa, Pró-Cultura. 
A definição aconteceu na última 
sexta-feira (14), em reunião en-
tre as duas instituições, na sede 
do Centro Administrativo do 
Estado.

Desta forma, uma das pri-
meiras medidas definidas no 
encontro entre a diretora-presi-
dente da AGN, Márcia Maia, e a 
secretária da Sethas, Íris Olivei-
ra, foi a realização de palestras 
sobre o Pró-Cultura durante as 
reuniões pré-Conferência Esta-
dual do Artesanato que passarão 
a ser realizadas a partir de mar-
ço em todo o território estadual.

Além disso, a AGN também 
estará presente durante as ati-
vidades em alusão do Dia do 

Artesão, celebrado no dia 19 de 
março, e na conferência estadu-
al. A ideia é que as informações 
sobre o acesso à linha de crédito, 
limites e condições de contrata-
ção possam ser popularizados e 
possibilitem que empreendedo-
res do segmento possam ampliar 
a produção a partir da injeção 
de recursos disponibilizados em 
condições especiais.  

A linha Pró-Cultura foi lan-
çada em 2019 e surgiu como um 
inédito no Rio Grande do Norte 
para promover e incentivar à 
economia criativa. A iniciativa 
nasceu de uma demanda cres-
cente e contou com o apoio da 
Fundação José Augusto (FJA). 

De janeiro até dezembro do 
ano passado, o Governo do RN 
injetou na economia potiguar 
através do programa Microcrédi-
to, gerido pela AGN-RN, R$ 18,1 
milhões em operações de crédito 
que beneficiaram cerca de 5,7 mil 
empreendedores atendidos em 
mais de 100 cidades potiguares. 

Secretária da Sethas, Íris Oliveira, e diretora da AGN, Márcia Maia, discutem projeto

Artesãos terão acesso facilitado 
a crédito na Agência de Fomento

Economia criativa
AGN / Reprodução

Microcrédito movimentou R$ 18,1 milhões
em 2019 em operações de crédito para 5,7 mil

Depois de quase sete meses fe-
chado para a realização de obras de 
reforma e de acessibilidade, o Res-
taurante Universitário do Campus 
Central da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 
retomará o atendimento ao público 
nesta segunda-feira (17).

Os serviços foram iniciados no 
dia 1º de julho de 2019 e custaram 
R$ 701.763,00. Segundo a Diretora 
do RU, Michelle Medeiros, a refor-
ma teve como principal objetivo 
adequar as condições de acessibili-
dade às pessoas com necessidades 
especiais de locomoção, como insta-

lação de barras de apoio na entra-
da e nos banheiros, de rampas de 
acesso ao prédio para cadeirantes e 
de piso tátil para auxiliar pessoas 
cegas.

Michelle Medeiros lembra que 
a parte hidráulica também recebeu 
manutenção a fim de melhorar os 
serviços prestados à comunidade 
acadêmica.

O valor das refeições (almoço 
e jantar) passa a ser de R$ 8 para 
usuários sem subsídio (servidores 
e alunos não prioritários) e de R$ 
4 para alunos subsidiados pela As-
sistência Estudantil.

Restaurante universitário da 
UFRN reabre nesta segunda (17)

Após sete meses
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A Fortaleza dos Reis Magos, 
em Natal, deve ter a obra de res-
tauração concluída até o fim deste 
ano, segundo o secretário estadual 
de Gestão de Projetos e Metas e 
Relações Institucionais, Fernando 
Mineiro. O local está interditado 
desde dezembro de 2018.

O programa Governo Cidadão, 
que financia projetos com recursos 
do Banco Mundial, pretende firmar 
Termo de Ajustamento de Gestão 
(TAG) com o Ministério Público do 
Rio Grande do Norte e o Tribunal 
de Contas do Estado para que a 
empresa contratada (PS Constru-
ções) retome a obra - hoje orçada 
em R$ 3,9 milhões. “A ordem de 
serviço foi assinada em outubro de 
2018, com previsão de entrega pa-
ra novembro de 2019. Entretanto, 
até agora, somente 7,5% das obras 
foram concluídas, porque entra-
ves contratuais e estruturais do 
restauro impediram o andamento 
conforme o cronograma previsto”, 
disse Fernando Mineiro.

A pactuação do TAG está em 
processo de tramitação e, assim que 
seja finalizada, a empresa terá até o 
fim do ano para concluir a obra.

A intervenção do imóvel tom-
bado vai manter as características 
espaciais e construtivas originais, 

preservando os valores atribuídos 
ao imóvel no processo de tomba-
mento. Desde os diferentes tipos 
de argamassa que estão sendo 
utilizados na fase de consolidação 
do reboco, variedade produzida 
no próprio laboratório da empresa 
responsável pela reforma, assim 
como os cristais de cal, seguem pa-
râmetros para que toda a estrutura 
continue sendo o mais verossímil.

Em maio de 2017, a Fortaleza 
dos Reis Magos retornou à gestão 
do Governo do Estado. Antes disso, 

o sítio histórico era de responsabi-
lidade do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Arquitetônico Nacional 
(Iphan).

O Forte dos Reis Magos é um 
dos pontos turísticos e históricos 
mais importantes da cidade de 
Natal. Construída em 1598, a edifi-
cação militar foi feita para proteger 
contra novas invasões, durante o 
período de colonização do Brasil. 
Desde 2018, o local está fechado 
para restaurar o espaço e reverter 
o processo de deterioração.

O Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Norte (CBMRN) 
já atendeu 59 ocorrências relacio-
nadas a árvores somente nos pri-
meiros 40 dias deste ano em Natal 
e região metropolitana. Os milita-
res são acionados para vistoriar as 
mais antigas, cortar as com risco 
de desabar e remover as caídas.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, é nessa época do ano que 
aumenta consideravelmente a 
quantidade de ocorrências de ár-
vores. Por isso, ao constatar que 
uma árvore pode cair, o cidadão 
deve de forma imediata acionar 
o número 193. “O mais indicado 
a ser feito, com a chegada do in-
verno, é a poda (remover galhos 
inúteis), pois ela se faz necessária 
para evitar incidentes. A poda é 
um serviço essencial para que as 
árvores possam se desenvolver no 
ambiente urbano”, disse o capitão 

Rafael Barreto, comandante da 
Sessão Independente de Defesa 
Ambiental (Sidam).

Ainda segundo o capitão, é 
preciso que a população entenda 
que o CBMRN só atende ocorrên-
cias em que realmente a árvore 
ofereça um perigo iminente para 

a sociedade. “Se a árvore já estiver 
caída, obstruindo vias, os bombei-
ros eliminam o risco, ficando a lim-
peza do local pelo órgão municipal 
competente. Já nos casos em que 
envolva energia elétrica, também é 
necessário a presença da empresa 
de fornecimento elétrico”, finalizou.

Desde 2018,  Forte dos Reis Magos está fechado para obras de restauração

Corpo de Bombeiros já atendeu 59 ocorrências relacionadas a árvores em 2020

Forte dos Reis Magos deve ter as 
obras concluídas até o fim do ano

Corpo de Bombeiros alerta
para risco de quedas de árvores

Governo do Estado espera retomar serviço após a assinatura de Termo de 
Ajustamento de Gestão com MPRN, TCE e a empresa responsável pela obra

Restauração

Vias públicas

José Aldenir / Agora RN

Divulgação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará 
Concorrência para a Aquisição de Combustível (gasolina e óleo) para suprir as necessidades dos 
equipamentos de jardinagem da Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta será no dia 04/03/2020 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 03/03/2020, 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 00007/2020

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa para prestação de serviço de ambulância (suporte básico) com profissional para a Co-
pa SEST SENAT de Futebol 7 Society na Unidade B29 - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 03/03/2020 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 02/03/2020, 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

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2019 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN, no uso das prerrogativas que 
lhe conferem os artigos 12 a 19 do Estatuto, convoca todos os associados Contadores e Técnicos 
em Contabilidade como profissionais liberais, empregados ou servidores públicos de sua base ter-
ritorial, para participarem da assembléia geral extraordinária, a ser realizada no dia 26 de fevereiro 
de 2020 (quarta-feira), às 15 h em primeira convocação, às 16 h em segunda convocação e às 
17 h em terceira convocação, na sede do Sindicato, localizado na Praça André de Albuquerque, 
4 – Cidade Alta – Natal-RN em conformidade do que determina o art. 612 CLT para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Ratificar a Convenção Coletiva 2019/2020.

