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elege mais nem
para vereador”
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O vereador de Natal Fernando Lucena (PT) ironizou 
as especulações em torno de uma possível pré-candidatu-
ra do secretário de Trabalho e Previdência do Ministério 
da Economia, Rogério Marinho (PSDB), ao governo do 
Estado em 2022, como candidato do presidente Jair Bol-
sonaro, contra a atual governadora, Fátima Bezerra (PT). 
Segundo Lucena, a atuação de Rogério nas impopulares 
reformas da Previdência e Trabalhista e à frente da Se-
cretaria de Trabalho e Previdência inviabiliza qualquer 
candidatura do tucano no Estado. 

“Não imgino que algum doido vote numa chapa dessas”, 
disse, numa referência a Rogério candidato a governador 
com apoio de Bolsonaro e de lideranças políticas norte-rio-
-grandenses como os ex-senadores Garibaldi Filho (MDB) e 
José Agripino (DEM). “Como alguém vota no cara da refor-
ma trabalhista? Como alguém vota no cara da reforma da 
Previdência? Como alguém vota no cara da fila da morte?”, 
questiona, se referindo à responsabilidade de Rogério, como 
secretário, em relação às filas do INSS. 

“Rogério pode até arranjar uma lavagem de roupa lá 
para as bandas de São Paulo, onde o povo vota em surubei-
ro”, ironizou, se referindo ao governador de São Paulo, João 
Dória, que chegou a ser apontado como personagem de um 
vídeo em que aparece fazendo sexo com várias mulheres - 
vídeo este desmentido pela assessoria do governador ainda 
na época da campanha. 

Rogério Marinho tem sido apontado como um dos polí-
ticos que estariam se credenciando para disputar o governo 
do Estado em 2022. Principalmente devido à falta de lide-
ranças políticas estaduais cacifadas para a próxima dispu-
ta estadual. O tucano seria o candidato de Bolsonaro, com 
apoio de Alves e Maias, do setor produtivo e de setores da 
impressa potiguar.

HEROÍNA E ELEIÇÕES
Ao avaliar a gestão estadual, Fernando Lucena afirmou 

que a governadora “Fátima Bezerra é uma heroína por con-
seguir governar um estado do jeito que ela encontrou, de 
cabeça para baixo, folhas de pessoal atrasadas, não pagan-
do a ninguém”. Ele destacou que a chefe do Executivo esta-
dual, mesmo com as dificuldades, pagou o décimo terceiro 
salário. “Eu não esperava tanto dela, e ela está conseguindo 
mesmo com um federal jogando contra”. 

Sobre as eleições para prefeito de Natal, Lucena diz que 
o PT irá se reunir para discutir apenas após o Carnaval, 
mas considera que, com a negativa da deputada federal 
Natália Bonavides de participar do pleito, a legenda deverá 
apresentar como pré-candidato o médico Alexendre Motta. 
“Estamos fazendo o debate interno e, a partir de fevereiro, 
depois do Carnaval, vamos sentar e discutir”.
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O Plano Diretor é o 
resultado das experiências 
acumuladas, junto com os 

problemas igualmente acumulados. 
Alguns resolvíveis, exequíveis, 
factíveis, enquanto outros 
impossíveis.

Em todo caso, já se sabe que a 
revisão em curso não será usada 
como pretexto para plantar prédios 
a torto ou a direito, até porque 
quem manda na especulação 
imobiliária é o mercado e o 
conjunto de regulações ao qual ele 
se subordina.

Mas, desta vez, houve algo fora 
da curva.

Ao contribuir decisivamente 
para que o alvará de demolição do 
hotel Reis Magos fosse expedido 
pela Semurb, o prefeito Álvaro Dias 
atirou no que viu, mas acertou no 
que não viu.

Meio sem querer – ou talvez 
querendo -,  ele quebrou com 
um símbolo do saudosismo 
provinciano e seletivo da cidade, 
sem que pudesse ser acusado de 
interferir na revisão do Plano 
Diretor a ser votado em breve na 

Câmara.
Ao contrário do que insistem 

em dizer algumas figuras de 
escassa imaginação, não existe 
um plano macabro para usar a 
demolição de um hotel em ruínas 
para transformar Natal na selva de 
pedra do capitalismo.

Porque não há dinheiro 
circulante para isso e nem 
retrocedemos aos anos 1970. E 
há um respeito institucional pela 
revisão do Plano Diretor.

Mas, ao permitir essa demolição 
em particular, o prefeito contrariou 
certos valores de uma parte da 
elite local, que trata a cidade como 
se ela devesse se subordinar a 
suas experiências de confraria ou 
veraneio.

Foi aí que ele que atirou no 
que viu e acertou no que não viu, 
fazendo um grande bem coletivo.

Plano Diretor educativo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

VANTAGEM COMPETITIVA I
Com as companhias aéreas 

praticando em voos para cá 
tarifas das mais caras do País, 
o Natal Convention Bureau 
está apostando em outro grande 
trunfo para atrair eventos para a 
cidade: o Centro de Convenções.

VANTAGEM COMPETITIVA II
A localização do espaço de 

eventos é o grande diferencial 
de Natal em relação a outras 
cidades. O nosso Centro de 
Convenções fica pertíssimo da 
rede hoteleira, o que diminui 
os custos de logística para os 
organizadores, que normalmente 
bancam o translado dos 
participantes no trecho entre o 
local do evento.

CONSENSO
Em São José de Mipibu, o 

vice-prefeito Zé Figueiredo é o 
nome mais cotado para ser o 
candidato do grupo governista 
à Prefeitura nas eleições de 
2020. Ele deverá ter o apoio 
do atual prefeito, Arlindo 
Dantas, que está encerrando o 
segundo mandato, e do PT, da 
governadora Fátima Bezerra.

