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Opresidente Jair Bolsonaro 
vive dizendo que, à exceção 
do general Hamilton 

Mourão, que ele não pode demitir 
por ser o vice-presidente, o resto 
do governo é perfeitamente 
dispensável.

Uma aula de gestão de recursos 
humanos baseada num pressuposto 
às avessas: quanto mais a imprensa 
falar mal de um auxiliar, o coitado 
fica. Quanto mais ignorar, rua.

Ministros como o da Educação, 
o do Turismo e o da Casa Civil são 
os nomes desse momento, com a 
presença intermitente do ministro 
da Justiça e da Segurança Pública, 
Sérgio Moro.

De fato, tirando os filhos e a 
mulher, Bolsonaro não tem apreço 
por quase ninguém, restando saber 
o que ele espera como retribuição 
por tanta gentileza.

A grosseria também é a 

marca registrada dessa casa em 
permanente faxina.

Seria um método para afastar 
os críticos, usado também no 
sistemático extermínio de quem 
tenta ajudar?  

Sem base no Congresso, depois 
de implodir o partido que alugou 
para a eleição de 2018, o que 
exatamente Bolsonaro deseja com 
isso é um completo mistério.

Enquanto aguarda uma casa 
nova para chamar de feudo, sem 
intenção nenhuma de conversar 
com o Congresso, exceto para 
empurrar pautas que não queira 
assumir, o presidente bebe mais é 
nas águas do stalinismo, por mais 
estranho que isso possa parecer.

Impor humilhações aos aliados 
foi uma das especialidades do 
ditador russo antes de mandar 
executá-los.

Bolsonaro, é claro, não chegaria 
a tanto. Mas que há afinidades 
entre ambos, disso não há dúvida.

Ambos mudavam de opinião 
como trocavam de camisa, tinham 
uma natural desconfiança de tudo 
que não fosse, no entendimento 
deles, aceitável. E também não 
nutriam qualquer empatia 
por pessoas, sem falar que 
emprenhavam facilmente pelos 
ouvidos.

Stalin vive!
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NOTAS & INFORMES

Estamos às vésperas de brincar mais um grande 
Carnaval em Natal. Há alguns anos, essa frase parece-
ria sem sentido, diante das então escassas atrações. Po-
rém, por esforço e ações decisivas da Prefeitura, a festa 
renasceu na cidade e hoje é um dos maiores eventos do 
nosso calendário cultural. As pessoas não deixam mais 
Natal em busca de outras cidades para pular Carnaval. 
Natal, definitivamente, tem Carnaval!

Hoje com programação extensa e diversificada, par-
ticipação maciça dos artistas locais e muita mobilização 
popular, o Carnaval passou a ter importância estraté-
gica para a cidade, reunindo em 2019 mais de 600 mil 
pessoas em nossos polos.

A Prefeitura tem muitas razões para investir no Car-
naval. Uma delas ligada à questão econômica. Em 2019, 
o evento foi determinante para colocar em circulação na 
cidade mais de R$ 71 milhões, com reflexos positivos 
para o comércio e para o setor de serviços em suas mais 
diversas ramificações, gerando ganhos para todos.

Ainda no viés econômico, destaca-se o Turismo. Na-
tal hoje é opção de destino para muitos brasileiros que 
querem aproveitar aqui os dias de reinado de Momo. Le-
vantamento recente do Decolar, o maior portal de via-
gens do país, nos coloca como a sexta cidade mais procu-
rada de todo o País no período. Outro impacto positivo 
se dá pela indução da economia criativa, com empre-
gabilidade e geração de renda para os nossos artistas. 
Estamos falando de mais de 1.100 músicos potiguares 
envolvidos com a festa. Nada menos que 95% de todas 
as atrações contratadas são de músicos e profissionais 
potiguares.

Resta mais do que claro o retorno que o Carnaval de 
Natal garante ao investimento realizado, dentro da po-
lítica da Prefeitura de valorizar o Turismo de Eventos, 
assim como fazemos com o São João e com o Natal em 
Natal.

Tenho a convicção de um novo êxito este ano, a partir 
da programação que lançamos há poucos dias, com atra-
ções nacionais e locais de grande qualidade e aceitação 
popular. Uma lista extensa da qual fazem parte as jo-
vens e já destacadas cantoras Iza (que abre o Baile de 
Máscara, no Largo do Atheneu, no dia 20) e a pernam-
bucana Duda Beat, a nossa Roberta Sá, o grande Alceu 
Valença, o multiartista Antônio Nóbrega e os craques do 
Monobloco. Eles vão se somar aos talentos locais, nomes 
como Luizinho Nobre, Sueldo Soares, Banda Du Souto, 
Dodora Cardoso, Isaque Galvão, Saia Rodada, Banda 
Grafith e Cavaleiros do Forró, entre tantos outros.

Um caldeirão de atrações que agrada a todos os pú-
blicos e reforça para Natal a justa fama de Carnaval 
Multicultural.

Natal tem Carnaval!

NOVOS FILIADOS
Os deputados estaduais 

Hermano Morais e Souza Neto 
se filiaram oficialmente ao PSB 
nesta quinta-feira (6). Com 
direito à presença de Carlos 
Siqueira, presidente nacional do 
partido. Na ocasião, também foi 
lançada a pré-candidatura de 
Hermano à Prefeitura do Natal.

PROTESTO EM PARNAMIRIM I
O deputado federal 

Kim Kataguiri (DEM-SP), 
coordenador do Movimento 
Brasil Livre (MBL), gravou um 
vídeo para convocar um protesto 
contra a obra de reforma e 
ampliação da Câmara de 
Parnamirim. “É fundamental 
que vocês compareçam, se vocês 
querem mudar a realidade local, 
combater esse tipo de prática e 
erradicar esse tipo de atitude 
criminosa da política brasileira”, 
disse Kim.

PROTESTO EM PARNAMIRIM II
O ato está programado 

para acontecer na próxima 
segunda-feira (11), às 16h, em 
frente à sede do Legislativo. Os 
vereadores da Casa estão sob 
pressão por causa de supostas 
irregularidades na obra, que 
tem orçamento estimado em R$ 
2,2 milhões.

VEZ DE OUTROS
O secretário Fernando 

Mineiro (Gestão de Projetos e 
Relações Institucionais) repetiu, 
em entrevista à 97 FM esta 
semana, que não será candidato 
a prefeito de Natal em 2020. 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) pediu 
o bloqueio de bens do ex-prefeito de Mossoró Francisco José 
Júnior. Em ação civil pública, a 19ª Promotoria de Justiça d 

Mossoró pede a condenação do ex-prefeito por ato de improbidade 
administrativa, por não ter dado utilização a um imóvel alugado 
pela Prefeitura durante um ano e meio, o que gerou despesa de mais 
de R$ 100 mil para o Município.

Bloqueio de bens

Defendeu o nome da deputada 
federal Natália Bonavides (PT). 
Mas destacou que não é possível 
obrigá-la a concorrer, já que ela 
não demonstrou interesse.

EM ALTA
O setor hoteleiro espera alta 

ocupação no período do Carnaval 
em Natal. Pelo menos 90%.

REFORMA ADMINISTRATIVA
O governo está na “iminência” 

de mandar ao Congresso Nacional 
a reforma administrativa, 
disse nesta quinta-feira (6) o 
presidente Jair Bolsonaro. Ele não 
mencionou, porém, uma data para 
o envio.

AUTOAVALIAÇÃO
O senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) criticou, nesta quinta-
feira (6), a proposta do ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
de promover mudanças no 
sistema federal de avaliação da 
educação em todas as séries da 
educação básica. “Em vez de 
avaliar nossas crianças, o ministro 
da educação deveria era fazer 
uma autoavaliação de sua gestão 
à frente da pasta. Temos a certeza 

que ele veria sua reprovação”, 
afirmou.

CONTEÚDOS INADEQUADOS
O governo de Rondônia pediu 

nesta quinta-feira (6) que fossem 
recolhidos dezenas de livros das 
bibliotecas das escolas, entre eles 
clássicos da literatura brasileira 
como “Macunaíma”, “Agosto”, “Os 
Sertões” e “Memórias Póstumas 
de Brás Cubas”. A alegação 
era de que as obras tinham 
“conteúdos inadequados às 
crianças e adolescentes”. Depois 
da repercussão, a missão foi 
abortada.

CABRAL VAI FALAR
O ministro Edson Fachin, 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF), homologou nesta quinta-
feira (6) a delação premiada do 
ex-governador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral. O acordo de 
delação foi firmado com a Polícia 
Federal em dezembro. O teor 
da colaboração está sob sigilo. 
Cabral está preso desde outubro 
de 2016, e foi condenado a mais de 
280 anos de prisão pela Justiça. 
A maioria desses processos está 
relacionada à operação Lava Jato.

Álvaro Dias ►Prefeito de Natal
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O Governo do Rio Grande do 
Norte arrecadou mais de R$ 1 bi-
lhão em 2019 com o ICMS cobrado 
sobre a venda de combustíveis nos 
postos do Estado.

A informação foi confirmada 
nesta quinta-feira (6) ao Agora RN 
pelo secretário estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, que 
preferiu não comentar os impactos 
financeiros de uma eventual deso-
neração do imposto.

Na quarta-feira (5), o presiden-
te Jair Bolsonaro culpou a tribu-
tação dos governos estaduais pela 
alta nos preços dos combustíveis. 
Em um desafio aos governadores, 
o presidente disse que “zeraria” os 
impostos federais sobre a gasolina, 
o etanol e o diesel caso os gestores 
estaduais também deixassem de 
cobrar o ICMS.

Vários governadores critica-
ram a declaração de Bolsonaro. 
O governador de São Paulo, João 

Doria, disse que a provocação do 
presidente era “bravata” e “popu-
lismo”. Ele também reclamou que 
os gestores estaduais não foram 
convidados a dialogar com o pre-
sidente da República sobre essa 
possibilidade. “Atitude pouco res-
ponsável”, resumiu.

O governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, afirmou que o 
desafio lançado por Bolsonaro “não 
é lógico, não é sensato”. Ele propôs, 
em contrapartida, uma redução 
gradual do imposto, negociada com 
os estados para mitigar os impac-
tos financeiros.

Até o governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, que foi eleito 
prometendo reduzir o tamanho do 
Estado e que defende a redução na 
cobrança de impostos, foi contra a 
fala de Bolsonaro. “Sou a favor da 
redução de impostos. Mas não sou 
irresponsável. Pequei um estado 
quebrado, com rombo de R$ 34,5 

bilhões. Nesse momento, Minas 
não pode abrir mão de arrecada-
ção. É triste, mas a realidade é 
essa”, escreveu, pelo Twitter.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, não se 
manifestou sobre a medida. Em 

nota, a Secretaria Estadual de Tri-
butação também disse que não iria 
comentar o “desafio” proposto pelo 
presidente da República. Em 2020, 
o orçamento geral do Estado prevê 
um déficit de R$ 450 milhões.

Segundo o secretário Carlos 

Eduardo Xavier, a cobrança sobre 
combustíveis equivale a 20% de 
tudo o que o Estado arrecada com 
ICMS. Ele observou, ainda, que a 
medida acarretaria impacto para 
os municípios, já que 25% de tudo 
o que o governo estadual recolhe 
com o imposto deve ser repassado 
para as prefeituras. Além disso, a 
arrecadação de ICMS serve como 
base de cálculo para o repasse aos 
municípios a título de Fundeb.

MUDANÇA NO ICMS
No domingo (2), Bolsonaro disse 

que vai encaminhar ao Congresso 
um projeto de lei para que o ICMS 
de combustíveis, recolhido pelos es-
tados, tenha um valor fixo por litro.

O presidente adiantou apenas 
que pretende aprovar uma nova lei 
complementar para que o tributo 
tenha “valor fixo por litro”, e não 
mais seja calculado sobre a “média 
dos postos”.

Tributação arrecadou R$ 90 milhões por mês em 2019 com ICMS de combustíveis

RN perderia R$ 1 bilhão por ano se zerasse 
ICMS sobre combustíveis, afirma secretário
Em desafio aos governadores, presidente Jair Bolsonaro disse esta semana que “zeraria” os impostos federais sobre
os combustíveis caso os gestores estaduais também deixassem de cobrar ICMS. Governadora do RN não se manifestou

Tributação

José Aldenir / Agora RN

O Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Norte arrecadou 
R$ 7,8 milhões em 2019 com a taxa 
que é cobrada dos proprietários de 
carros e motos no ato do licencia-
mento anual junto ao Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran). 

O recolhimento ficou abaixo 
das expectativas da corporação, 
que esperava receber algo em torno 
de R$ 20 milhões.

A frustração na receita é expli-
cada pelo impasse judicial acerca 
da cobrança da taxa. Em março 
do ano passado, a pedido do Minis-
tério Público, a Justiça Estadual 
suspendeu a cobrança, que só foi 
restabelecida em agosto após uma 
decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral. Com a interrupção na co-
brança durante cinco meses, mui-
tos motoristas foram desobrigados 
a fazer o pagamento.