Natal, 04 de fevereiro de 2020.
RONALDO SANTOS DA CRUZ
Presidente do SINDCONTRN

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

n Licença de Instalação e de Operação (LIO) para as linhas de surgência destinadas para 
as locações 7-SBO-11-RN, 7-SBO-12-RN, 7-SBO-13-RN, 7-SBO-14-RN, 7-SBO-15-RN, 7-SBO-
16-RN, 7-SBO-17-RN, 7-SBO-18-RN, 7-SBO-19-RN, 8-SBO-20-RN, localizadas na Zona Rural do 
município de Assú/RN.

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza  
Diretório Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 03.347.723/0004-00, torna público que 

está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
as seguintes licenças:

n Licença Prévia para Perfuração (LPPer) para os poços de petróleo 7-SBO-11-RN, 7-SBO-12-RN, 7-SBO-
13-RN, 7-SBO-14-RN, 7-SBO-15-RN, 7-SBO-16-RN, 7-SBO-17-RN, 7-SBO-18-RN, 7-SBO-19-RN, 8-SBO-20-RN, 
localizados na Zona Rural do município de Assú/RN.

n Licença Simplificada (LS) para os acessos destinado para as locações 7-SBO-11-RN, 7-SBO-12-RN, 
7-SBO-13-RN, 7-SBO-14-RN, 7-SBO-15-RN, 7-SBO-16-RN, 7-SBO-17-RN, 7-SBO-18-RN, 7-SBO-19-RN, 8-SBO-
20-RN, localizados na Zona Rural do município de Assú/RN.

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza  
Diretório Geral

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a empresa MELITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
29.572.395/0001-89, estabelecida na Rua Praia do Amor, 1000/C, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 
59.178-000, neste ato representada por seu administrador não sócio, o Sr. RICARDO PIMENTEL PORTELA 
DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Governador Sílvio Pedroza, 
314, apto. 901, Areia Preta, Natal/RN, que vem através do seu advogado, o Dr. Wellington de Macêdo Virgínio, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 2432, com escritório profissional na Rua Coronel Norton 
Chaves, 209, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-200. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Marlins, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 15.279,79m² (quinze mil, duzentos e setenta e nove metros e setenta e nove decímetros 
quadrados). Imóvel sem cadastro junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 
59.178-000. Confrontantes: ao NORTE com o Hotel Monte Bello(Le Club); ao SUL com o Sr. Claudio Costallat 
Bruno; ao LESTE com a Rua Marlins; e ao OESTE com o Sr. Genival Leandro Barbosa. Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 650.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Hotel Monte Bello(Le Club, o Sr. Claudio Costallat 
Bruno, o Sr. Genival Leandro Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação com-
pleta do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua 
área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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O episódio relacionado com a 
investigação do possível primeiro 
caso de coronavírus (Covid-19) 
no Rio Grande do Norte suscitou, 
ao longo dos últimos dias, uma 
intensa discussão na imprensa e 
redes sociais. O Agora RN mostra 
todo o enredo que levou autorida-
des de Saúde do Rio Grande do 
Norte a investigarem o caso clíni-
co de um rapaz de 25 anos, mo-
rador de Baía Formosa, que disse 
ter entrado em contato com um 
grupo de chineses, supostamente 
da cidade de Wuhan – o epicentro 
global na epidemia que já matou 
mais de 1,3 mil pessoas só no país 
asiático.

Segundo a Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap), o pa-
ciente supostamente portador do 
novo vírus foi ao Hospital Giselda 
Trigueiro, unidade referência 
para doenças infectocontagiosas 
no Rio Grande do Norte, ainda 
no fim da tarde de quarta-feira 
(12). O paciente tinha febre, tos-
se e problemas respiratórios. Ele 
foi encaminhado até o local após 
consulta com um médico hemato-
logista. O jovem potiguar, de 25 
anos, luta contra uma leucemia 
mieloide crônica.

O encaminhamento médico 
ao hospital trazia informações 
de problemas respiratórios, mas 
trouxe também dado determi-
nante para a abertura dos pro-
cedimentos de investigação: o su-
posto encontro com um grupo de 
chineses, supostamente morado-
res da cidade asiática de Wuhan. 
O médico hematologista também 
ligou para a direção do hospital 
detalhando os dados colhidos 
durante a consulta. Por volta das 
19h da quarta-feira, o Centro de 
Informações em Estratégias de 
Vigilância em Saúde (Cievs) da 
Secretaria Estadual de Saúde 
iniciou a investigação sobre o 
evento.   

O grupo de investigadores do 
Cievs iniciou a apuração para 
estabelecer o período do contato 
com os chineses, o dia de início dos 
sintomas respiratórios no pacien-
te potiguar e, por fim, o período de 
exposição e de incubação do novo 
vírus. Segundo a coordenação do 
Cievs, foram solicitadas informa-
ções à Polícia Federal, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, 
estabelecimentos hoteleiros e se-
cretariais municipais de Saúde 
das cidades próximas do suposto 
ponto de encontro.

Na manhã da quinta-feira 

(13), a informação dos órgãos de 
controle de fronteira, de checa-
gem sanitária de portos e de ae-
roportos e entidades do turismo 
potiguar era de que nenhum cida-
dão chinês – ou oriundo de países 
do sudeste asiático – entrou legal-
mente no Rio Grande do Norte 
entre dezembro de 2019 e janeiro 
de 2020.

Não há voos diretos do país 
asiático para o Rio Grande do 
Norte, apesar de a PF não ter 
registrado a entrada de chineses. 
Com isso, caso tenham desem-
barcado em outro aeroporto, os 
asiáticos podem ter entrado em 
terras potiguares por vias terres-
tres. Além disso, Natal tem uma 
colônia chinesa – são donos de 
restaurantes e comércios – e os 
visitantes podem ter se instalado 
na casa de amigos ou parentes.

A IDENTIFICAÇÃO 
Apesar de a Sesap não ter re-

velado oficialmente a identidade 
do jovem, o Agora RN apurou que 
trata-se de Gustavo Henrique Pe-
reira da Silva, de 25 anos. O jovem 
conversou com a reportagem e 
disse que tudo não passou de um 
mal-entendido. Ele afirma que 
em nenhum momento relatou aos 
médicos a suspeita de coronavírus. 
Disse que, durante consulta de 
rotina, relatou sintomas gripais e 
um sangramento nasal.

De acordo com o jovem, após 
esse relato dos problemas respi-
ratórios, o médico perguntou se 
ele tinha tido contato com chine-
ses. Gustavo declarou que sim e 
que, depois disso, o médico que 
o atendeu “deduziu” se tratar de 
um caso suspeito de coronavírus. 
O jovem negou que tenha indica-
do contaminação do coronavírus 
durante o atendimento. “Minha 
consulta com o hematologista 
estava agendada para dia 12 
(quarta-feira). Quando falei sobre 
o sangramento, ele perguntou se 
eu tinha entrado em contato com 
estrangeiros e eu disse que sim, 
que havia entrado em contato 
com chineses, argentinos e mexi-
canos em Pipa”, relatou.

Segundo as informações de 
Gustavo Henrique, o encontro com 
os chineses aconteceu por volta do 
dia 23 de janeiro, mas a Sesap não 
encontrou fortes evidências de isso 
aconteceu de fato. Além disso, se o 
encontro realmente aconteceu, foi 
há mais de 14 dias, tempo mínimo 
de incubação do coronavírus, segun-
do os casos confirmados até agora 
na China e em outros 30 países, 
segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O Brasil não tem 
casos confirmados até o momento, 
segundo o Ministério da Saúde.  

