
DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

GORArn
NATAL, SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2020
EDIÇÃO Nº 746|  ANO 4  | 12.500 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A

RECEBA EM CASA SUA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL AGORA RN. LIGUE 3027-1690

Projeto do novo 
Plano Diretor libera 
prédios de até 100 m

Carnaval 2020

Planejamento urbano 06 e 07

Proposta, que agora segue para o Concidade, prevê também novas 
regras de construção na orla, autorização para espigões perto do Parque 
das Dunas e até o fim da área em Ponta Negra onde é proibido construir

Uma das festas mais esperadas do ano já começou e só termina na quarta-feira de Cinzas. Agora RN reúne para as principais 
dicas do Carnaval, com roteiro das atrações em Natal e Parnamirim. Confira também opções para fugir da folia Págs. 8, 9, 10 e 12

Nova Previdência 08 e 09

Cidades do RN reduzem 
investimento em esporte
Valor investido na área pelas cidades em 
2019 foi o menor dos últimos três anos

Caixa lança 
financiamento
com juros fixos

Bolsonaro diz que 
envia reforma só 
depois do Carnaval

Comércio e serviços 
terão funcionamento  
alterado até quarta

Wallyson desabafa 
e cobra união por 
mudanças no futebol

Contratações podem ser feitas 
a partir desta sexta-feira (21) e 
condições são válidas para imóveis 
residenciais novos e usados

Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse que aprovou alterações 
propostas pelo presidente no texto 
que será enviado ao Congresso

Comércio de rua e os shoppings de 
Natal terão funcionamento normal
até o sábado (22) e só voltam rotina 
de atividades na quarta-feira (27)

Atacante disparou contra a 
Federação de Futebol e cobrou 
união entre os clubes por mudanças 
no futebol do Rio Grande do Norte

Imobiliário 05 Administrativa 03 Folia 04

Ídolo do ABC 16

Prefeitura de Guamaré / Divulgação

Guamaré, destaque no taekwondo,
foi a cidade que mais investiu

Escola de Samba Balanço do Morro é atual campeã do Carnaval Roberta Sá vai se apresentar no domingo, no Polo Petrópolis Alceu Valença é atração desta quinta-feira no palco de Ponta Negra

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RNBalanço do Morro / Divulgação



SEXTA-FEIRA, 21.02.2020Opinião2

O  episódio surreal envolvendo 
esta semana o senador 
licenciado Cid Gomes 

propõe uma reflexão que vai muito 
além dos excessos e das flagrantes 
ilegalidades cometidas, que por 
pouco, aliás, não decretaram uma 
tragédia.

No fim do governo Robinson 
Faria, o RN viveu um clima 
tenso de negociação com sua 
área de segurança, que não 
chegou nem perto do desfecho de 
quarta-feira em Sobral, no Ceará, 
mas nos alerta desde já para o 
imenso precedente que se abre 
ao se negociar greves com uma 
corporação armada.

Servidores públicos, em 
geral, jamais deveriam pautar 
suas reivindicações por meio 
de paralisações, sendo eles os 
agentes públicos mais próximos 
da população, sempre severamente 
atingida por suas ações, estejam 
elas ou não cobertas de razão.

Seja na educação, na saúde ou 
qualquer outra área de governo, 
greves são sempre péssimas para 
o conjunto da comunidade e ponto 
final.

Mesmo assim, vários setores 

usam as paralisações como forma 
de expressar seu descontentamento, 
às vezes obstruindo o tráfego, às 
vezes depredando o patrimônio 
público e privado. E quase sempre 
atrapalhando a vida de quem está 
na ponta, sem os mesmos recursos a 
seu favor.  

Com a segurança pública é 
ainda mais grave na medida 
em que esses movimentos, que 
deveriam proteger a população, 
abrem criminosamente espaço 
para que outros interessados tirem 
proveito da ausência do Estado das 
maneiras mais funestas.

Agora mesmo, no Ceará, essa 
situação se traduziu imediatamente 
no aumento de homicídios e sabe-se 

lá quantos outros prejuízos.
Em 2017, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) julgou 
inconstitucional o direito de greve 
de servidores públicos de órgãos 
de segurança pública e proibiu 
qualquer forma de paralisação nas 
carreiras policiais.

E é correto que seja assim.
No caso cearense, o governador 

Camilo Santana chegou a anunciar 
um acordo pelo qual o salário-base 
de um soldado passaria a ser de R$ 
4,5 mil, com aumento progressivo 
até 2022, parcelado em três vezes.

A remuneração atual da 
categoria, só para constar, é de R$ 
3,2 mil, sendo que o impacto do 
reajuste no orçamento chegaria a 
R$ 149 milhões.

Mesmo assim, parcela do 
movimento continuou nas redes 
sociais até o incidente desta 
quarta-feira, quando um senador 
licenciado da República foi alvejado 
duas vezes, após tentar romper um 
bloqueio de policiais amotinados 
que, horas antes, intimidavam 
pessoas nas ruas em nome de seu 
movimento.

Tudo errado. Perigosamente 
errado.

Armas têm lado

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

A história não poderia ser melhor para explicar 
como as coisas funcionam neste País. Collor era 
presidente e o confisco cambial que ele decretou 

limpou a conta bancária de muita gente, inclusive a 
minha. 

Foi quando uma dupla de amigos resolveu assaltar 
uma agência bancária em Recife e se deu mal. Na ver-
dade, só um deles se deu mal: o pobre. O outro, além de 
menor de idade, era neto de um criador de cavalos.

Vamos chamá-los de “Menor” e “Pobre”, para simpli-
ficar a narrativa. 

Menor, 17 anos, trabalhava como estagiário no banco 
e era amigo de Pobre, 18, que fazia bicos numa oficina 
mecânica. 

Menor planejou 
e executou, enquan-
to Pobre dirigiu o 
transporte, uma moto 
caindo aos pedaços 
com a qual ambos 
iam para os bailes da 
periferia.

Nessa época, os 
bancos não tinham di-
nheiro – aliás, depois 
do confisco, ninguém 
tinha dinheiro. Só que, para surpresa de Menor, ao 
abrir o cofre num sábado, estavam ali, empacotadinhos, 
um em cima do outro, 60 mil. 

Uma fortuna!
Não foi surpresa para ninguém quando, logo na 

segunda-feira, a desculpa de Menor para faltar ao 
trabalho não colou e o produto do roubo, enterrado 
num canavial e resgatado por policiais civis, chegou na 
delegacia faltando 10 mil.

Um mistério, já que os dois juraram de pés juntos 
para as autoridades que não tiveram tempo de tocar em 
um tostão de tão apavorados que estavam com o próprio 
feito.  

Pobre pegou uma cana brava, enquanto Menor 
tomou uma bronca do vovô. 

 Um empresário conhecido leu a notícia no Dom 
Pedro, um bar octogenário na rua do Imperador, por 
trás do bicentenário prédio do Diário de Pernambuco, 
em Recife (PE), e comentou:

“Que pena, esse dinheiro teria salvado a minha 
vida”. 

Dias antes, ele vendeu 10 automóveis novinhos por 
um terço do valor para fazer dinheiro e pagar os com-
promissos. 

Pouco tempo depois, Collor foi impichado, retornan-
do anos depois como senador da República.

A vida como ela é

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
LEI E ORDEM

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou nesta quinta-feira (20) um 
decreto que autoriza o emprego das 
Forças Armadas no Ceará, a pedido 
do governador Camilo Santana. O 
estado vive uma crise na área de 
segurança pública, agravada pela 
paralisação de parte dos policiais 
militares, que estão amotinados em 
quarteis e batalhões.

CORONAVÍRUS
O Brasil tem, atualmente, 

apenas um caso suspeito do novo 
coronavírus. Trata-se de uma 
criança de 2 anos de idade, em 
São Paulo, considerada suspeita 
desde quarta-feira por ter um 
histórico de viagem à China, mas 
não à Wuhan, o epicentro da 
contaminação.

PREJUÍZO I
A Vale divulgou hoje (20) o 

relatório com seus resultados 
financeiros do quarto trimestre 
de 2019. Com esses dados, foram 
consolidados os resultados do ano 
passado, no qual a mineradora 
ficou marcada pela tragédia de 
Brumadinho (MG).

PREJUÍZO II
O episódio contribuiu 

diretamente para que fosse 
registrado um prejuízo de US$ 

Os petroleiros da Petrobras decidiram ontem suspen-
der a greve da categoria. O anúncio foi feito pela 
Federação Única dos Petroleiros (FUP), que repre-

senta 13 sindicatos da categoria no País. Está marcada 
para esta sexta-feira (21), uma audiência entre represen-
tantes da categoria e da Petrobras com o ministro Ives 
Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).  Os 
petroleiros estavam em greve desde 1º de fevereiro, con-
tra as demissões previstas na Araucária Nitrogenados 
(Ansa/Fafen-PR), que pertence à Petrobras. A Petrobras 
informa que planeja 396 demissões e oferece acordos 
indenizatórios que incluem manter assistência médica e 
educacional por um período.

Greve suspensa

1,68 bilhão, aproximadamente R$ 
7,4 bilhões. Trata-se de uma queda 
de 124,5% na comparação com 2018, 
quando a mineradora teve lucro 
líquido de US$ 6,86 bilhões.

RELICITAÇÃO
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) negou ontem a suspensão da 
Lei da Relicitação (Lei 13.448/2017), 
norma que estabeleceu critérios 
para a prorrogação antecipada 
de contratos de ferrovias sem 
licitação. Por 7 votos a 2, os 
ministros entenderam que a 
norma é constitucional e não viola 
os princípios da moralidade e da 

impessoalidade ao dispensar a ampla 
concorrência.

MILICIANO
O novo exame do ex-policial 

militar Adriano da Nóbrega, 
realizado nesta quinta-feira (20), 
no Instituto Médico Legal (IML) 
do Rio de Janeiro, não apontou 
sinais evidentes de tortura. A 
informação foi divulgada pelo 
médico legista Talvane de Moraes, 
que acompanhou a necrópsia 
como convidado de dois legistas 
contratados pela família de Adriano: 
Francisco Moraes Silva e Ari 
Fontana, que vieram do Paraná.

Marcelo Hollanda ►Jornalista
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Nessa época, os
bancos não tinham
dinheiro – aliás,
depois do confisco,
ninguém tinha
dinheiro”

“
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Câmara         Agora
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Durante Sessão Ordinária, 
os parlamentares aprovaram em 
regime de urgência o Projeto 
de Lei N° 273/2019, de autoria 
do presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), que 
determina que condomínios 
residenciais da cidade informem 
aos órgãos de segurança 
pública sobre ocorrências e 
indícios de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, 
crianças, adolescentes ou 
idosos. “Esse projeto vem 
garantir proteção e mais 
segurança às pessoas vítimas 
de violência, que residam em 
condomínios, para que elas 
possam ter uma garantia a 
mais de apoio. É uma forma 
de proteger as mulheres, as 
crianças, ou os idosos de seus 
agressores e fazer com que elas 
sejam tratadas com respeito em 
seu ambiente familiar”, ressaltou 
Paulinho Freire.

ANIVERSÁRIO MÃE LUÍZA
Situado na zona Leste da 

cidade, o bairro de Mãe Luíza, 
recebeu do poder Legislativo 
municipal uma homenagem 
pelos 62 anos de aniversário. 
Sessenta moradores, entre os 
mais antigos e aqueles que 
prestam serviço de promoção 
social e educacional na 
comunidade, receberam 
da Câmara Municipal 
de Natal um diploma 
de reconhecimento. A 

MENSAGEM DO PREFEITO MARCA ABERTURA DAS ATIVIDADES DE 2020 NA CÂMARA DE NATAL

VEREADORES ESCOLHEM INTEGRANTES DE COMISSÕES TEMÁTICAS DO LEGISLATIVO NATALENSE

A Câmara Municipal de Natal iniciou 
nesta semana com sessão especial suas 
atividades legislativas de 2020. O ato contou 
com a participação do prefeito Álvaro 
Dias (PDT) que fez a leitura da tradicional 
mensagem anual do Executivo. Ao fazer 
uso da palavra, o prefeito prestou contas da 
gestão em 2019 e explanou metas e ações 
para este ano.  

“É com renovada satisfação que retorno 
a esta Casa com a qual temos mantido uma 
relação estreita e respeitosa na defesa dos 
interesses de Natal. Compartilho o mais vivo 
sentimento de estar cumprindo meu dever 
graças ao esforço e dedicação de todos que 
fazem a Prefeitura. Uma equipe de ótimos 
servidores que enfrentou uma das mais duras 
crises financeiras do país, mas não esmoreceu 
em sua missão de ofertar os serviços públicos 
que a população precisa”, destacou o 
prefeito. 

Ao final da sessão, os parlamentares 
avaliaram a mensagem do Executivo. De 
acordo com o presidente da Casa, vereador 

Paulinho Freire (PSDB), a prestação de contas 
da Prefeitura à Câmara constitui um hábito 
salutar para a democracia. “Vejo o discurso 
do prefeito Álvaro Dias de forma positiva, 
repleto de informações sobre todos os 
setores da administração. Agora, faremos a 
nossa parte, que é cobrar para que as metas 
estabelecidas sejam realizadas”, disse o 
presidente, que falou da expectativa acerca 
da abertura de mais um ano no Legislativo. 
“Assim como ocorreu em 2019, tenho certeza 
que em 2020 o parlamento continuará 

produzindo muito para a cidade”.
 “Vamos cobrar a participação de 

maneira efetiva de todos os segmentos 
sociais. Por que fala-se muito em 
modernização, todavia, esse termo tem que 
contemplar a idéia de um espaço urbano 
sustentável, humano e democrático. Então, 
estaremos aqui para cobrar, propor, fiscalizar 
e acompanhar tudo atentamente”, destacou 
a vereadora Júlia Arruda. 

A vereadora Nina Souza (PDT) falou que 
o prefeito apontou prioridades importantes 
para a gestão e mostrou bons resultados 
no seu segundo ano de mandato. “Os 
investimentos em Educação e Saúde foram 
evidenciados no discurso, bem como obras e 
melhorias fundamentais para os natalenses. 
Outra iniciativa relevante é o controle dos 
gastos públicos, o que ajuda o município 
a cumprir seus compromissos com os 
servidores. Em tempo: a Prefeitura está 
fazendo encaminhamentos para que Natal 
avance e faremos o que estiver ao nosso 
alcance para contribuir com esse processo”.

A primeira Sessão Ordinária do 
ano teve como destaque a escolha dos 
vereadores integrantes das dez comissões 
temáticas do poder Legislativo municipal. 
Os parlamentares também escolheram 
os presidentes e vice-presidentes de cada 
comissão. 

Na Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, que é a principal da Casa, 
foi eleita como presidente a vereadora 
Nina Souza (PDT). Ela será a primeira 
vereadora a presidir a comissão e destacou 
a importância da escolha como um símbolo 
da conquista das mulheres na sociedade. 
“É motivo de muito orgulho. Essa votação é 
muito simbólica, porque não é a vereadora 
Nina Souza que vai ser presidente, é todo 
um conjunto de mulheres que vem na 

defesa e busca de espaço na sociedade”, 
afirmou Nina.