Como mostrou uma reporta-
gem do Agora RN na última quar-
ta-feira (5), o dinheiro arrecadado 
com a taxa não foi movimentado 
pela corporação no ano passado. 
Com a disputa judicial, a utilização 
da verba ficou suspensa.

O comandante do Corpo de 
Bombeiros, coronel Luiz Montei-
ro da Silva Júnior, explica que os 
recursos começarão a ser emprega-
dos efetivamente este ano. Ele diz 
que alguns processos de compras 
de equipamentos foram iniciados 
em 2019, mas que, como o impasse 
judicial só foi resolvido em agosto, 
não houve tempo hábil para a con-
clusão dos procedimentos.

A verba, de acordo com o co-

mandante, será aplicada em novos 
investimentos. O objetivo é equipar 
melhor as unidades existentes e ex-
pandir o serviço para o interior do 
Estado, no limite do efetivo, agili-
zando o atendimento a ocorrências. 
“Isso significa que mais vidas serão 
salvas”, afirma o coronel Monteiro, 
acrescentando que uma parte do 
dinheiro também será usada na 
promoção de campanhas educati-
vas contra incêndios em geral.

Atualmente, algumas unidades 
do Corpo de Bombeiros funcionam 
em prédios alugados ou cedidos. É 
o caso de Parnamirim, onde a sede 
da instituição é em um galpão for-
necido pela Prefeitura. Segundo o 
comandante, a verba proveniente 
da taxa será usada na construção 
de prédios para que os bombeiros 
tenham sedes próprias.

“Pretendemos corrigir essas si-
tuações construindo unidades e as 
equipando, com a compra de veícu-
los de combate a incêndios e salva-
mento veicular e compra de veículos 
de resgate. Logo vão acontecer as li-
citações e esperamos adquirir mui-
tos equipamentos. A partir de 2020, 
o cidadão vai perceber a aplicação 
dos recursos”, destaca o coronel.

“Essa taxa é uma possibilidade 
de investimento que o cidadão está 
possibilitando (ao Corpo de Bom-
beiros), para ter uma instituição 
melhor equipada para atender as 
ocorrências de acidentes veiculares 
e, assim, poder efetuar o salva-
mento de uma forma mais eficaz e 
segura, com tecnologia de ponta”, 
finaliza o comandante.

Coronel Luiz Monteiro da Silva Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do RN

“Taxa dos Bombeiros” gerou receita de
R$ 7,8 milhões para a corporação em 2019

Arrecadação

José Aldenir / Agora RN

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) confirmou nesta 
quinta-feira (6) a ilegalidade 
da chamada desaposenta-
ção – a possibilidade de o 
aposentado pedir a revisão 
do benefício por ter voltado a 
trabalhar e a contribuir para 
a Previdência Social.

Na mesma decisão, a Cor-
te entendeu que a reaposenta-
ção também não está prevista 
em lei e não pode ser concedi-
da pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

A novidade no caso foi o 
reconhecimento da impossibi-
lidade da reaposentação, me-
dida na qual o cidadão con-
tribuiria após se aposentar e 
solicitaria uma nova aposen-
tadoria, descartando o tempo 
de serviço e os salários que 
foram usados para calcular 
o primeiro benefício. Assim, 
todo o período de trabalhado 
seria avaliado para recálculo 
da nova aposentadoria. 

Supremo 
confirma 
ilegalidade da 
desaposentação

Julgamento
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Novas unidades móveis do SAMU  – É mais rapidez no atendimento 
de emergência

Educação Conectada – É acesso à internet de alta velocidade nas escolas 
públicas de ensino básico – Mais de 440 mil alunos em 160 municípios

Programa Criança Feliz – É estimular o desenvolvimento das crianças 
a partir dos primeiros anos de vida – Mais de 37 mil crianças e gestantes 
benefi ciadas

Pensão vitalícia  – É benefício para 111 crianças com microcefalia decorrente 
do vírus da Zika, nascidas entre 2015 e 2018

Auxílio Emergencial  – É benefício para 4.237 pescadores profi ssionais 
artesanais atingidos pelas manchas de óleo no litoral

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

A Câmara Municipal e a Prefei-
tura de Parnamirim têm sonegado 
informações públicas a respeito 
da obra de reforma e ampliação 
da sede da Câmara, que, segundo 
orçamento divulgado pelo Poder 
Legislativo, custará quase R$ 2,2 
milhões aos cofres públicos.

As obras na Câmara estão em 
andamento desde o mês passado. O 
serviço, realizado em duas etapas, 
prevê a reconstrução de parte das 
instalações do Legislativo (incluin-
do o plenário principal, onde acon-
tecem as sessões), a construção 
de um memorial e novas salas e 
reparos nas instalações hidráulica, 
sanitária e elétrica.

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

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

O ex-assessor diz que o prefeito 
resolveu demiti-lo após ser pressio-
nado por pelo menos 14 vereadores 

– que formariam a base de apoio a 
Taveira na Câmara Municipal.

De acordo com Isaac, nem a Câ-
mara nem a Prefeitura forneceram 
as informações que ele solicita. Ele 
apresentou à reportagem do Agora 
RN um documento no qual ele pede 
formalmente à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semur) esclarecimentos sobre a obra 
da Câmara. A solicitação perguntava 
se o órgão havia liberado a reforma e 
ampliação da Casa Legislativa.

Em resposta, a Semur disse a 
Isaac – segundo documentos for-
necidos pelo ex-assessor à reporta-
gem – que não havia alvará expe-
dido para a Câmara Municipal de 
Parnamirim até o dia 27 de janeiro 
de 2020 (data em que a declaração 
foi redigida). O documento deveria, 

em tese, ser endossado pela secre-
tária Maria de Fátima Cabral, mas 
ela não assinou a declaração.

À Câmara Municipal, Isaac 
Samir não solicitou informações 
oficialmente, mas a cobrança é pú-
blica há algumas semanas.

O Agora RN também procu-
rou a Câmara e a Prefeitura de 
Parnamirim. Contudo, até a publi-
cação desta reportagem, os órgãos 
também não responderam às soli-
citações de informação.

Um protesto está sendo articu-
lado por Isaac Samir para a frente 
da Câmara Municipal na próxima 
segunda-feira (11), às 16h.

REFORMA E AMPLIAÇÃO
A obra de reforma e ampliação 

da Câmara, que será realizada em 

duas etapas, começou em janeiro. 
A primeira fase dos serviços con-
templa a demolição e a reconstru-
ção do Plenário Dr. Mário Medei-
ros – onde acontecem as sessões 
legislativas – e do “Plenarinho” 
Professora Eva Lúcia. A derrubada 
já aconteceu e, neste momento, a 
empresa contratada trabalha na 
reconstrução.

O novo prédio, segundo a Câ-
mara, será mais moderno e aces-
sível e ocupará uma área de 387 
metros quadrados. Além disso, 
está prevista a construção de no-
vas salas e de um memorial. Essa 
parte da obra tem a previsão de ser 
concluída até março.

Na segunda etapa, a obra prevê 
a troca das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias, além de 
um novo piso para todo o prédio e 
a construção de uma nova fachada. 
A expectativa é que a segunda fase 
comece logo após a entrega da pri-
meira, com previsão de conclusão 
em cinco meses.

Todo o serviço será executado 
pela empresa Engenharia do Bra-
sil Ltda. (Engebrasil), que assinou 
contrato para a execução da obra 
em dezembro. O presidente da 
Câmara, vereador Irani Guedes 
(Republicanos), assinou a ordem 
de serviço para a obra.

Segundo o Portal da Transpa-
rência da Câmara, a primeira medi-
ção da obra foi paga no dia 20 de ja-
neiro, menos de um mês após o início 
dos serviços. O valor depositado para 
a empresa foi de R$ 68,1 mil.

Plenário onde acontecem as sessões da Câmara Municipal foi demolido parcialmente

Câmara e Prefeitura sonegam 
dados sobre obra milionária
Reportagem do Agora RN procurou órgãos, mas teve negadas informações. Obra na Câmara 
Municipal de Parnamirim é executada sob suspeita de não ter alvarás e licenciamento ambiental

Parnamirim

Facebook / Reprodução

O juiz federal Ricardo 
Leite, do Distrito Federal, 
decidiu poupar o jornalista 
Glenn Greenwald, não acei-
tando, “por ora”, a denúncia 
apresentada pelo Ministé-
rio Público Federal contra 
o repórter por associação 
criminosa e interceptação te-
lefônica em um esquema de 
invasão de celulares e roubo 
de mensagens de autoridades 
públicas, como o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro. O juiz, no entan-
to, aceitou a acusação contra 
outras seis pessoas envolvi-
das na investigação.

Leite observou que, apesar 
de encontrar indícios crimi-
nosos contra Glenn, está em 
vigor uma liminar concedida 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que proíbe que o jorna-
lista seja investigado e respon-
sabilizado pelas autoridades 
públicas e órgãos de apuração 
administrativa ou criminal 
pela “recepção, obtenção ou 
transmissão” de informações 
publicadas na imprensa.

Juiz federal
aceita denúncia 
contra hackers, 
mas livra Glenn

“Por ora”

Jornalista Glenn Greenwald

Marcos Oliveira / Agência Senado
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Enquanto a Secretaria Muni-
cipal de Administração (Semad) 
revê o processo de licitação para o 
controle de estacionamento pago 
nas vias públicas de Natal, uma 
categoria de trabalhadores infor-
mais anda preocupada.

“Como é? Esse negócio vai fun-
cionar mesmo?”, pergunta, incré-
dulo, Tiago Silva, de 35 anos, que 
está há pelo menos 12 no mesmo 
ponto em Petrópolis, onde man-
tém uma clientela fixa de carros 
que lhe rende em média R$ 50,00 
todos os dias. E bem mais do que 
isso em eventos públicos.

O modelo a ser adotado na 
cidade, num prazo ainda indeter-
minado, prevê a abertura de mais 
de 2 mil vagas rotativas para ve-
ículos em bairros comerciais. E 
essa é uma conta que não fecha 
para Tiago. “Com a prefeitura 
concorrendo com a gente, aca-
bou”, diz.

Numa cidade onde a maio-
ria dos estacionamentos serve a 
quem trabalha ou estuda no lo-
cal onde deixa o carro, o grande 
problema é que as vagas nunca 
existem para quem deseja apenas 
fazer uma compra ou resolver um 
problema.

Pode-se dizer que Tiago inte-
gra uma minoria bem-sucedida, 
já que trabalha numa rua mais 
arborizada, frequentada por gen-
te de classe média que precisa de-
sesperadamente estacionar seu 
carro para trabalhar.

A poucos metros dali, numa 
via mais movimentada de co-
mércio, porém, a situação é bem 
diferente, pois o número de clien-
tes de lojas com carros é maior do 
que de funcionários, e a ideia de 
rotatividade funcionaria melhor.

Já não é o que acontece no 
Alecrim, onde a maioria das va-
gas é tomada logo cedo pelos em-
pregados de lojas e ambulantes. 
Segundo a associação das empre-
sas de lá, essa situação já fez o 
bairro perder 40% de sua frequ-
ência na comparação com poucos 
anos atrás. Essa diferença acaba 
favorecendo principalmente os 
shoppings centers da cidade.

A preocupação do guardador 
Tiago é mais objetiva. “A Prefei-
tura vai poder pagar o que a gen-
te ganha se nos contratar para 
trabalhar nessa tal Zona Azul?”, 

Trabalhadores informais temem “perder mercado” com estacionamento rotativo

Chegada da Zona Azul 
inquieta centenas de 
flanelinhas em Natal
Ilegais por comercializar um bem público (as ruas), trabalhadores informais 
começam a se preocupar com possível estacionamento rotativo na capital

Trânsito

José Aldenir / Agora RN

ele pergunta, emendando logo em 
seguida: “Porque, se acontecer 
isso (os estacionamentos rotati-
vos pagos), ninguém vai dar nem 
mais um tostão gente, nem os co-
merciantes”.

CONSCIENTIZAÇÃO
Não existe um número oficial 

de quantos flanelinhas ganham a 
vida nas ruas de Natal. Nem os 
agentes de trânsito, como Alexan-
dre Nascimento, que trabalha de 
moto, arrisca um palpite. Mas ele 
opina: “Vai dar muito trabalho 
para conscientizar as pessoas”.

Problemas com os flanelinhas 
ele diz ter pouco, exceto durante 
shows públicos, quando é comum 
eles cobrarem adiantado um pre-
ço para lá de salgado das vagas, 
que são em áreas públicas. “Aí os 
motoristas reclamam porque isso 
é extorsão e dá até a condução de 
guardador para a delegacia”, diz.