O ISOLAMENTO
O médico André Prudente, 

diretor do Hospital Giselda Tri-
gueiro, disse que a internação de 
Gustavo Pereira se deu em ra-
zão das informações prestadas 
pelo médico hematologista que 
o encaminhou à unidade hospi-
talar estadual. Também pesou 
na decisão o quadro de agravo 
respiratório apresentado pelo 
jovem e as declarações dadas 
durante a anamnese – a entre-
vista realizada pelo profissional 
de saúde na análise clínica. “O 
médico [hematologista] infor-
mou que tinha um paciente que 
estava tossindo e que teve con-
tato com um grupo de chineses, 
moradores da cidade Wuhan, 
que também estavam tossindo. 
Precisa falar mais alguma coi-
sa? Não precisa ser médico para 

iniciar a investigação do corona-
vírus. Se há presença de agravo 
respiratório e o paciente teve 
contato com uma pessoa mora-
dora do local de transmissão da 
doença, temos de iniciar a inves-
tigação”, disse o médico.

Dentro do hospital, entre a 
noite de quarta e a manhã de 
quinta, Gustavo Henrique pas-
sou por exames laboratoriais de 
sangue e urina, que avaliaram 
potencial carga viral, cujos re-
sultados foram negativos, o que 
praticamente descartou a exis-
tência da cepa do Covid-19. Ainda 
no início da manhã da quinta, o 
CIEVS comunicou a abertura de 
investigação sobre o caso ao Mi-
nistério da Saúde.

O DESCARTE
No meio da tarde, após os mé-

dicos constatarem inconsistên-
cias no relato do paciente, além 
de somada a inexistência de chi-
neses em hospedagens nas praias 
de Tibau do Sul e Baía Formosa 
(cidade natal de Gustavo Perei-
ra) nos últimos dois meses, bem 
como os resultados laboratoriais 
que não atestavam carga viral, 
a direção do hospital decidiu por 
retirar o paciente do isolamento 
e determinar o descarte do caso 
de coronavírus. Em seguida, o 
Ministério da Saúde foi atuali-
zado sobre a exclusão. “Tanto a 
avaliação epidemiológica como 
os exames laboratoriais descarta-
ram completamente o caso, sendo 
excluída a investigação, pois não 
há sintomas clínicos compatí-
veis com o coronavírus. Também 
foi feito um teste viral, através 
de pesquisa molecular, que foi 
descartado também”, explicou o 
secretário estadual de saúde, Ci-
priano Maia.

Na tarde de sexta-feira (14), 
Gustavo Pereira foi liberado do 
hospital. Ele estava internado 
em uma enfermaria do Giselda 
Trigueiro. De acordo com o se-
cretário Cipriano Maia, o caso 
será encaminhado para análise 
da Polícia Civil, para possível 
abertura de investigação. A Se-
sap vai pedir que seja apurada 
eventual falsa comunicação no 
atendimento hospitalar, já que 
são frágeis as evidências de que 
realmente o jovem tenha encon-
trado chineses. 

“Vamos notificar os órgãos 
de investigação policial para 
verificar a situação do caso”, en-
cerrou Cipriano.

Paciente foi internado no Hospital Giselda Trigueiro na última quarta-feira (12)

Cipriano Maia, secretário de Saúde

Entenda tudo sobre a investigação do
caso de suspeita de coronavírus em Natal
Agora RN mostra o enredo que levou as autoridades de Saúde do RN a investigarem caso clínico de rapaz, morador de 
Baía Formosa, que disse ter entrado em contato com chineses, da cidade de Wuhan, o epicentro global da nova epidemia

Investigação

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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23 de janeiro – Gustavo Henrique Pereira da Silva está 
passeando na Praia de Pipa, em Tibau do Sul, e suposta-
mente encontra um grupo de chineses. Os asiáticos são 
supostos moradores de Wuhan.

12 de fevereiro (Tarde) – Após atendimento de rotina 
com médico hematologista, Gus-
tavo Pereira reclama de febre, 
sintomas gripais e conta ter tido 
com turistas estrangeiros, como 
chineses moradores de Wuhan, 
que também estavam gripados.

12 de fevereiro (Tarde) – Paciente 
é encaminhado para exames no 
Hospital Giselda Trigueiro. Hema-
tologista responsável pelo envio 
escreve, no encaminhamento 
médico, que rapaz teve conta-
to com chineses moradores de 
Wuhan. Médico também telefo-
na para hospital comunicando a 
chegado do potencial portador do 
novo vírus.

12 de fevereiro (Noite) – Centro de Informações em Es-
tratégias de Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria 
Estadual de Saúde abre investigação sobre o caso. Pa-
ciente diz ao corpo médico do Hospital Giselda Trigueiro 
que contato com chineses foi por volta do dia 23 de ja-
neiro. Rapaz é isolado em uma ala do hospital. Exames 
laboratoriais são realizados.

13 de fevereiro (manhã) – Abertura de investigação 

é comunicada ao Ministério da Saúde. Informações 
sobre a entrada de cidadãos chineses no Rio Grande 
do Norte são solicitadas à Polícia Federal, Anvisa e en-
tidades do setor do Turismo. Nenhum chinês ou asiáti-
co deu entrada no Estado entre dezembro de 2019 e 
janeiro de 2020. Rede hoteleira das cidades próximas 

do local de contágio, a Praia de 
Pipa, nega ter recebido asiáticos 
no período.

13 de fevereiro (tarde) – Exames 
laboratoriais negam a existência 
de carga viral no organismo do in-
divíduo. Além disso, sem indícios do 
contato do paciente com chineses, 
investigação determina a exclusão 
do caso de coronavírus.

13 de fevereiro (noite) – Paciente 
sai do isolamento hospitalar. Dentro 
da enfermaria, Gustavo Pereira fala 
com a reportagem sobre o caso. 
Ele diz que tudo não passou de um 
“mal-entendido”.

14 de fevereiro (manhã) – Secretaria Estadual de Saúde 
informa que caso foi, formalmente, encerrado. Não há 
evidências sobre a existência de coronavírus no paciente 
internado. Pasta estadual diz, também, que vai pedir à 
Polícia Civil para investigar o episódio. Há suspeita de 
que o paciente fez uma suposta comunicação falsa no 
atendimento médico.

14 de fevereiro (tarde) – Paciente é liberado. 

CRONOLOGIA

Encaminhamento feito ao Giselda Trigueiro

Reprodução / Facebook

 Gustavo Henrique Pereira da Silva teve a vida virada do avesso nos últimos dias 
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Um dos maiores desafios de quem tem filhos pequenos é manter a casa 
limpa e organizada. Depois que o bebê começa a andar, os pais ficam 
o dia todo monitorando a criança para que ela não se machuque, ou 

pegue algo que possa quebrar.

Quando eles conquistam maior autonomia, a bagunça deixa de ficar res-
trita a um cômodo. Os brinquedos ganham a sala de jantar, os quartos e todos 
os cantos possíveis e imaginários. Para te ajudar nessa missão, listamos algu-
mas dicas para manter a sua casa organizada.

dicas para manter 
a casa organizada 
com as crianças5

1

4

2INVISTA EM CAIXAS ORGANIZADORAS
Elas são grandes aliadas para deixar a casa com cara de arrumada. 

Quando você guarda os brinquedos das crianças, evita que eles fiquem em-
poeirados (o que é fundamental para quem tem um filho alérgico), e permite 
que a limpeza da casa seja feita mais rapidamente, e com maior eficiência.

DOE O QUE NÃO USA MAIS
Excesso de objetos sem utilidade dentro 

de casa é sinônimo de bagunça. Chega uma 
hora que você não sabe mais onde colocar 
tanta coisa! Peça a ajuda do pequeno para 
separar o que ele não usa mais e doe aqueles 
em bom estado – além de conseguir uma casa 
mais arrumada, você dará o exemplo de que é 
uma delícia fazer outras crianças felizes!

APROVEITE OS MÓVEIS DA CASA PARA GUARDAR OS BRINQUEDOS
Uma dica bacana é usar os próprios móveis para guardar os itens das 

crianças. Seu filho gosta de brincar na sala, com toda a família reunida? Ao 
invés de estressar com a bagunça, abra espaço no rack da televisão, ou em 
um armário do cômodo, para que os brinquedos sejam guardados.

3 5
SEU FILHO DEVE PARTICIPAR

O entendimento de que a criança faz parte 
da família e deve dar sua contribuição para a 
organização da casa é saudável para todos. É 
claro que é necessário respeitar o limite dos 
pequenos, e solicitar que ele execute as tare-
fas para as quais está preparado, de acordo 
com sua idade. A partir dos 2 anos, o filhote 
já consegue guardar os brinquedos, por exem-
plo, primeiro com ajuda, depois independente.