Já na Comissão de Finanças, 
Orçamento, Controle e Fiscalização 
o destaque foi o consenso entre os 
integrantes. Ficou definido que no primeiro 

semestre do ano, o vereador Raniere 
Barbosa (AVANTE), presidirá a comissão, 
tendo como vice o vereador Maurício 
Gurgel (Sem partido). No segundo semestre 
de 2020, a ordem inverte e Maurício assume 
a presidência. “Eu e o vereador Raniere 
pleiteamos a presidência da Comissão de 
Finanças e chegamos ao consenso que 
cada um vai presidir durante um semestre 
os trabalhos. Nossa Comissão é a que tem 
a atribuição de fiscalizar os 3 bilhões de 
reais do orçamento da prefeitura”, enfatizou 
Maurício Gurgel.

No caso da Comissão de Saúde ficou 
definido que a escolha do vice-presidente 
ficará para a primeira reunião dos 
parlamentares. A presidência continua com 
o vereador Fernando Lucena (PT).

proposição da Sessão Solene 
é do vereador e morador do 
bairro, Dinarte Torres (PMB). 
“É uma importância grandiosa 
até porque é o bairro que eu 
nasci, que cresci e que crio os 
meu filhos. Então homenagear 
Mãe Luíza pelos seus 62 anos 
é algo fantástico. Só tenho 
a agradecer a Deus, por ter 
sido escolhido por ele para 
homenagear o meu querido 
bairro”, destacou o verador 
Dinarte Torres. 

PARQUE DA CIDADE
A Câmara Municipal de 

Natal realizou uma audiência 
pública, proposta pela vereadora 
Nina Souza (PDT), para tratar 
sobre a elaboração do Plano de 
Manejo do Parque da Cidade 
Dom Nivaldo Monte, que integra 
a Zona de Proteção Ambiental 
I (ZPA), e os impactos nas áreas 
circunvizinhas, como no San Vale 
e Parque das Colinas, devido às 
restrições propostas. O Plano 
de Manejo é necessário para as 
discussões do Plano Diretor da 
cidade, que deverá ser votado 
neste ano na Câmara. 

“Esse Plano de Manejo é 
necessário mas, da forma como 
está na minuta apresentada, 
não contempla o desejo da 
população e prejudica os bairros 
no entorno, chamado de zona 
de amortecimento. Nessa 
audiência procuramos alertar 
para modificações no projeto”, 
explicou a vereadora.

Elpídio Júnior

Material produzido pela Assessoria 
de Comunicação da Câmara 

Municipal de Natal
Acesse nosso site e redes sociais 
e fique por dentro das notícias do 

Poder Legislativo de Natal

Instagram @camaranatal 
 Facebook.com/camaranatal 

Twitter @camaranat 
Site www.camnat.rn.gov.br

Elpídio Júnior

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, nesta quinta-feira, 20, que 
a reforma administrativa deverá 
ser encaminhada ao Congresso so-
mente após o feriado de carnaval.

“Vamos deixar para depois do 
carnaval, né?”, disse Bolsonaro, 
quando chegava ao Palácio da 
Alvorada. Ele também defendeu 
o atraso no envio da proposta ao 
Congresso. Segundo Bolsonaro, 
de nada adianta o governo enviar 
a matéria e depois ter que pedir 
modificações no texto aos parla-
mentares.

Antes, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que Bolsonaro 
“está dando uma olhada na refor-
ma administrativa” e que “são cor-

retas” as alterações que pretende 
fazer no texto.

Guedes também disse que é 
“normal” Bolsonaro pedir modifica-
ções em trechos que não considere 
corretos. O ministro citou como 
exemplo a possível exigência de 
que os funcionários públicos não 
tenham filiação partidária.

Atualmente, há mais de 300 ti-
pos de carreiras no serviço público. 
Com a reforma, o objetivo é reduzir 
para 20 ou 30 carreiras. Hoje, há 
uma tabela de progressão salarial 
com 13 níveis. A intenção do gover-
no é que a progressão tenha mais 
níveis, de forma que os servidores 
demorem mais tempo para chegar 
ao salário final da carreira. Bolsonaro diz que, com a reforma, objetivo é reduzir 30 as carreiras federais

Bolsonaro confirma envio de 
reforma só depois do Carnaval
Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que aprovou alterações propostas pelo presidente
no texto que será enviado ao Congresso; texto aponta que funcionários não tenham partido

Administrativa

Fábio  Pozzebon / Agência Brasil

Em alta pelo quarto dia 
seguido, o dólar voltou a fe-
char no maior valor nominal 
desde a criação do real. Nes-
ta quinta-feira (20), o dólar 
comercial encerrou a sessão 
vendido a R$ 4,392, com alta 
de R$ 0,026 (+0,59%).

A divisa operou em alta 
durante toda a sessão. Na 
máxima do dia, por volta das 
13h30, a cotação chegou a 
atingir R$ 4,397. Desde o co-
meço do ano, o dólar acumula 
valorização de 9,44%. O euro 
comercial fechou o dia vendido 
a R$ 4,74, com alta de 0,44%.

No mercado de ações, o dia 
também caracterizou-se pela 
turbulência. O índice Iboves-
pa, da B3 (antiga Bolsa de Va-
lores de São Paulo), encerrou 
esta quinta-feira aos 114.586 
pontos, com recuo de 1,66%.

Dólar ultrapassa 
R$ 4,39 e atinge 
novo recorde na 
era do Real

Moeda



O cidadão de São Gonçalo do 
Amarante não precisa mais ir até 
a prefeitura para solicitar algum 
serviço público, documento, infor-
mação ou para reportar um pro-
blema na rua e comunidade. A 
população pode fazer essas solici-
tações de casa, pelo celular, atra-
vés dos aplicativos da plataforma 
“Simplifica São Gonçalo”, que 
ainda emite licenças, alvarás, 
certidões ou guias tributárias.

O sistema eletrônico já está 
disponível no site da prefeitura 
(saogoncalo.rn.gov.br) e pode 
ser acessado por qualquer pes-
soa. É necessário fazer um login 
no primeiro acesso. 

Após o cadastro, o usuário 
passa a ter um painel próprio 
para acompanhar suas deman-
das em tempo real, vendo toda a 
tramitação da sua solicitação. O 

sistema também avisa ao cida-
dão, por e-mail. 

O programa Simplifica São 
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Durante os dias de Carnaval, o 
comércio de Natal terá um horário 
de funcionamento diferenciado. Na 
segunda-feira (24), o comércio fe-
cha, já que é comemorado o Dia do 
Comerciário.

De acordo com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL 
Natal), o comércio de rua terá 
funcionamento normal até sábado 
(22), das 8h às 18h, e fecha nos 

demais dias de folia, retomando as 
atividades na quarta-feira (26) a 
partir das 12h.

Já os shoppings terão abertura 
diferenciada. As lojas ficarão fecha-
das nos dias 23 e 24. As salas de ci-
nema e praça de alimentação terão 
programação exibida normalmente 
durante os dias de folia.

Os supermercados funcionam 
em seu expediente normal, das 7h 

às 22h, exceto na segunda-feira 
(24), quando fecham em função 
do Dia do Comerciário, retomando 
suas atividades normais na terça-
-feira (25).

Os bancos também permane-
cerão fechados no Carnaval. As 
agências fecham após expediente 
da sexta-feira (21) e só reabrem ao 
meio-dia da quarta-feira de Cinzas 
(26), e fecham em horário normal.

Na segunda-feira (24), os estabelecimentos comerciais estarão fechados, já que é comemorado o Dia do Comerciário

Carnaval altera horário do comércio 
e dos serviços públicos na capital
Comércio de rua e os shoppings de Natal terão funcionamento normal
até o sábado (22) e só voltam rotina de atividades na quarta-feira (27)

Mudança

José Aldenir / Agora RN

Prefeito Paulo Emídio de Medeiros

Prefeitura de São Gonçalo digitaliza 
serviços e se aproxima do cidadão

Simplifica

José Aldenir / Agora RN

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 reconheci-
mento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitantes: o Sr. JOSÉ CAMILO DE BARROS, e a Sra. MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DE BARROS, 
brasileiros, casados sob o regime de comunhão de bens, aposentados, ele, portador do CPF/MF n° 074.787.204-04, 
portador da C.I n° 090.006 – SSP-RN, ela, portadora do CPF/MF n° 466.194.294-91, portadora do C.I n° 097.147 – SSP/
RN, residentes e domiciliados na Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues, n° 217, Centro, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, 
que vem através de seu advogado, Dr. João da Hora Almeida Júnior, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 889-A, 
com escritório profissional na Avenida Praia de Ponta Negra, 8892 – 1° Piso, Natal/RN, CEP 59.094-100 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Tabelião Rivaldo Rodrigues, n° 217, Centro, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), com benfeitorias do tipo ‘casa’, imó-
vel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0201.013.04.0331.0000.6, 
e sequencial número 1.0008861, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o 
MEMORIAL DESCRITIVO:- Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N9.315.546,92 m. e 
E268.529,17 m., situado no limite com  Colonia dos Pescadores, deste, segue com  azimute de 122°40’53” e distância de 
10,00 m., confrontando neste trecho com Colonia dos Pescadores, até o vértice V2, de coordenadas N9.315.541,52 m. e 
E268.537,59 m.;  deste, segue com  azimute de 212°40’53” e distância de 25,00 m., confrontando neste trecho com Casa 
221 - José Jeronimo da Silva, até o vértice V3, de coordenadas N9.315.520,48 m. e E268.524,09 m.;  deste, segue com  
azimute de 302°40’51” e distância de 10,00 m., confrontando neste trecho com Colonia dos Pescadores até o vértice V4, 
de coordenadas N9.315.525,88 m. e E268.515,67 m.;  deste, segue com  azimute de 32°40’52” e distância de 25,00 m., 
confrontando neste trecho com Casa 205 - Maria Ninar de Barros, até o vértice V1, de coordenadas N9.315.546,92 m. e 
E268.529,17 m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA-
-RN sob o n° RN20170158668. O imóvel em questão, se encontra dentro de uma área maior, conforme Mat. 99, do Livro 
02 – Registro Geral, em nome de José Macena Irmão. O valor atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. Os requerentes 
alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Macena Irmão, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua 
área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de 
outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de 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, 21.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
ELEIÇÃO DO SISTEMA DIRETIVO MANDATO 2020/2023 - AVISO RESUMIDO DO EDITAL

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços do Setor 
Elétrico do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN, pelo presente Edital, conforme determina o Artigo 89 do 

Estatuto do Sindicato publica nesta data.
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

EDITAL PUBLICADO DE CONVOCAÇÃO: Nos Jornais Tribuna do Norte e no Agora RN
DATAS DA ELEIÇÃO: 30 e 31 de março de 2020
HORÁRIO DA VOTAÇÃO: Das 08h às 18h
PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPA: De 21/02/2020 a 06/03/2020
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA: Das 08h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min
REGISTRO DE CHAPAS: O Requerimento de registro de chapa, em 02 (duas) vias, assinado por qualquer dos 

candidatos que a integram, deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral. Anexo ao requerimento deverá ser preenchida 
a Ficha de Qualificação (fornecida pelo SINTERN), assinada pelo candidato e anexadas as cópias autenticadas do: 
RG, CPF, comprovante de endereço, documento que comprove o número do PIS ou PASEP e Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, onde constam a qualificação civil, verso e anverso, e os contratos de trabalho que comprovem o 
tempo de exercício profissional na base territorial do sindicato. Só será aceito o registro da chapa que apresentar nomes 
para o número total dos Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos 
membros suplentes.

DOS CANDIDATOS: Só poderá se candidatar o sócio que, na data de realização das eleições, em primeiro escru-
tínio tiver mais de 12 meses de inscrição no quadro social do Sindicato e pelo menos 1 ano de exercício profissional na 
categoria e estiver em dia com a mensalidade. O candidato que concorrer para ocupar o cargo de Diretor Regional no 
interior do estado, deverá residir na base territorial. E os aposentados que realizaram o recadastramento.

DOS ELEITORES: É considerado eleitor o associado do SINTERN que na data da eleição tiver mais de 06(seis) 
meses de inscrição no quadro social do Sindicato e de exercício profissional na categoria e estiver quites com suas men-
salidades 120 dias antes da eleição. E ainda os aposentados que realizaram o recadastramento e os sócios demitidos a 
menos de 06 (seis) meses na data da eleição.LOCAIS DE VOTAÇÃO: Sede do SINTERN, Rua Gonçalves Lêdo, 845, 
Centro, Natal/RN; Sede da COSERN, na Rua Mermoz, 150, Baldo, Natal/RN; Mossoró, Rua Almir de Almeida Castro, 
Nº 310, Centro: Ceará Mirim, Rua Heráclito  Vilar,  S/N; Assú, Rua Augusto Severo, 78, Centro; Caicó, Rua Prof. José 
Gurgel de Araújo, 339, Centro; Currais Novos, Rua Cel. José Bezerra, 94, Centro; Pau dos Ferros, Rua Independência, 
1142, Centro; Caraúbas, Rua Francisco Martins de Miranda, 402,  Centro; Goianinha, Rua Abdon Grilo, 80, Conjunto 
COHAB, Centro; São Paulo do Potengi, Rua General Dantas, 233, Centro; Global, Rodovia BR 304, S/N, Zona Rural, 
Macaíba/RN; Prestadora de Serviços Barbalho, Rua Manoel de Castro, 1014, Nova Cidade, Natal/RN; Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, Rua Amintas Barros, 160 – Bom Pastor, Natal/RN e Energisa Soluções S/A, 
RN-120, Nº 1983-C, Centro, João Câmara/RN

NÚMERO DE APTOS A VOTAR: 959
QUÓRUM DE VOTAÇÃO:  481
Caso nas eleições não compareçam mais de 50% (cinquenta por cento) dos sócios aptos a votar, deverão ocorrer 

novas eleições, que desde já ficam convocadas para os dias 16 e 17 de abril de 2020, nos mesmos horários e mesmos 
locais da eleição anterior e apuração no dia 18/04/2020.

Natal, 21 de fevereiro de 2020.
José Fernandes de Sousa - Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
 
GAS SAO FRANCISCO EIRELI, CNPJ n° 09.315.161/0001-49, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação - LRO para o comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 2x 
CLASSE II, até 240 botijões – 3120kg, localizada na Rua Severino José de Souza, 98, Bugi, no Município 
de Florânia/RN. CEP 59335-000.

José Marcelo Azevedo De Oliveira
Empresário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A. J. DE M. SOARES TAVARES, inscrito sob o CNPJ nº 03.844.500/0001-06, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, localizada na Rua Joaquim Teixeira de 
Moura, Nº 553, bairro Boa Viagem, Apodi - RN.

Antônia Janicleide de Morais Soares Tavares
Representante Legal

Gonçalo também está sendo 
usado na comunicação interna 
da administração, nos proces-
sos do município, substituindo 
o papel em toda a burocracia 
municipal.

O prefeito Paulo Emídio de 
Medeiros diz que o sistema é uti-
lizado para fazer recomendações 
ao secretariado, além de permi-
tir que se acompanhe o tempo de 
resposta e de atendimento das 
demandas da população.