Outro problema que dá muita 
confusão, segundo ele, é o estacio-
namento proibido induzido pela 
ação do flanelinha.

 “O sujeito deixa o carro na 
confiança que não vai tomar mul-
ta. Vem o agente de trânsito e 
multa. Aí o guardador esconde o 
papel da infração do motorista, já 
que, se ele soubesse, não pagaria 
o guardador e ficaria muito bravo. 
Pronto: confusão armada”, diz o 
agente de trânsito.

ZONA AZUL, O QUE FALTA
A concessão para 

estacionamento nas ruas 
da capital é debatida desde 
fevereiro do ano passado. As 
áreas disponíveis para a guarda 
temporária de carros e motos 
serão dispostas em cinco 
bairros – Alecrim, Cidade Alta, 
Tirol, Petrópolis e Ribeira.

O atual certame contempla 
ainda a manutenção e 
gerenciamento de um sistema 
para venda e administração 
de créditos – por meio 
de um software – para o 
controle das vagas rotativas 
de estacionamento. Além 
disso, delimita também o 
fornecimento, instalação e 
manutenção de sinalização 
vertical e horizontal dos 
espaços.

Quando for implantado, 
o sistema funcionará todos 
os dias, das 8 às 18 horas, e 
aos sábados das 8 às 13 horas 
inicialmente nas Avenidas 
1 parte e 2, no Alecrim; 
Campos Sales, Rodrigues 
Alves, paralelas de Petrópolis; 
Duque de Caxias, na Ribeira 
e Deodoro da Fonseca, no 
centro, também estão na mira 
do projeto.

O deputado estadual José 
Dias (PSDB) criticou o gover-
no estadual por ainda não ter 
encaminhado à Assembleia 
Legislativa o projeto que tra-
ta da reforma da Previdência.  
Segundo o parlamentar, a 
gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra retarda o envio 
da proposta para depois co-
brar pressa dos deputados na 
análise da proposta.

“Ela está querendo enviar 
na última hora para chanta-
gear os parlamentares, e não 
podemos nos submeter a uma 
chantagem tão vergonhosa 
como essa”, disse o deputado, 
em pronunciamento na últi-
ma quarta-feira (5).

Apesar de ser oposição 
ao governo, o parlamentar 
tucano defendeu a aprovação 
da reforma da Previdência. 
“Sei que não vamos resolver 
de uma vez todas as questões 
do nosso Rio Grande do Norte 
com essa reforma da Previ-
dência, mas, se não fizermos, 
o nosso Estado estará falido. 
Eu assumo que eu tenho que 
votar naquilo que acredito ser 
necessário para o Rio Grande 
do Norte”, declarou.

Ainda segundo José Dias, 
a mensagem anual da gover-
nadora, entregue na última 
segunda-feira (3), é a “mais 
pífia da história do Rio Gran-
de do Norte”.

“Estamos vivendo mo-
mentos dramáticos, e isso es-
tá constatado na falência dos 
serviços essenciais. Temos 
como demonstração a própria 
mensagem da governadora, 
que considero a mais pífia 
da história política do Rio 
Grande do Norte, não só pelo 
resumo de páginas, mas pelo 
conteúdo. E principalmente 
pela falsidade do governo, em 
retratar uma situação real 
onde o pouco que foi feito no 
Estado foi possível porque 
houve benesses e transferên-
cias do governo federal”, criti-
cou o parlamentar.

O deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC) co-
brou do secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia, 
explicações para a superlota-
ção no Hospital Monsenhor 
Walfredo Gurgel, o maior 
hospital público do Estado. 
Nos últimos dias, dezenas 
de pacientes têm aguardado 
atendimento nos corredores, 
já que não há leitos suficien-
tes para atender à demanda.

Em pronunciamento na 
Assembleia Legislativa, o 
parlamentar destacou que 
127 pacientes estavam in-
ternados nos corredores do 
hospital no início da semana, 
quando a superlotação ga-
nhou mais repercussão. Sem 
espaço no Walfredo, pelo me-
nos 18 ambulâncias do Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) estavam 
servindo de leito na última 
segunda-feira (3).

“É o total desrespeito e 
falta de compromisso com 
a vida do cidadão potiguar. 
Não podemos continuar com 
fechamento de unidades hos-
pitalares e o desabastecimen-
to”, afirmou Coronel Azevedo.

Apesar da cobrança de Co-
ronel Azevedo, a Secretaria 
de Saúde Pública já anunciou 
providências para reduzir a 
superlotação no Walfredo. Na 
última terça-feira (4), a pasta 
informou que a governadora 
Fátima Bezerra autorizou 
repasses emergenciais para a 
saúde do Orçamento Geral do 
Estado de 2020.

Já esta semana, segundo 
o secretário adjunto de Saú-
de, Petrônio Spinelli, foram 
liberados R$ 15 milhões 
para investimentos no seg-
mento. Com a verba, serão 
pagos hospitais privados que 
prestam serviços ao governo, 
para que eles atendem parte 
da demanda, sobretudo na 
ortopedia. Apenas o Walfredo 
Gurgel foi beneficiado com R$ 
3,5 milhões.

Mensagem de 
Fátima é “a mais 
pífia da história”, 
afirma José Dias

Coronel Azevedo 
cobra explicações 
de secretário
para superlotação

Crítica Walfredo Gurgel

Deputado José Dias (PSDB) Deputado Coronel Azevedo (PSC)

João Gilberto / ALRN Eduardo Maia / ALRN
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O ex-ministro Gustavo Canuto estava marcado 
para ser demitido por ser um “roda presa” 
mesmo, como o definia o presidente Jair 

Bolsonaro. Mas a substituição foi precipitada após 
Rogério Marinho cogitar sua saída da Secretaria de 
Previdência e Trabalho. Para não perder um gestor que 
admira, Bolsonaro agiu rápido e ofereceu ao político 
potiguar o Ministério do Desenvolvimento Regional. O 
ex-ministro Canuto era muito criticado pela lentidão. 

Solicitações de parlamentares e até do Planalto nunca 
andavam. A pachorra com que Canuto tratava as 
demandas da Secretaria de Governo fazia parecer que 
ele as tratava com má vontade. Bolsonaro esperou do 
ministério, enorme, que cuidava de transposição do 
São Francisco, mobilidade, habitação, saneamento, 
defesa civil... Um conflito com o ministro Paulo Guedes 
(Economia), chefe imediato de Marinho, pode estar por 
trás da sua intenção deixar o governo.

Demissionário, Rogério Marinho ganhou ministério

PODER SEM PUDOR

GASOLINA CAPITALISTA
O deputado Henrique Lima Santos era líder 

estudantil na Faculdade de Direito de Salvador quando 
sua carteira de motorista foi indeferida, sob a alegação 
de que “o proprietário do automóvel é fichado como 
comunista”, segundo documento do Detran. O secretário 
de Segurança, deputado Lafaiete Coutinho (UDN), 
despachou o papel ao governador Antonio Balbino (PSD) 
“para decidir se o automóvel é do centro, da direita ou da 
esquerda”. Balbino respondeu, por escrito: “Conceda-se. 
O automóvel pode ser comunista, mas a gasolina, com 
certeza, é americana.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ANARQUIA GERENCIAL
Visitas de avaliação de 

curso às universidades, a fim 
de classificá-las no ranking, 
não estão ocorrendo porque o 
MEC agenda, confirma, mas 
esquece de comprar passagem 
dos avaliadores.

LEILÃO SUSPEITO
Em mais uma estranha 

decisão, digna da atenção 
da corregedoria do CNJ, a 
Justiça do Trabalho de Sergipe 
manteve leilão do patrimônio 
de uma empresa de cimento, 
Itaguassu, incluindo seu 
parque industrial, mesmo após 
pagamento integral da dívida 
do processo. Tem coisa aí.

MAIS DO MESMO
Fugindo na Argentina 

de um mandado de prisão 
expedido pela Justiça 
da Bolívia, o cocaleiro 
Evo Morales anunciou 
candidatura ao Senado. Como 

Eu sou 
imbrochável!”

Jair Bolsonaro
durante sua “coletiva na grade”, na 
porta do Alvorada

“

Marcelo Camargo/Agência Brasil

tanto ladrões, tenta escapar pela 
via da imunidade parlamentar.

METADE DO DOBRO
O deputado Vinícius Poit 

(Novo-SP) defendeu o fim da 
meia-entrada por considerar 
que dá a “falsa aparência” de 
proteção ao consumidor. Na 
prática, é a metade do dobro e 
só quem ganha é o empresário.

BATENDO O BUMBO
Vai longe o diretor 

de Desburocratização do 
Ministério da Economia, 
Geanluca Lorezon. 
Marqueteiro, usa as redes 
sociais com frequência, 
vendendo seu peixe, seu 
trabalho e o governo Jair 
Bolsonaro.

AGENDA FAKE
O Itamaraty divulgou em 

sua agenda de fevereiro que 
os deputados Ricardo Santini 
(RS) e Pedro Augusto Bezerra 
(CE) viajariam em “missão 
oficial” à Coreia do Sul, entre 
os dias 2 e 9. Mas os deputados 
nem saíram do País. Santini 
foi convidado, mas declinou.

Procon age contra abuso enquanto Anac silencia
A Anac, “agência reguladora” de aviação civil, ultrapassou todos os limites de 

subserviência às empresas aéreas. Enquanto se omitia, o Procon-SP agia, notificando a 
FB Líneas Aéreas, Flybondi, JetSmart e Sky Airline por cobrarem pelo uso do bagageiro 
acima das poltronas. Na prática, essas empresas estão cobrando pela bagagem de mão, cuja 
gratuidade foi determinada pela resolução nº 400, da Anac. Mas o que torna tudo ainda 
mais suspeito é que a agência não se importa com a burla à própria decisão. Questionada, 
manteve-se em silêncio.

ELES É QUE MANDAM
As empresas redefiniram as dimensões da 

bagagem de mão e consideram gratuito apenas 
o que cabe em baixo do assento.

DIREITO IGNORADO
O Procon também exigiu detalhes sobre 

como será cumprido o direito de levar uma 

bagagem de até 10kg gratuitamente dentro do 
avião.

INVESTIGAR É PRECISO
Órgão de defesa do consumidor e políticos 

querem o Ministério Público Federal 
investigando as relações da Anac com as 
empresas aéreas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 014/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: SETEMOL 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ nº. 35.662.667/0001-34. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: 
Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-
03 / Nº 17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. 
Cont rapar t ida  do  Munic íp io  03 .001 .10 .301 .0026 .1093 .4490 .52 .00 .00 .00  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 9.199,00 (nove mil, cento e noventa e nove reais). 
Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, 
CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Arthur Henrique Costa Lima, CPF: Nº 085.399.564-89.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 015/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: V P SILVA 
B R I N Q U E D O S ,  C N P J  n º .  1 8 . 4 4 8 . 8 6 3 / 0 0 0 1 - 9 1 .  O B J E TO :  A Q U I S I Ç Ã O  D E 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: 
TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 
17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida do 
M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 1.599,99 (hum mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos). Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Vinicius Pereira da Silva, CPF: Nº 
082.656.459-37.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 016/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: VIA NOVITA 
LTDA, CNPJ nº. 04.447.180/0001-05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde 
Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 17754.921000/1177-04 / Nº 
17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida do Município 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 
6.010,00 (seis mil e dez reais). Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Erlon Machado Ferreira, 
CPF: Nº 053.013.379-20.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

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

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5a Vara Federal da seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO no 0810443-51.2019.4.05.8400 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em 
face de PEDRO CÍCERO DE PAULA, que tem como objeto a desapropriação por utilidade 
pública do imóvel descrito na exordial, localizado na BR-101, km 95,9 ao km 109,10. Estacas 
128 + 9,89 a 130 + 140,00. Área de 650 m2. Área a Desapropriar de 143,52 m2. Perímetro 
de 96,13. E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 
34 do Decreto-Lei no 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados 
e eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez (10) 
dias, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO 
Juiz Federal

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 013/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: RITA DE ANDRADE 
V I E I R A –  M E ,  C N P J  n º .  1 0 . 7 1 9 . 0 4 8 / 0 0 0 1 - 0 8 .  O B J E T O :  A Q U I S I Ç Ã O  D E 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: 
TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 
17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida do 
M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 4.755,55 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos). Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Rita de Andrade Vieira, CPF: 
Nº 032.442.234-27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
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O Seminário Internacional 
Agora Natal, organizado pelo gru-
po de comunicação Agora RN, vai 
debater sugestões para o desenvol-
vimento urbano da capital potiguar 
no próximo dia 12. Os participantes 
do evento terão a oportunidade de 
conhecer experiências urbanísticas 
exitosas promovidas no Brasil e em 
Portugal.