ACEITE UMA “MÃOZINHA” EXTRA
Se você não estiver dando conta da arru-

mação sozinha, uma boa alternativa é contar 
com um profissional que realize a limpeza 
mais pesada. Plataformas online permitem 
que você encontre essa pessoa, marque uma 
data e um horário para a faxina, com poucos 
cliques – tendo a tranquilidade de saber que 
aquele profissional passou por uma seleção e 
teve sua experiência anterior avaliada.
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Não se deixe guiar pela vaidade excessiva, 
pela raiva e pelos instintos de vingança, 
principalmente. Lembre-se de que nós 
colhemos exatamente o que semeamos. 
Seja mais humilde diante das adversidades 
e poderá dominá-las. 

Hoje pode querer gastar mais com 
a aparência pessoal, com festas, 
diversões ou na compra de presentes. 
Mas é possível que também receba um 
presente, um elogio, uma vantagem 
inesperada. 

Olhe para frente e confie. Todas as forças 
e energias possíveis estão trabalhando a 
seu favor e lhe fazendo justiça. O que for de 
seu merecimento você receberá, mas o que 
estiver devendo terá que pagar. O trabalho 
poderá ficar um pouco rotineiro.

Não se deixe trair pelos sentimentos e 
instintos negativos. Eles podem fazer mal 
a você mesmo. Aprenda a perdoar para 
esquecer mais fácil e começar vida nova. 
Tenha empenho nas tarefas e obrigações e 
evite adiar seus compromissos. 

O dia é de mudanças e de transformações, 
por isso, é preciso muito equilíbrio, bom 
senso e moderação nas atitudes. Mesmo 
que as portas pareçam se fechar no 
trabalho, não desanime, pois novidades 
estão a caminho.

Vá em frente com os planos. Confie em 
você, no seu trabalho e na sua capacidade 
profissional. Coloque os planos em prática 
e siga as próprias orientações em tudo. O 
trabalho fluirá naturalmente.

O desejo de sair da rotina e se divertir deve 
animar este sábado. Mas, primeiro, cuide de 
qualquer tarefa que tenha ficado pendente 
e coloque tudo em dia, mesmo que precise 
fazer um esforço extra. A saúde pode 
precisar de alguns cuidados extras. 

Marte ingressou em seu signo e não só 
acelera resultados na vida profissional como 
também aumenta a competitividade. Não crie 
expectativas desnecessárias quanto a receber 
um dinheiro -- tudo virá a seu tempo. 

Você terá muitas surpresas hoje. Receberá 
boas palavras, elogios e incentivos 
inestimáveis. As bênçãos de Deus estão 
atuando a seu favor. Terá ideias criativas 
no trabalho, assim como nas relações 
pessoais.

Os astros apontam que você terá que trabalhar 
muito e se esforçar dobrado para conseguir dar 
conta de tantos embaraços e responsabilidades. 
Mas na parte da tarde você sentirá alívio. No 
serviço já chance de se destacar pelos seus 
talentos e tarefas e isso vai te estimular. 

Conte com os amigos, os colegas e os da 
intimidade, que tudo fazem por você. Peça 
a opinião de alguém e sugestões no seu 
trabalho. Converse, dialogue e não deixe 
nada por dizer, mas com respeito ao outro, 
é claro. 

Os laços afetivos e de amizade devem ser 
fortalecidos para que não se rompam por 
qualquer razão. Será melhor evitar falar a 
respeito de si e dos seus segredos. Pondere 
antes de tomar decisões importantes. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Lola decide maquiar Meire, que foi chamada de feia. Helena se depara com a síndica e se assusta 
com a maquiagem dela. A veterinária diz que Meire deveria tirar o excesso da maquiagem e 
mudar um pouco de visual. Dóris segue o pai e o vê conversando com Flora. A menina entende 
tudo errado, e pensa que o pai dela possui uma amante. Regina força Joaquim a se declarar para 
Priscila em plena coletiva de imprensa. Otávio envia uma caixa com borboletas para Rebeca. 
Pastor Augusto se declara para Flávia.

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com 
Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta 
a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio 
pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos 
que corre se fizer cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao 
atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Betina consegue fugir de Belizário, e Amanda a socorre. Érica comenta com Lurdes 
sua desconfiança com Elias. Tales faz uma nova chantagem com Lídia. Nicete revela 
a Betina que ela é irmã de Álvaro. Betina decide reclamar seu direito à herança de seu 
pai. Lurdes aconselha Danilo sobre Thelma. Belizário confessa a Penha que precisa 
fugir. Januário e Oliveira procuram Lurdes. 

Pendleton sugere que Luisa fique em sua casa enquanto se recupera do acidente. Violeta 
avisa Antônio, seu pai, que voltou de viagem para ficar. Débora continua a reivindicar pela 
casa. Raquel encontra Chuvisco, mas não consegue descobrir a verdadeira identidade de 
Dark Lady. Glória oferece que Violeta fique em sua casa. Brenda não aparece no encontro 
e Jeff suspeita de que ela seja a Dark Lady. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhe-
cimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a Sra. PAULA LORAINE CAAMANO, argentina, solteira, empresária, portadora do CPF/MF n° 
014.573.994-58, portadora da cédula de Identidade RNE n° V484793-2, residente e domiciliada na Rua do Morro, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima 
Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Jabuti, fazendo esquina com a Rua Mangaba, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 230,85m²(duzentos e trinta metros e oitenta e cinco decí-
metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.009.13.1517.0000.3 e sequencial número 1.0054952, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao norte, do ponto P1 ao P2 com 14,94m, com a Sra. Paula 
Loraine Caamaño; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,20m, com o Sr. Raimundo Rodrigues da Silva; Ao Sul, do 
ponto P3 ao P4 com 15,05m, com a Rua da Mangaba; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 15,70m, com a Rua Jabu-
ti. Seguindo a seguinte Coordenadas Geográficas em UTM: P4 – X=272942,92 Y=9310507,57  P3- X=272952,52 
Y=9310496,12  P5- X=272941,74 Y=9310585,41  P6- X=272931,69 Y=9310596,61. Memorial correspondente ao 
serviço registrado no RRT SIMPLES n° 0000008592946.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 78.500,00. A requerentes alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Raimundo Rodrigues da Silva, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da 
matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes 
dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na 
matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usuca-
pião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

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

Solicitante: a Sra. JANETE DE ANDRADE FLORES, brasileira, divorciada, corretora, portadora do 
CPF/MF n° 518.611.860-53, RG n° 4034440919 – SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Três Poderes, 
n° 261, Centro, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho 
Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional 
na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues, Centro, Tibau 
do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 280,00m² (duzentos e oitenta metros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0201.013.04.0382.0000.9, e sequen-
cial número 1.000881.0, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto 
P01 ao P02 com 28,00m com a Sra. Orlandina Galvão da Silva; Ao Leste, do ponto P02 ao P03 com 10,00m 
com o Sr. João Bosco da Câmara; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 28,00m com o Sr. Amilton Modesto 
de Barros; Ao Oeste, do ponto P04 ao P01 com 10,00m com a Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN sob o n° RN20190261919.   Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Orlandina Galvão da Silva, o Sr. 
João Bosco da Câmara, o Sr. Amilton Modesto de Barros, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: 
(I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o núme-
ro da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; 
III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de 
domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência 
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

VALENTIM MINERACAO E COMERCIO DE CAULIM EIRELI, CNPJ 26.115.298/0001-79, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma Fábrica de Preparação 
de massa de concreto e argamassa para construção, localizada no Sitio Sussuarana, N° 20, Zona 
Rural, Santana do Seridó/RN - CEP: 59.350-000

Inácio Valentim de Maria Filho 
Proprietário

PEDIDO DE (Licença Simplificada)

WALDEMBERG MOURA, CNPJ: 12.741.824/0001-00, 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 Comércio Varejista de Madeira), localizada (Avenida 
13 de Maio, nº 6, Centro, Serra do Mel-RN).