“Já está em fase de teste a 
implantação de novos serviços 
que impactam diretamente na 
vida da população, como agen-
damento de consultas, exames e 
cirurgias, recebimento de resul-
tados de exames médicos, ma-
trícula em creches e escolas da 
rede municipal, entre outros”, 
acrescentou o prefeito.
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A Caixa Econômica Federal 
anunciou nesta quinta-feira (20) 
o lançamento de uma nova linha 
de crédito habitacional com taxa 
fixa. As contratações podem ser 
feitas já a partir desta sexta (21) 
com juros de 8% a 9,75% ao ano, 
dependendo do tempo de finan-
ciamento e do relacionamento do 
cliente com o banco.

“Vamos permitir que as pes-
soas tomem empréstimos por 20 
anos, 30 anos, sabendo desde o pri-
meiro dia quanto elas vão pagar”, 
disse o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, durante cerimônia de 
lançamento da nova linha de cré-
dito, no Palácio do Planalto.

Para o engenheiro Francisco 
Ramos, presidente da Constel, 
uma das construtoras locais com 
mais lançamentos recentes no 
mercado, as novas opções de finan-

ciamento oferecidas pela Caixa, 
apesar de interessantes, não deve-
rão ter nenhum reflexo imediato, 
tendo em vista a precária situação 
financeira do Rio Grande do Norte.

“Trata-se de uma opção a mais 
que o cliente não tinha, na qual o 
banco chama para si os riscos no 
financiamento de longo prazo”, 
afirmou.

As condições são válidas para 
imóveis residenciais novos e usa-
dos, com quota de financiamento 
de até 80% do valor. 

O cliente poderá escolher entre 
os sistemas de amortização SAC 
(com parcelas decrescentes), para 
contratos de até 360 meses, ou 
Price (parcelas fixas), para finan-
ciamento de até 240 meses.

No ano passado, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, havia 
adiantado a intenção do banco em 

adotar o crédito habitacional pré-
-fixado. 

Nesta quinta-feira, Pedro Gui-
marães explicou que, agora, os 
clientes têm três opções de contra-
tação: com correção pela Taxa Re-

ferencial (TR), definida pelo Banco 
Central; pela inflação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA); ou 
sem correção.

“O que nós queremos oferecer 

para a sociedade? Opções. Nós não 
queremos dizer para o cliente o 
que ele tem que fazer. Então, nós 
oferecemos o crédito por TR, ofe-
recemos pela inflação, que neste 
governo está no nível mais baixo, 
e agora oferecemos sem inflação e 
sem TR”, disse.

O crédito habitacional com con-
tratos corrigidos pela inflação foi 
adotada em agosto do ano passado 
pela Caixa. Nessa modalidade, os 
juros variam de 2,95% a 4,95%. 
Já pela TR, as taxas vão de 6,5% 
a 8,5%.

Para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, medidas como as 
anunciadas nesta quinta pela 
Caixa, mostram que o governo 
está democratizando o acesso ao 
crédito, ao incluir “os brasileiros 
das camadas mais humildes” no 
financiamento imobiliário. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que medida “democratiza o acesso ao crédito”

Caixa anuncia financiamento imobiliário 
com juros fixos de 8% a 9,75% ao ano
Contratações podem ser feitas a partir desta sexta-feira (21) e condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com quota de 
financiamento de até 80% do valor do imóvel; setor imobiliário potiguar avalia que medida não vai trazer reflexos imediatos para economia

Habitação 

Edu Andrade / Ministério da Economia
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Tiago Rebolo
Editor geral

 Após um ano de discussões 
com a sociedade, a Prefeitura do 
Natal apresentou nesta quinta-
-feira (20) a primeira versão do 
projeto do novo Plano Diretor da 
cidade. O documento, que tem 73 
páginas, fora os anexos e mapas, 
traz novas regras para a ocupação 
do solo na capital potiguar e prevê 
instrumentos de planejamento ur-
bano para a próxima década.

Entre as principais mudanças 
previstas no texto, está a diminui-
ção de restrições para construções 
em Natal. A minuta propõe que 
toda a cidade se transforme em 
“zona adensável”, o que represen-
ta um estímulo para empreendi-
mentos maiores. A justificativa 
para isso é que a infraestrutura da 
capital potiguar melhorou desde 
2007, quando o Plano Diretor foi 
revisado pela última vez.

No atual Plano Diretor, apenas 
16 dos 36 bairros são “adensáveis”. 
No restante, a ocupação só pode 
ser mínima.

Segundo as novas regras – que 
ainda precisam ser referendadas 
pelo Conselho da Cidade e pela 
Câmara Municipal para virarem 
lei –, ficaria permitida a ocupação 
de, no mínimo, 150% dos terrenos, 
o que amplia o aval para a verti-
calização. Atualmente, em vários 
bairros de Natal, o aproveita-
mento só pode ser de, no máximo, 
120%.

A minuta do novo Plano Dire-
tor autoriza que, em alguns casos, 
as construções tenham o tamanho 
5 vezes maior do que o terreno. É 
o que poderá acontecer, por exem-
plo, no Tirol, no Barro Vermelho 
e no Alecrim, na Zona Leste; em 
Lagoa Nova, Candelária e Capim 
Macio, na Zona Sul; em Cidade 
Nova, Cidade da Esperança e Nos-
sa Senhora de Nazaré, na Zona 
Oeste; e em Pajuçara, Lagoa Azul 
e Nossa Senhora da Apresentação, 
na Zona Norte.

Para se ter uma ideia do au-
mento no coeficiente de aproveita-
mento trazido pela minuta, Tirol, 
Petrópolis e Barro Vermelho (os 
três na Zona Leste) são atual-
mente os bairros onde se pode 
construir mais – e, nesses casos, o 
limite é para prédios com apenas 
3,5 vezes o tamanho do terreno. 
Empreendimentos que têm um 
aproveitamento maior do que este 
foram construídos antes do Plano 
Diretor que está em vigor.

Região de Tirol e Petrópolis poderá ter prédios com até 100 metros de altura, caso Concidade e Câmara aprovem projeto da Prefeitura

José Aldenir / Agora RN

Com os novos coeficientes de 
aproveitamento, subiu também o 
gabarito máximo, ou seja, o limite 
de altura para os edifícios. Saiu 
dos atuais 90 metros para 100 me-
tros – o que significa dois ou três 
pavimentos a mais.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Thiago 
Mesquita, destacou que as novas 
definições trazidas pela minuta 
foram fundamentadas em laudos 
técnicos, principalmente da Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern), que 
atestou que Natal tem infraestru-
tura para ter prédios maiores em 
várias áreas.

Aliás, o novo Plano Diretor, 
segundo a minuta, trará uma 
novidade para minimizar os im-
pactos das construções sobre a 
rede de abastecimento de água, o 
esgotamento sanitário e a rede de 
energia elétrica. Um artigo propõe 
que os empreendimentos sejam 
obrigados a adotar soluções tecno-
lógicas que reduzam, no mínimo, 
10% do consumo desses três itens.

“Queremos estimular as cons-
truções com conceito sustentável”, 
afirmou Thiago Mesquita, duran-
te explanação no Centro Munici-
pal de Referência em Educação 
(Cemure), onde aconteceu a apre-
sentação da minuta do novo Plano 
Diretor de Natal.

As exceções para essas regras 
de adensamento são as zonas de 
proteção ambiental, a região da 
orla marítima e a margem esquer-
da do Rio Potengi (lado Zona Nor-
te), incluindo a Redinha.

No caso das zonas de proteção 
ambiental – as chamadas ZPAs 
–, as regras atuais não mudam. 
Nessas áreas, a ocupação continua 
muito restrita. Já na margem do 
Rio Potengi, especificamente na 
Redinha, o limite de gabarito do-
brou e passou a ser de 15 metros.

A minuta do novo Plano Di-
retor de Natal, que agora será 
encaminhada para análise do 
Conselho da Cidade (formado por 
representantes da Prefeitura e da 
sociedade), foi elaborada após a 
realização de 30 reuniões públicas 
em várias regiões da cidade.

O texto, em tese, tem de repre-
sentar os anseios da população.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), a popula-
ção apresentou nesses encontros 
2.534 contribuições, que foram sis-
tematizadas nas últimas semanas 
até se chegar ao projeto final.

01 - Lagoa Azul (5)
02 - Pajuçara (5)
03 - Potengi (3)
04 - Nossa Senhora da Apresentação (5)
05 - Redinha (2)
06 - Igapó (3)
07 - Salinas (3)
08 - Santos Reis (4)
09 - Rocas (4)
10 - Ribeira (2)
11 - Praia do Meio (-)
12 - Cidade Alta (5)
13 - Petrópolis (4)
14 - Areia Preta (-)
15 - Mãe Luíza (4)
16 - Alecrim (5)
17 - Quintas (3)
18 - Nordeste (3)
19 - Bairro Vermelho (5)
20 - Tirol (5)
21 - Lagoa Seca (5)
22 - Dix-Sept Rosado (5)
23 - Bom Pastor (3)
24 - N. S. do Nazaré (5)
25 - Lagoa Nova (5)
26 - Nova Descoberta (2)
27 - Felipe Camarão (3)
28 - Cidade da Esperança (5)
29 - Cidade Nova (5)
30 - Candelária (5)
31 - Guarapes (1,5)
32 - Planalto (1,5)
33 - Pitimbu (1,5)
34 - Neópolis (2,5)
35 - Capim Macio (5)
36 - Ponta Negra (3,5)

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO NOS BAIRROS

Projeto do novo Plano Diretor libera 
prédios com até 100 metros de altura
Minuta propõe que toda a cidade se transforme em “zona adensável”, o que representa um estímulo para 
empreendimentos maiores. Justificativa para isso é que a infraestrutura da capital potiguar melhorou desde 2007

Planejamento Urbano
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“Operação urbana consorciada” na orla Entorno do
Parque das Dunas

Prefeito afirma que novo Plano Diretor vai modernizar Natal

José Aldenir / Agora RN

O projeto do novo Plano Dire-
tor não define claramente limite 
de gabarito nem coeficiente máxi-
mo de aproveitamento de terreno 
para a região da orla marítima. A 
possibilidade de se autorizar uma 
verticalização maior para essa 
área esteve no centro dos debates 
desde o início das discussões sobre 
a revisão do Plano Diretor.

Para essas zonas, segundo a 
minuta do Plano Diretor, ficaria 
autorizada a formação de “ope-
rações urbanas consorciadas”, ou 
seja, parcerias público-privadas a 
partir das quais empresas investi-
riam na melhoria da infraestrutu-
ra da cidade em troca do aval para 
construções maiores, por exemplo.

Os limites para construção se-
riam definidos caso a caso.

De acordo com o secretário 
de Meio Ambiente e Urbanismo, 
Thiago Mesquita, isso não abre 
brecha para que seja permitida na 
orla qualquer tipo de empreendi-
mento, de forma indiscriminada.

Segundo ele, cada operação ur-
bana consorciada, caso aprovada 
no Plano Diretor, terá regras bem 
definidas (a partir de editais pú-
blicos de chamamento, por exem-
plo) e elas não poderão suplantar 
nenhuma legislação municipal 
vigente atualmente. O que pode-
rão ser feitas são adequações para 
solucionar conflitos.

O secretário destacou, por 
exemplo, que continuará valendo 
a Lei Municipal nº 3.639, de 1987, 
que estabelece – entre outros pon-
tos – que uma pessoa na Avenida 
Getúlio Vargas (próximo ao Tribu-
nal de Contas do Estado) não deve 
ter a vista do mar obstruída.

Isso impede hoje a construção 
de espigões na Praia do Meio. 
Contudo, com as operações urba-
nas consorciadas, pode haver uma 
adequação.

No caso de haver interesse pri-
vado para construir espigões na 
Praia do Meio, Thiago Mesquita 
afirmou que uma solução para 
isso seria a edificação de um mi-
rante pelo ente privado que quiser 
construir na área, ligando a Ave-
nida Getúlio Vargas à orla. Assim, 
os natalenses poderiam continuar 
tendo a vista, sem que isso impeça 
prédios altos na região.

Estamos empenhados
em trazer Natal para a
modernidade, 
construindo
um Plano Diretor
equilibrado, que gere
progresso e amplie a
preservação do meio
ambiente”

Álvaro Dias
prefeito de Natal

“

Caso o Conselho da Cidade e a 
Câmara Municipal aprovem a mi-
nuta apresentada pela Prefeitura, 
também será eliminada a restrição 
que existe hoje para construção no 
entorno do Parque das Dunas.

Com isso, ficariam liberadas 
construções na margem direita da 
BR-101, da Avenida Salgado Filho 
e da Avenida Hermes da Fonseca 
até o limite de coeficiente dos res-
pectivos bairros.

Isso abre margem para que se-
jam construídos espigões no trecho 
entre o shopping Via Direta e a en-
trada do bairro de Mãe Luíza. Nes-
te trecho, está incluído o Câmpus 
Central da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN).

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, enfatizou que a minuta do 
novo Plano Diretor moderniza a 
legislação e fomenta o desenvolvi-
mento da cidade. Segundo ele, o 
atual Plano Diretor, revisado pela 
última vez em 2007, deixou Natal 
“engessada”.

“Estamos empenhados em 
trazer Natal para a modernida-

de, construindo um Plano Diretor 
equilibrado, que gere progresso 
e amplie a preservação do meio 
ambiente. Para isso, desde quando 
iniciamos o processo, abrimos es-
paço para a participação de todos 
os segmentos da cidade abordarem 
seus pontos de vista, apresentarem 
sugestões e ajudarem na elabora-
ção da proposta”, disse Álvaro.

Agora, o Plano Diretor segue 
para o Conselho da Cidade, que 
deve analisar o projeto por cerca 
de um mês. A expectativa é de 
que a minuta chegue à Câmara 
Municipal em abril. Vereadores já 
manifestaram que esperam votar 
a matéria até junho. As novas re-
gras começariam a valer ainda em 
2020.

O projeto do novo Plano Diretor 
traz, ainda, novidades quanto à 
ocupação nas zonas de proteção 
ambiental. Atualmente, Natal tem 
10 ZPAs, das quais apenas 5 estão 
regulamentadas. Nas demais, a 
ocupação é totalmente proibida 
por ausência de lei.

Segundo a minuta 
apresentada nesta quinta-
feira, enquanto não são 
regulamentadas, essas 5 

ZPAs poderiam ser ocupadas 
em caráter provisório. Os 
licenciamentos da Semurb 
seguiriam regras contidas nos 
processos de regulamentação 
em tramitação no Conselho da 
Cidade. Ou seja, haveria normas 
temporárias para essas zonas.

 As cinco zonas de proteção que 
ainda faltam ser regulamentadas 
são as que compreendem as 
seguintes áreas: Morro do Careca 

e dunas fixas contínuas (ZPA-6), 
Forte dos Reis Magos e seu entorno 
(ZPA-7), ecossistema manguezal e 
estuário dos rios Potengi e Jundiaí 
(ZPA-8), ecossistema de lagoas e 
dunas ao longo do Rio Doce (ZPA-
9) e o entorno do Farol de Mãe 
Luíza (ZPA-10).