Segundo o presidente do Sindi-
cato das Empresas de Construção 
Civil do Rio Grande do Norte (Sin-
duscon), Silvio Bezerra, a conferên-
cia chega em momento oportuno: a 
Revisão do Plano Diretor de Natal. 
“O Agora RN está de parabéns por 
realizar este importante seminá-
rio. O momento não poderia ser 
mais oportuno. O Plano Diretor 
tem reflexos diretos na qualidade 
de vida dos moradores e quanto 
mais conhecermos exemplos exito-
sos, mais debatido for o processo, 
mais legitimidade terá e melhor 
serão os resultados para a nossa 
cidade”, disse.

Ainda de acordo com Sílvio Be-
zerra, o Sinduscon vem participan-
do destas discussões desde o prin-
cípio do processo, em 2017, com 
propostas e ideias elaboradas por 
um grupo de engenheiros e arqui-
tetos com amplo conhecimento téc-
nico. “Louvamos ainda o empenho 
da Prefeitura e da Câmara de Ve-
readores, que tem conduzido o de-
bate com espírito público e ouvindo 
todos os interessados, buscando o 
melhor para Natal”, detalhou.

O Seminário Internacional 
Agora Natal vai trazer nomes 
importantes da arquitetura e ur-
banismo. O evento, com inscrições 
gratuitas, vai acontecer no Hotel 
Barreira Roxa.

O arquiteto Gustavo Rocha, su-

A Marinha do Brasil está ofer-
tando 66 vagas de nível superior 
para os concursos do Corpo de En-
genheiros (CP-CEM) e do Corpo de 
Saúde da Marinha, nos Quadros de 
Médico (CSM-Md), de Cirurgião-
-Dentista (CSM-CD) e de Apoio à 
Saúde (CSM-S). Os concursos são 
para ambos os sexos e candidatos 
com idade entre 18 e 36 anos in-
completos no dia 1º de janeiro de 
2021. 

As inscrições serão aceitas en-
tre os dias 9 e 23 de março no site, 
ou em uma das Organizações Mi-
litares da Marinha Responsáveis 
pela Execução Local (OREL), nos 
dias úteis, das 8h30 às 16h. A taxa 
de inscrição é de R$ 126.

Se aprovado, o candidato re-
alizará o Curso de Formação de 
Oficiais (CFO), ocupando inicial-
mente a graduação de Guarda-
-Marinha, com rendimentos de R$ 

9.070,60, sendo R$ 7.315 de soldo 
militar, R$ 1.389,85 de adicional 
militar e R$ 365,75 relativos ao 
adicional de compensação por dis-
ponibilidade militar. 

Para o Quadro de Médicos, o 
concurso contará com 33 vagas. 
No Corpo de Engenheiros, as 25 
vagas. Em Natal, as inscrições  
podem ser feitas no  Serviço de Re-
crutamento Distrital do Comando 
do 3º Distrito Naval.

Silvio Bezerra, do Sinduscon: “O Plano Diretor tem reflexos diretos na vida da cidade”

Seminário debate soluções para a 
melhoria das ocupações urbanas

Marinha do Brasil abre 66 vagas para 
corpos de saúde e de engenheiros

Evento organizado pelo grupo de comunicação Agora RN traz para Natal 
experiências urbanísticas exitosas promovidas no Brasil e em Portugal

Desenvolvimento

Oportunidade

José Aldenir / Agora RN

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
AGORA RN

Palestrantes:
Gustavo Rocha (Recife/PE)
Palestra: Urbanismo e 
tecnologia no Porto Digital

Manuel Salgado
(Lisboa/Portugal)
Palestra: Transformações
Urbanas no Rio Tejo

Maria Cristina (Curitiba/PR)
Palestra:  Urbanismo e 
Mobilidade – Curitiba e os 
eixos de Mobilidade

Quando? 12 de fevereiro, das 
14h às 18h
Onde? Hotel Escola Barreira 
Roxa
Como se inscrever? Gratuita, 
no Sympla

perintendente de Infraestrutura do 
Porto Digital do Recife, vai trazer a 
palestra “Urbanismo e tecnologia, 
o caso do Porto Digital do Recife”. A 
região foi requalificada em termos 
urbanísticos, imobiliários e de re-
cuperação do patrimônio histórico.

A segunda palestrante será 
Maria Cristina Trovão Santana, 
arquiteta e urbanista, coordena-
dora de Uso do Solo do Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Curitiba (Ippuc). Ela vai 
apresentar o tema “Urbanismo e 
Mobilidade – Curitiba e os eixo de 
Mobilidade”.

A última palestra será do ar-
quiteto português Manuel Salgado, 
que atualmente presidente da So-
ciedade de Reabilitação Urbana de 
Lisboa (SRU). Ele vai trazer as so-
luções promovidas para o Rio Tejo, 
na capital portuguesa, que foram 
responsáveis por melhorias urba-
nísticas do rio e que, nos últimos 
anos, vem atraindo cada vez mais 
moradores e turistas.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
 

G Cinco Planejamento e Execuções Ltda., 08.240.236/0001-07, torna publico que está requerendo 
a Secretaria Municipal e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença de Instalação 
e operação para o Condomínio Residencial Plaza, localizado na Rua Estrela do Mar, 222, Nova Parna-
mirim, Parnamirim / RN Cep.:  59151-120

Sami Giries Elali
Sócio Diretor

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 19/02/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, COM MONTAGEM E 
DESMONTAGEM, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE AFONSO 
BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de 
Lici tações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edi tal  na integra, e no e-mai l : 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal
Afonso Bezerra/RN, 06 de fevereiro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 008/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: FP COMERCIO 
E SERVICO EIRELI ,  CNPJ nº 07.366.605/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: 
Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde. Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-
03 / Nº 17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. 
Cont rapar t ida  do  Munic íp io  03 .001 .10 .301 .0026 .1093 .4490 .52 .00 .00 .00  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinqüenta reais). 
Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, 
CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Felipe André Bernardo de Assis, CPF: Nº 009.537.724-70.

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 009/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: INTELIGENCIA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 08.060.934/0001-20. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: 
Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-
03 / Nº 17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. 
C o n t r a p a r t i d a  d o  M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 3.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 13.219,89 (treze mil, duzentos e dezenove reais e 
oitenta e nove centavos). Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Glauber Silva Queiroga de Sousa, 
CPF: Nº 039.923.934-02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 010/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: J J COMERCIO E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 29.007.485/0001-27. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: 
TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 
17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida do 
M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 7.277,73 (sete mil, duzentos e setenta e sete reais e 
setenta e três centavos). Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: João Ricardo de Oliveira Gonçalves, 
CPF: Nº 055.622.814-65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 011/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: M. K. DE AZEVEDO 
ARAUJO DUTRA DANTAS, CNPJ nº. 21.062.777/0001-50. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: 
TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 
17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida do 
M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 13.428,00 (treze mil, quatrocentos e vinte e oito reais. 
Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF 
nº 392.181.124-49 e Contratada: Nylberton Sousa Cavalcante de Araújo, CPF: Nº 051.506.884-52.

EXTRATO DE CONTRATO

TC – Ministério da Saúde Nº 17754.921000/1177-02 / Nº 17754.921000/1177-03 / Nº 
17754.921000/1177-04 / Nº 17754.921000/1177-05 / Nº 17754.921000/1177-06. Contrapartida 
d o  M u n i c í p i o  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 1 0 9 3 . 4 4 9 0 . 5 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0  / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 
03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00 / 03.001.10.301.0026.1093.4490.52.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 2.771,00 (dois mil, setecentos e setenta e um reais). 
Assinaturas em 16/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, 
CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Marilice Keil, CPF: Nº 019.964.420-90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 001/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 2354/2019, CONTRATO ADM. 
Nº 012/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: MARILICE KEIL 
-ME, CNPJ nº. 27.075.106/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE AFONSO BEZERRA. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019:

EXTRATO DE CONTRATO
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Oscar 2020
os grandes favoritos para a premiação

A premiação do Oscar 2020 acontece neste domingo (9) em 
Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 22h (horário de 
Brasília). Enquanto a festa do cinema não chega, o Agora RN 
apresenta os palpites de cinéfilos da redação e de Rômulo Sckaff, 
conselheiro da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande 
do Norte (Accirn).

O campeão de indicações deste ano é “Coringa”. A readaptação 
sombria do clássico dos quadrinhos, estrelada por Joaquin Phoenix, 
foi indicada em 11 categorias. Na sequência, empatados com 10 
indicações, aparecem “O Irlandês” (Martin Scorsese), “1917” (Sam 
Mendes) e “Era Uma Vez em… Hollywood” (Quentin Tarantino).

A chance de um Oscar brasileiro está com o documentário “De-
mocracia em Vertigem”, da diretora Petra Costa. O longa do impe-
achment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Pelo segundo ano seguido, a festa não terá um apresentador 
principal. Além disso, este ano é o primeiro da história do Oscar em 
que todo o processo de votação foi realizado de forma eletrônica. Até 
2019, havia a possibilidade de enviar uma cédula por correio.

A festa será transmitia a partir das 21h na TNT (canal pago), 
que também vai apresentar a chegada dos artistas. Na TV aberta, 
a Globo vai iniciar a transmissão somente após o Fantástico, por 
volta das 23h.

RÔMULO SCKAFF, 
CONSELHEIRO DA ACCIRN

 Melhor filme – “Coringa” (Todd Phillips)
A categoria muito difícil. Não temos o grande 

favorito, mas vários filmes muito bons. A 
minha aposta fica com “Coringa”, mas tem a 
possibilidade da vitória de “Era uma vez em 

Hollywood” ou “Adoráveis Mulheres”. O grande 
azarão será “Jojo Rabbit”, pois fala de tudo o que 

os americanos gostam: tem Segunda Guerra 
Mundial, tem judeu e tem criança. Mostra, ainda, 
que a intolerância se aprende, não se nasce com 

ela. Ah, “1917” também tem chances.
 

 Melhor ator – Joaquin Phoenix (“Coringa”)
A qualidade de atuação do ator foi primorosa.

Melhor atriz – Renée Zellweger 
(“Judy: Muito além do arco-íris”)

A atriz encarna Judy Garland. Mostra que temos 
uma Renée Zellweger para além do [filme] 

“Diário de Bridget Jones”

Filme estrangeiro – “Parasita” 
(Bong Joon-ho - Coréia do Sul)

É tão notório que vai ganhar o prêmio
que também está indicado para melhor filme 

do ano.

Melhor documentário – “American Factory” 
(Steven Bognar e Julia Reichert – EUA)

Mostra algo sobre a identidade americana, 
embora o documentário brasileiro [Democracia 

em Vertigem] também tenha chances

NATHALIE ALVES, DIAGRAMADORA DO 
AGORA RN E DIRETORA DE CINEMA

Melhor filme – “História de um 
Casamento”

Filme fantástico, com diálogos incríveis. Mas 
a Academia costuma premiar sempre o do 

mesmo, e “1917”, de Sam Mendes, deve levar.

Melhor ator – Adam Driver (“História de 
um Casamento”)

Pelo mesmo motivo que gosto do melhor 
filme, meu desejo de melhor ator iria para 
Adam Driver. Está fantástico no papel do 

diretor de teatro Charlie.

Melhor atriz – Scarlett Johansson 
(“História de um Casamento”)

Aqui prefiro torcer exclusivamente para a 
atuação desta atriz que está numa boa fase. 
Ela foi indicada para atriz coadjuvante, por 

Jojo Rabbit, e faz jus às nomeações.

Filme estrangeiro – “Parasita”
(Bong Joon-ho - Coréia do Sul)

Seria o prêmio de melhor filme do ano, mas, 
como não vai vencer esta categoria, deve ficar 

com o prêmio de consolação.

Melhor documentário - Democracia em 
Vertigem (Petra Costa – Brasil)

Não há aqui o que discutir. Minha total 
torcida pela obra de Petra Costa, que, apesar 
da polêmica é, sim, um filme merecedor do 

Oscar.

JALMIR OLIVEIRA, 
EDITOR DO AGORA RN

 
Melhor filme – “1917” (Sam Mendes)

Uma experiência cinematográfica. O filme 
perfeito para vencer: tema bélico, ótima 
fotografia [de Roger Deakins] e plano 

sequência.

Melhor ator – Joaquin Phoenix 
(“Coringa”)

Levou todas as grandes premiações 
anteriores ao Oscar. Favoritaço.

Melhor atriz – Renée Zellweger
(“Judy: Muito além do arco-íris”)

Merece o prêmio só pelo trailer do filme.

Filme estrangeiro – “Parasita”
(Bong Joon-ho - Coréia do Sul)

Melhor filme do ano. Uma crítica social 
universal. Poderia ser gravado numa 

mansão de Tirol ou Lagoa Nova.

Melhor documentário – “Honeyland” 
(Ljubomir Stefanov e Tamara

Kotevska– Macedônia)
Outra mistura amada pela Academia 

de Hollywood: conflito étnico, proteção 
do meio ambiente e personagens que 
batalham pela própria sobrevivência.