NÃO É BEM ASSIM
O Governo do Estado 

divulgou ontem que “pretende” 

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, 
disse ontem que não está à frente do órgão “para fazer negócios”. 
A declaração foi uma reação após reportagem do jornal Folha de 

S. Paulo revelar que ele é sócio de uma empresa que recebe dinheiro de 
emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela secretaria. 
Em um pronunciamento realizado no Palácio do Planalto, Wajngarten 
se defendeu e afirmou que permanece no governo. O Ministério Público 
de Contas vai pedir ao TCU que obrigue a Secom a distribuir as verbas 
de publicidade do governo federal com base em critérios técnicos. 
Uma representação será apresentada na próxima sexta-feira, 17, pelo 
procurador Lucas Rocha Furtado. Segundo o procurador, a Secom não 
tem seguido critérios de audiência. Emissora mais assistida, a Globo 
recebeu em 2019 menos verba publicitária que a da Record e a do SBT.

Secretário na corda bamba
Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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pagar a folha de novembro de 2018 
até o dia 15 de fevereiro. Aguarda 
o fechamento do empréstimo com 
garantia de royalties para ter 
dinheiro em caixa. E por que a gestão 
continua divulgando que já pagou 
15 folhas (as 13 de 2019 e duas 
atrasadas, que seriam o 13º de 2017 e 
novembro de 2018)?

DESISTIU?
A ex-primeira-dama de Natal 

Andréa Ramalho Alves, mulher do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, 
circulou pela cidade de Parnamirim 
se dizendo pré-candidata a prefeita. 
Nas últimas semanas, sumiu. Ela 
teria avisado nos grupos de política 
que desistiu da candidatura, mas, 
oficialmente, ela não fala.

CONTRATO EMERGENCIAL
Começa a ganhar força o coro para 

que a Prefeitura retire a permissão 
das empresas que operam atualmente 
o sistema de transporte público 
e assine contratos emergenciais 
até que seja finalizada a licitação. 
Reservadamente, o prefeito Álvaro 
Dias reconhece que esse assunto já 
deveria ter avançado. A expectativa 
é que o novo edital da licitação seja 
publicado nas próximas semanas.

SEGURANÇA NA CÂMARA
A secretária municipal de 

Segurança Pública, Sheila Freitas, 
deverá ser candidata a vereadora nas 
eleições deste ano em Natal. Sheila é 
delegada aposentada da Polícia Civil 
do Rio Grande do Norte.

José Aldenir / Agora RN
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DISTRIBUIÇÃO PARA O RN

Atual sistema: R$ 6,284 bilhões

Nova divisão: R$ 7,329 bilhões
Fonte: Ipea

O Rio Grande do Norte seria 
um dos estados beneficiados com 
o novo modelo de tributação sobre 
o consumo que tem a simpatia do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, e que tramita no Congresso 
Nacional. A participação do Es-
tado no novo bolo de distribuição 
tributária permitiria aumento 
de R$ 1,04 bilhão na arrecadação 
no primeiro ano, caso a mudança 
acontecesse de uma vez.

O valor foi calculado por um 
estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea), pu-
blicado nesta quarta-feira, 15. O 
trabalho simula os impactos de 
um eventual Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS), que seria resultado 
da unificação de cinco tributos atu-
ais – os federais PIS, Cofins e IPI, o 
estadual ICMS e o municipal ISS.

De acordo com o estudo, a mu-
dança geraria uma nova mecânica 
na redistribuição de tributos, algo 
que vai permitir – na avaliação do 
Ipea – a transferência de R$ 25 bi-
lhões dos estados mais ricos para 

os mais pobres.
A partir das projeções, o estado 

de São Paulo perderia R$ 21,24 bi-
lhões no primeiro ano da vigência 
da reforma, caso a mudança seja 
feita de uma só vez. Além disso, 
outros sete estados também perde-
riam recursos: Amazonas, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

Na outra ponta da tabela, 19 
estados tendem a ganhar mais 
com a nova política tributária, 
principalmente os representantes 
do Nordeste e do Norte. Os desta-
ques são o Pará (acréscimo de R$ 
5,6 bilhões) e o Maranhão (com 
mais R$ 4,3 bilhões).

No caso potiguar, o Ipea estima 
que o Estado poderá receber R$ 
1,045 bilhão. Com o IBS, a arre-
cadação sairia de R$ 6,284 bilhões 
(com o atual quadro tributário) pa-
ra R$ 7,329 bilhões.  

Aqui dentro, os municípios 
com maior receita proveniente do 
ISS ou do ICMS, como Guamaré, 

ICMS, imposto cobrado pela Tributação Estadual, seria extinto para dar lugar ao IBS

Reforma tributária elevaria arrecadação
do RN em mais de R$ 1 bilhão, afirma Ipea
De acordo com levantamento, mudança geraria uma nova mecânica na redistribuição de tributos, algo que vai permitir – na 
avaliação do Ipea – a transferência de R$ 25 bilhões dos estados mais ricos para os mais pobres. São Paulo perderia R$ 21,2 bi

Estudo

José Aldenir / Agora RN

perderiam recursos com a mudan-
ça tributária, tendo uma redução 
expressiva de dotação orçamentá-
ria per capita no médio e no lon-
go prazo, uma vez que a regra de 
transição seja implementada. A ci-
dade potiguar – beneficiada com a 
exploração de petróleo – teria uma 

perda R$ 11 milhões.
Segundo o Ipea, a aprovação 

da reforma tributária servirá para 
eliminar a guerra fiscal nos esta-
dos e municípios e reduzir graves 
desequilíbrios fiscais federativos.  
“As propostas buscam um modelo 
mais simplificado e baseado em 
um imposto de base ampla e le-
gislação uniforme em todo o País, 
que veda a concessão autônoma de 
benefícios fiscais, como as famosas 
isenções”, detalha Rodrigo Orair, 
pesquisador do Ipea.