Waldemberg Moura 
Representante Legal

LICENÇA AMBIENTAL

EMPRESA DE TRANSPORTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (PESSOA JURIDICA), 
inscrita no CNPJ 35.283753/0001-36, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, 
que requereu à SEMURB em 22/10/2019 através do Processo Administrativo Nº    037712/2019-
12, a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, para  OPERAR UMA EDIFICAÇÃO NÃO RESIDEN-
CIAL ( EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) com área construída final de 307,29 
m² em um terreno de 3.602,16 m², situado na RUA MARISTELA ALVES,23, FELIPE CAMARÃO, 
Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer escla-
recimentos. 
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João Miguel Júnior/Globo

Carnaval é sempre uma prova 
de fogo para as novelas

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery   |  tvcanal1@terra.com.br

Canal 1
As novelas da Globo, em todas as faixas, estão 

alcançando bons índices de audiência nos principais 
mercados, incluindo os considerados “mais nervo-
sos” – São Paulo e Rio de Janeiro.

Pegando como exemplo “Salve-se Quem Puder”, 
no ar com a complicada missão de substituir “Bom 
Sucesso”, ela também tem correspondido à altura, 
com recordes no horário.

Não por acaso, considerando as diferenças de 
cada uma, a Globo sempre se utilizou de receitas 
bem apropriadas para as diversas as faixas de 
novela.

Assim como “Éramos Seis”, antes, e “Amor de 
Mãe”, exibida depois, “Salve-se Quem Puder” faz 
bem o espirito das 19h.

Porém, o seu grande teste, segundo aqueles que 
trabalham com pesquisa, virá, agora, no Carnaval 
que se aproxima. 

Será necessário redobrar esforços e criar expec-
tativas capazes de prender a atenção do telespecta-
dor, mesmo durante um período em que é natural o 
desvio de atenção.

Ou reduzir, ao mínimo possível, perdas que, his-
toricamente, são inevitáveis.

DEPOIS DO CARNAVAL
Data hoje, ainda não 

existiu uma conversa direta 
entre o comentarista Marco 
Antonio Villa e a Jovem Pan.

Depois do seu 
afastamento do “Jornal da 
Manhã” na semana passada, 
ele continua na espera de 
uma definição sobre o futuro.

O QUE PREVALECE
A informação que o Villa 

recebeu é que deve esperar 
até depois do Carnaval, 
para que a sua situação seja 
definida.

Tutinha, dono da 
emissora, já disse que gosta 
do trabalho dele e pretende 
aproveitá-lo em um outro 
programa. Em outras 
palavras, compasso de 
espera.

NA ESPERA
Na Record ainda não 

existe decisão sobre um 
próximo trabalho para Carla 
Cecatto.

A possibilidade de ela 
entrar na turma do “Hoje 
em Dia”, em suas edições 
dominicais, não se confirmou. 
Pelo menos até agora. Segue 
aguardando.

PREMIAÇÃO
“Prova de Noiva”, 

série do Discovery Home 
& Health produzida no 
Brasil e apresentada por 
Arlindo Grund e Emanuelle 
Junqueira, é uma das 
finalistas à categoria “Melhor 
Produção de Estilo de Vida” 
no New York Festivals 
TV&Film Awards 2020.

Os vencedores serão 
conhecidos em abril, durante 
festa em Las Vegas.

ESTRAGO
Assim como em outros 

tantos lugares, fortes chuvas 
também atingiram João 
Pessoa, na Paraíba, na 
última quinta-feira.

A TV Tambaú, por causa 
de um raio que atingiu seu 
sistema de transmissão, 
ficou fora do ar desde 9h 
da manhã até por volta 
das 16h15. Um prejuízo 
daqueles.

TRAVADO
O “Record Americas”, com 

apresentação de Eduarda 
Miranda, continua sem 
previsão de estreia nos 
Estados Unidos.

O modelo pensado 
incialmente não avançou e 
prosseguem as gravações 
de pilotos na busca de um 
padrão mais apropriado, 
que atenda o brasileiro 

n O entrevistado do “Roda 
Viva”, na Cultura, nesta 
segunda-feira, será o 
deputado federal Felipe 
Rigoni (PSB-ES) ...

n .. Pena que programa 
gravado. Ao vivo sempre 
funciona muito melhor.

n Funcionários do SBT 
estão revoltados: sumiram 
com as máquinas de café 
dos corredores...

n ... Difícil saber o que é 
pior: a antipatia que isto 
causa ou a economia que 
poderá representar.

n A jovem atriz Manu 
Morelli, que gravou a série 
“Onde Está Meu Coração”, 
da Globoplay e ainda 
inédita, vai integrar o elenco 
da próxima “Malhação”...

n ... Carol Castro também 
foi confirmado neste mesmo 
trabalho. Estreia em maio.   

n O Grupo Globo solicitou 
o registro da marca: “Em 
Nome de Deus”...

n ... Resta descobrir se para 
série do Globoplay ou uma 
próxima novela.

n Além de um musical e 
da novela que vai para a 
segunda parte, “Poliana” 
também vai para o cinema 

n  ... O SBT pretende rodar 
o filme entre dezembro e 
janeiro. 

n Gravações de “A Praça é 
Nossa”, depois do período 
de férias, serão retomadas 
nesta semana no SBT...

n ... Mas, por causa do 
Carnaval, já param na 
próxima.

Bate-Rebate

C´est fini
Lucélia Santos e Edwin Luisi 
gravaram as suas últimas 

cenas para “Na Corda Bamba”, novela da TVI.Os atores devem permanecer 
em Portugal até início de março.  

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

que mora lá.

CONTRATAÇÃO
Pedro Teixeira é o novo 

repórter da CNN Brasil, com 
base em Goiânia.

Deixa o Fox Sports, 
onde trabalhou nesses seis 
últimos anos.

PRÓXIMA FASE
Na Teledramaturgia do 

SBT circulou a informação 
que as gravações da segunda 
temporada de “As Aventuras 
de Poliana: Moça” iriam de 
março a agosto.

Mas não.  O plano inicial 
prevê a gravação de 150 
capítulos até outubro - com 
a possibilidade de seguirem 
até dezembro. 

DEU CERTO
Nos planos desde o 

começo, alguém que o Leo 
Dias sempre quis contar, 
Gracyanne Barbosa também 
acertou com a Rede TV! para 
a cobertura do Carnaval.

Vai cobrir os camarotes e 
o Baile da Arara.

AINDA DO CARNAVAL
“Harmonia do Samba”, 

“É o Tchan”, “Chiclete com 
Banana”, Diogo Nogueira, 
Luiz Caldas e Carlinhos 
Brown são alguns dos nomes 
já fechados com a Band 
para o espaço de shows 
‘Cidade Elétrica’, dentro do 
camarote-estúdio Planeta 
Band.

A área é uma das 
maiores e mais completas do 
circuito Barra-Ondina.    

INSCRIÇÕES ABERTAS
O próximo “MasterChef 

- Amadores” está na fase de 
pré-produção na Band.

Quando os trabalhos 
embalarem, serão 14 
semanas de gravação entre 
abril e julho. Inscrições 
abertas e equipe repetida. 
Os mesmos de sempre.

CAMADA EXTRA
A propósito de “Salve-se Quem Puder”, Deborah Secco, a Alexia, 

vai passar por uma segunda transformação na novela. Ela já virou 
Josimara, para trabalhar com Rafael (Bruno Ferrari), o noivo da 
Kyra(Vitória Strada), na Labrador Digital.

Mas quando Renzo (Rafael Cardoso) vira sócio de Rafael, para não 
ser reconhecida por ele, Alexia cria a “Josimara 2.0”, uma camada 
extra de disfarce para que o rapaz tenha ainda mais dificuldade de 
reconhecê-la.
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Júnior Lins
Editor de Esportes

Rogério Ceni, Chilavert, Jorge 
Campos, René Higuita e Ferreira. 
Este são alguns nomes dos golei-
ros que ousaram sair da sua meta 
para se aventurar, durante uma 
partida, em cobranças de faltas 
e pênaltis. O último citado não é 
conhecido nacionalmente, nem in-
ternacionalmente, como os outros, 
mas fez história ao ser o primeiro 
goleiro a fazer um gol na Arena 
das Dunas em partidas oficiais.