“1917” é cotado para Melhor Filme

Ator de “Coringa” venceu todas as prévias Renée Zellweger concorre a Melhor Atriz Adam Driver em “História de um casamento”

Petra Costa, de “Democracia em Vertigem”
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O presidente Jair Bolsonaro de-
cidiu nomear o ex-deputado federal 
pelo Rio Grande do Norte Rogério 
Marinho (PSDB) como ministro 
do Desenvolvimento Regional. É 
a quinta troca de ministério no go-
verno Bolsonaro.

O ocupante da pasta até agora, 
Gustavo Canuto, será realocado co-
mo presidente da Dataprev, com o 
desafio de resolver a fila de mais de 
1,3 milhão de pedidos de aposenta-
doria e benefícios em atraso.

A nomeação de Rogério Mari-
nho, que até então ocupava o cargo 
de secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério da 
Economia, já está publicada no Di-
ário Oficial da União. O decreto de 
Bolsonaro com as mudanças está 
em uma edição extra desta quinta-
-feira (6).

No lugar de Marinho na secre-
taria especial da Previdência e Tra-
balho, estará Bruno Bianco, atual 
secretário adjunto do órgão.

Rogério Marinho vinha sendo 
defendido por vários setores do 
governo como articulador político 
entre o Planalto e o Congresso.

No Desenvolvimento Regional, 
Marinho terá muitas ferramentas 
para atuar politicamente. A pasta 
gastou R$ 16,2 bilhões no ano pas-
sado. O ministério é responsável 
por investimentos em saneamento 
e habitação, entre outras áreas.

Em nome do governo, Rogé-
rio Marinho foi um dos principais 
condutores da articulação política 
junto ao Congresso Nacional para 
aprovação da reforma da Previ-
dência. Quando deputado federal, 
ele já tinha sido relator da reforma 
trabalhista, em 2017. A pauta polê-
mica lhe causou desgaste político, o 
que atrapalhou sua reeleição. Nas 
eleições 2018, obteve apenas 59,9 
mil votos e, por isso, não conseguiu 
conquistar novo mandato. Atual-
mente, ele é 2º suplente.

Filiado ao PSDB, Rogério Ma-

rinho foi deputado federal pelo 
Rio Grande do Norte entre 2007 
e 2012, na primeira vez, e entre 
2015 e 2018, no segundo momento. 
Foram três mandatos na Câmara 
– dois para os quais foi eleito (em 

2006 e em 2014) e outro assumido 
em 2011 após licença do titular.

Pelo Twitter, Rogério Marinho 
agradeceu ao presidente Bolsonaro 
pela “confiança e apoio” e chamou a 
indicação para o Ministério de De-

senvolvimento Regional de “honro-
sa missão”.

REPERCUSSÃO
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, afirmou que a nomeação de 
Rogério Marinho “fortalece” o Rio 
Grande do Norte. “Desejo sucesso a 
Rogério no cumprimento das novas 
metas”, afirmou o gestor da capital.

Para o deputado federal Walter 
Alves (MDB-RN), a presença de 
um potiguar no primeiro escalão do 
governo “poderá contribuir no an-
damento de importantes projetos 
no Nordeste e Rio Grande do Norte 
como, por exemplo, a transposição 
do rio São Francisco”.

Já o presidente da Federação 
das Indústrias (Fiern), Amaro Sa-
les, disse que Rogério “orgulha” o 
Estado e, “com o seu trabalho, en-
grandece o Brasil”.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, não se 
manifestou.

Potiguar Rogério Marinho vai substituir Gustavo Canuto no 1º escalão do governo

Bolsonaro nomeia Rogério Marinho como 
ministro do Desenvolvimento Regional
Em nome do governo, Rogério Marinho foi um dos principais condutores da articulação política junto ao Congresso Nacional 
para aprovação da reforma da Previdência. Quando deputado federal pelo RN, já tinha sido relator da reforma trabalhista

Potiguar em Brasília

André Coelho / Ministério da Economia

Os contribuintes cadastrados 
na Dívida Ativa do Estado passa-
ram a dispor de mais um instru-
mento para quitar seus débitos. O 
saldo devedor já pode ser parcelado 
por meio do cartão de crédito do ti-
tular, seguindo as regras do merca-
do financeiro. A medida foi firmada 
por meio de contrato assinado na 
última segunda-feira (3) pela Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE) e 
pela Secretaria de Tributação com 
operadoras de cartões de crédito. 

O objetivo, com o uso da tecno-
logia, é modernizar a cobrança da 
Dívida Ativa e alavancar a arreca-
dação. Também já está disponível 
para o contribuinte em atraso o 
parcelamento online, no qual o 
devedor pode tomar conhecimento 
de seu débito e parcelar direta-
mente com a Procuradoria, em 
acordo com a legislação em vigor 
e com suas possibilidades finan-
ceiras. A simulação e a efetivação 
do pagamento podem ser feitos no 
site da PGE.

Nesse trabalho de moderniza-

ção dos instrumentos de cobrança 
e arrecadação da PGE, a primeira 
medida foi colocada em prática no 
fim de 2019, por meio de um con-
trato de cooperação direta com o 
Banco do Brasil que passou a uti-
lizar sua estrutura de atendimento 
para acionar devedores, além de 
localizar ativos disponíveis para 
pagamentos das dividas. Toda ex-
pertise da instituição financeira 
passou a ser empregada, nos meca-

nismos tecnológicos de localização 
e acionamento de devedores. 

Por meio de sua central de 
call center automatizada, o banco 
abastece a base de dados da Dívida 
Ativa do Estado com informações 
atualizadas sobre endereços e ou-
tros contatos dos devedores. 

A Procuradoria da Dívida Ativa 
do RN seleciona os créditos sujeitos 
a esse tipo de cobrança adminis-
trativa e disponibiliza à instituição 

financeira o acesso aos sistemas 
para consulta, parcelamento e 
quitação dos débitos inscritos na 
Dívida Ativa do Estado. O instru-
mento permite que as negociações 
sejam realizadas de modo ágil, nos 
canais de atendimento utilizados 
pelo Banco do Brasil. O trabalho de 
cobrança administrativa da Dívida 
Ativa em parceria com o Banco do 
Brasil é inédito no RN.

Neste cenário, os devedores 
do Estado devem estar cientes de 
que podem vir a ser contatados 
pelas centrais do Banco do Brasil 
ou podem empregar um dos vários 
instrumentos para regularizar sua 
situação. Os débitos em aberto 
estão sendo encaminhados ao Se-
rasa, até que a situação seja regu-
larizada.

Em 2019, a PGE-RN aumen-
tou o percentual de recuperação 
da dívida em 40,07% em relação 
ao ano anterior. Essas ações fazem 
parte dos esforços do Governo do 
RN para restabelecer o equilíbrio 
financeiro do Estado.

Medida foi assegurada após contrato com a Secretaria Estadual de Tributação

Dívida Ativa passa a aceitar cartão
de crédito como forma de pagamento

Facilidade

PGE / Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Natal (SMS) vai se transferir 
da atual estrutura, as depen-
dências do antigo Novotel, no 
bairro de Areia Preta, para 
um edifício na Ribeira. Os ser-
viços serão prestados na anti-
ga sede do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) em 
Natal, na rua Almino Alfon-
so, cujas atividades foram 
encerradas outubro de 2018.

A cessão do imóvel para a 
Prefeitura do Natal foi apro-
vada nesta quinta-feira (6). 
O processo foi assinado pelo 
superintendente do Patrimô-
nio da União do Rio Grande 
do Norte (SPU), Rômulo Silva 
Campos, e por Fernando An-
ton Bispo, atual secretário de 
Coordenação e Governança 
do Patrimônio da Uni-ão.

A Saúde ocupa o Novotel 
desde 2010, junto com a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação. Não foi informado se 
a Educação também vai se 
instalar no novo prédio.

Secretaria de 
Saúde de Natal 
vai se mudar

Ainda sem prazo
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BANCO 17

ETAD
SALTITANTE
TRIRONIA

MUDAMMÇR
DELINEAR
OBATDIU

DALILAEEVA
SINALQA

DPVATPULAR
LERISCAD

PATADADCI
NOTOGERAL
TIFRITO

CARRETILHAS
SPAMRARO

Botânica
Período
anterior
à noite

(?) de
Sousa, go-
vernador-
geral (BR)

Atração
de festas
juninas

Metal de
moedas

(símbolo)

Máquina
para
tecer

Que anda
aos

pulinhos

Taxa de 
Referên-

cia (sigla)

Capital
do Rio
Grande 

do Norte

Pierrô, em
relação a
Arlequim

(Teat.)

Alteram; 
modifi-

cam

Vogais de
"suar"

Desenhar
o con-

torno dos
olhos 

Pequena
publi-
cação

literária

Anticon-
cepcional
instalado
no útero

Mulheres
da Bíblia

Pinta na
pele

Paulo
Coelho,
escritor

Astuto;
manhoso

(?) corda:
exercício
de pugi-

listas

Apanhar
um a um 

Tipo de
anestesia

Espécie de
roldana pa-
ra cortar 

massas (pl.)

Consoan-
tes de

"roupa"

"Lixo" en-
viado por
correio

eletrônico

Pouco
frequente;
incomum

Encren-
cado (pop.)
Preposição
de lugar

Coice do
cavalo

Percebo;
observo

Seguro de
veículos

Consumir
(o jornal) 

601, em
romanos
Adminis-

trar; dirigir

É usada
no anzol
Dispara
(a arma)

Repete;
copia

A voz do
cão

Zombaria
A pessoa 

desprovida
de melanina

4/spam — tear. 5/dpvat. 6/albina. 10/dalila e eva.

HORÓSCOPO

Áries, hoje os astros fecham os caminhos 
para questões de família e recomendam 
que você seja tenha mais cuidado com 
as palavras. Elas têm mais poder do que 
muitos rituais. 

Hoje o dia pede que você se volte um 
pouco mais para a casa e para a família. 
Aproveite para conversar com as pessoas 
demoradamente, ainda mais se for com 
os mais velhos e mais carentes,.

Nas finanças, os astros indicam que você 
pode receber comissões, mas mantenha 
controle da situação financeira e procure 
pagar suas contas em dia. No trabalho, 
conclua os serviços e negócios iniciados. 

Os astros avisam que seu trabalho deve fluir 
bem, mas podem rolar alguns desgastes por 
causa de dinheiro e de pessoas que talvez 
não cumpram com o combinado. Caso esteja 
sem amor, não vai ficar por muito tempo. 

Aproveite a sexta para resolver pendências 
antigas. Lance mão de sua capacidade de 
analisar, interpretar e filosofar na busca de 
novos horizontes para você e também para 
os que o cercam. 

No trabalho, você poderá conquistar uma 
posição mais confortável há, inclusive, 
chance de promoção. Mas lembre-se de 
que seu progresso depende muito da sua 
dedicação e da sua pontualidade. 

Com a Lua em seu signo, seus planos devem 
caminhar bem hoje e tudo deve ocorrer 
conforme espera. Se tem em andamento 
negócio envolvendo imóvel, reforma ou 
construção de casa, espere que as coisas 
sigam seu curso a pleno vapor. 

Nesta sexta, lembre-se de que o passado 
serve como informação e sabedoria de vida. 
Mas viver só dele é voltar atrás e, neste 
momento, nem pense em atrasar tudo e 
“dar murro em ponta de faca”. 

Continue prestando atenção nos sonhos 
que tiver. Eles podem se constituir em 
avisos do astral, para lhe ajudar a lhe 
beneficiar e a sair de uma situação 
delicada. 

Sextou com agitação! Hoje sua popularidade 
estará em alta e novas amizades podem 
surgir. Mas acalme-se, não se afobe e não 
faça juízo precipitado dos outros para que 
não o façam de você também. 

Os astros sinalizam avanços na vida 
profissional e conquistas no plano 
financeiro, com chances de melhorias e 
ganhos. A saúde pode preocupar um pouco, 
mas nada sério é previsto, apenas tenha 
cuidado e regule sua alimentação. 

Com muita luta e esforço - e às vezes até 
com alguma renúncia -, você vai conquistar 
espaço e as condições tendem a melhorar. 
Aposte no trabalho constante e redobre 
seus esforços para colher os resultados que 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 ) PEIXES

(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Falcão e Zóio assistem o vídeo do CLP e vêem 
Mosquito. Raquel desabafa com sua mãe. 
Yasmin, Gael e Benício sentem ciúmes do irmão 
e Durval aconselha as crianças. Waldisney pede 
para Jeff não contar nada sobre seu passado para 
Nancy. Mário inventa uma desculpa para os pais 
por não ter feito a prova. Guilherme briga com 
Roger devido a maneira que o pai trata o amigo 
no trabalho. Jeff conta para Waldisney sobre as 
fotos que estavam no pen drive de Pendleton e os 
dois levantam algumas hipóteses suspeitas.