As que já estão regulamentadas 
são: campo dunar nas imediações 
do Parque da Cidade (ZPA-1), 
Parque das Dunas (ZPA-2), Cidade 

Satélite (ZPA-3), dunas dos bairros 
Guarapes e Planalto (ZPA-4) e a 
Lagoinha (ZPA-5).

 Também ficam estabelecidas, 
segundo a minuta, seis áreas 
especiais na cidade, onde 
há limitação de gabarito ou 
políticas de planejamento urbano 
específicas. Além das Áreas 
Especiais de Interesse Paisagístico 
já citadas, que incluem a região 
de orla, são elas: Zona Especial 

Costeira e Estuarina, Áreas 
Especiais de Interesse Social, 
Áreas Especiais de Operação 
Urbana, Áreas Especiais com 
Potencial de Risco e Área Especial 
de Preservação Cultural.

 O projeto do novo Plano 
Diretor propõe, também, a 
criação de planos municipais 
para deslocamento urbano de 
pedestres, de redução de riscos, 
de defesa civil e de contingência. 

Minuta autoriza “ocupação provisória” de cinco zonas de proteção ambiental

Outra modificação trazida 
pela minuta do novo Plano 
Diretor é o fim da chamada área 
“non aedificandi” de Ponta 
Negra. São 67 lotes às margens 
da Avenida Roberto Freire onde 
hoje é proibido qualquer tipo de 
construção. No local, funciona 
atualmente uma praça de 

alimentação com food trucks.
O projeto apresentado pela 

Prefeitura libera construções, 
desde que a altura não atrapalhe 
a vista do Morro do Careca. 
Para baixo do nível da Roberto 
Freire, não há limite. Para cima, o 
topo da estrutura não pode ser 
superior a 1 metro de altura.

“É uma área onde hoje não se 
pode construir nada. Mas é uma 
área completamente urbanizada, 
consolidada, antropizada. Não há 
qualquer preocupação ambiental 
nem com infraestrutura. A 
única preocupação é cênico-
paisagística”, destacou Thiago 
Mesquita.

Ponta Negra perde área “non aedificandi”

Promotora cobra 
transparência

A promotora de Justiça do 
Meio Ambiente de Natal, Gilka da 
Mata, não quis comentar o teor do 
projeto. A representante do Minis-
tério Público Estadual disse que 
vai se debruçar sobre a proposta 
nos próximos dias antes de emitir 
qualquer parecer.

Durante a apresentação da mi-
nuta nesta quinta-feira, ela desta-
cou apenas que é necessário que a 
revisão do Plano Diretor de Natal 
seja transparente.

“O importante é que a socie-
dade saiba com antecedência que 
produto final será esse. O objetivo 
maior do MP é cuidar para que es-
se projeto seja efetivamente demo-
crático, transparente e de conheci-
mento de todos”, argumentou.

Gilka da Mata também regis-
trou que, após a entrada em vigor 
do novo Plano Diretor, haja uma 
gestão urbana eficiente, para que 
as mudanças não fiquem apenas 
na lei.

“Nenhuma lei tem o condão de 
mudar efetivamente uma cidade. 
O Plano Diretor nada mais é do 
que um computador cheio de ferra-
mentas, mas que precisa de uma 
gestão urbana eficaz. Afirmam que 
o nosso Plano Diretor é estagnado, 
mas o que faltou foi uma gestão 
urbana eficaz que fizesse valer 
aquilo que está escrito”, detalhou a 
promotora de Justiça.

Thiago Mesquita e prefeito Álvaro Dias

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Aproxime a câmera 
do seu smartphone 

no QR Code e baixe a minuta 
do Plano Diretor de Natal
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NATAL

POLO PONTA NEGRA                                                                                                                 
 

SEXTA (21/02/2020)    
18h - Banda Dubê 

20h - Luizinho Nobre
22h - Alceu Valença

 SÁBADO (22/02/2020)   
 18h - Wonney e Zé Hilton - Frevo Sanfonado

20h - Yrahn Barreto
22h - Carlos Brown

DOMINGO (23/02/2020)    
20h - Priscila Braw 
22h - Monobloco 

SEGUNDA (24/02/2020) 
18h30 - Banda Submarino Amarelo

20h30 - Antônio Nóbrega 
22h30 Ricardo Chaves

TERÇA (25/02/2020)    
16h - Banda Detroit (Pranchão
saindo do Praia Shopping) -

18h - Rosa de Pedra -
20h - Sueldo Soares 

22h - Margareth Menezes
                                                                                                              

POLO PETRÓPOLIS                                                                                                                      
 

QUINTA (20/02/2020)    
17h - Cortejo 

19h - Lia de Itamaracá (Part. Carlos Zens)
20h30 - Jaina Elne

22h30 - Iza 

SEXTA (21/02/2020)    
17h30 - Ivando Monte

19h30 - 4º Concurso Dosinho 
de Marchinhas Carnavalescas

21h30 - Almério

SABADO (22/02/2020) 
17h20 - Nação Zambêracatu

18h - Bandíssima
19h20 - Du Souto

20h40 - Orquestra Greiosa
22h10 - Duda Beat

DOMINGO (23/02/2020)
18h - Banda Submarino Amarelo

20h - Andiara Freitas
22h - Roberta Sá

SEGUNDA (24/02/2020)    
19h30 - Don Cardoso & Seus Metais
21h30 - Maestro Forró e Orquestra
Popular da Bomba do Hemetério

TERÇA 25/02/2020    
16h - Soanata (Palco Praça das Flores) 

17h30 - Dodora Cardoso
19h30 - Rildo Lima 

21h30 - Tony Garrido e Banda
 

POLO CENTRO HISTÓRICO 

PALCO BECO DA LAMA                                                            
 

SEXTA (21/02/2020)    
15h - Laryssa Costa

17h - Wagner Buchexa
19h - Ângela Castro 

21h - Skarimbó 

SÁBADO (22/02/2020)    
16h - Yrahn Barreto

17h - Jamilly e a Caixinha de Música 
19h - Bloco Sabbath

20h - Zeca Brasil (Palco Zé Reeira) 
21h - Fuxico de Feira

DOMINGO (23/02/2020)    
14h - Acorda Clubber TAJEUXFRANK e 08 Dj’s

16h - João Batista do Fama (Palco Kengas)
20h - Glória Groove (Palco Kengas) 

SEGUNDA (24/02/2020)    
16h - Banda Cafundó

17h - Coco Juremado RN As Flechas
19h - Alana Araújo Banda

21h - Daúde

TERÇA (25/02/2020)    
15h - Dodora Cardoso 

16h - Dj Samir 
17h - Baile do Mc Priguissa 

19h - Nailson Santos
20h - Deusa com Elino no Frevo (Bar do Naldo)

21h - Zezé Mota
                            

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA: 

POLO ROCAS                                                                                                                                
 

SEXTA (21/02/2020)
18h30 – Clube do Samba Potiguar    

22h30 - Fobica do Jubila

SÁBADO (22/02/2020) 
16h - Debinha Ramos - Roda de Samba com 

Marquinhos, Diniz e Didu Nogueira

SEGUNDA (24/02/2020)    
16h - Zorro e Coisas de Samba - 

Roda de Samba com Toninho Melé
18h30 - Arquivo Vivo - Roda de Samba 

com André da Mata
21h - Ribeira Boêmia - Roda de Samba 

com João Cavalcanti

TERÇA (25/02/2020)    
16h - Luizinho Nobre - Roda de Samba 

com Juliana Diniz 
18h30 - Cores do Nosso Samba - Valéria Oliveira  - 

Roda de Samba (Part. Jôzy Ribeiro e Ana Costa)
21h - Roda de Samba do Raphael Almeida - com 

Paulinho Mocidade (Part. Carlos Zens)                                                                                                                          
 

POLO REDINHA - PALCO CRUZEIRO
   

SEXTA (21/02/2020)    
19h - Itanildo Show e Banda -

21h - Banda Lual

SÁBADO (22/02/2020)    
19h - RN Autoral no Trampolim da Folia

21h - Gabriel Ciríaco
 

DOMINGO (23/02/2020)    
19h - Isaque Galvão
21h - CPI da Folia

SEGUNDA (24/02/2020)    
19h - Bex

21h - Dudu Galvão
 

TERÇA (25/02/2020)   
17h - Eugênio Bezerra e Banda

19h - Cristiane Velassy 
21h - Laryssa Costa
                            

POLO REDINHA - PALCO BUIÚ

SEXTA (21/02/2020)
 20h30 - Banda Panka de Bakana

22h30 - Saia Rodada

SÁBADO (22/02/2020)    
20h30 - Rodolfo Amaral 

22h30 - Cavaleiros do Forró

DOMINGO (23/02/2020)    
20h30 - Nara Costa 

22h30 - Babado Novo

SEGUNDA (24/02/2020)    
20h30 - Alphorria

22h30 - Banda Grafith 

TERÇA (25/02/2020)    
20h30 - Iggor Dantas - 

22h30 - Serginho (ex Pimenta Nativa) 
    

POLO OESTE                                                                                                                                     
 

SÁBADO (22/02/2020)    
16h - Circuito Musical (Pranchão saindo do Conselho 

Comunitário do Bairro Nazaré)
18h - Banda Preta 

20h - Cavaleiros do Forró 
22h - Naldinho Cunha

DOMINGO (23/02/2020)    
18h - Robson Paiva 
20h - Som e Balanço

22h - Capilé 

SEGUNDA (24/02/2020)   
18h - Roberto do Acordeon e Orquestra Sanfonada

20h - Litto Lins
22h - Banda Nagibe

TERÇA (25/02/2020)    
18h - Banda Nana Neném

20h - Serginho (ex Pimenta Nativa)

POLO PRAIA DO MEIO - PRANCHÃO PRAIA                                                                                            
 

DOMINGO (23/02/2020 )   
15h - Banda Detroit

            
SEGUNDA  (24/02/2020)    

15h - Banda Detroit 

            
                                                                                                                                                 

POLO RIBEIRA                                                                                                                               
 

SÁBADO (22/02/2020)    
18h - Desfile das Tribos de Índios

20h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo Acesso
23h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo B 

 
DOMINGO (23/02/2020)   

 20h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo A

 PARNAMIRIM

TRIO ELÉTRICO (PIRANGI – Praça São Sebastião)
 

SEXTA (21/03/2020)
20h – Pedrinho Pegação (Pranchão)

SÁBADO (22/02/2020)
17h - Luizinho Nobre (Pranchão)

20h - Douglas Pegador
21h – Burro Elétrico

DOMINGO (23/02/2020)
18h – Som e Balanço (Pranchão)

20h – Ricardo Chaves
21h – Pedro e Erick (Pranchão)

SEGUNDA (24/02/2020)
18h – Circuito Musical (Pranchão)

20h – Serginho
21h – Robson Paiva (Pranchão)

TERÇA (25/02/2020)
18h – Júnior Bahia (Pranchão)

20h – Márcia Freire
21h – Sonata (Pranchão)

PALCO PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PIRANGI DO 
NORTE

SEXTA (21/03/2020)
19h – Orquestra Trampolim da Vitória

20h – Ribeira Boêmia
22h – Orquestra Zezé Corrêa (PE)

SÁBADO (22/03/2020)
18h – Analuh Soares

20h – Nara Costa
22h – Carol Sant-anna

23h50 – Som da Estrada

DOMINGO (23/02/2020)
18h – Dani Cruz

20h – Deusa Nordestina do forró
22h – Khrystal

23h50 – Isaque Galvão

SEGUNDA (24/02/2020)
18h - Laryssa Costa

20h – Jaina Elne
22h – Sueldo Soares
23h50 – Priscila Braw

TERÇA (25/02/2020)
18h – Fernanda Azevedo

20h – Kelly Wange
22h – Perfume de Gardênia
23h50 – Swellen Pimentel

 CARNAVAL DE PARNAMIRIM 2020

TENDA DO SAMBA, PRAIA DE PIRANGI (PRÓXIMO 
AO TRAPICHE)

SÁBADO (22/02/2020)
10h – Zorro e Coisas do Samba

12h – Choro de Cordas
14h – Josy Ribeiro

 
DOMINGO (23/02/2020)

10h – Choro de Cordas
12h – Arquivo Vivo

14h – Clube de Samba Potiguar

 SEGUNDA (24/02/2020)
10h - Choros de Cordas

12h – Ivando Monte

 TERÇA (25/02/2020)
10h – Regional Choro da Terra

12h – Andiara Freitas
14h – Nego Zâmbi

PALCO COHABINAL

SÁBADO (22/02/2020)
19h – A definir

20h30 – A definir
22h30 – Banda Detroit

DOMINGO (23/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Don Cardoso e seus Metais
22h30 – Rildo Lima

SEGUNDA (24/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Yrahn Barreto
22h30 – Wendell e Nanda

TERÇA (25/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Swellen Pimentel
22h30 – Cristiane Velassy

PALCO PÔR DO SOM – PRAIA DE COTOVELO/PIUM

SÁBADO (22/02/2020)
17h40 – Fuxico de Feira

18h20 - Bex
19h – Arquivo Vivo

20h -  Sinta a Liga Crew
21h - Skarimbó
22h - Khrystal

23h – Mundo Livre S.A. (PE)

DOMINGO (23/02/2020)
17h – Ângela Castro e Buena Onda

17h40 – Haxixe Xavier
18h20 - Clara

19h – Seu Pereira e Coletivo 401
20h -  Tiquinha Rodrigues
21h – Orquestra Greiosa

22h – Sueldo Soares
23h – Siba (PE)

CARNAVAL 2020 TEM ATRAÇÕES
VARIADAS EM NATAL E PARNAMIRIM

O Carnaval 2020 está cheio de atrações para o 
folião potiguar. Em Natal, a festa se divide em 
sete polos. Já nesta sexta-feira (21), tem Alceu 

Valença, às 22h, no polo Ponta Negra. 
Os festejos carnavalescos na capital começaram 

nesta quinta-feira (20). A cantora Iza comandou o 
Baile de Máscaras do bairro de Petrópolis.  

Até a próxima terça-feira (25), atrações dos 
mais diversos ritmos irão se apresentar nos palcos 
montados em diferentes regiões da cidade: Ribeira, 
Ponta Negra, Petrópolis, Redinha, Rocas, Centro 
Histórico e Zona Oeste.

Em Parnamirim, as festas terão a banda 
pernambucana Mundo Livre S.A, às 22h, no sábado 
(23), na Praia de Cotovelo. 