Severino Ferreira de Barros, de 
35 anos, é goleiro do Força e Luz e 
marcou um gol no jogo do time elé-
trico contra o América, pelo Cam-
peonato Potiguar, na Arena das 
Dunas. Esta foi a terceira vez que 
o goleiro balançou as redes, mas a 
primeira em cobrança de falta.

A partida, na última quarta-
-feira (12), terminou 4 a 1 para o 
adversário, mas os gols sofridos 
pelo jogador foram ofuscados pelo 
que ele marcou. Prova disto é que 
a torcida do América o aplaudiu 
de pé, após ver a “pintura” feita 
pelo goleiro.

“Até brinquei no treino: ‘Só 
eu e Ronaldinho Gaúcho fomos 

aplaudidos de pé pela torcida 
adversária’. Foi uma sensação 
incrível, algo que certamente 
ficará marcado. Na hora não 
percebi que me aplaudiam, mas 
depois, no caminho para o gol, to-
do mundo de pé, batendo palmas, 
me arrepiou”, conta Ferreira, em 
entrevista ao Agora RN.

Paraibano de Solânea, aos 
17 anos Ferreira seguiu rumo a 
Salvador (BA), para jogar na ba-
se do Vitória da Bahia. Dois anos 
depois, “pulou o muro” e foi para o 
rival, o Bahia, onde também ficou 
dois anos, até decidir voltar para 
sua terra natal e jogar pelo Des-

portiva Guarabira (PB).
Na Paraíba, foi onde o goleiro 

atuou por mais tempo. À exceção 
de uma breve passagem pelo Real 
Independente, clube do interior 
do Rio Grande do Norte, o atleta 
passou sete anos da sua carreira 
atuando por clubes paraibanos. 
Neste período, o jogador passou, 
além do time de Guarabira (PB), 
por Internacional (PB), CSP, Fla-
mengo (PB), Santa Cruz (PB) e 
Lucena (PB), até que, em 2014, 
foi contratado pela Serra Talhada 

(PE), para disputar o Campeona-
to Pernambucano.

No mesmo ano, foi contratado 
pelo Coururipe (AL), com o qual 
ganhou o Campeonato Alagoano. 
Mesmo após o título, Ferreira 
continuou como um “andarilho” 
no futebol e se transferiu para o 
ASA (AL). De Alagoas, o goleiro 
seguiu rumo a Sergipe, onde jo-
gou no Club Sportivo Sergipe.

Depois de atuar em seis dos 
nove estados do Nordeste, Fer-
reira partiu para um novo desafio 
no Noroeste (SP), clube pelo qual 
atuou por quase dois anos. De lá, 
retornou para o time sergipano, 
passou novamente pelo Coururi-
pe (AL) e retornou à Paraíba, no 
ano passado, para jogar de novo 
pelo Internacional (PB).

Com uma imensa bagagem, 
sempre como titular nos times 
por onde passou, o goleiro cha-
mou a atenção do Força e Luz, 
clube pelo qual joga atualmente.

 
LADO GOLEADOR

Antes de atuar como goleiro, 
Ferreira sonhava em ser atacan-
te e marcar gols. Como o atleta se 
destacou sob a trave, não teve ou-
tra escolha. Segundo o atleta, ele 
sempre quis ter um diferencial e 

viu isso inspirado nas cobranças 
de falta de Rogério Ceni, o que 
reviveu o seu lado goleador.

“Quando resolvi jogar futebol, 
queria ser atacante, mas Deus me 
deu a oportunidade de ser goleiro, 
e eu a agarrei. Para fazer algo, vo-
cê tem que ser diferente. Rogério 
Ceni não é só lembrado por ser 
um bom goleiro, e eu sempre quis 
fazer diferente”, falou.

O último gol do goleiro foi o ter-
ceiro da sua carreira em partidas 
oficiais. Antes, ele já havia feito 
dois, quando atuava pelo Despor-
tiva Guaarabira (PB), no Campe-
onato Paraibano. Porém, os outros 

foram marcados de pênalti.
De acordo com Ferreira, as 

oportunidades para bater falta 
surgiram no Força e Luz. O jo-
gador falou que o treinador de 
goleiros observou um gol que o 
goleiro fez em um amistoso e in-
formou ao técnico João Paulo. Na 
primeira vez, João Paulo negou, 
mas ao ver a dedicação do atleta 
nos treinos, resolveu permitir que 
Ferreira batesse uma falta, assim 
que surgisse a oportunidade.

“O treinador de goleiros disse 
que eu batia bem e avisou para o pro-

fessor João Paulo. Ele não deixou no 
começo, mas depois me avisou que 
eu bateria uma falta na próxima que 
tivesse próximo à área. E a chance 
veio no jogo contra o América, quan-
do eu fiz o gol”, relatou.

PEDIDO DO FILHO
Segundo o goleiro, seu filho de 

oito anos o pediu para fazer um 
gol, mas Ferreira teve que expli-
car que essa não era sua função. 
Após balançar as redes contra o 
América, o jogador disse que sua 
primeira reação, depois do jogo, 
foi mandar o vídeo para o garoto.

“Meu filho me pediu um gol e eu 
tive que dizer que meu objetivo era 
defender e não marcar. Mas depois 
da cobrança, quando o jogo acabou, 
mandei o vídeo para ele dizendo 
que fiz o gol que ele queria”, falou.

POLÊMICA COM WALLYSON
No começo do Campeonato 

Potiguar, quando Força e Luz e 
ABC se enfrentaram, o atacante 
do alvinegro Wallyson afirmou 
que Ferreira havia o chamado de 
macaco. O ABC resolveu deixar o 
caso para que Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD) investigasse. 
Ferreira afirmou que não xingou 
o atacante e que quer ser lembra-
do pelas coisas boas que faz.

“Quem me conhece sabe o 
meu caráter, que eu não diria isto 
com Wallyson. Algumas pessoas 
passaram a me olhar estranho, 
mas quem me conhece sabe. Que-
ro deixar um legado pelas coisas 
boas que eu fiz. Não sei se outro 
goleiro vai marcar de falta na 
Arena das Dunas. Quero ser lem-
brado por isto”, concluiu. 

Conheça Ferreira, o goleiro 
artilheiro do Força e Luz

Ele marcou seu 
terceiro gol na carreira 
em partida contra o 
América. Apesar da 
goleada sofrida, o 
atleta foi aplaudido de 
pé pelos torcedores

3
NÚMERO DE GOLS

é a quantidade de gols marcados 
por Ferreira em toda sua carreira, 
sendo dois de pênalti e um de falta.

Até brinquei no treino que 
só eu e Ronaldinho Gaúcho 
fomos aplaudidos de pé, pela 
torcida adversária”

Severino Ferreira de Barros
Goleiro do Força e Luz

“ Quando resolvi jogar futebol, 
queria ser atacante, mas Deus 
me deu a oportunidade de ser 
goleiro e eu a agarrei”

Severino Ferreira de Barros
Goleiro do Força e Luz

“

Ferreira, do Força e Luz, marcou golaço contra o América na Arena Com 35 anos, defensor do Time Elétrico marcou 3º gol na carreira Ele já teve passagens por diversos clubes da região Nordeste

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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O coronavírus foi o assunto do-
minante nos dois dias de reuniões 
do Comitê Organizador dos Jogos 
de Tóquio-2020 com membros do 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI), na capital japonesa, que ter-
minaram na sexta-feira (14) após 
uma visita técnica à sede da Olim-
píada. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) disse ao COI que não 
há motivo para cancelar ou trans-
ferir o evento, que começará em 
24 de julho, por causa do surto da 
doença que começou na China.

“Gostaria de deixar claro no-
vamente que não estamos con-
siderando o cancelamento ou o 
adiamento dos Jogos. Deixem-me 
esclarecer isso”, afirmou Yoshiro 
Mori, presidente do Comitê Orga-
nizador de Tóquio-2020. O governo 
do Japão revelou que intensificará 
os exames e medidas de contenção 
depois de relatar a sua primeira 
morte de coronavírus e confirmar 
novos casos, entre eles em um mé-
dico e em um taxista.

John Coates, presidente da 
Comissão de Coordenação do COI, 
disse que o conselho que o COI 
recebeu “externamente” da OMS 
é que “não existe motivo para 

quaisquer planos de contingência 
de cancelar os Jogos ou transferir 
a Olimpíada”.