AS AVENTURAS DE POLIANA

Alexia/Josimara explica seu plano para a fuga. 
Dominique entrega a Renzo uma maleta de 
dinheiro como recompensa pelo trabalho 
do sobrinho no México. Lúcia demonstra 
preocupação com Renzo. Renatinha investe 
na aproximação com Rafael. Júnior tenta 
tranquilizar Agnes, que sofre pela morte de 
Kyra. Tarantino consola Bia. Alexia/Josimara 
pensa em trabalhar como secretária na 
empresa de Rafael.

SALVE-SE QUEM PUDER

Lurdes apoia Érica, que sofre com o fim do 
namoro com Raul. Sandro questiona Raul 
sobre Vitória. Leila manipula Magno, que 
a pede em namoro. Sandro conta para 
Vitória que Raul se separou. Orientado 
por Lucas, Nuno sonda Danilo sobre o 
restaurante de Thelma. Marina desabafa 
com Betina, que a leva para as aulas de 
dança de Durval. 

Meire consegue afastar Navarro e Dinho 
fica contente. Lola pede para Felipe lhe 
ajudar a descobrir se sabe tocar algum 
instrumento para entrar na banda. O 
plano sobre as falhas nas peças da 
confecção do Sonho e Retalhos de 
Safira dá certo. Safira vai atrás de Otávio 
e diz que Rebeca fez as peças erradas 
de propósito para prejudicar a empresa. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES E UM RESGATE

Blocos de Carnaval agitam a capital potiguar neste fim de semana

“Bad boys para sempre” revigora as
franquias de filmes policiais

A programação para este fim de semana é extensa, 
e os destaques são os blocos de Carnaval que irão tomar 
as ruas de Natal. O Bloco Maluco Beleza faz a festa na 
Avenida Floriano Peixoto nesta sexta-feira (7), no bairro do 
Tirol, a partir das 18h. 

No sábado (8), tem o Baile à Fantasia, com a 
participação de Potyguara Bardo, DoSol e Orquestra 
Greiosa, às 16h, no bairro de Cidade Alta. Para o 
domingo, a pedida é o Bloco Suvaco do Careca, na praia 
de Ponta Negra. A folia começa às 15h30.

Bad Boys para Sempre (Bad Boys for Life), o terceiro filme da franquia, 
já arrecadou US$ 290,7 milhões em bilheteria, sendo US$ 148 milhões no 
Estados Unidos e US$ 142,7 milhões no resto do mundo. O filme foi dirigido por 
Bilall Fallah e Adil El Arbi. A produção teve um orçamento de US$ 90 milhões. 

O roteiro mostra o retorno dos policiais Marcus Burnett (Martin Lawrence) 
e Mike Lowrey (Will Smith) ao trabalho nas ruas de Miami. Agora, eles terão 
de enfrentar o perigoso e implacável Armando Armas, novo líder do cartel de 
drogas.

SEXTOU

DICA DE 
           CINEMA

SEXTA-FEIRA

18h – Bloco Maluco Beleza
Local – Avenida Floriano 
Peixoto
20h - Banda Detroit na 
Capitania das Artes
21h – Romero Ferro em Natal
Local – El Rock (Candelária)
21h – Eletrofunk
Local – Ateliê Bar e Petiscaria 
(Ribeira)
22 – Salmoura –  Laboratório 
Cultural Disconexa (Ribeira)

 

07
FEVEREIRO

SÁBADO

16 – Bloco “É pequeno mas 
cresce”
Local – Praia de Areia Preta
16h – Baile à Fantasia (Invasão 
Potiguara, Dosol & Greiosa)
Local – Capitania das Artes 
(Cidade Alta)
20h – Bangerz de Verão
Local – Casanova Ecobar 
(Candelária)
21h – Hungria – Arena Mix 
Summer
Local – Arena das Dunas 
(Lagoa Nova)
21h – Oswaldo Montenegro
Local – Teatro Riachuelo (Tirol)
21h30 – Especial The 
Cranberries
Local – Taverna Pub (Ponta 
Negra)

DOMINGO

15h30 – Bloco Suvaco do 
Careca
Local – Avenida Praia de 
Ponta Negra (Ponta Negra)   

08
FEVEREIRO

09
FEVEREIRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 22h – Baile do Rasta (edição 

Verão)
Local – Frontstage Music Bar 
(Ponta Negra)

Oswaldo Montenegro canta no sábado

Divulgação
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Subordinação à igreja causa sérios 
prejuízos à imagem da Record

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

Canal 1
A Record, em um institucional dos mais ca-

prichados, apresentou as principais novidades da 
sua programação para este ano.

A partir do domingo (8 de março), com “Hoje 
em Dia” e Sabrina Sato, até os programas de tem-
porada e realities, como “Troca de Esposas” – em 
exibição, “Top Chef”, “Power Couple”, “Dancing 
Brasil”, “Canta Comigo”, “Canta Comigo Teen”, 
“A Ilha” e “A Fazenda”, percebe-se a intenção de 
poder alcançar o maior número de pessoas.

Assim como os investimentos no jornalismo 
e também na dramaturgia, com os lançamentos 
das novelas “Gênesis”, anunciada como superpro-
dução, e “Topíssima 2”. Sem dúvida, um conjunto 
de movimentos capaz de desequilibrar a briga 

pela vice-liderança, que é um dos objetivos a ser 
alcançado.

Tudo o que se espera de uma verdadeira rede 
de televisão, menos na insistência em se compor-
tar e sempre seguir o que prega e determina a 
Igreja Universal. Um fanatismo que não cabe.

Apesar de outras tantas e provincianas situa-
ções, pelo menos a emissora não finge mais que o 
Carnaval no Brasil não existe.

Desde janeiro, Valéria Valenssa vem per-
correndo quadras e ensaios de rua, para a Re-
cord-Rio, produzindo material para o “O Bom 
do Samba”. Valéria também estará à frente do 
“Minuto do Samba”, do “Balanço” local, fazendo 
entrevistas.

QUE SABER OUTRA?
Na Record, pode prestar 

atenção, nunca pode haver 
qualquer situação ao Papai Noel, 
o barbudo simpático que nos 
visita em todo Natal.

É proibido também.

COMPASSO DE ESPERA
A Record não tem nada 

marcado até agora sobre 
“Topíssima 2”.

Por enquanto, como certeza, 
é que será produzida este ano, 
mas só no segundo semestre. Há 
até o desejo de começar um pouco 
antes, mas as chances são muito 
pequenas.

EM ESTUDOS
A direção da Band ainda não 

definiu qual novela irá substituir 
“Ouro Verde”, atualmente em 
cartaz.

Várias possibilidades estão 
em análise, até a de não ser uma 
outra produção portuguesa.

NOVA FASE
O “TV Fama”, da Rede 

TV!, está em processo de 
reformulação.

Pouca coisa vai sobrar do 
modelo atual. Terá um maior 
dinamismo, com reportagens 
mais curtas e objetivas, 
personagens de maior expressão e 
foco no hard news.

PONTO MORTO
A Globo, dona dos direitos, 

firmou posição quanto a 
possibilidade de a Band 
transmitir a Série B.

Concordava, desde que 
não fossem mostrados jogos do 
Cruzeiro, Vitória e Náutico. E que 
não era por dinheiro, “mas uma 
questão de estratégia”. Negócio 
não andou. E são praticamente 
nulas as possibilidades de voltar 
a andar. Também pudera. É como 
comprar um bolo e não levar a 
cereja.

NADA AINDA
A Record RS ainda não tem 

ninguém escolhido para substituir 
Alexandre Mota, que deixou o 
“Balanço Geral” para apresentar 
o programa “Cadeia Neles” na TV 
Vila Real em Cuiabá.

Luiz Piratininga, diretor de 
jornalismo, está trabalhando no 
assunto, mas sem uma solução 
até agora. 

CURTO-CIRCUITO
Como a saída de Brunna 

Colossi, da RBS, se deu poucos 
dias depois de Alexandre 
Mota anunciar a sua mudança 
para Cuiabá, foi levantada a 
possibilidade de ser ela a nova 
apresentadora do “BG”.

Mas não. De acordo com o 
Piratininga, não existiu nenhum 
contato com ela.

nGal Costa, Maria 
Gadú e Criolo são os 
convidados do segundo 
episódio da série “Milton 
e o Clube da Esquina”, 
que vai ao ar nesta 
sexta, 22h30, no Canal 
Brasil...

nA conversa, conduzida 
por Gabriel Leone conta 
com as presenças de Lô 
Borges, Márcio Borges 
e Ronaldo Bastos, 
relembrando com Milton 
Nascimento.

nEdição das Dez”, da 
GloboNews, a partir 
deste sábado, passa a ter 
uma coluna de cinema, 
conduzida por Artur 
Xexéo.

nTrabalho de Manuela 
Dias, autora de “Amor 
de Mãe”, é elogiado na 
Globo...

nHá o entendimento 
que há muito tempo 
uma novela das 9h não 
tinha uma “costura” tão 
bem feita entre os seus 
diferentes núcleos.

nNesta sexta, 
Anamaria Dias, autora 
e atriz, figura das mais 
respeitadas do nosso 
teatro, será a focalizada 
no “Persona em Foco”, 
22h45, na TV Cultura.

nNo canal GNT, nesta 
sexta, às 23h, tem a 
transmissão do “Baile 
da Vogue”, direto do 
Copacabana Palace.

nTV Brasil vai 
de futebol, Remo 
e Paysandu, pelo 
campeonato paraense, a 
partir das 16.

nConforme o 
previsto, na tarde de 
ontem(quinta), Xuxa 
gravou “valendo” o 
primeiro “The Four” 
desta temporada 2020, 
com estreia em março.

nCoisas de edição: de 
acordo com a Globo, 
em vez de terça, a 
participação de Cissa 
Guimarães e Zeca 
Camargo na novela 
“Amor de Mãe” 
acontecerá na segunda.

Bate-Rebate

C´est fini
Paolla Oliveira será a última 
convidada da temporada do “Saia Justa de Verão”, da Astrid Fontenelle, Gaby 

Amarantos, Mônica Martelli e Pitty.Exibição no GNT, quarta-feira 
que vem, a partir das 21h.

Então é isso. Mas na segunda tem mais. Tchau!

Divulgação Camilla Maia

PONTO 1
Com novos cenários e pacote 

gráfico, o “#Provoca”, do Marcelo 
Tas na TV  Cultura, vai reiniciar 
as suas gravações na semana do 
dia 17.

Está tudo quase pronto. E 
atenção no detalhe, se ainda não 
percebeu: passa a ser “#Provoca”, 
em vez de “Provocações”, como 
era desde os tempos do Antonio 
Abujamra.

RODÍZIO Assim como a Globo e a Record em seus 
telejornais, o SBT também passou a se valer dos bons 
valores de outras praças na apresentação do “SBT 
Brasil”. Neste sábado será a vez de Luciane Kohlmann, 
do Rio Grande do Sul, que estará ao lado de Marcelo 
Torres.

Gravando Marcos Pitombo começou a gravar “Salve-se 
quem Puder”. Bruno, seu personagem, vai aparecer 
na novela a partir da primeira semana de março, 
disputando com o irmão, Gael (Cirillo Luna), o amor de 
Micaela (Sabrina Petraglia). A torcida nas redes sociais 
é para que Pitombo e Sabrina revivam o par românti-
co, como aconteceu com o casal de sucesso #Shirlipe de 
“Haja Coração”, também escrita por Daniel Ortiz.



A tragédia no Ninho do Urubu, 
que vitimou dez jovens das catego-
rias de base do Flamengo há um 
ano e deixou outros três feridos, 
ainda não teve seu inquérito po-
licial concluído e está longe de ter 
um desfecho na Justiça, seja na 
esfera cível ou criminal. Em nota, 
o Grupo de Atuação Especializada 
do Desporto e Defesa do Torcedor 
do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (Gaedest/MPRJ) 
informou que o inquérito deve ser 
concluído neste mês de fevereiro.

O MP do Rio também lembrou 
que, logo após o incêndio, em uma 
câmara de conciliação, tentou, junto 
com a Defensoria do Rio e o Ministé-
rio Público do Trabalho, um acordo 
com o Flamengo, mas o clube recu-
sou a proposta extrajudicial.

“O Gaedest/MPRJ e a Defen-
soria Pública, desde o início, com 
o apoio do Ministério Público do 
Trabalho, propuseram ao clube o 
modelo de um Programa de Inde-
nização (PI), nos moldes do PI 447 
utilizado com sucesso no acidente 
com o avião da Air France. Tal PI 
possibilitaria ao Clube cumprir 
com todas as suas obrigações, con-
forme a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), de ma-
neira rápida, eficiente e definitiva. 
O clube preferiu não aderir ao mo-
delo do PI e tentar as negociações 
diretas com as famílias”, diz um 
trecho do comunicado.