Para não ficar perdido, o Agora RN preparou uma 
agenda com os shows para o Carnaval 2020. A potiguar Roberta Sá vai se apresentar no domingo (23), às 22h, no palco montado no Polo Petrópolis

José Aldenir/AgoraRN

Mari Antunes, do
Babado Novo, canta no 
domingo na Redinha

Margareth Menezes
se apresenta terça
em Ponta Negra
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SÁBADO (22/02/2020)    
16h - Circuito Musical (Pranchão saindo do Conselho 

Comunitário do Bairro Nazaré)
18h - Banda Preta 

20h - Cavaleiros do Forró 
22h - Naldinho Cunha

DOMINGO (23/02/2020)    
18h - Robson Paiva 
20h - Som e Balanço

22h - Capilé 

SEGUNDA (24/02/2020)   
18h - Roberto do Acordeon e Orquestra Sanfonada

20h - Litto Lins
22h - Banda Nagibe

TERÇA (25/02/2020)    
18h - Banda Nana Neném

20h - Serginho (ex Pimenta Nativa)

POLO PRAIA DO MEIO - PRANCHÃO PRAIA                                                                                            
 

DOMINGO (23/02/2020 )   
15h - Banda Detroit

            
SEGUNDA  (24/02/2020)    

15h - Banda Detroit 

            
                                                                                                                                                 

POLO RIBEIRA                                                                                                                               
 

SÁBADO (22/02/2020)    
18h - Desfile das Tribos de Índios

20h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo Acesso
23h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo B 

 
DOMINGO (23/02/2020)   

 20h - Desfile das Escolas de Samba do Grupo A

 PARNAMIRIM

TRIO ELÉTRICO (PIRANGI – Praça São Sebastião)
 

SEXTA (21/03/2020)
20h – Pedrinho Pegação (Pranchão)

SÁBADO (22/02/2020)
17h - Luizinho Nobre (Pranchão)

20h - Douglas Pegador
21h – Burro Elétrico

DOMINGO (23/02/2020)
18h – Som e Balanço (Pranchão)

20h – Ricardo Chaves
21h – Pedro e Erick (Pranchão)

SEGUNDA (24/02/2020)
18h – Circuito Musical (Pranchão)

20h – Serginho
21h – Robson Paiva (Pranchão)

TERÇA (25/02/2020)
18h – Júnior Bahia (Pranchão)

20h – Márcia Freire
21h – Sonata (Pranchão)

PALCO PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PIRANGI DO 
NORTE

SEXTA (21/03/2020)
19h – Orquestra Trampolim da Vitória

20h – Ribeira Boêmia
22h – Orquestra Zezé Corrêa (PE)

SÁBADO (22/03/2020)
18h – Analuh Soares

20h – Nara Costa
22h – Carol Sant-anna

23h50 – Som da Estrada

DOMINGO (23/02/2020)
18h – Dani Cruz

20h – Deusa Nordestina do forró
22h – Khrystal

23h50 – Isaque Galvão

SEGUNDA (24/02/2020)
18h - Laryssa Costa

20h – Jaina Elne
22h – Sueldo Soares
23h50 – Priscila Braw

TERÇA (25/02/2020)
18h – Fernanda Azevedo

20h – Kelly Wange
22h – Perfume de Gardênia
23h50 – Swellen Pimentel

 CARNAVAL DE PARNAMIRIM 2020

TENDA DO SAMBA, PRAIA DE PIRANGI (PRÓXIMO 
AO TRAPICHE)

SÁBADO (22/02/2020)
10h – Zorro e Coisas do Samba

12h – Choro de Cordas
14h – Josy Ribeiro

 
DOMINGO (23/02/2020)

10h – Choro de Cordas
12h – Arquivo Vivo

14h – Clube de Samba Potiguar

 SEGUNDA (24/02/2020)
10h - Choros de Cordas

12h – Ivando Monte

 TERÇA (25/02/2020)
10h – Regional Choro da Terra

12h – Andiara Freitas
14h – Nego Zâmbi

PALCO COHABINAL

SÁBADO (22/02/2020)
19h – A definir

20h30 – A definir
22h30 – Banda Detroit

DOMINGO (23/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Don Cardoso e seus Metais
22h30 – Rildo Lima

SEGUNDA (24/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Yrahn Barreto
22h30 – Wendell e Nanda

TERÇA (25/02/2020)
19h – A definir

20h30 – Swellen Pimentel
22h30 – Cristiane Velassy

PALCO PÔR DO SOM – PRAIA DE COTOVELO/PIUM

SÁBADO (22/02/2020)
17h40 – Fuxico de Feira

18h20 - Bex
19h – Arquivo Vivo

20h -  Sinta a Liga Crew
21h - Skarimbó
22h - Khrystal

23h – Mundo Livre S.A. (PE)

DOMINGO (23/02/2020)
17h – Ângela Castro e Buena Onda

17h40 – Haxixe Xavier
18h20 - Clara

19h – Seu Pereira e Coletivo 401
20h -  Tiquinha Rodrigues
21h – Orquestra Greiosa

22h – Sueldo Soares
23h – Siba (PE)

CARNAVAL 2020 TEM ATRAÇÕES
VARIADAS EM NATAL E PARNAMIRIM

O Carnaval 2020 está cheio de atrações para o 
folião potiguar. Em Natal, a festa se divide em 
sete polos. Já nesta sexta-feira (21), tem Alceu 

Valença, às 22h, no polo Ponta Negra. 
Os festejos carnavalescos na capital começaram 

nesta quinta-feira (20). A cantora Iza comandou o 
Baile de Máscaras do bairro de Petrópolis.  

Até a próxima terça-feira (25), atrações dos 
mais diversos ritmos irão se apresentar nos palcos 
montados em diferentes regiões da cidade: Ribeira, 
Ponta Negra, Petrópolis, Redinha, Rocas, Centro 
Histórico e Zona Oeste.

Em Parnamirim, as festas terão a banda 
pernambucana Mundo Livre S.A, às 22h, no sábado 
(23), na Praia de Cotovelo. 

Para não ficar perdido, o Agora RN preparou uma 
agenda com os shows para o Carnaval 2020. A potiguar Roberta Sá vai se apresentar no domingo (23), às 22h, no palco montado no Polo Petrópolis

José Aldenir/AgoraRN

Mari Antunes, do
Babado Novo, canta no 
domingo na Redinha

Margareth Menezes
se apresenta terça
em Ponta Negra



REFÚGIO NO INTERIOR DO RN
Polo turístico da Região 

Agreste do Rio Grande do 
Norte, o município de Monte 
das Gameleiras fica próximo da 
divisa com o estado da Paraíba. 
A cidade tem boa infraestrutura 
turística, com pousadas e 
restaurantes. O local também 
é muito procurado por quem 
pratica esportes ao ar livre e 
adeptos de trekkings. 

PARQUES
Os parques públicos de Natal 

– Parque das Dunas e Parque da 
Cidade – ficarão abertos neste 
domingo (23) para visitação. Na 
segunda-feira (24) e na terça-
feira (25), o Parque da Cidade 
(Candelária) terá apenas as trilhas 
ambientais em funcionamento.  
O Parque das Dunas não 
funcionará nos dia 24 e 25. Nos 
dois locais, as atividades serão 
retomadas na quarta-feira (26).

CINEMA
Fevereiro é um mês de 

grandes lançamentos para 
as telonas. É também uma 
oportunidade de curtir bons 
filmes ao lado da família e 
amigos. Durante o período 
carnavalesco em Natal, com 
shoppings centers esvaziados, 
as filas serão reduzidas. Estreiam 
esta semana “Maria e João: O 
Conto das Bruxas”, “Dolittle”e o 
“O Chamado da Floresta”.

MARATONA DE SÉRIES
O feriadão também 

pode ser utilizado para ficar 
em casa e assistir filmes e 
seriados. As plataformas de 
streaming farão diversos 
lançamentos a partir deste 
mês. A Netflix estreia em 
fevereiro a série “Locke and 
Key”. A Amazon Prime Vídeo 
terá “Hunters”. Já a Globo 
Play traz a megaprodução 
“Arcanjo Renegado”.
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DICAS PARA CURTIR O FERIADÃO
 LONGE DA FOLIA DO CARNAVAL

O carnaval é uma das datas mais esperadas pelos 
brasileiros, sendo o período de folga prolongada mais 
desejado de 10 entre 10 pessoas. No entanto, nem 

todos gostam da folia, das festas barulhentas e das grandes 
aglomerações. O Agora RN traz algumas sugestões para 
escapar dos festejos e curtir com tranquilidade todo o feriadão.

DEDIQUE-SE A UM HOBBY
Várias atividade podem 

ganhar maior e atenção durante 
o feriado do Carnaval. É o 
período ideal para praticar – ou 
iniciar – um hobby. Você pode 
buscar cozinhar, fotografar, 
desenhar, tocar instrumento, 
aprender algo novo, retomar 
uma coleção ou apenas ler os 
livros encalhados em casa. O que 
não falta são opções para fugir 
do Carnaval.

VISITA AO CASTELO
Outro local interessante 

do Rio Grande do Norte é 
o Castelo Zé dos Montes. A 
atração fica no município de 
Sítio Novo, na região Central 
do estado, a 120 Km de Natal.  
O castelo foi construído pelo 
artesão José Antônio Barreto, 
em razão de uma aparição de 
Nossa Senhora, que teria dito 
a ele para construir uma igreja, 
quando ele ainda era criança.  

RETIRO RENASCER
O Renascer, retiro da 

Comunidade Católica Shalom, 
vai acontecer nos dias 23 a 25, 
sempre a partir das 8h, com 
entrada gratuita. Em 2020, o 
Renascer acontecerá nos bairros 
de Petrópolis (Instituto Maria 
Auxiliadora), Potengi (Complexo 
Cultural da Uern) e Planalto 
(Instituto Brasil). O cadastro para 
o alojamento pede ser feito no 
site: shorturl.at/eQUX6.

“SEMINÁRIO AVIVA”
A Igreja Assembleia de 

Deus no Rio Grande do Norte 
(Ieadern), entre os dias 21 a 
25, terá o “Seminário Aviva”. A 
atividade acontece no Templo 
Central da igreja Assembleia 
de Deus no RN (Rua Manoel 
Miranda, 251, Alecrim). 

Mais informações estão 
na página do Instagram do 
Departamento de Jovens da 
Ieadern (@dejadrn).
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HORÓSCOPO

SEX - Nesta fase do Sol em Peixes, você terá 
surpresas muito boas e visitas inesperadas de 
pessoas que não via há muito tempo. Terá provas 
de afeto e de consideração da parte de pessoas 
que lhe querem bem de verdade.

SEX - Os caminhos estão abertos e é 
preciso aproveitar este bom momento, 
de progresso e de oportunidades que 
vão surgir na profissão. Boa chance para 
arrumar emprego e para passar em 
concurso. 

SEX - O trabalho trará novas e promissoras 
rendas. Mas hoje, a grana pode ficar curta, 
não desanime. Evite brigas em família 
e aproveite o aconchego do lar. Este é 
um momento de destaque para a vida 
amorosa. 

SEX - Hoje você estará com emotividade 
excessiva e vontade de chorar por 
qualquer motivo. Os ânimos estão 
exaltados e você pode perder o controle 
das palavras e dos gestos, provocando 
brigas e discussões acirradas. 

SEX - Terá muito trabalho e fará um esforço 
incomum com estudos e pesquisas. Os 
outros estão lhe exigindo o máximo, mas 
você tem capacidade para dar e se doar 
intensamente em alguma coisa que mais 
gosta. 

SEX - Poderá contar com amigos próximos, 
que estarão ao seu lado em qualquer 
situação. Converse para discutir assuntos 
de interesse comum. Terá boa companhia e 
apoio em suas decisões mais importantes. 

SEX - As lutas e incertezas serão 
amenizadas no emprego. Aproveite 
para reivindicar direitos junto a chefe ou 
superiores. Pode pintar desgaste por causa 
de dinheiro emprestado.

SEX - Você está precisando parar um pouco, 
brecar os seus impulsos e até o seu desespero. 
Faça um balanço na sua vida, consulte a sua 
consciência e procure vida nova, a partir de 
agora. 

SEX - Não faltará inspiração no trabalho. 
Saiba partilhar tudo de bom com os amigos e 
deixe de criar problemas para outros. Fuja de 
intrigas e fofocas e evite problemas. Atividades 
comerciais em alta. Terá lucros e vantagens. 
Cjance de fazer novos amigos. 

SEX - A Lua transita em sua primeira casa astral 
e a família e a casa em que vive pode ser o 
centro das atenções hoje. Talvez tenha alguns 
gastos a mais com relação a isso. Procure 
conciliar recursos com despesas necessárias.

SEX - Cuide hoje das suas finanças, do 
seu dinheiro e das suas economias. 
Seus rendimentos financeiros estão 
aumentando e você terá uma situação 
mais estável, mas terá despesa com a 
casa. 

SEX - As atenções estão voltadas para 
você, para suas ideias e para suas obras 
em favor de terceiros. Participe de ações 
coletivas que possam beneficiar a todos. 
Espalhe boas sementes e boas palavras 
e elas podem perdurar sempre.

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

Na reunião do CLP, Verônica pede que Débora libere verba para investir no projeto de Gleyce. 
Débora diz que não tem verba no caixa e as mulheres ficam desconfiadas. Ruth começa a implicar 
com Feijão. Ester leva Filipa para conhecer seu antigo quarto. Gleyce, Arlete e Verônica, vão até o 
terreno supostamente comprado por Débora, e notam que as obras não foram iniciadas. Afonso vai 
até a casa de Fernanda, e ela finge não estar em casa. Violeta e Marcelo começam a se conhecer 
melhor. Bento começa a criar intrigas entre Ruth e João. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os filhos de Alan. Luna/Fiona confessa a 
Zezinho e a Ermelinda que está trabalhando para Helena. Alan aprecia a forma com que Kyra/
Cleyde conversa com as crianças. Dionice conta a Bia que Tarantino terminou com Tammy. 
Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa de seu marca-passo. Renzo conta a Lúcia que 
vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para 
Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Thelma expulsa Jane do restaurante e pede que a amiga se afaste de sua família. Jane se 
despede de Durval, que sofre ao ter descoberto a verdade sobre Danilo. Camila e Danilo 
comemoram a notícia da gravidez de Thelma. Januário e Oliveira decidem se unir para 
confrontar Lurdes. Durval confessa a Thelma que sabe que Danilo é adotado, e a mulher exige 
que o amigo guarde segredo. Álvaro pede que Verena agrade Nicete e Betina. 

Isabela revela a verdade para Téo, a começar por dizer que Antonela, na verdade, é Marina 
e que ela sabe de tudo. Téo promete guardar segredo e diz que quer ver Manuela. Isabela 
fica chateada ao ouvir Téo dizer que faria qualquer coisa por Manuela, até mesmo colocar 
sua vida em risco. Ofélio e Marina se entendem. Téo e Isabela decidem faltar na aula para 
irem até a cidade ver Manuela, em segredo. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

INSTITUTO NATALENSE LTDA, 35.351.545/0001-27, torna público que está requerendo a Secre-
taria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal – SEMURB a Licença de Operação - LO, para o Instituto 
Odontológico, localizado na Rua Alameda das Mansões, 1168, lote 118, Candelária, Natal/RN.

Proprietário
Sociedade Empresária Limitada

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

POSTO PAUFERRENSE LTDA inscrito sobre CNPJ: 04.661.568/0001-04 torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Renovação da Licença de Operação de nº 2019-147637/TEC/RLO-0995, com validade 
de 11/04/2026 para um TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS com capacidade total de 35 Ton. 
Localizado na Rua da Independência 2010 – Pau dos Ferros - RN.

Maison Wandorthe de Fontes Rêgo
Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 20.474.613/0002-59, torna 
público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma Estação de Transbordo, localizado na Rua Beija 
Flor - Lote nº 07, Quadra 36, s/n, Zona de Expansão Urbana, São José do Mipibu/RN.

WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA
LOCATÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
ELEIÇÃO DO SISTEMA DIRETIVO MANDATO 2020/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO EDITAL PUBLICADO EM 19/02/2020

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços do Setor 
Elétrico do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN, pelo presente Edital, convoca ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
ELEITORAL que acontecerá nos dias 30 e 31 de março de 2020, no período das 8h às 18h, quando serão realizadas as 
eleições para composição do Sistema Diretivo composto pela Diretoria e Conselho Fiscal, bem como de todos os seus 
suplentes, para o triênio 2020/2023, cuja apuração ocorrerá no dia 01/04/2020. A Comissão Eleitoral será responsável 
pela condução do processo eleitoral e pela apuração das eleições. A partir da data da publicação do AVISO RESUMIDO 
DO EDITAL, correrá o prazo para registro de chapas, encerrando-se as inscrições no dia 06 de março de 2020. A Se-
cretaria do Sindicato funcionará neste período no horário das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. Os locais de 
votação são os seguintes: Sede do SINTERN, Rua Gonçalves Lêdo, 845, Centro, Natal/RN; Sede da COSERN, na Rua 
Mermoz, 150, Baldo, Natal/RN; Mossoró, Rua Almir de Almeida Castro, Nº 310, Centro: Ceará Mirim, Rua Heráclito  Vilar,  
S/N; Assú, Rua Augusto Severo, 78, Centro; Caicó, Rua Prof. José Gurgel de Araújo, 339, Centro; Currais Novos, Rua 
Cel. José Bezerra, 94, Centro; Pau dos Ferros, Rua Independência, 1142, Centro; Caraúbas, Rua Francisco Martins de 
Miranda, 402,  Centro; Goianinha, Rua Abdon Grilo, 80, Conjunto COHAB, Centro; São Paulo do Potengi, Rua General 
Dantas, 233, Centro; Global, Rodovia BR 304, S/N, Zona Rural, Macaíba/RN; Prestadora de Serviços Barbalho, Rua 
Manoel de Castro, 1014, Nova Cidade, Natal/RN; Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, Rua Amintas 
Barros, 160 – Bom Pastor, Natal/RN e Energisa Soluções S/A, RN-120, Nº 1983-C, Centro, João Câmara/RN. Caso as 
eleições ora convocadas, não compareçam mais de 50% (cinquenta por cento) dos sócios aptos a votar, deverão ocorrer 
novas eleições, que desde já ficam convocadas para os dias 16 e 17 de abril de 2020, nos mesmos horários e mesmos 
locais da eleição anterior e apuração no dia 18/04/2020.

Natal, 21 de fevereiro de 2020.

José Fernandes de Sousa - Presidente

Os  filmes que mostram a 
relação próxima entre cães e 
humanos, como “Marley e Eu”, 
de 2008, são reflexos do livro “O 
Chamado da Floresta”, de Jack 
London, lançado em 1903. Em 
2020, o clássico literário ganha 
nova interpretação nos cinemas. 

A história se centra em Buck, 
um cão doméstico da Califórnia, 
nos Estados Unidos, que é subi-
tamente sequestrado pelo jardi-
neiro e vendido para estranhos, 
sendo obrigado a sobreviver 
na fronteiras do Canadá com o 
Alasca.

Dirigido por Chris Sanders 
(“Como Treinar Seu Dragão”), o 
longa traz Harrison Ford à frente 
do “elenco humano”, que tam-
bém tem Dan Stevens, o francês 

Omar Sy, Karen Gillan, Bradley 
Whitford e Colin Woodell.

Além de “O Chamado da Flo-
resta”, outros dois filmes chegam 
aos cinemas esta semana. Racis-
mo e pena de morte são dois dos 
temas principais do filme “Luta 
por Justiça”.  Baseado em uma 
história da vida real, o filme é 
estrelado por Michael B. Jordan 
e Jamie Foxx. 

Outra atração é “Dolittleo”. 
A produção éo primeiro filme 
de Robert Downey Jr. após sua 
“aposentadoria” como Homem 
de Ferro. O enredo se baseia no 
mesmo livro que inspirou ‘Dr. Do-
little’, com Eddie Murphy, mas 
põe bastante ênfase na fantasia 
e aventura na história do doutor 
que fala com animais. 

“O Chamado da Floresta” é a 
estreia da semana nos cinemas
Filme é adaptação do clássico literário norte-
americano de Jack London, lançado em 1903

Aventura
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ÁGUIA DOURADA (GRUPO A) 
Buscando um viés histórico, o 

samba-enredo da escola será “Da 
literatura de cordel ao imaginá-
rio popular: Câmara Cascudo”. 
De acordo com Luiz de França, 
diretor da agremiação, o tema do 
desfile deste ano tem o objetivo de 
resgatar o folclore popular. “Não 
queremos que a nossa cultura se 
perca, como vem acontecendo. 
Através do nosso querido histo-
riador e escritor Câmara Cascudo, 
que tanto contribuiu para o de-
senvolvimento cultural do nosso 
estado, esperamos trazer de volta 
a arte local”, contou.  

MALANDROS DO SAMBA
(GRUPO A) 

A escola vai levar para a ave-
nida trechos da história de Jaime 
Calado, atual secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico 
e ex-prefeito de São Gonçalo do 
Amarante. “Queremos fazer essa 
homenagem a uma pessoa tão 
dedicada e vitoriosa. Ele foi re-
tirante, precisou estudar muito 
para chegar até aqui. Queremos 
mostrar que a educação dá opor-
tunidade para vencer na vida”, 
relatou Jean Carlos, presidente da 
agremiação. 

ACADÊMICOS DO MORRO
(GRUPO A) 

Sob o título “Rendeiras, mãos 
que tecem sonhos”, a escola chega 
ao Carnaval de 2020 com o samba-
-enredo que vai contar a história 
das artistas de Ponta Negra. “Cer-
ca de 40 rendeiras de bilros irão 
participar conosco do desfile. Com 
isso, queremos celebrar o costume 
dessas mulheres que tiram o sus-
tento da família do artesanato”, 
afirmou Antônio Cristiano, presi-
dente da Acadêmicos do Morro. 

BALANÇO DO MORRO (GRUPO A) 
“Mãe de braços vazios” é o te-

ma escolhido pela escola para o 
desfile deste ano. Baseado na lei 
Karol Álvares, que dá às famílias 
que perderam filhos vítimas da 
violência acesso a serviços psico-
lógicos e jurídicos, o samba-enredo 
pretende levar amor e solidarie-
dade para a avenida. “É um tema 
difícil, mas que também fala sobre 
paz e empatia. Extremamente 

A Imperatriz Alecrinense vai defilar na madrugada do domingo (23), às 0h, com samba-enredo “No mundo do faz de conta”

Acadêmicos do Morro homenageará rendeiras de Ponta Negra Grande Rio do Norte vai falar sobre o bairro de Felipe Camarão

CONHEÇA OS ENREDOS DAS ESCOLAS DE
SAMBA DE NATAL DO CARNAVAL 2020

Para comemorar uma das festas mais esperadas pelos 
potiguares, o tradicional desfile das escolas de samba 
de Natal vai tomar as ruas da Ribeira, na Zona Leste, 

entre sábado (22) e domingo (23). O percurso começará nas 

imediações do Banco do Brasil e terminará perto da antiga 
sede do Procon, na Avenida Duque de Caxias. A reportagem do 
Agora RN conversou com os representantes das escolas para 
conhecer os temas dos sambas-enredo deste ano.  

Fotos: José Aldenir / Agora RN

necessário para chamar atenção 
do poder público para o assunto”, 
afirmou Severino Santana, presi-
dente da agremiação.

IMPÉRIO DO VALE (GRUPO B) 
A escola escolheu a Praia de 

Muriú, em Ceará-Mirim, para ho-
menagear neste desfile. De acordo 
com Adeilson Nascimento, presi-
dente da Império do Vale, o Lito-
ral Norte sempre chamou a aten-
ção dos potiguares. “Foi, e ainda 
é, um destaque para o turismo e, 
por isso, achamos interessante 

abordar essa temática”, disse. Sob 
o título “Império do Vale, com sua 
grandeza, vem mostrar a Praia de 
Muriú como refúgio familiar”, o 
samba-enredo vai fazer os foliões 
viajarem para um dia de sol e mar. 

GRANDE RIO DO NORTE (GRUPO B) 
As “maravilhas” do bairro 

Felipe Camarão, na Zona Oeste 
de Natal, serão o tema do samba-
-enredo da Grande Rio do Norte. 
“Queremos contar como o bairro 
surgiu na nossa capital e exaltar 
as pessoas, a cultura e o ponto 

inicial de um local tão importante 
para nós. Não iremos falar sobre 
a violência que assombra o bairro 
nos dias atuais. Não vamos dar 
espaço para esse lado triste”, disse 
José Antônio, presidente da escola.  

UNIÃO DO SAMBA (GRUPO B) 
A União do Samba decidiu ho-

menagear o próprio Carnaval no 
desfile deste ano. De acordo com 
Rogério Oliveira, vice-presidente 
da escola, os sambistas irão falar 
sobre a história da festa, que é con-
siderada uma das mais tradicionais 

do País. “Podemos dizer que essa é 
a maior festa popular que existe. 
Queremos abordar o glamour, a 
diversidade social e cultural que só 
o Carnaval proporciona”, afirmou. 
Além disso, a agremiação defende 
a expressão dos “personagens car-
navalescos da vida real”.  

BATUQUE ANCESTRAL (GRUPO B) 
Desde a criação da escola, a 

Batuque Ancestral direciona os 
temas dos desfiles para a luta da 
população negra. “A maioria de 
nós já sofreu preconceito por causa 
da cor da pele. Promover a nossa 
resistência é importante para su-
perar o racismo”, contou Carlos 
Brito, presidente da agremiação. 
Neste ano, o tema do samba-enre-
do será “Quilombo chamado Bra-
sil: resistir para existir”.

IMPERATRIZ ALECRINENSE 
(GRUPO B)  

Uma viagem ao universo 
infantil é o tema da Imperatriz 
Alecrinense para o desfile deste 
ano. O samba-enredo “No mundo 
do faz de conta” pretende emo-
cionar os foliões. “Quem nunca 
brincou? Nosso objetivo é relem-
brar a criança que existe dentro 
de cada um. Vamos mexer com a 
imaginação de todos”, revelou o 
presidente da agremiação, Mar-
cos Aurélio. Os componentes da 
bateria da escola entrarão na 
avenida vestidos de soldadinhos 
de chumbo. 

ORDEM DOS DESFILES: 

Sábado, 22 de fevereiro 

Grupo B 
20h – Império do Vale 
21h – Grande Rio do Norte 
22h – União do Samba 
23h – Batuque Ancestral 
0h – Imperatriz Alecrinense 

Domingo, 23 de fevereiro 

Grupo A 
20h – Águia Dourada 
21h10 – Malandros do Samba 
22h20 – Acadêmicos do Morro 
23h30 – Balanço do Morro
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O valor investido em esporte e 
lazer pelo conjunto de municípios 
do Rio Grande do Norte em 2019 
foi o menor dos últimos três anos. 
É o que aponta o Orçamento da 
Criança e do Adolescente, dispo-
nibilizado pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN), 
com dados do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE).

De acordo com o Orçamento, 
o montante empregado em 2019 
pelos municípios foi de pouco mais 
de R$ 8,5 milhões, o que significa 
uma redução de 18%, em com-
paração com o ano anterior. Em 
2018, o total investido em esporte 
e lazer pelas cidades potiguares 
foi de R$ 10,4 milhões.

Houve também queda em 
comparação com 2017, quando 
foram investidos R$ 8,8 milhões.

Outro dado que chama a aten-
ção é a diferença entre o montante 
que foi previsto pelos munícipios e 
o que realmente foi gasto. Entre 
2017 e 2019, a previsão orçamen-
tária era de gastos de R$ 141,2 
milhões, porém, apenas R$ 27,8 
milhões foram aplicados.

Apesar de ser a capital do Es-
tado, Natal não foi a cidade do RN 
que mais investiu em esporte e la-
zer no ano passado. O município 
de Guamaré, na região da Costa 
Branca, fez uma aplicação de R$ 
1,3 milhão, que é quatro vezes o 
que a capital gastou (R$ 309,7 
mil).

Guamaré tem a população 
estimada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 15,6 mil habitantes, aproxi-

madamente 55 vezes menos do 
que o número de habitantes de 
Natal.

O município da Costa Branca 
tem como principal modalidade 
esportiva o taekwondo. Atletas 
oriundos da cidade já venceram 
a Copa de Taekwondo e a Super-
copa Brasileira de Taekwondo. 
Vôlei de praia, beach soccer e a 
corrida de rua também são sem-
pre presentes em ações da prefei-
tura local.

Macaíba é outra cidade que 
esteve à frente de Natal em inves-
timentos no ano anterior. O mu-
nicípio da Grande Natal aplicou 
R$ 632,5 mil em esporte e lazer. 
Natal é o terceiro nessa ordem, 
tendo empregado R$ 309,7 mil.

Baía Formosa, a terra do cam-
peão mundial de surfe, Ítalo Fer-
reira, apesar do grande momento 
esportivo vivido por uma “cria” da 
casa, não aumentou o investimen-
to em esporte no ano passado. No 

ano passado, a cidade investiu R$ 
50,3 mil, 73% a menos do que no 
ano anterior.

Outros municípios chamam 
a atenção pelo baixo investimen-
to. Tenente Laurentino Cruz, 
no Seridó, foi a cidade dentre as 
que aplicaram algum montante 
na área que de acordo com o MP, 
empregou menor valor financei-
ro. A cidade investiu apenas R$ 
281,70. Perto dela, São Rafael, no 
Oeste Potiguar, investiu apenas 
R$ 604,40.

Algumas cidades não têm re-
gistro de orçamento previsto para 
a finalidade do esporte e lazer, no 
documento publicado pelo MP. Já 
outras, apesar de terem informa-
do a estimativa do município para 
a pasta, aparecem com a aplicação 
zerada, como é o caso de Mossoró. 
A cidade do Oeste Potiguar tinha 
previsto utilizar R$ 182,4 mil em 
2019, mas aparece no relatório 
sem ter feito nenhum gasto.