O surto de coronavírus em 
andamento, cujo epicentro é a ci-
dade chinesa de Wuhan, provocou 
o cancelamento de alguns eventos 
esportivos internacionais, além de 
Pré-Olímpicos de boxe e de bad-
minton que deveriam acontecer na 
China.

Coates comentou que a coor-

denação entre a força-tarefa anti-
vírus do Comitê Organizador de 
Tóquio-2020 e outras autoridades 
nacionais reforçou a crença do COI 
de que a situação está sendo trata-
da adequadamente.

“A expectativa é de que conse-
guiremos fazer com que os Jogos 
aconteçam de uma maneira segura 
para os atletas e os espectadores”, 
disse Coates em uma coletiva de 
imprensa nesta sexta-feira.

A “novela Christian Cueva” 
parece estar longe de terminar. 
Após deixar o Santos há dez dias, 
sem o consentimento da diretoria, 
o peruano busca resolver a sua 
situação para fechar com o Pachu-
ca. O vice-presidente desportivo 
do clube mexicano, Andrés Fassi, 
disse que o meia chegou aos Tu-
zios de forma gratuita.

“O jogador veio de graça para 
o Pachuca, não temos nada a ver 
com o Santos. Essa é um tema 
entre clube e jogador”, afirmou.

A diretoria alvinegra en-
tende de uma forma diferente 
e já acionou Cueva na Fifa por 
abandono de emprego, além do 
fato dele treinar com o elenco 
do clube mexicano mesmo tendo 
contrato com o Peixe. Os santis-
tas desejam o pagamento de uma 
cláusula indenizatória prevista 
no contrato do jogador, no valor 
de 100 milhões de euros (R$ 471 
mi na cotação atual). No entanto, 

o atleta alega dívida do Santos no 
repasse do direito de imagem. A 
direção santista nega qualquer 
pendência financeira com o pe-

ruano.
Enquanto a história não chega 

ao fim, os dirigentes santistas tra-
balham para resolver o pagamen-
to de Cueva. O meia atuou em 
2019 por empréstimo, mas o con-
trato com o Krasnodar-RUS prevê 
compra obrigatória por 7 milhões 
de euros (R$ 26 mi na cotação da 
época), que serão pagos em três 
parcelas - a primeira vence em 
março. Até lá, o Santos aguarda 
ter sido indenizado pelo Pachuca, 
para compensar o prejuízo.

Segunda contratação mais 
cara da história do Peixe, Cueva 
foi a grande decepção do ano pas-
sado. O atleta fez apenas 16 jogos 
e não marcou gols, se envolvendo 
ainda em inúmeras polêmicas, 
como faltas e atrasos em treina-
mentos e envolvimento em uma 
briga em uma casa de shows em 
Santos, o que culminou no seu 
afastamento do elenco no fim de 
outubro.

Surto do coronavírus não irá atrapalhar realização das Olimpíadas em Tóquio

Meia Cueva já treina com time mexicano

OMS não vê motivo para cancelar 
Olimpíadas 2020 por coronavírus

Vice-presidente do Pachuca diz
que Cueva chegou livre ao clube

Jogos olímpicos irão acontecer em Tóquio, no Japão. Comitê Organizador 
já certificou-se de que o vírus não atrapalhará que o evento possa ocorrer

Tóquio 2020

Novela

Toshifumi Kitamura / AFP

Ivan Sorti / Santos

CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 
EG Investimentos Ltda EPP, CNPJ: 10.824.573/0001-93, torna público que está requerendo ao 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença 
de regularização de operação para um estabelecimento hoteleiro contendo 32 (trinta e duas) unidades 
habitacionais, localizado na Rua Praia do Amor n° 50, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59178-000.

EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA
SÓCIO ADMINISTRADOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FORMOSA MARICULTURA LTDA, CNPJ: 10.874.378/0001-78, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Renovação da Licença de Operação, para Carcinicultura, numa área de produção de 40,49ha, Locali-
zado na Fazenda Formosa, S/N, Zona Rural, Canguaretama/RN.

CHI WEN HSIONG
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MENDES E MENDONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrito sobre CNPJ: 12.527.052/0001-08   
torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Renovação Licença de Operação para um Transporte rodoviário de 
Carga Perigosa com capacidade total de 42.000 L localizado na Avenida Rio Branco 1002 – Nova 
Betânia - Mossoró - RN

JOSÉ MENDES FILHO
Sócio Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MENDONÇA E MENDES PETRÓLEO E GÁS LTDA inscrito sobre CNPJ: 29.357.828/0001-
83 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 120m³ de armazenamento e GNV de 1.296 L localizado 
na Avenida Lauro Monte, 120 –Abolição I – Mossoró – RN

 JOSÉ MENDES FILHO
Sócio-Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA, CNPJ 09.374.422/0001-00, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença Sim-
plificada para uma Fábrica de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção 
própria, localizada na Rua Cel. Baracho, n° 16, Centro, Santana do Matos/RN - CEP: 59.520-000.

Jose Carlos Ferreira 
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação moda-

lidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 001/2020, no dia 03 de março de 2020, às 
08:30 horas, objetivando:  Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para 
atender as necessidades das diversas secretarias deste município, do Fundo Municipal de Saúde e 
do Fundo Municipal de Assistência Social, o Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 
08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, 
telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 14 de fevereiro de 2020.
Valério Sampaio Carneiro

PREGOEIRO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00003/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará 
Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para realização de Teste de Bombea-
mento de 3 (três) poços da Unidade B029 SEST SENAT Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 05/03/2020 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 04/03/2020, 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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(vinte) dias
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na 

forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a 

Ação de EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL, processo nº 0853302-86.2015.8.20.5001, proposta por EMBARGAN-
TE: ANDRE MACHADO LOUREIRO, ROSANINA BRITTO LOPES LOUREIRO contra EMBARGADOS: VICTOR 
LOPES DE BRITO, ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sendo determinada a CITAÇÃO de ALBRA 
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA(CNPJ: 08.859.024/0001-02),  para: nos termos do art. 1.053, do CPC, no 
prazo de 10(dez) dias, contestar o pedido, com as advertências legais, consignando-se que não sendo contestado o 
pedido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelos embargantes. Eu, MARISE LEITE DE SOUZA, Auxiliar 
Técnico, digitei e conferi.

Natal, 27 de janeiro de 2020.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito

Processo:   0853302-86.2015.8.20.5001
EMBARGANTE: ANDRE MACHADO LOUREIRO, ROSANINA BRITTO LOPES LOUREIRO
EMBARGADO: VICTOR LOPES DE BRITO, ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores torna público que realizará processo licitatório para contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de 
ampliação da EMEF Manoel Felipe dos Anjos, agregada à Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura do município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de 
habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 03 de março de 2020, na Sala da 
CPL na sede da Prefeitura Municipal de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – 
Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 03 de março de 2020. O edital e seus 
anexos estão disponíveis na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações 
cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Presidente da CPL

PROCESSO Nº. 127.005/2020

João Maria de Oliveira Junior
Serra Caiada/RN, 14 de fevereiro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA, CPF: 429.144.504-00, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Reno-
vação da Licença de Operação, com Validade: 14/11/2024, para Carcinicultura numa área produtiva de 
28,33ha, Localizado na Fazenda Pitiassu, S/N, Zona Rural, Ceara-Mirim/RN.

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

EDUARDO GOMES DE BARROS VASCONCELOS, CPF: 664.383.494-53, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

Licença de Regularização de Operação (LRO) para Carcinicultura, em uma área de 3.83ha,  com Validade: 
03/05/2018, Localizada na Fazenda dois Rios, S/N,  Zona Rural, Ceará-Mirim/RN;,

Licença Simplificada para Carcinicultura, em uma área de 8,87ha, com Validade: 18/11/2018, Localizada na Fazen-
da Dois Rios, S/N, Zona Rural, Ceará-Mirim/RN

EDUARDO GOMES DE BARROS VASCONCELOS
PROPRIETARIO

O time de futebol inglês Man-
chester City está banido da Liga 
dos Campeões pelas próximas du-
as temporadas. A decisão veio na 
sexta-feira (14) por parte da Uefa, 
órgão máximo do futebol europeu e 
que organiza os principais torneios 
europeus.