A investigação para apontar as 
causas e os culpados pelo incêndio 
começou logo após a tragédia e che-
gou a ter seu inquérito apresenta-
do pelo delegado Márcio Petra, da 
42.ª Delegacia de Polícia (Recreio 
dos Bandeirantes), em maio do ano 
passado. Ele indiciava oito pessoas, 
mas foi devolvido pelo MPRJ, que 
solicitou novas diligências. Um ano 
depois do incêndio, ainda não foi 
concluído.

“Após primeira análise do 

conjunto de provas reunidas e au-
diências solicitadas pelas defesas 
dos indiciados, o Grupo de Atuação 
Especializada do Desporto e De-
fesa do Torcedor (Gaedest/MPRJ) 
determinou a realização de mais 
diligências investigatórias, tais 
como oitivas de representantes de 
órgãos técnicos de licenciamento e 
de engenharia”, informou o MPRJ.

Em dezembro, o Ministério Pú-
blico do Rio devolveu o inquérito 
pela segunda vez à Polícia Civil, 
pedindo, desta vez, que a CBF seja 
intimada para fornecimento de có-
pia e informações sobre o certifica-
do de clube formador de atletas de 
base do futebol. O MP também soli-
citou que a Polícia Civil ouça Marco 
Polo Del Nero, presidente da CBF 
à época, e a Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), 
que é signatária do certificado.

Segundo o órgão, devido “à 

complexidade da investigação, nú-
mero de indiciados e variáveis jurí-
dicas”, ainda não é possível indicar 
quantas pessoas serão indiciadas, 
tampouco sobre quais crimes elas 
deverão responder.

No Flamengo, o assunto sem-
pre foi tratado de maneira reserva-
da. No último sábado, o presidente 
Rodolfo Landim, o vice geral e ju-
rídico, Rodrigo Dunshee, e o CEO 
Reinaldo Belotti, responderam 
a questões previamente escolhi-
das pela assessoria rubro-negra 
e falaram sobre a tragédia à Fla 
TV, canal oficial do clube. “É uma 
situação que está sendo vista pela 
Polícia, pelas autoridades, pela 
Justiça. No dia que concluírem es-
sa questão, tirarem as conclusões 
e apontarem as causas e eventu-
ais culpados, aí o Flamengo vai se 
manifestar internamente”, disse 
Rodrigo Dunshee.

Tragédia faz um
ano no sábado (8). 
Inquérito que investiga 
incêndio no Ninho 
do Urubu deve ser 
concluído neste mês
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Na esfera cível, apenas três 
famílias, além do pai de um dos 
garotos – que é separado da mãe 
– fecharam acordos de indenização 
com o Flamengo. Uma cláusula de 
confidencialidade impede que os 
valores sejam revelados.

É muito provável que, com o 
inquérito concluído, outras fa-
mílias devem buscar a Justiça 
contra o Flamengo. “Como a po-
sição do Flamengo tem sido de 
intransigência para continuar 
as negociações e querer resolver 
de uma maneira amigável essa 
situação, tanto em nível coleti-
vo quanto em nível individual, 
a única saída parece ser a judi-
cialização do caso”, diz o defen-

sor público do Estado do Rio de 
Janeiro, Eduardo Chow. Além de 
estar envolvido coletivamente no 
caso, a Defensoria também atua 
individualmente, representando 
a família de Samuel Rosa.

A primeira a acionar o clube 
carioca judicialmente foi Rosana 
Souza, mãe de Rykelmo Viana. 
Ela pede R$ 6,9 milhões na Justiça 
– R$ 3 milhões por danos morais e 
R$ 3,9 de pensão. Além disso, quer 
que seja anulado o acordo do clube 
com o pai de Rykelmo, José Lopes 
Viana, de quem é divorciada. O 
próximo a processar o Flamengo 
será Cristiano Esmério, pai do 
ex-goleiro Christian. O advogado 
de Cristiano, Márcio Costa, con-

firmou que irá ingressar nos pró-
ximos dias com a ação judicial. O 
valor pedido gira em torno de R$ 
9 milhões, incluindo indenização 
e pensão, e foi calculado com base 
na carreira dos últimos goleiros 
revelados pelo time rubro-negro – 
Júlio César, Marcelo Lomba, Pau-
lo Victor e César.

Em dezembro, o MPRJ e a De-
fensoria Pública do Rio consegui-
ram liminar junto à 1ª Vara Cível 
da Barra da Tijuca determinando 
que o Flamengo pague R$ 10 mil 
mensais a cada uma das famílias 
dos mortos e dos feridos. Desde 
que houve o incêndio, o clube vinha 
fazendo depósitos “espontâneos” de 
R$ 5 mil a cada mês. “Era para que 

essas famílias pudessem ter tran-
quilidade de negociar um acordo 
com o Flamengo sem ter necessida-
de emergencial de caixa”, justificou 
Dunshee nas explicações dadas via 
TV oficial do clube.

Um valor definitivo sobre a 
indenização a ser paga ainda se-
rá definido pela Justiça. Certo é 
que MPRJ, Defensoria Pública e 
Flamengo divergem frontalmen-
te dos números – que não são 
informados diretamente. Para o 
Flamengo, os valores sugeridos 
extrapolam o que o clube consi-
dera o adequado. “Chegamos a 
um valor com as famílias que nós 
consideramos que era muito alto, 
e muito acima dos precedentes da 

Justiça brasileira”, apontou Ro-
drigo Dunshee. “É a nossa oferta. 
A gente tem um limite.”

Os outros 16 atletas que esta-
vam no CT no dia do incêndio fo-
ram indenizados, inclusive os três 
feridos, Francisco Dyogo e Cauan 
Emanuel e Jhonata Ventura, este 
último que ainda se recupera das 
graves queimaduras sofridas pelo 
corpo e, por isso, não voltou aos 
treinos. Em janeiro, cinco dos 16 
garotos feridos foram dispensados 
pelo Flamengo: Felipe Cardoso, 
João Victor Gasparín, Naydjel 
Calleb, Wendel Alves e Caike Du-
arte. O clube alega que a decisão 
foi tomada embasada em uma 
avaliação técnica.

INDENIZAÇÕES

UM ANO DEPOIS...
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DESTAQUE

é o número de vítimas, entre 
mortos e feridos no incêndio
do Ninho do Urubu, em 2019
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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.
Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIS ROJO, argentino, casado, comerciante, portador do CPF/MF n° 700.755.414-
83 e RG Argentino de n° 11750396, e sua esposa, a Sra. ADRIANA GLADYS DI NARDO, argentina, em-
presaria, portadora do CPF/MF n° 701.068.574-60 e RG Argentino de n° 14.180.932, ambos residentes e 
domiciliados na Boulevar Rondeau, n° 1801, Rosário, Caixa Postal 2000, Santa-Fé, Argentina, que vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul-RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Pardais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 151,02m² (cento e cinquenta e um metros e dois decímetros quadrados). Imóvel ca-
dastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.035.05.0927.0000.6 e 
sequencial n° 1.002831.5, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: SIR-
GAS 2000, MC= -33°W, de coordenadas N 9.310.490,102m e E 273.757,803m; deste segue confrontando 
com a propriedade de JOVELINA PORFIRIO DA SILVA, com azimute de 155°34’12’’ por uma distância de 
7,96m até o vértice V2, de coordenadas N 9.310.482,855m e E 273.761,095m; deste segue confrontando 
com a propriedade de ROGERIO SILVA DE LIMA, com azimute de 249°49’50’’ por uma distancia de 19,48m 
até o vértice V3, de coordenadas N 9.310.476,137m e E 273.742,808m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RUA DOS PARDAIS, com azimute de 336°55’19’’ por uma distancia de 7,63m até o vértice 
V4, de coordenadas N 9.310.483,157m e E 273.739,817m; deste segue confrontando com a propriedade 
de LIBORIO KUMMER JUNIOR, com azimute 68°53’17’’ por uma distancia de 19,28m até o vértice V1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro de 54,35m. Memorial correspondente ao serviço registrado no 
CREA-RN com  n° RN20180239576.  O valor atribuído a este imóvel é R$ 45.000,00.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Jovelina Porfirio 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 re-
quisitos 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 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, 07.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA DO NAVIO LTDA, CNPJ: 34.909.409/0001-47, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-146554/TEC/LI-0156, com validade até 16/01/2021, 
para um posto revendedor de combustíveis, localizado no Sítio Pedra do Navio, nº 6942, Zona Rural, 
Jucurutu/RN. CEP: 59.330-000.

SELMA LÚCIA BEZERRA SOARES
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O POSTO QUALY BOA ESPERANÇA LTDA, CNPJ 34.929.517/0001-81, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a RLO 
– Renovação de Licença de Operação para o Porto de Combustível, com capacidade de armazena-
mento de 45 m³, com área construída de 775,33 m², em um terreno cm 15.240,00 m², localizado na 
Rua Rosa Fernandes, 355, Nova Esperança, Parnamirim, RN – CEP: 59.144-210.

Judson Einsten de Almeida Bezerra 
Diretor

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SIMONE KARINE TORRES DE SOUZA, CPF: 837.897.584-34 torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para um Cemitério com área construída de 4,0ha distribuídos em: 3.040 Lócu-
los, 7.840 Jazigos e 11.716 Ossuários, localizado na Rodovia RN 117, S/N, Sítio Picada, Mossoró/RN.

SIMONE KARINE TORRES DE SOUZA
PROPRIETÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A UNIÃO NORTE RIOGRANDENSE DE AEROMODELISMO - UNA convoca seus associados 
para uma Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de fevereiro de 2020, às 20:00h na RN-160 S/N Peri-
-Peri Macaíba/RN, CEP: 59.280-000 para eleição de uma Nova Diretoria da associação.

Natal, 07 de fevereiro de 2020.

Luiz Roberto da Silva Queiroz 
Presidente

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN – SOERN, de conformidade com 
os Artigos 08 e 09 do Estatuto em vigor, convoca todos os Cirurgiões- Dentistas vinculados à Secretaria 
Municipal de Saúde de Macau/RN, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 10/02/2020 (segunda-feira), às 08:00 horas, em primeira chamada e às 08:30 horas, 
em segunda chamada, na Rua  Contra Almirante Idelfonso Moura, nº 325 A, Centro, Macau/RN, onde 
serão tratados os assuntos abaixo:

1. Atrasos salariais;
2. Pagamento do 13º salário de 2019;
3. Outros assuntos de interesse da categoria.

Macau/RN, 07 de fevereiro de 2020.

Ivan Tavares de Farias Junior 
Presidente SOERN

Sem definir sua saída formal 
do Santos, o meia Cueva já se com-
porta como jogador do Pachuca. 
Vídeo da TV oficial do clube me-
xicano mostra o jogador treinando 
normalmente, até com bola, com 
os demais atletas do elenco. O time 
brasileiro não se manifestou sobre 
a ida do jogador para o México.

Cueva deixou o clube da Vila 
Belmiro em litígio. Ele tem con-
trato com o clube até dezembro de 
2022, mas decidiu sair do time ale-
gando que tem salários atrasados, 
o que justificaria a rescisão unila-
teral. O jogador não fez questão de 
esconder sua viagem ao México. 
Sua esposa até publicou foto das 
passagens nas redes sociais.

O Pachuca ainda não se pro-
nunciou sobre um provável acerto 
com o jogador. No vídeo publicado 
nas redes sociais, o clube mexicano 
não dá destaque para a presença 
de Cueva no treino do dia, mas 
ele aparece na atividade em clima 
descontraído, em atividades físicas 
e com bola.

Cueva chegou ao Santos no ano 
passado vindo do Krasnodar, da 
Rússia. O primeiro contrato era por 
empréstimo. Mas, na sequência, o 

clube brasileiro adquiriu o atleta 
em definitivo. O jogador, contudo, 
não correspondeu às expectativas 
dentro de campo e até chegou a ser 
afastado por ter se envolvido numa 
briga em casa noturna.

Desde então, o clube vem ten-
tando negociar o jogador. A meta 
era tentar se aproximar do valor de 
R$ 26 milhões, que foi o quanto o 
Santos investiu no reforço, ao con-
tratá-lo, em 2019.

Representantes dos 20 clubes 
da Premier League, que organiza o 
Campeonato Inglês, decidiram por 
unanimidade nesta quinta-feira 
(6), após reunião em Londres, mu-
dar a data de fechamento da prin-
cipal janela de transferências na 
Inglaterra, no meio do ano. Desta 
forma, a data final para comprar e 
vender jogadores passa a ser 1º de 
setembro, mesmo dia das outras 
principais ligas da Europa.

Nos últimos dois anos, a ja-
nela de transferências do verão 
europeu fechou no dia anterior ao 
início de uma nova temporada, ou 
seja, até meados de agosto as equi-
pes do Campeonato Inglês só po-
deriam adquirir novos jogadores 
até esta data.