Atualmente, há duas propostas 
de emenda constitucional relacio-
nadas com as políticas tributárias 
tramitando no Congresso Nacional 
– a PEC 45 da Câmara e a PEC 
110 do Senado. A expectativa é de 
que seja formada uma comissão 
mista na volta do recesso.

Além disso, o Ministério da 
Economia pretende enviar um no-
vo projeto para se somar projetos 
que estão em análise no Congresso. 
É estudado um projeto que concilie 
todas as ideias em um só projeto.

O presidente Jair Bolsonaro 
fará uma videoconferência com 
apoiadores do Rio Grande do Norte 
para promover seu novo partido, o 
Aliança pelo Brasil. O contato via 
transmissão ao vivo pela internet 
(uma “live”) será na tarde do dia 25 
de janeiro, um sábado, em evento 
no hotel Holliday Inn, em Natal.

A informação foi confirmada ao 
Agora RN nesta quarta-feira, 15, 
pelo líder estadual do movimento, o 
coronel-aviador Hélio Oliveira. Ele 
presidia o diretório do PSL no Rio 
Grande do Norte, mas entregou o 
comando após o presidente Jair Bol-
sonaro anunciar que deixaria o par-
tido para fundar uma nova legenda.

Bolsonaro decidiu sair do PSL 
após conflitos internos com o presi-
dente nacional da sigla, o deputado 
Luciano Bivar (PE). No Rio Grande 
do Norte, toda a cúpula do diretório 
estadual acompanhou o presidente 
da República e anunciou migração 
para o Aliança pelo Brasil.

Para ter a criação formalizada, 
entretanto, o Aliança pelo Brasil 
precisa reunir quase 500 mil as-
sinaturas. Se isso acontecer até 
março, a legenda poderá estar apta 
a lançar candidatos nas eleições 
municipais deste ano e receber as 
filiações. O deputado federal Gene-

ral Girão, eleito pelo PSL no RN, 
deverá mudar de sigla assim que 
for possível.

No Rio Grande do Norte, a me-
ta dos apoiadores de Bolsonaro é 
reunir no mínimo três mil assina-
turas. Só no evento do próximo dia 
25, que será aberto ao público com 

entrada gratuita, são esperados 1 
mil apoiadores. No local, eles pode-
rão assinar a ficha em que endos-
sam o pedido de registro do Aliança 
pelo Brasil.

Em vídeo que será difundido 
nas redes sociais nos próximos 
dias, General Girão pede o enga-
jamento de apoiadores. “Estamos 
juntos neste grande momento de 
criação de um partido de verdade. 
Precisamos da sua ajuda para, jun-
tos, construirmos um partido mais 
cidadão. É um momento de mu-
dança que estamos promovendo”, 
afirma o deputado no vídeo.

O líder estadual do Aliança, 
Hélio Oliveira, destaca que “Bol-
sonaro precisa da ajuda dos brasi-
leiros”. Ele reforça o convite para 
que os apoiadores compareçam 
ao evento, que começará às 15h. 
Deve vir a Natal, para o evento, a 
advogada Karina Kufa, que presta 
assessoria jurídica ao presidente 
da República.

Presidente Jair Bolsonaro intensifica agenda pelo País para lançar nova legenda

Bolsonaro fará “live” com apoiadores
do RN para promover Aliança pelo Brasil

Novo partido

Marcos Corrêa / PR

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Dias Toffoli, 
decidiu nesta quarta-feira, 
15, reduzir o alcance da futu-
ra atuação do juiz de garan-
tias, medida prevista na lei 
anticrime sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

Toffoli decidiu prorrogar 
por seis meses a implanta-
ção da medida, que não deve 
ser aplicada para casos de 
violência doméstica e fami-
liar, nem para os crimes con-
tra a vida – de competência 
de tribunais de júri – e nem 
para os processos criminais 
que tramitam na Justiça 
Eleitoral.

Ainda segundo o mi-
nistro, a adoção do juiz de 
garantias não deve retroa-
gir nem vale para tribunais 
superiores, limitando-se à 
primeira instância. 

Toffoli prorroga
juiz de garantias
por seis meses

Adiamento
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, san-
cionou uma lei complementar que 
estrutura as carreiras dos policiais 
penais, nova denominação atribuí-
da aos agentes penitenciários após 
a Emenda Constitucional nº 104.

A lei, aprovada pela Assembleia 
Legislativa no fim de 2019, define 
a hierarquização da categoria, es-
tabelece regras para promoção dos 
agentes e fixa a jornada de trabalho, 
entre outras regras. A íntegra foi pu-
blicada na edição desta quarta-feira, 
15, do Diário Oficial do Estado.

Apenas um trecho da lei foi 
vetado por Fátima: o que criava 
um auxílio-alimentação para os 
policiais penais. O benefício havia 
sido incluído no texto após emen-
da apresentada pelo deputado 
estadual Tomba Farias (PSDB), 
durante a tramitação do projeto na 
Assembleia Legislativa.

Fátima justificou que vetou a 
concessão do auxílio-alimentação 
porque não há dotação orçamen-
tária para cobrir a despesa. “É 
vedado ao Poder Legislativo (As-

sembleia) criar obrigação para o 
Executivo sem indicar qual é a 
fonte orçamentária da despesa”, 
escreveu a governadora, ao expli-
car as razões do veto.

De acordo com a chefe do 
Executivo estadual, a emenda de 
Tomba Farias – aprovada à unani-
midade pela Assembleia – geraria 
“imediatos encargos financeiros 
ao Poder Executivo”, o que faria o 
Estado incorrer em “inconstitucio-
nalidade material”.