Vôlei de praia é uma das modalidades mais valorizadas pelo município de Guamaré

De acordo com o 
Orçamento da Criança 
e do Adolescente, 
disponibilizado pelo 
MP, orçamento do ano 
passado foi o menor 
desde o ano de 2017.
Guamaré (foto acima) 
foi a cidade que mais 
investiu em 2019

Fotos: Prefeitura de Guamaré / Divulgação

Investimento de cidades do RN no esporte 
em 2019 foi o menor dos últimos três anos 

VEJA O TOP 5 DOS MUNICÍPIOS 
COM MAIOR INVESTIMENTO EM 

ESPORTE E LAZER EM 2019

1 – Guamaré – R$ 1.388.473, 87

2 – Macaíba – R$ 632.580, 33

3 – Natal – R$ 309. 741, 91

4 – Jucurutu – R$ 286.945, 90

5 – Goianinha – R$ 275. 040, 40

CONFIRA O TOP 5 DOS MUNICÍ-
PIOS COM MENOR INVESTIMENTO 
EM ESPORTE E LAZER EM 2019:

1 – Tenente Laurentino Cruz – R$ 281, 70

2 – São Rafael – R$ 604, 40

3 – Campo Grande – R$ 949, 48

4 – Francisco Dantas – R$ 998, 07

5 – Coronel João Pessoa – R$ 1.104, 36

CIDADES QUE NÃO TÊM 
REGISTROS NO ORÇAMENTO OU 

TÊM O MONTANTE ZERADO:

Baraúna; Barcelona; Canguaretama; 

Carnaubais; Equador; Governador 

Dix-Sept Rosado; Lagoa Nova; 

Lucrécia; Maxaranguape; Messias 

Targino; Monte das Gameleiras; 

Mossoró; Paraná; Paraú; Patu; Pedro 

Velho; Porto do Mangue; Santa Maria; 

São Francisco do Oeste; São Pedro; 

Senador Georgino Avelino; Serra 

Caiada; Taboleiro Grande; Tenente 

Ananias; Tibau do Sul.
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A Procuradoria-Geral da Su-
íça acusou nesta quinta-feira o 
francês Jérôme Valcke, ex-número 
dois da Fifa, e o catariano Nasser 
Al-Khelaifi, presidente do Paris 
Saint-Germain, de corrupção. Eles 
foram indiciados em investigação 
relacionada à distribuição dos di-
reitos de transmissão de diversas 
edições da Copa do Mundo e da 
Copa das Confederações à canais 
de televisão.

Ex-secretário-geral da Fifa, 
Valcke foi acusado de receber pro-
pina, má gestão e falsificação de 
documentos. Al-Khelaifi, por sua 
vez, teria estimulado o francês a 
cometer os crimes de má gestão. A 
Procuradoria ainda indiciou uma 
terceira pessoa, um empresário, 
cujo nome não foi revelado.

Pela primeira vez em cinco 
anos de investigação de casos de 
corrupção na Fifa, os procuradores 
suíços escancararam que acredi-
tam que Valcke tenha recebido 
1,25 milhão de euros (cerca de R$ 
5,8 milhões, no câmbio atual) em 
propinas para direcionar os di-
reitos de transmissão da Copa do 
Mundo para emissoras da Itália e 
da Grécia.

Valcke ocupou o cargo de secre-
tário-geral da Fifa, abaixo apenas 
do presidente, entre 2007 e 2015, 
quando foi suspenso pela própria 
entidade por suspeita de corrupção. 
Em janeiro de 2016, ele foi demiti-
do de forma definitiva. Na época, 
era acusado internamente de par-
ticipar de esquema de venda ilegal 
de ingressos da Copa do Mundo de 
2014, disputada no Brasil.

Al-Khelaifi, por sua vez, foi li-
berado da acusação de pagar pro-
pina direta a dirigentes. Após três 
anos de investigação, a Procurado-
ria revelou que a Fifa chegou a um 
“acordo amigável” com o catariano 
para desistir da acusação criminal 
ligada à distribuição dos direitos 
de transmissão das Copas de 2026 
e 2030 à rede BeIN Sports, da qual 
Al-Khelaifi é proprietário. Sediada 
em Doha, a beIN Sports transmite 
jogos de futebol no Oriente Médio, 
assim como em partes da Ásia, Eu-
ropa e América do Norte, e compra 
direitos da Uefa.

No entanto, o presidente do 
PSG foi acusado de permitir a Val-
cke morar em uma casa luxuosa 
na Ilha da Sardenha, na Itália, 
sem precisar pagar por aluguel, 
estimado em 1,8 milhão de euros 

(R$ 8,4 milhões).
Al-Khelaifi foi nomeado para o 

Comitê Executivo da Uefa há um 
ano, apesar de estar envolvido em 
acusações de corrupção. Além dis-
so, ele tem papel influente no con-
selho da Associação de Clubes da 
Europa, que busca promover mu-
danças na Liga dos Campeões. Se-
gundo os críticos, estas alterações 
teriam objetivo favorecer clubes 
maiores e mais riscos, como o PSG.

O empresário do Catar também 
foi envolvido em outra investigação 
de corrupção na França. Procura-
dores do país apuram se Al-Khelaifi 
teve influência na escolha do Catar 
para sediar o Mundial de Atletismo 
do ano passado, em Doha. 

Al-Khelaifi nega todas as acu-
sações e ainda não se manifestou 
oficialmente à imprensa.

Neymar quer voltar ao Barce-
lona. A afirmação feita pelo argen-
tino Lionel Messi em entrevista ao 
jornal Mundo Deportivo promete 
colocar ainda mais combustível 
nas especulações sobre uma possí-
vel volta do brasileiro ao clube pelo 
qual ganhou a Liga dos Campeões 
em 2014/2015. A declaração surge 
na mesma semana que Neymar 
reclamou publicamente da forma 
como o PSG lidou com sua última 
lesão e o retirou de quatro partidas.

Messi reforçou a amizade cons-
truída durante os anos que forma-

ram o trio MSN, junto com Luis 
Suárez, e disse que seu ex-compa-
nheiro poderia pedir desculpas ao 
clube e aos torcedores pela forma 
como deixou a Espanha para atuar 
na França, em 2017. “Ele está com 
muita vontade de voltar. Sempre 
se mostrou arrependido. Ele fez 
muito para voltar, e isso (pedir 
perdão) seria o primeiro passo para 
tentar chegar”, afirmou.

Além de ter quebrado seu 
contrato de forma unilateral, com 
pagamento da multa rescisória 
de 222 milhões de euros (cerca R$ 

820 milhões) por parte do PSG, 
Neymar ainda cobra na Justiça um 
bônus de 26 milhões de euros (R$ 
122,5 milhões) por ter renovado 
seu contrato com os catalães em 
2016. O Barcelona alega que não 
deve pagar porque o vínculo não foi 
cumprido em sua totalidade.

 Messi também falou sobre 
vários rumores surgiram nos últi-
mos meses depois que o seis vezes 
melhor do mundo discutiu publica-
mente com Eric Abidal, secretário-
-técnico do clube, mas o argentino 
negou.

Presidente e dono do time francês Paris Saint-Germain, catariano Nasser Al-Khelaifi

Procuradoria da Suíça acusa 
presidente do PSG de corrupção

Messi afirma que Neymar se 
arrependeu e quer voltar ao Barça

Além do mandatário do clube francês, um ex-membro da Fifa, Jérôme 
Valcke, também está sendo acusado por receber propina e falsificação

Investigação

Revelação

Aisha Sahukar

Pedido de Licença Ambiental 
  
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao IDEMA: Renovações de Licenças 
de Operações, Licença de Operação, Licença de Alteração e Renovação de Licenças Simplificadas para: 
01 (um) Oleoduto:  RFQ-LV / EC LPX (6" X 1,5KM) e Coordenadas em UTM (Zona 24M), SAÍDA: (9.389.575 m N; 652.457 
m E), CHEGADA: (9.388.995 m N; 651.125 m E), e Datum SIRGAS 2000. 
01 (uma) Estação Coletora e Compressora de Lorena e Coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.389.547 m N; 667.519 m E 
Datum SIRGAS 2000, contemplando os seguintes tanques: 03(três) de produção de 380 m³; 02(dois) de água com 550 
m³; 01(um) de diesel de 60 m³ e 01(um) de teste de 20 m³. 
15 (quinze) poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-CAC-0001-RN (9379882,01 m N; 
666297,52 m E), 7-CAC-0002-RN (9380266,61 m N; 666997,02 m E), 7-CAC-0004-RN (9379814,51 m N; 665499,52 m 
E), 7-CAC-0005-RN (9379689,11 m N; 665947,32 m E), 7-CAC-0008-RN (9380039,51 m N; 665755,22 m E), 7-CAC-0009-
RN (9380073,91 m N; 666648,62 m E), 7-CAC-0011-RN (9379764,91 m N; 666815,52 m E), 7-CAC-0012-RN (9379597,51 
m N / 666473,02 m E), 7-CAC-0013-RN (9380155,91 m N; 666038,12 m E), 7-CAC-0016-RN (9380656,91 m N; 669657,54 
m E), 7-CAC-0017-RN (9379590,51 m N; 666211,52 m E), 7-CAC-0018-RN (9380163,11 m N; 667466,33 m E), 7-CAC-
0020-RN (9379783,41 m N; 666128,42 m E), 7-CAC-0022-RN (9380371,69 m N; 667573,94 m E), 7-CAC-0023-RN 
(9380474,73 m N; 667359,69 m E), e sua produção  e  direcionada  para Estação Coletora de LIVRAMENTO(LV), 
Coordenadas Geográficas 9.379.304 m N; 662.989 m E, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  LPX-0013 (9.389.311 m N; 653.206 m E), e sua 
produção e direcionada para Estação Coletora de LPX (9.389.528 m N; 652.525 m E), Datum SIRGAS 2000. 
03 (três) Acessos aos poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-BR-0062-RN-A (9.387.809 m N; 
690.660 m E), com 136,24 metros de extensão, 7-BR-0072-RN-A (9.386.812 m N; 690.291 m E), com 59,57 metros de 
extensão, 7-BR-0073-RN-A (9.386.668 m N; 690.333 m E), com 61,04 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-FMQ-0032-RN (9.408.072 m N; 660.625 
m E), com 200,28 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000. 
06 (seis) poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-BR-0071-RN-A (9.386.956 m N; 690.243 m 
E), 7-BR-0072-RN-A (9. 386.812 m N; 690 291 m E), 7-BR-0073-RN-A (9.386.668 m N; 690.333 m E), 7-BR-0074-RN-A 
(9.386.610 m N; 690.528 m E), 7-BR-0076-RN-A (9.386.942 m N; 690.518 m E), 7-BR-0077-RN-A (9.386,635 m N; 690. 
783 m E), e sua produção e direcionada para Estação Coletora de Brejinho (BR), Datum SIRGAS 2000. 
08 (oito) poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-BE-0001-RN, (9.393.831 m N; 649.387 m E), 
Estação BE, 7-BE-0002-RN, (9.393.881 m N; 649.754 m E), Estação BE, 7-BE-0003-RN, (9.393.575 m N; 649.009 m E), 
Estação BE, 7-VRG-0004-RN, (9.393.860 m N; 650.150 m E), Estação VRG, 7-BE-0007-RN, (9.393.863 m N; 650.607 m 
E), Estação BE, 7-BE-0008-RN, (9.393.350 m N; 648.722 m E), Estação BE, 7-BE-0009-RN, (9.393.660 m N; 649.651 m 
E), Estação BE, 7-BE-0012-RN, (9.391.119 m N; 651.019 m E), Estação LPX, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  1-ABV-0002-DRN (9.399.932 m N; 651.912 m E), e 
sua produção e direcionada para Estação Coletora de Boa Esperança (9.393.744 m N; 649.406 m E), Datum SIRGAS 
2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-BE-0022-RN (9.391.262,33 m N; 651.458,65 m 
E), e sua produção e direcionada para Estação Coletora Leste de Poço Xavier (LPX) (9.432.567 m N; 734.847 m E), Datum 
SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  3-MZ-0003-RN (9.389.602,70 m N; 634.127,84 m 
E), e sua produção e direcionada para Estação Coletora Riacho da Forquilha (RFQ) (9.396.723 m N; 641.350 m E), Datum 
SIRGAS 2000. 
01 (uma) Estação de telecomunicação de Upanema com Coordenadas UTM (Zona 24M): 9.392.611 m N; 694.767 m E, 
Datum SIRGAS 2000, até 1000 terminais, EIRP (W) = 279. 
04 (quatro) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-LV-0058D-RN-A 
(9.378.666 m N; 659.730 m E), 7-LV-0061D-RN-A (9.378.567 m N; 659.607 m E), 7-LV-0068-RN-A (9.379.851 m N; 
662.395 m E), 7-LV-0069-RN-A (9.379.758 m N; 662.225 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora de 
Livramento (9.379.304 m N; 662.989 m E) Datum SIRGAS 2000. 
03 (três) Acessos aos poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-LV-0058D-RN-A (9.378.666 m N; 
659.730 m E), com 193,27 metros de extensão, 7-LV-0061D-RN-A (9.378.567 m N; 659.607 m E), com 258,16 metros de 
extensão, 7-LV-0069-RN-A (9.379.758 m N; 662.225 m E), com 63,61 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-BR-0052-RN (9.387.570 m N; 690.870 m E), e 
sua produção e direcionada para Estação Coletora Brejinho (BR) (9.387.154 m N; 691.234 m E), Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 3-BE-0036D-RN (9.393.693 m N; 651.805 
m E), com 1.008,56 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-BE-0019-RN (9.393.763 m N; 650.421 m E), e sua 
produção e direcionada para Estação Coletora de Boa Esperança (BE) (9.393.744 m N; 649.406 m E), Datum SIRGAS 
2000. 
01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-BE-0019-RN (9.393.763 m 
N; 650.421 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora de Boa Esperança (9.393.788 m N; 649.405 m E) 
Datum SIRGAS 2000. 
01(um) GASODUTO EC-BR/EC-UPN (10"-7,5 km), e Coordenadas em UTM (Zona 24M), saída estação coletora Brejinho 
(9.387. 148 m N; 691.123 m E), e chegada estação coletora Upanema (9.392.704 m N; 694.616 m E), e Datum SIRGAS 
2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-LV-0066-DRN-A (9.378.905 m N; 659.347 m E), 
e sua produção e direcionada para Estação Coletora de Livramento (LV) (9.379.114 m N; 662.971 m E), Datum SIRGAS 
2000. 
01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 8-ASB-0005D-RN (9.388.197 m N; 
658.027 m E), com 251,65 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  4-UPN-0040-RN (9.436.050 m N; 705.972 m E), e 
sua produção e direcionada para Estação Coletora de Upanema (UPN) (9.379.114 m N; 662.971 m E), Datum SIRGAS 
2000. 
01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-BE-0022-RN (9.391.262,33 
m N; 651.458,65 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora de Leste de Poço Xavier (LPX),  (9.389.533 m 
N; 652.488 m E) Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  7-PJ-0045-RN (9.422.475 m N; 668.924 m E), e sua 
produção e direcionada para Estação Coletora de Pajeú A (9.422.490 m N; 669.666 m E), Datum SIRGAS 2000. 
01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M):  3-BE-0036D-RN (9.393.693 m N; 651.805 m E), e 
sua produção e direcionada para Estação Coletora Boa Esperança A (9.393.781 m N; 649.388 m E), Datum SIRGAS 2000. 
01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): 3-BE-0036D-RN (9.393.693 
m N; 651.805 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora Boa Esperança,  (9.393.781 m N; 649.388 m E) 
Datum SIRGAS 2000. 
Licença de Alteração para Sistema de Injeção de Água de Livramento, incluindo os poços injetores de água e suas 
respectivas linhas de códigos e Coordenadas UTM (Zona 24M): LV-14 (9.380.105 m N; 662.856 m E), LV-0020-
RN (9.378.681 m N, 662.620 m E ), Polo RFQ, Campo de produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. Datum 
SIRGAS 2000. 