Na janela de verão da tempo-
rada atual, por exemplo, o prazo 
para os clubes do Campeonato In-
glês contratarem novos jogadores 
foi até o dia 9 de agosto, cerca de 
três semanas antes de outras ligas 

relevantes na Europa.
A mudança em relação ao que 

vinha acontecendo - cronograma 
adotado em 2017 - era um pedido 
frequente, por exemplo, do alemão 

Jurgen Klopp. O técnico do Liver-
pool enxergava desvantagem pelo 
fato de ainda ter muitos dias para 
perder jogadores depois do encer-
ramento da janela inglesa.

Cueva não conseguiu obter bom desempenho pelo clube e estava afastado do time

Técnico Pep Guardiola, atual detentor do título de campeão do Campeonato Inglês

Em litígio com o Santos, Cueva já 
treina com o Pachuca, no México

Clubes ingleses votam e mudam 
regras da janela de transferências

Meia ameaçou ir à Fifa para cobrar débitos que o clube tem com ele. 
Peruano não chegou a marcar nenhum gol com a camisa do time santista

De saída

Alteração

Ivan Sorti / Santos

Getty Images
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LICENÇA AMBIENTAL

 AFRISIO MARINHO FILHO EIRELI – EPP, CNPJ: 00.684.777/0001-12, torna público, conforme a re-
solução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 20/02/2019, através do Processo Adminis-
trativo Nº 004680/2019-61, a Licença Ambiental de Operação de uma Locadora de Veículos, com área 
de construção de 426,03m², situado na Av. Amintas Barros, nº 2577, Lagoa Nova, Natal/RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

AGRICOLA POTIGUAR LTDA  CNPJ nº. 27.541.340/0001-86 torna público que requereu ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de  Operação – LRO pra a atividade de Agricultura Irrigada. Localizado no Sitio São 
Sebastião, Distrito Tubibal, Jandaira/RN.

Carmelo Serna Ciscar
Sócio (a) Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GÁS UNIÃO LTDA, CNPJ: 09.242.752/0002-14 torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento sustentável e  Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO - LO  para revenda de GLP,  localizado na Praça João Pereira, 107 – Bosque das Palmeiras 
– CEP: 59190-000- Canguaretama/RN  

Felipe Simonetti Barbalho
Sócio-Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GÁS UNIÃO LTDA, CNPJ: 09.242.752/0001-33, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento sustentável e  Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO  para revenda de GLP,  localizado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 239 – Cen-
tro – CEP: 59173-000- Goianinha/RN  

Felipe Simonetti Barbalho
Sócio-Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

H A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EIRELI inscrito sobre CNPJ: 10.793.274/0001-39 torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2019-132798/TEC/LO-0058 para uma COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (SÓLIDOS E LÍQUIDOS) CLASSE I, localiza-
do na Rodovia BR 101 – KM08 – N° 1999 – Sala 24 – Bairro Emaus – Parnamirim   - RN.

HÉLIO BATISTA DA SILVA
Sócio-Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

J R DE QUEIROZ NETO - ME, CNPJ: 02.874.555/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada Nº 2019-134546/TEC/RLS-0052, com validade até 31/01/2026, para uma unidade 
de beneficiamento de mármore e granito, localizado na Av. Senador Dinarte Mariz, 579, São Benedito, 
Pau dos Ferros/RN.

JOÃO RAULINO DE QUEIROZ NETO
Proprietário

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

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

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER , a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente aos 
TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5a Vara Federal da seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO no 0807958-81.2019.4.05.8400 ajuizada pelo DNIT-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de LEROY MERLIN 
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, que tem como objeto a desapropriação por utilidade 
pública de parte do imóvel descrito na exordial, localizado na BR-101, km 95,9 ao km 109,10, 
Estacas: Est. 158 + 7,69 / Est. 160 + 17,60, de propriedade de LEROY MERLIN COMPANHIA 
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, CNPJ nº 01.438.784/0001-05, registrado sob matrícula nº 43.485, 
do Livro 2 de Registro Geral, no 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN. E, nesta data, na cidade 
de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e eventual impugnação de terceiros, expediu-se 
o presente EDITAL, com prazo de dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO 
Juiz Federal

O América conquistou a clas-
sificação para a segunda fase da 
Copa do Brasil, na quarta-feira 
(5), após empatar em 0 a 0 com o 
São Luiz, em Ijuí (RS). Para o téc-
nico Roberto Fernandes, a postura 
defensiva apresentada pelo time 
alvirrubro neste último jogo não é 
algo que será rotineiro nas próxi-
mas partidas. O treinador buscará 
um “equilíbrio” entre os setores de-
fensivo e ofensivo no clube.

“A equipe não pode jogar se 
defendendo o tempo inteiro. Nós 
precisamos ter o equilíbrio da orga-
nização defensiva com a transição 
ofensiva e da organização ofensiva 
com a transição defensiva. Isso não 
vinha ocorrendo. Então, nós tínha-
mos que tomar a primeira medida, 
que era de fazer com que a equipe 
não tomasse gols”, explicou.

A preocupação com a defesa 
tem origem nos dois últimos clássi-
cos que alvirrubro disputou. O time 
sofreu seis gols, nas duas derrotas 
para o ABC, sendo uma pelo Cam-
peonato Potiguar e outra pela Copa 
do Nordeste.

Além da importância de se 
manter na competição, Rober-
to Fernandes também frisou a 

questão financeira ao comemorar 
a classificação contra o São Luiz. 
O América arrecadou R$ 650 mil 
graças ao triunfo.

“A gente sabe que, para equipes 
que não estão na Série A e Série B, 
e que não têm cota de televisão, é 
muito importante tentar avançar 
na Copa do Brasil pelo menos duas 
ou três fases. A classificação tinha 
muito essa importância pela ques-
tão da saúde financeira do América 

para a sequência da temporada”, 
contou o técnico americano.

O alvirrubro agora volta a cam-
po para enfrentar o River (PI), fora 
de casa, pela Copa do Nordeste. 
Com um ponto em dois jogos na 
competição, uma vitória em Teresi-
na (PI) aliviaria a situação ameri-
cana. Apesar do time piauiense ser 
o lanterna no estadual, conquistou 
recentemente bons resultados pela 
Copa do Brasil e Nordestão.

Se não balançar a rede domin-
go, contra o Santo André, pela 5.ª 
rodada do Campeonato Paulista, o 
atacante Alexandre Pato vai com-
pletar seis meses sem marcar pelo 
São Paulo. O último gol do jogador 
foi no clássico com o Santos, em 10 
de agosto do ano passado, quando 
anotou duas vezes na vitória por 3 
a 2 no Morumbi, pelo Campeona-
to Brasileiro. Uma das principais 
contratações de 2019 e um dos 
salários mais altos do clube, cerca 
de R$ 700 mil mensais, Pato luta 
para encerrar o jejum e deslanchar 
na equipe.

O atacante perdeu espaço no 
fim de 2019 com o técnico Fernan-
do Diniz e não foi utilizado nos 
últimos seis jogos da temporada 
passada - sem contar o duelo com 
o CSA, na rodada final do Campe-
onato Brasileiro, porque os princi-
pais atletas já estavam liberados 
para férias. Neste ano, ele iniciou 
como reserva e assumiu a posição 

de titular nas duas últimas parti-
das por causa da lesão de Helinho.

Pato foi elogiado por Diniz es-
pecialmente após o empate por 1 a 
1 com o Novorizontino, na segun-
da-feira, quando teve dois gols mal 
anulados pelo árbitro Flávio Rober-
to Mineiro Ribeiro - o juiz e os au-

xiliares Vitor Carmona Metestaine 
e Enderson Emanoel Turbiani da 
Silva foram afastados pela Federa-
ção Paulista de Futebol.

O atacante receberá um salário 
maior este ano. Pato passou a ga-
nhar nesta temporada cerca de R$ 
700 mil por mês com benefícios.

Fernandes segue viajando com a delegação americana e ainda não foi apresentado

Atacante Alexandre Pato é um dos jogadores mais bem pagos do clube são paulino

Roberto Fernandes diz que 
América precisa de “equilíbrio”

Pato pode completar seis meses 
sem marcar gols pelo São Paulo

Treinador afirmou que o time precisa ter um equilíbrio entre a defesa e o 
ataque. Fernandes ainda frisou a importância do dinheiro da Copa do Brasil

Opinião

Seca

Divulgação / Náutico

Jorge R Jorge / BP Filmes

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

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

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER , a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5a Vara Federal da seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO no 0808251-51.2019.4.05.8400 ajuizada pelo 
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de EF – 
EMPREENDIMENTOS GERAIS FARIAS LTDA (e outro), que tem como objeto a desapropriação 
por utilidade pública de parte do imóvel descrito na exordial, localizado na BR-101, km 95,9 
ao km 109,10, Estacas: Est. 6 + 6,32 / Est. 8, de propriedade de EF – EMPREENDIMENTOS 
GERAIS FARIAS LTDA, CNPJ nº 35.480.011/0001-09, registrado sob matrícula nº 13.137, do 
Livro 2 de Registro Geral, no 7º Ofício de Notas de Natal/RN. E, nesta data, na cidade de Natal/
RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados e eventual impugnação de terceiros, expediu-se o 
presente EDITAL, com prazo de dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

IVAN LIRA DE CARVALHO 
Juiz Federal
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A lesão do atacante Wallyson 
gerou comoção e fez com que diri-
gentes e torcedores do ABC e até do 
América, maior rival do alvinegro, 
se solidarizassem com o jogador. O 
atleta sofreu uma fratura exposta 
na tíbia e no perônio, na noite da 
última quarta-feira (5), em con-
fronto pela Copa do Brasil, contra 
o Aquidauanense (MS), no estádio 
Noroeste, em Aquidauana (MS). A 
contusão vai deixar Wallyson fora 
dos gramados por pelo menos três 
meses, segundo o médico do time 
abecedista, Roberto Vital.

Apesar da rivalidade, mensa-
gens de apoio ao atleta prevalece-
ram nas redes sociais de torcedores 
do América. A iniciativa, pelo lado 
alvirrubro, de manifestar amparo 
ao momento vivido pelo atacante, 
partiu de alguns dirigentes do clu-
be. O presidente Leonardo Bezerra 
foi um dos primeiros a prestar soli-

dariedade ao jogador.
“Passado um pouco da adrena-

lina do jogo de ontem, quero deixar 
aqui a minha solidariedade ao atle-
ta Wallyson. Todos que fazemos e 
gostamos do futebol sentimos a sua 
contusão. Que ele se recupere logo 
e volte a fazer o que mais gosta, in-
dependente da camisa que veste”, 
publicou.

Além do atual, o ex-presidente 
do alvirrubro Alex Padang tam-
bém desejou forças ao jogador abe-
cedista. Hoje diretor de marketing 
do clube, Padang relatou que já 
conviveu com Wallyson e lembrou 
o lado pessoal, além do profissio-
nal, do atacante.

“Tenho a satisfação de ter con-
vivido com Wallyson em alguns 
momentos. Hoje ele é muito ligado 
a grandes amigos meus, ser huma-
no correto, inclusive com seu clube. 
Lamento a contusão e desejo uma 

recuperação rápida, ao profissio-
nal, ídolo e pai de família”, relatou 
em seu Twitter.

A lesão do atacante alvinegro 

pode deixá-lo fora de jogos deci-
sivos do ABC, como partidas da 
Copa do Nordeste, Copa do Brasil 
e o restante do Campeonato Poti-

guar. Principal jogador do clube, 
Wallyson é o atual vice-artilheiro 
do Campeonato Estadual, com seis 
gols marcados, atrás apenas de 
Tiago Orobó, do América.

Torcedores dos dois clubes pu-
blicaram mensagens de apoio tam-
bém nas redes sociais. Um mem-
bro da torcida abecedista postou:

“A dor de Wallyson é de toda a 
Frasqueira. Do amante do esporte 
potiguar. O ídolo que parece fazer 
parte de nossa família”.

Em entrevista à TV Assem-
bleia, o camisa 11 abecedista 
agradeceu todo o apoio expressado 
nas redes sociais e demonstrou-se 
incrédulo ainda com relação à con-
tusão sofrida.

“É importante essa força, pois 
você sabe que não está só nessa 
luta. A ficha não caiu ainda para 
mim. Acho que estou em um so-
nho”, relatou o atacante.

Momento em que a partida ficou parada para o atendimento ao atacante Wallyson

Lesão de Wallyson gera comoção e une 
dirigentes e torcedores de ABC e América
Cartolas e apoiadores dos dois clubes se manisfestaram nas redes sociais com mensagens de apoio para o atacante. Atleta 
sofreu uma fratura exposta na tíbia, no jogo contra o Aquidauanense (MS), na última quarta-feira (5), pela Copa do Brasil

Apoio

JD Dervalho / ABC / Divulgação