O deputado Tomba Farias dis-
se que recebeu com surpresa o veto 
de Fátima ao seu projeto e que, na 
volta do recesso parlamentar, vai 
cobrar que a Assembleia derrube 
o veto e promulgue a medida. Ele 
lembrou que os demais policiais 
do Estado, os militares e os civis, 
além dos bombeiros, já têm auxí-
lio-alimentação e que sua emenda 
buscava apenas estender o benefí-
cio à nova categoria.

Policiais e bombeiros, entretan-
to, só recebem auxílio-alimentação 
quando estão em serviço (ou seja, 
na rua). Quando exercem ativida-

Agentes penitenciários de todo o País agora são chamados de “policiais penais”

Fátima veta auxílio-alimentação para 
policiais penais; deputado se diz surpreso
Governadora do Rio Grande do Norte justificou que vetou a concessão do auxílio-alimentação porque não há dotação 
orçamentária para cobrir a despesa; deputado autor da proposta diz que vai trabalhar para derrubar o veto na Assembleia

Benefício negado

José Aldenir / Agora RN

des administrativas, os agentes 
podem almoçar no próprio quartel. 
No caso dos policiais penais, a ca-
tegoria já tem acesso a marmitas 
que são oferecidas pelo governo.

O parlamentar ressaltou 
também que, ao longo de 2019, o 
próprio Governo do Estado pediu 
à Assembleia a aprovação de me-

didas que representavam aumen-
to de despesa, como o reajuste de 
16,38% nos salários dos procurado-
res do Estado. “E o auxílio-alimen-
tação evitaria, por exemplo, que o 
agente precisasse sair do ambiente 
de trabalho para almoçar em casa. 
Ele poderia fazer isso dentro do 
próprio presídio”, afirmou o depu-

tado.
Apesar de vetado a proposta de 

Tomba Farias, a governadora san-
cionou outro trecho que eleva as 
despesas. Uma emenda do deputa-
do Francisco do PT, também apro-
vada no plenário da Assembleia, 
cria um adicional na remuneração 
para policiais penais que tenham 
diplomas de pós-graduação, mes-
trado ou doutorado. Este adicional, 
inclusive, poderá ser incorporado à 
remuneração dos servidores, po-
dendo ser cumulativo.

Outro trecho da lei estabelece 
que policiais penais trabalharão 
em regime de plantão, não poden-
do exceder 160 horas por mês. A 
escala deverá ser de 24 horas de 
trabalho por 72 horas de folga, 
com intervalos para alimentação 
e descanso. Os agentes também 
poderão obter diárias operacionais 
e deverão ter 1 plantão de folga a 
cada mês, para compensar as ho-
ras excedentes.

A carreira será composta por 
13 níveis, com promoções a cada 
dois anos ou por mérito.

Sesap ainda tem três meses de 
dívidas com cooperativa médica

Saúde

Secretário de Saúde, Cipriano Maia

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap) ainda tem débi-
tos em aberto com a Cooperati-
va dos Médicos do Rio Grande 
do Norte (Coopmed). A gestão 
estadual tem dívidas não pa-
gas referentes a serviços pres-
tados em outubro, novembro e 
dezembro de 2019.

O valor total do débito com 
a entidade médica não foi in-
formado pelo Sesap. De acordo 
com o Portal da Transparência 
do Governo do Estado, a Coo-
pmed recebeu R$ 42,9 milhões 
em pagamentos em 2019.

Segundo a pasta, os valores 
serão incorporados à soma de 
restos a pagar pela Controla-
doria-Geral do Estado (CGE). 
Somente após isso, mediante 
o aporte de receitas, o Governo 
do Estado poderá emitir or-
dens bancárias de pagamento.

Quanto ao orçamento 2020, 
a Sesap informa que está aber-

ta para empenhar as despesas 
ao longo do ano corrente.

A Coopmed atua com a pres-
tação de serviços nos hospitais 
José Pedro Bezerra, Walfredo 
Gurgel e Maria Alice Fernan-
des, em Natal, e no Hospital 
Deoclécio Marques, em Parna-
mirim. Em outubro, após atra-
sos nos pagamentos, a entidade 
paralisou as atividades nas uni-
dades hospitalares.

O Governo do Rio Grande do 
Norte espera pagar até o dia 15 
de fevereiro a folha de novembro 
de 2018 para os servidores que 
ainda não receberam os seus ven-
cimentos daquele mês. A previsão 
foi anunciada nesta quarta-feira, 
15, pelo secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Alde-
mir Freire, durante reunião com 
o Fórum de Servidores.

De acordo com o secretário, o 
pagamento de novembro de 2018 
depende de um empréstimo que o 
Governo do Estado negocia com o 
banco Daycoval. Aldemir Freire 
falou que os últimos detalhes do 
acerto ainda estão sendo discuti-
dos com a instituição financeira. 
Depois que essa etapa for encer-
rada, é que o governo vai pedir 
autorização da Secretaria de 
Tesouro Nacional para fechar o 
empréstimo.

Pelo que foi divulgado até 
agora, o banco Daycoval vai 

emprestar R$ 180 milhões ao 
governo, tendo como garantia de 
pagamento os royalties de petró-
leo e gás a serem recebidos pelo 
Estado entre janeiro de 2020 e 
setembro de 2022.

Na semana passada, a gestão 
da governadora Fátima Bezerra 
disse que tinha definido todos os 
detalhes do empréstimo e que só 
esperava o aval do Tesouro, órgão 
do Ministério da Economia, para 
fechar a operação.

Contudo, o Agora RN revelou 
nesta quarta-feira, que a Secreta-
ria do Tesouro Nacional não re-
cebeu nenhum pedido de análise 
por parte do Governo do Estado.

Com os recursos deste emprés-
timo, o governo pretende pagar 
parte dos salários dos servidores 
que continuam atrasados, prin-
cipalmente a folha de novembro 
de 2018 (que não foi paga a um 
pequeno grupo). Além desta, po-
rém, o governo deve as folhas de 

dezembro e o 13º salário daquele 
ano, para todos os servidores.