Welliton Gomes Chaves - Gerente Administrativo / Financeiro 

 

FEDERAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTSAL - FNFS
FILIADA à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA de FUTEBOL de SALÃO - CBFS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação Norteriograndense de futsal (FNFS), no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, vem, por meio do presente edital, conforme o art. 4º concomitante com o 
art. 5º do seu estatuto, convocar todas as entidades aptas e ativas em pleno gozo de seus direitos, 
representadas pelos seus respectivos presidentes ou representantes legais, conforme art. 4º, Inciso 
1º, do seu estatuto, a participarem da assembléia geral eletiva, a ser realizada no dia 05 de março de 
2020, na Rua Vicente Guilherme, s/n, Alto do Triângulo, Clube Municipal Governador Aluísio Alves, 
Angicos/RN, CEP: 59.015-000, com a primeira chamada às 08hs com a presença da maioria absoluta 
dos filiados aptos a voto, e em segunda convocação às 08hs30min, com qualquer número presente, 
para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Eleição eletiva para Presidente e Vice Presidente da FNFS;
2. Eleger 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes do conselho fiscal da  

FNFS.
No local da assembléia será permitido a presença de um único representante por filiado apto a 

votar no local da assembléia e dois representantes por chapas concorrentes devidamente habilita-
dos, com procuração específica com firma reconhecida, em caso de ter mais de uma chapa inscrita. 
Não será considerada apta e ativa, qualquer entidade que tenha a regularização eivada de vícios ou 
procedida por quem carece de legitimidade, sendo necessário a validação por parte da Presidência 
da FNFS, no uso dos seus direitos estatutários. Para fins de registro, as chapas devem ser subscrita 
por pelo menos 01 entidade filiada em pleno gozo dos seus direitos, apta e ativa, sendo vedado que 
uma mesma entidade subscreva o registro de mais de uma chapa concorrente. As chapas poderão 
realizar suas inscrições por meio do endereço eletrônico da FNFS (tecnicofnfs89@yahoo.com), ou 
na secretaria da Federação em até 10 (dez) dias úteis antes da assembléia geral eletiva, a contar da 
publicação do primeiro edital, não podendo ser aceito o pedido, após esse prazo.

Natal, 18 de fevereiro de 2020.

FAUSTO SEVERIANO DA CUNHA JUNIOR
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A CBF vai colocar para vota-
ção dos clubes, no fim deste mês, o 
pacote de mudanças que pretende 
implementar no futebol nacional 
para aplicar as regras do fair-play 
financeiro. O texto final ainda está 
em fase de redação e análise, mas 
já se sabe que a entidade quer su-
gerir regras duras para os casos 
de irresponsabilidade adminis-
trativa. Quem descumprir as de-
terminações poderá ser rebaixado 
de divisão, proibido de registrar 
novos jogadores e desclassificado 
de competições.

Procurada, a CBF informou 
que não comentaria o assunto an-
tes da discussão final. A entidade 
mantém o tema em sigilo e colocou 
o fair-play na pauta da reunião dos 
clubes no próximo dia 28, quando 
se discutirá possíveis mudanças 
no regulamento do próximo Cam-
peonato Brasileiro, a ser iniciado 
em maio.

Porém, algumas bases da pro-
posta já estão definidas. A CBF 
pretende receber a cada três meses 
a prestação de contas do clubes 
para apurar se algum deles está 
gastando mais do que arrecada, 
atrasa salários, aumenta despesas 
e outros problemas. A partir disso, 
cada diretoria receberá um retorno 
sobre a situação financeira.

A CBF vai fazer uma aplicação 
gradual das regras de fair-play pe-
los próximos quatro anos. Em 2020, 
os times da Série A do Campeonato 
Brasileiro serão submetidos so-
mente a um acompanhamento ini-
cial. Já os participantes da Série B 
receberão apenas orientações.

A discussão sobre o formato do 
inédito fair-play brasileiro levou 
em conta os modelos já existentes 
na Uefa, nos Estados Unidos e no 
Chile, com algumas adaptações à 
realidade brasileira. A proposta foi 
amadurecida nos últimos anos em 

reuniões com a presença de diri-
gentes financeiros de equipes, exe-
cutivos de mercado, membros da 
CBF e representantes do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), 
órgão técnico acionado para ajudar 
na proposta final.

“Os times terão a oportunidade 
de, ao longo deste ano, se ajustar ao 
modelo do fair-play. É um projeto 
que vai causar mudanças profun-
das no futebol e complementar a 
aplicação do clube-empresa”, disse 
o coordenador do Grupo das Nor-
mas Contábeis do CFC, Roberto 
Merlo, um dos responsáveis pela 
organização da proposta.

O plano da CBF é montar uma 
espécie de ranking das equipes, 
com as notas atribuídas de acordo 
com critérios como endividamento, 
receita e previsão orçamentária. 
Times reincidentes nas notas mais 
baixas e com menos condições de 
conseguir honrar compromissos 
administrativos serão os mais su-
jeitos às punições previstas pela no-
va regra. As sanções mais pesadas 
serão justamente a desclassificação 
de campeonatos, rebaixamento de 

divisão e a proibição de contratar. 
Todas só devem ser aplicadas nos 
casos mais graves. Também have-
rá punições brandas, como adver-
tência.

Somente no dia 28 serão divul-
gados quais parâmetros vão deter-
minar se um clube merece punição 
e quais os critérios de avaliação. 
Segundo Merlo, mesmo que um ti-
me não seja proibido de contratar, 
as novas regras vão afetar bastante 
a busca por reforços. “Ao se falar de 
fair-play, você inevitavelmente fala 
de teto de gastos. Se não fizer isso, 
o clube não é sustentável a longo 
prazo e vai precisar da receita para 
pagar dívidas, e não para contratar 
jogadores.”

A prévia do texto final foi apre-
sentada aos departamentos finan-
ceiros de todos os clubes por inter-
médio da Associação Brasileira de 
Executivos de Finanças do Futebol 
(Abeff). A entidade criada em 2018 
tem como representantes dirigen-
tes de alguns clubes e realizou um 
ciclo de reuniões pelo Brasil para 
aprofundar as discussões sobre 
futebol.

A novela sobre o atacante Rony 
está perto de terminar. O jogador 
encerrou uma divergência com 
o Athletico e agora cuida dos de-
talhes finais para acertar com o 
Palmeiras por cinco temporadas. 
O clube paulista deverá pagar cer-
ca de R$ 28 milhões por 50% dos 

direitos econômicos. A negociação 
ainda deve incluir a ida do zagueiro 
Pedrão para o time rubro-negro.

A pendência que atrasou a ne-
gociação foi a falta de acordo entre 
Rony e o Athletico sobre o valor a 
ser repassado ao atacante em caso 
de venda. O jogador entendia ter 

direito a embolsar 50% do valor, 
enquanto o clube defendia que só 
daria 1 milhão de dólares (R$ 4,4 
milhões). Para solucionar o impas-
se, Rony e o seu agente alinharam 
receber um outro valor, superior à 
exigência inicial do Athletico Para-
naense.

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que fica no Rio de Janeiro

Fair play financeiro deve ter 
suspensão e até eliminação

Rony encerra pendência com o 
Athletico e acerta com o Palmeiras

Confederação Brasileira de Futebol vai colocar em votação para que sejam 
aplicadas as regras da medida assim como funciona em outros campeonatos

Brasileirão

Transferência

Arquivo / Agência Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2020
O Município de Santo Antonio-RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO-RN, 
torna público que às 09:00 horas do dia 13 de março de 2020, fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO 001/2020 tipo menor preço, para contratação de empresa para execução dos 
serviços de obra de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem 
superficial na Rua Domingos Mendes de Oliveira e rua São Marcos em Santo Antônio-RN, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO-RN. O procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal Rua Padre Cerveira, 505, Centro, 
Santo Antônio/RN, no e-mail pmsa.cpl45@gmail.com a partir da publicação deste Aviso, no horário 
de expediente.

Santo Antonio/RN, 20 de fevereiro de 2020.
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2019
2ª SEGUNDA CHAMADA 

O Município de Santo Antonio/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de Tomada 
de Preços N.º 015/2019, objetivando a Contratação de empresa para execução e continuação dos 
serviços de construção da Vila Olímpica da cidade de Santo Antônio-RN, de acordo com os 
quantitativos e especificações constantes nos Anexos do edital, a ser realizado no dia 13 de março 
de 2020 às 13:30 (treze horas e trinta minutos). O Edital e Anexos contendo maiores informações 
será disponibilizado na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Padre 
Cerveira - 505 - Centro - Santo Antonio/RN, pelo E-mail. pmsa.cpl45@gmail.com de segunda a 
sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 13:00 (treze horas).

Santo Antonio/RN, em 20 de fevereiro de 2019
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA

Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 008/2020 - Menor Preço Por Item 
- Aquisição de Gás GLP. Data - 11 de março de 2020 as 09:00 (nove) horas (horário local). 
Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

Antônio Lopes Neto

AVISO DE LICITAÇÃO

Areia Branca/RN, em 20 de fevereiro de 2020

Pregoeiro

  
 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 
DO GOVERNO FEDERAL 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 514/2019 

 
A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, torna pública a PUBLICAÇÃO da licitação na modalidade 
LICITAÇÃO PRESENCIAL, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO PARA 
A CORTINA DE ESTACA PRANCHA E DE DRENAGEM DE ÁGUA NA ÁREA DE ESTOCAGEM DO TERMINAL 
SALINEIRO DE AREIA BRANCA/RN. O Edital encontra-se disponível no site www.codern.com.br e pode ser 
solicitado ao e-mail cpl@codern.com.br. A abertura e recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de 
Preços, acontecerá às 09h00min (hora local) do dia 18/03/2020. Nesta data, será iniciada a Sessão, na sala da 
CPL, Av. Eng.º Hildebrando de Góis, 220, Ribeira, Natal/RN. Informações pelo telefone (84)4005-5316 ou e-mail 
cpl@codern.com.br. 

MANOEL ALVES NETO 
Presidente da CEL/CODERN 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 SRP

Serra Caiada/RN, em 20 de fevereiro de 2020

PROCESSO Nº. 1.001.030/2019

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 009/2020, com o Objetivo de 
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de medicamentos, insumos 
farmacêuticos, correlatos, materiais de laboratório, fraldas, agulhas e materiais médico 
hospitalar para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência-Anexo I. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 10 de março de 2020 
a partir das 09:00 horas, edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos 
serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.
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O ABC se sagrou campeão do 
primeiro turno do Campeonato Po-
tiguar, na noite da última quarta-
-feira (19), no estádio Frasqueirão, 
em Natal, após empatar em 2 a 2 
com o América. Mas, para o técnico 
do alvirrubro, Roberto Fernandes, 
o time americano não deve lamen-
tar a derrota na decisão, e sim tra-
balhar para corrigir os erros come-
tidos durante a competição.

“Nós não temos o que lamen-
tar não. Temos que trabalhar em 
cima. Gostaria muito de ter dado 
esse título ao torcedor. Tivemos 
até oportunidades, mas não foi um 
resultado injusto. Acho que o ad-
versário chegou em uma condição 
melhor que a nossa em todos os 
aspectos. Temos que reconhecer”, 
comentou.

De acordo com o treinador ru-
bro, a derrota no primeiro clássico 
do ano no Estadual foi fator deter-
minante para que o time abecedis-
ta tivesse a vantagem na decisão.

“Nós não perdemos. O ABC 
foi campeão com a vantagem que 
construiu, quando o América per-
deu o primeiro clássico, deixando 
que eles passassem na pontua-
ção”, explicou.

A equipe alvinegra fez uma 
campanha invicta na Copa Cidade 
do Natal. O time disputou sete jo-
gos. Venceu seis e empatou um. O 
ABC passou o América na pontu-
ação após vencer o rival por 4 a 3.

Segundo Fernandes, as mu-
danças na equipe titular antes do 
jogo foram devido à preparação 
dos atletas. O técnico acredita que 

o time que foi montado era o ideal 
para tentar levantar o troféu.

“As mudanças que eu fiz, se não 
tivesse feito, não sei se teríamos 
força para vencer. No momento, o 
adversário está em condição me-
lhor. Conseguimos o mais difícil, 
que era ficar à frente no placar. Ti-
vemos lances de contra-ataque, em 
que poderíamos ter matado o jogo, 
mas não fizemos isso”, concluiu.

Roberto Fernandes tem a 
missão de superar o ABC nesta 
temporada. Já são três clássicos 
disputados e nenhuma vitória do 
time americano. 

O alvirrubro volta a campo no 
sábado (22), contra o Sport (PE), 
na Arena das Dunas, pela Copa do 
Nordeste, às 18h, com transmis-
são da rádio Agora FM (97,9). Técnico Roberto Fernandes afirmou que o elenco não deve se lamentar após derrota

Roberto Fernandes diz que América 
não tem que lamentar derrota na final
Técnico afirmou que a derrota no primeiro clássico do ano, pelo Estadual, foi fator determinante para que o time 
abecedista tivesse a vantagem tanto na pontuação quanto no momento, diante do alvirrubro na final do 1º turno

Opinião

José Aldenir / Agora RN

Ao terminar a decisão entre 
ABC e América na última quar-
ta-feira, pelo primeiro turno do 
Campeonato Estadual, o atacante 
e ídolo do ABC Wallyson disparou 
contra a Federação Norte-Riogran-
dense de Futebol e cobrou união 
entre os clubes por mudanças no 
futebol do Rio Grande do Norte.

“Precisamos nos juntar para 
mudar a história do futebol do RN. 
Desse jeito não dá. Nunca vi o se-
gundo turno começar sem a final 
(do primeiro). Eles dão muita des-
culpa, e a gente só aceita”, alertou.

A principal reclamação do atle-
ta foi com relação à final do primei-
ro turno do Estadual ter acontecido 
depois do início do segundo turno. 
O atacante, que está contundido e 
não pode participar da final, pediu 
que outras pessoas também tives-
sem coragem para falar.

“Temos que juntar todo mundo 
para fazer o futebol do RN crescer. Es-
se é um desabafo meu. Quero que as 
pessoas tenham coragem e se unam 
para mudar essa história. Desse jeito 
não vai para frente”, comentou.

O ídolo alvinegro cobrou que os 
dirigentes potiguares parassem de 
se colocar à frente dos clubes, no 
quesito prioridade. Wallyson afir-

mou que muita gente se coloca pri-
meiro e “esquece” o clube que está 
comandando. “Tem que pensar pri-
meiro no clube para depois pensar 
em si. Aqui no RN tem muita gente 
que pensa primeiro nele e esquece 
o clube”, relatou.

O ABC volta aos gramados no 
sábado (22), às 15h, no estádio Bar-

rettão, em Ceará-Mirim, contra o 
Força e Luz, pela segunda rodada 
da Copa RN. Wallyson não estará 
presente, por ainda estar machu-
cado, após ter fraturado a tíbia. Os 
médicos do clube informaram que 
o alvinegro enfrentará a ausência 
do atleta por pelo menos quatro 
meses.

Atacante do ABC, Wallyson, está afastado dos gramados por pelo menos 4 meses

Wallyson cobra união por 
melhorias no futebol potiguar

Apelo

José Aldenir / Agora RN