O City é acusado de descumprir 
as regras financeiras da UEFA, o 
chamado “fair play financeiro”. 
Pela regulação do futebol europeu, 
um time de futebol não pode gastar 
mais do que arrecada — há exceção 
se o clube apresentar um prejuízo 
de no máximo 30 milhões de euros 
em média das últimas três tempo-
radas. Mas o City teve um ano que 
teve 190 milhões de libras.

A Uefa entendeu que o City 
descumpriu as regras entre 2012 e 
2016, ao alterar dados financeiros 
de seus patrocínios repassados à 
instituição. O City havia reporta-
do à Uefa que sua receita vinha 
de seu principal patrocinador, a 
companhia aérea Etihad Airways, 
dos Emirados Árabes Unidos. Mas, 
na prática, uma parte do dinheiro, 
concluiu a Uefa, vinha direto do 
sheik que é dono do clube, Mansour 
bin Zayed, da família real dos Emi-
rados Árabes. De qualquer forma, 
a própria Etihad também é uma 
companhia estatal que pertence 
ao governo dos Emirados e, assim, 
próxima à família do dono do City.

“A Uefa investiga, portanto, 
se o City fecharia patrocínio com 
outros patrocinadores em igual 
condição, ou se em razão da rela-
ção entre Eitihad e City, o patro-
cínio tem valores maiores ou mais 
inflados”, diz o advogado Eduardo 
Carlezzo, do escritório de advo-
cacia especializado em esportes, 
Carlezzo Advogados.

Um fundo ligado ao sheik é 
dono do City desde 2008, quando 
começou a virada do clube, até 
então com pouca expressão no fute-
bol europeu se comparado a rivais 
ingleses mais tradicionais, como 
Arsenal e Liverpool.

A base da investigação foi uma 
reportagem da revista alemã “Der 
Spiegel” em 2019, que mostrou que 
na temporada 2016/17, por exem-
plo, dos 67,5 milhões de libras de 
patrocínio do City, só 12% de fato 
veio de patrocínio da Etihad. O res-
tante seriam, na prática, aportes 
diretos dos donos do clube.

Esse tipo de aporte direto no 
clube, fora da verba de patrocínio, é 
proibido pela Uefa porque, na prá-
tica, não prova que um time é ca-
paz de se manter com seu próprio 
modelo de negócio. Na teoria, um 
time precisa provar que consegue 
se manter com receitas oriundas 

Gabriel Jesus, atacante brasileiro do Manchester City: clube vai recorrer da decisão

Por que as finanças fizeram
o Manchester City ser banido?
Clube inglês foi acusado pela Uefa, entidade do futebol europeu, de inflar 
receitas ao usar dinheiro de seu dono bilionário como forma de patrocínio

Negócios

Manchester City / Divulgação

do esporte: patrocínios, direitos de 
televisão, bilheteria e outros seg-
mentos. Do contrário, qualquer bi-
lionário poderia comprar um time e 
aportar tanto dinheiro que o clube 
seria capaz de bater todos os rivais, 
minando a base esportiva da com-
petição.

Para a punição, a Uefa argu-
menta ainda que o City não coope-
rou com as investigações. Em no-

ta, o City afirmou que o time está 
“desapontado mas não surpreso” 
com a punição da Uefa. O clube 
afirma que vai apelar da decisão 
na Tribunal Arbitral do Esporte 
na Suíça. “O clube sempre anteci-
pou a necessidade final de buscar 
um órgão e processo independen-
tes para considerar o significativo 
conjunto de evidências que emba-
sam sua posição”, disse.
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O ABC venceu o Globo por 2 
a 1, em sua primeira partida pela 
Copa RN, torneio que equivale ao 
segundo turno do Campeonato Po-
tiguar. Berguinho e Núbio Flávio 
fizeram os gols do alvinegro. Ga-
briel Silva, de pênalti, fez o do time 
de Ceará-Mirim.

Cheio de reservas, com a au-
sência até do técnico Francisco Diá, 
que está com problema na coluna, o 
ABC até saiu atrás, mas conseguiu 
a virada.

Joécio, Cedric, Vinicius Lean-
dro, Jailson e João Paulo sequer 
viajaram para Ceará-Mirim, pou-
pados para a decisão do primeiro 
turno, contra o América.

Com a vitória, o alvinegro fica 
no quarto lugar, com três pontos, 
em um jogo e apenas um gol de 
saldo.

O clube agora volta a campo na 
quarta-feira (19), em partida váli-

da pela final do primeiro turno do 
Campeonato Potiguar, no estádio 
Frasqueirão, em Natal.

AMÉRICA EMPATA COM CRB
O América empatou com o CRB 

- AL por 1 a 1, na tarde do sábado 
(15), na Arena das Dunas, em Na-
tal. O time alagoano saiu na frente 
com gol de Erik, ainda no primeiro 
tempo. O atacante Wallace Per-
nambucano fez o do alvirrubro, 
pouco tempo depois da sua entra-
da.

Apesar da igualdade no placar, 
no jogo deu para perceber a dife-
rença clara entre as duas equipes. 
O time de Alagoas dominou boa 
parte de jogo e criou as principais 
chances de gol.

Rafael Longuine, Erik e Léo 
Gamalho eram os homens de re-
ferência no CRB-AL, em todas as 
chegadas do clube no ataque. Pelo 

lado americano, Dione era quem 
ainda tentava algo.

A estrela do técnico alvirrubro 
Roberto Fernandes brilhou, neste 
jogo. A partida parecia que se enca-
minhava para a primeira derrota 
do treinador, quando ele colocou 
Wallace Pernambucano e o atacan-
te correspondeu.

Tiago Orobó ainda marcou o da 
virada americana, mas a arbitra-
gem viu o toque de mão do atacan-
te e o placar terminou igual.

Com o resultado, o América 
chega a cinco pontos e se mantém 
na zona de classificação do Grupo 
B da Copa do Nordeste. O CRB, 
com a mesma pontuação, é o quinto 
colocado da chave A.

No próximo jogo, o América en-
frenta o ABC, na quarta-feira, 19, 
no estádio Frasqueirão, em Natal, 
pela final do primeiro turno do 
Campeonato Potiguar.

...clara a superioridade do time alagoano, que dominou em boa parte do jogo, criando mais chancesDois momentos do jogo em que o América apenas empatou com o CRB de Alagoas por 1 a 1 com a...

Com time misto, ABC vence
Globo em estreia da Copa RN
Cheio de reservas e com a ausência até do técnico Francisco Diá, que está com problema de coluna, o ABC saiu atrás, mas 
conseguiu virar e ser manter na quarta colocação. O clube agora volta a campo nesta quarta-feira, jogando em casa

Superação

José Aldenir/AgoraRNJosé Aldenir/AgoraRN

Depois do susto após tomar o 
primeiro gol do Mirassol já no se-
gundo tempo, anotado por Rafael 
Silva, aos 14 minutos, o Palmeiras 
conseguiu se recuperar e virou com 
gols de Gustavo Gómez, de cabeça, 
aos 24, Raphael Veiga, aproveitan-
do cruzamento pelo lado direito, aos 
29, e Luiz Adriano, batendo no can-
to direito do goleiro Kewin, aos 32.

Com a vitória, o Palmeiras che-

gou a 13 pontos e se manteve na co-
la do líder do Grupo B, o Santo An-
dré, que venceu a Inter de Limeira, 
na última sexta-feira (14), por 1 a 0.

Já o Mirassol, mesmo com a 
derrota, segue como líder do Grupo 
C com 9 pontos, uma vez que São 
Paulo e Limeira não venceram na 
rodada.

Agora, o Palmares tem outra 
preocupação, pois volta a jogar no 

Allianz Parque, contra o Guarani, 
na quinta-feira (20), às 21h30. E 
o Mirassol vai à Novo Horizonte, 
onde enfrenta o Novorizontino, na 
sexta-feira (21).

A partida entre Palmeiras e 
Mirassol serviu para testar o no-
vo campo de grama sintética do 
Allianz Parque. Fora algumas va-
riações de cores visíveis e um ou 
outro escorregão, foi aprovado. 

Em grama sintética, Verdão leva
um susto mas vence o Mirassol

Palmeiras