Em dezembro de 2019, o se-
cretário Aldemir Freire afirmou 
que o empréstimo seria pago em 
33 meses, iniciando já em janeiro 
de 2020. Ao final do pagamento, a 
operação custaria cerca de R$ 218 
milhões.

Os juros do empréstimo, se-
gundo estava definido, seria a 
soma de uma taxa fixa anual de 
11,35% com outra taxa variável 
(tendo como base a CDI, hoje em 
4,9%). A taxa atualmente ficaria 
em 16,25%, a 1,26% por mês. No 
total, os juros da operação custa-
riam R$ 38 milhões, segundo a 
estimativa do governo.

Ainda na reunião de ontem, 
o governo disse que vai anunciar 
na próxima quarta-feira, 22, o 
calendário de pagamentos do 
ano de 2020. A equipe econômica 
aguarda apenas Fátima Bezerra 
voltar do recesso de fim de ano.

Governo do RN quer pagar folha de 
novembro de 2018 até 15 de fevereiro

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

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

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

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

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

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

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

A Secretaria Municipal de 
Tributação de Extremoz vai dar 
desconto de 20% para os cidadãos 
que pagarem o Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) até o 
dia 31 de janeiro.

O proprietário pode também 
optar pelo parcelamento em até 
oito vezes, mas, neste caso, não 
haverá os descontos que estão 
disponíveis apenas para cota 
única. O pagamento da primeira 
parcela deve ser feito até 31 de ja-
neiro e a última até 28 de agosto.

Caso o contribuinte possua 
algum débito com o município, 
o desconto será de 5% quando 
realizado até a data do seu ven-
cimento.

Os carnês de pagamento fo-
ram entregues nas residências e 

imóveis edificados. No entanto, 
as guias de pagamento podem ser 
solicitadas à Secretaria de Tribu-
tação através do WhatsApp, por 

meio do telefone (84) 3279-4902. 
O carnê também pode ser obtido 
através do endereço eletrônico da 
Prefeitura de Extremoz.

O prefeito de Ceará-Mirim, Jú-
lio César Câmara, promoveu nes-
ta quarta-feira, 15, a nomeação de 
quatro novos secretários adjuntos 
para pastas municipais.

O novo prefeito da cidade che-
gou ao cargo em dezembro passa-
do, após uma eleição suplementar 
– em setembro deste ano, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) cas-

sou o mandato do então prefeito, 
Marconi Barretto, por abuso de 
poder econômico.

Com mandato até dezembro 
deste ano, Júlio César segue re-
estruturando o Executivo muni-
cipal. As nomeações publicadas 
no Diário Oficial do Município 
desta quarta-feira trazem o nome 
de Hiago Cosme dos Santos Bar-

bosa, que vai ocupar o cargo de 
Subsecretário do Meio Ambiente; 
de Luana Karen Dias de Oliveira, 
para secretária adjunta de Servi-
ços Urbanos; de Ricardo de Moura 
Sobral, para secretário adjunto 
de Tributação; e de Francisco Sil-
va de Andrade, que vai assumir 
o cargo de secretário adjunto de 
Agriculturas.

O Tesouro Nacional pagou, em 
2019, R$ 8,35 bilhões em dívidas 
atrasadas de estados. Desse total, 
a maior parte (R$ 4,04 bilhões) é 
relativa a atrasos de pagamento 
do estado do Rio de Janeiro. Tam-
bém foram pagos R$ 3,31 bilhões 
de Minas Gerais; R$ 770,1 mi-
lhões de Goiás; R$ 139,41 milhões 
do Rio Grande do Norte e R$ 90,18 
milhões de Roraima.

Em relação às prefeituras, o 
governo federal honrou R$ 3,43 
milhões de débitos em atraso de 
duas prefeituras: Cachoeirinha, 
no Rio Grande do Sul, com dívida 
de R$ 1,83 milhão, e Belford Roxo, 
no Rio de Janeiro, R$ 1,59 milhão.

Os dados estão no Relatório 
de Garantias Honradas pela 
União em Operações de Crédito, 
divulgado nesta quarta-feira, 15, 
pela Secretaria do Tesouro Na-
cional. Em 2016, 2017 e 2018, o 
Tesouro cobriu, respectivamente, 
R$ 2,377 bilhões, R$ 4,059 bilhões 
e R$ 4,803 bilhões em dívidas em 
atraso de estados e municípios.

As garantias são executadas 
pelo governo quando um estado 
ou município fica inadimplente 
em alguma operação de crédito. 
Nesse caso, o Tesouro cobre o 
calote, mas retém repasses da 
União para o ente devedor até 
este quitar a diferença.

Pagamento do IPTU em Extremoz pode ser parcelo em até oito vezes 

Extremoz vai dar desconto para 
quem pagar o IPTU até o dia 31

Prefeito de Ceará-Mirim nomeia 
quatro novos secretários adjuntos

Tesouro pagou mais 
de R$ 139 milhões em 
dívidas do RN em 2019Caso o contribuinte tenha débito com o município, o desconto para

o pagamento será de 5% quando realizado até a data do vencimento

Sunday

Mudança

Garantias honradas

José Aldenir / Agora RN

Uma operação foi deflagrada 
nesta quarta-feira, 15, por policiais 
civis da Delegacia Especializada 
em Assistência ao Turista (Deatur) 
e da Delegacia Especializada em 
Defesa ao Meio Ambiente (Depre-
ma), com o objetivo de combater 
roubos a turistas em Natal.

A operação, batizada “Free 
Way”, resultou na apreensão de 
três celulares roubados. As pes-
soas que estavam de posse dos 
aparelhos foram levadas para 

a delegacia e responderam pela 
suspeita da prática do crime de 
receptação culposa, por meio de 
um Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (T.C.O.).

O grupo de turistas foi rouba-
do no caminho do Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante. As buscas 
pelos suspeitos foram realizadas 
em vários municípios do Estado, 
mas eles foram encontrados em 
Natal.

Operação combate 
roubos a turistas

“Free Way”
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O lobby das distribuidoras de energia plantou 
na Aneel a ideia de taxar quem investiu na 
geração da própria energia, principalmente 

solar, mas as consequências poderiam ser 
gravíssimas se o presidente Bolsonaro não 
tivesse rechaçado a manobra. A decisão manteria 
necessidade de termelétricas, contrariando 
compromisso de aumentar a participação de 
energia sustentável na matriz assumido pelo Brasil 
no Acordo de Paris.

As bandeiras tarifária foram criadas para 

sustentar termelétricas, que surgiram no apagão e, 
lucrativas demais, nunca foram desativadas.

As bandeiras tarifária foram criadas para 
sustentar termelétricas, que surgiram no apagão e, 
lucrativas demais, nunca foram desativadas.

O lobby tenta vender a ideia de que quem 
gera energia solar encarece a conta dos demais 
consumidores. Sobre as termelétricas, nem um pio.

Energia solar economiza custo de distribuição, 
diz Rodrigo Pinto, da Universidade da Califórnia. 
Em novembro, economizou R$66 milhões.

‘Taxar o sol’ fere compromisso assumido em Paris

PODER SEM PUDOR

ENTREGANDO COMUNISTAS
No golpe de 1964, a polícia prendeu em Curitiba o advogado 

Noel Nascimento. Um major queria nomes de comunistas. 
“Não conheço nenhum comunista, major.” O homem ameaçou: 
“Claro que conhece e tem que contar. Ou se arrepende.” Noel 
ponderou: “Mas eu tenho medo. Conheço dois, mas eles podem 
vingar-se de mim.” O militar tentou tranquilizar o preso: “Não 
tenha medo.” O advogado então entregou sem hesitações: “Não 
diz que fui eu quem disse? Conheço Kruschev e Mao Tsé-tung.” 
Noel ficou um mês na solitária.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

SAQUEAR NÃO É DEFENDER
A “Frente Parlamentar 

em Defesa da Petrobras” tem 
como membros 56 deputados 
do PT, incluindo Rui Falcão, 
que presidiu o partido durante 
a época onde a estatal foi 
totalmente saqueada pelo 
governo... do PT.

REDE, QUAL É A SUA?
Após as revelações da 

auditoria da KPMG sobre as 
relações suspeitas do DPVAT 
com políticos e ministros do 
STF, o Rede Sustentabilidade 
precisa explicar o seu papel 
nisso tudo. Foi esse partido 
que recorreu ao STF para 
suspender MP de Bolsonaro 
enquadrando o DPVAT.

SABE TUDO DE ÁGUA
A companhia de águas do 

Rio, Cedae, disse não haver 
problema no consumo da água 
que surpreendeu moradores. 
É como mandar ignorar cor, 
gosto e cheiro de algo que 

Brasil a cada dia mais 
alinhado com as nações 
desenvolvidas”

Ministro Onyx Lorenzoni
(Casa Civil) sobre o apoio dos 
EUA para ingressar na OCDE

“

Valter Campanato/Agência Brasil

deveria ser incolor, insípido e 
inodoro.

ESTATUTO DA CRIMINALIDADE
Presidente do sindicato 

de delegados de SP, Raquel 
Gallinati chamou a Lei de 
Abuso de Autoridade aprovada 
no Congresso de “estatuto da 
criminalidade”. “Beneficia os 
criminosos”, disse a delegada.

JUIZ COM PRAZO
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) estabeleceu 
o prazo de 14 de 
setembro para que juízes 
eleitorais julguem todos 
os – estimados – 500 mil 
registros de candidatos para 
a eleição municipal de 2020.

FUNDÃO EM SEGREDO
Fica em segredo até 16 

de junho o total de recursos 
disponíveis para candidatos 
financiarem suas campanhas 
com fundo eleitoral, o Fundão 
Sem Vergonha. O prazo foi 
determinado pela própria 
Justiça Eleitoral.

QUATRO EM UM
O deputado Fausto Pinato 

(PP-SP) preside 4 frentes 
parlamentares (Brasil-China, 
Internacional Humanitária 
pela Paz Mundial, Defesa da 
Indústria de Bebidas e Brics). 
Não deve sobrar tempo para 
mais nada. 

Bolsonaro encara poder sem pudor das agências
Ao enfrentar a ameaça de taxação criminosa da energia solar, pela  Aneel, e encarar o cartel de 

distribuidoras/atravessadoras, favorecido pela ANP, o presidente Jair Bolsonaro assumiu a tarefa, 
que sua equipe econômica considera “difícil”, de enfrentar o poder das “agências reguladoras”. Hoje, 
quase todas estão aparelhadas pelas empresas, cujo lobby sempre “emplaca” a maioria dos seus 
diretores. Em vez de prestar obediência às agências, as empresas é que dão as cartas, como ficou 
patente na ameaça de taxação da energia solar.

‘PODER LEGISLATIVO’
Agências têm “poder legislativo” mais forte 
que o Congresso, por isso viraram paraíso de 
lobistas: resoluções de 5 diretores têm força 
de lei.

CIDADÃO SEMPRE PERDE
Agências favorecem planos de saúde, 

empresas aéreas, distribuidoras de energia ou 
de combustíveis etc, sempre em detrimento 
do cidadão.

PARAÍSO DE LOBISTAS
Há agências reguladoras que viraram paraíso 
de lobistas que levam minutas de resoluções 
para multiplicar os lucros das empresas.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ: 24.192.205/0001-84, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema – a Renovação de Licença Simplificada para extração de saibro em uma área de 40,00 
hectares, com volume de produção de 1.500,00 m3/mês, no lugar denominado Umburana Grande, em 
zona rural do município de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte.

Henio Santana de PaivaJosé Fernandes Filho
Sócio-Administrador

Gestão Paulinho deve mais
de R$ 5 milhões à Previdência

São Gonçalo do Amarante

Prefeitura planeja pagar a dívida relacionada com a 
contribuição patronal em até 60 parcelas mensais

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante, na Região Metropolita-
na de Natal, tem uma dívida de R$ 
5,3 milhões com a Previdência Mu-
nicipal. O valor corresponde ao que 
deixou de ser pago pela gestão do 
prefeito Paulo Emídio de Medeiros 
(mais conhecido como “Paulinho”) 
entre os meses de julho e dezembro 
de 2019, incluindo as obrigações so-
bre o 13º salário do funcionalismo.

De acordo com a administração 
municipal, a dívida é referente 
apenas à contribuição patronal. A 
contribuição dos próprios servido-
res, que é descontada em folha, foi 
repassada normalmente à Previ-
dência neste período.

São Gonçalo do Amarante tem 
um regime próprio de Previdência. 
Os servidores e pensionistas ligados 
à administração local recebem pelo 
Instituto de Previdência Municipal 

(Iprev), e não pelo Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social (INSS).

Na última segunda-feira, 13, a 
Prefeitura publicou no Diário Ofi-
cial da União que vai pagar a dívi-
da com a Previdência Municipal de 
forma parcelada. O montante, de 
exatamente R$ 5.350.560,57, será 
quitado em 60 parcelas mensais, 
com a primeira vencendo no dia 31 
de janeiro de 2020. A parcela será 
de R$ 89.176,01.

A Prefeitura disse que o valor 
negociado já contempla o paga-
mento de juros e correção monetá-
ria, mas não informou de quanto 
foi o acréscimo. A gestão municipal 
complementou que não existem 
outros débitos com a Previdência 
além deste que foi negociado.

O Iprev São Gonçalo do Ama-
rante foi procurado, mas não se 
manifestou.

Ao contrário do resto do País, 
vendas do varejo caíram no RN

Comércio

Embora não sejam números 
significativos, o Rio Grande do 
Norte registrou em novembro do 
ano passado um ligeiro desaque-
cimento das vendas do varejo, na 
contramão do que aconteceu na 
maioria das unidades da federa-
ção, que registraram altas.

Os dados estão no último levan-
tamento estatístico divulgado para 
o período pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Ele isola as vendas do comércio va-
rejista no último mês de novembro 
em relação ao mês imediatamente 
anterior e compara sobre o mesmo 
mês do ano anterior.

De outubro para novembro de 

2019, na série com ajuste sazonal, 
a taxa média nacional de vendas 
do comércio varejista cresceu 
0,6%, com predomínio de resulta-
dos positivos em 23 das 27 Unida-
des da Federação. O destaque foi 
para Roraima (9,3%), Rondônia 
(8,5%) e Acre (6,7%). Já pressiona-
dos negativamente, com os piores 
resultados, ficaram o Rio Grande 
do Norte e o Amapá (ambos com 
-0,7%) e Santa Catarina e Distrito 
Federal (ambos com -0,6%). 

Comparando novembro de 
2019 com o mesmo mês de 2018, as 
vendas do varejo nacional aumen-
taram 2,9%, a oitava taxa positiva 
seguida.
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Alcaçuz:
das ruínas à reconstrução
Três anos depois da rebelião que terminou com 27 mortes, Penitenciária Estadual de Alcaçuz deixou o 
passado sangrento para trás, chegando a 2020 sem registro de fugas ao longo dos últimos 12 meses

Bruno Vital
Repórter

A Penitenciária Estadual de Al-
caçuz, em Nísia Floresta, aprendeu 
com as lições da rebelião de 2017 
- que deixou 27 pessoas mortas -, 
garante o atual diretor da unida-
de Jocélio Barbosa. Segundo ele, a 
chance de uma nova rebelião como 
que aconteceu há três anos é “zero”.

“A principal mudança de Alca-
çuz hoje é a vigilância. Nós temos 
equipes que monitoram os pavi-
lhões 24 horas por dia. Isso quer 
dizer que qualquer movimentação 
estranha que possa acontecer já é 
logo controlada pelos agentes”, des-
tacou Jocélio. 

Ao longo dos últimos três anos, 
o complexo penal foi repaginado, 
como mostra esta reportagem do 

Agora RN, a última de uma série 
que lembrou os três anos do massa-
cre de 2017, que deixou 27 mortos.

Hoje, são seis pavilhões -  sen-
do um deles construído do zero. O 
complexo de Nísia Floresta é for-
mado pela penitenciária Doutor 
José Francisco Fernandes, que 
tem os pavilhões 1, 2 e 3 e mais 
o novo pavilhão 4, que foi cons-
truído ano passado e inaugurado 

há menos de 2 meses. A outra 
estrutura é o Presídio Estadual 
Rogério Coutinho Madruga, que 
agora possui dois pavilhões de 
carceragem: o pavilhão 1, que é 
o antigo pavilhão 5 de Alcaçuz, e 
o pavilhão 2, que é o antigo pavi-
lhão 4 de Alcaçuz. Um muro de 
concreto, que foi erguido logo após 
o massacre, é o que divide as duas 
unidades prisionais.

Em 2019, o complexo penal 
não registrou nenhuma fuga, 
motim ou morte graças ao uso 
de novas tecnologias, mudanças 
estruturais e aumento do 
número de agentes. Três 
anos depois do massacre, 261 
policiais penais cuidam dos 
seis pavilhões, onde estão 
custodiados 2.134 reeducandos, 
segundo dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
Para se ter uma ideia, em 14 
de janeiro de 2017 - data que 
explodiu a rebelião dentro do 
presídio -, apenas nove agentes 
prestavam serviço.

No novo pavilhão, 
inaugurado há cerca de dois 
meses, foram construídas 
novas celas de paredes com 
concreto armado e sistema 
de automação, espaços de 
conveniência, guaritas de 
vigilância, alojamento para 
os policiais e salas de aula. 
O prédio também ganhou 
equipamentos como portal 
detector de metais, algemas. Os 
policiais penais têm armas letais 
e não letais.

O pavilhão 4 tem 
capacidade para 432 apenados 
e está com lotação de 220. 
Cerca de 50 deles recebem aulas 
de construção civil em cursos 
preparatórios para o mercado 
de trabalho.

“Antes, aqui era só um 
depósito de presos. Agora, 
nós conseguimos organizar 
e colocar para funcionar de 
forma mais adequada. Estamos 
aguardando novos presos 
para o novo pavilhão. Temos 
vigilância total com os policiais 
nas guaritas e com o sistema de 
monitoramento por câmeras. 
Alcaçuz conta hoje também 
com um body scan, que impede 
a entrada de armas, drogas e 
telefones”, conta o diretor de 
Alcaçuz, Jocélio Barbosa.

O body scan é um aparelho 
de raio-x com tecnologia de 
última geração usado nas visitas. 
As duas cabines com o aparelho 
foram instaladas em agosto 
de 2019 e acabaram com a 
chamada “revista vexatória”, 
antiga reclamação dos familiares 
dos presos. 

O visitante é cadastrado em 
um banco de dados biométrico 
e submetido ao procedimento, 
que dura aproximadamente 
20 segundos. A penitenciária 
também conta com uma 
área destinada à prestação 
de serviços, com enfermeiros, 
assistentes sociais e psicólogos. 
No ano passado, foram 7,2 mil 
atendimentos. As equipes fazem 
atendimento individualizado 
com os presos e controlam 
as medicações para que não 
ocorra comercialização dentro 
das celas. 

Sem fugas, 
mortes ou motins

Em 2019, o complexo penal não registrou nenhuma fuga, motim ou morte

Presídio tem 261 policiais penais que cuidam de seis pavilhões, onde estão custodiados 2.134 reeducandos, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Unidade agora tem o serviço de “body scan”, aparelho de raio-x de última geração

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir / Agora RN
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 16 de janeiro de 2020 a 22 de janeiro de 2020, (Exceto ofertas de 2 e 4 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,79
MAÇO

R$0,99
UNID.

R$

ALFACE CRESPA
Unidade

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/1/2020 A 19/1/2020OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/1/2020 A 17/1/2020OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/1/2020 A 19/1/2020OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/1/2020 A 22/1/2020OFERTAS DE DIAS07

0%
TODOS OS CADERNOS

TERÇA
DA PADARIA

21/1

ALFACE CRESPA

0404 07

Laranja-pera
Granel

Melão Japonês
Granel

Manga Haden
Granel

Cebolinha
Maço 1,89

KG

R$

1,89
KG

R$

1,69
KG

R$0,79
MAÇO

R$

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

2,90
UNID.

R$

Coxão mole bovino
Peça, a partir de:

Kit Salon Hidra
Embalagem 
c/ shampoo 
+ condicionador 
c/ 300ml

Tablete chocolate 
Neugebauer 40% 
Cacau
Unidade c/ 90g

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:
R$ 26,99 kg

R$ 11,89 emb.

R$ 2,99 unid.

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

Biscoito recheado Oreo 
Pacote c/ 90g

Vinho tinto suave 
Pérgola 
Garrafa c/ 1L 

Azeite português 
extravirgem Maria 
Unidade c/ 500ml 

Farinha de trigo 
especial Sarandi
Pacote c/ 25kg 

Refrigerante 
Sukita Uva 
Garrafa c/ 2L

3,99
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$2,89
GARRAFA

R$ 17,39
EMB.

R$

10,79
PCT.

R$ 15,99
PCT.

R$ 16,89
UNID. 

R$ 20,90
PCT.

R$

18,49
GARRAFA

R$ 10,89
UNID.

R$ 56,90
PCT.

R$

15,99
POTE

R$

32,90
PCT.

R$ 17,69
KG

R$25,64
KG

R$

10,69
EMB.

R$

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

Batata corte 
especial Bem 
Brasil 
Pacote c/ 1,05kg

Margarina 
para cozinhar 
Delicata  
Pote c/ 3kg

Camarão 
descascado
e cozido Netuno  
Pote c/ 3kg

Queijo mussarela Ioga  
Peça, a partir de:

9,89
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g

24,90
EMB.

R$ 2,49
GARRAFA

R$

3,09
LATA

R$ 2,05
PCT.

R$ 1,79
UNID.

R$ 0,79
EMB.

R$3,49
LATA

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos 
sabores, garrafa 
c/ 2L

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Creme 
vegetal Hulalá
Unidade c/ 200g

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

Cerveja Devassa 
puro malte 
Lata c/ 473ml

Pão de 
queijo Aro 
Pacote c/ 1kg

Açaí Açaiã 
Grego 
Unidade c/ 900ml

Linguiça 
calabresa Tony 
Pacote c/ 2kg 

Cerveja 
Eisenbahn Pilsen 
Lata c/ 350ml

2,65
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
Urbano
Pacote c/ 1kg

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500ml

Milho de pipoca 
Nota 10
Unidade c/ 500g

0,49
GARRAFA

R$

1,49
UNID.

R$

Açúcar cristal 
m&k
Pacote c/ 1kg

Achocolatado 
Chocolatto
Unidade c/ 400g

Copo 
descartável Aro
Embalagem c/ 100 
unidades c/ 180ml

Seleta de 
legumes Aro
Unidade 
c/ 200g2,05

PCT.

R$

3,99
UNID.

R$

2,29
EMB.

R$

6,45
UNID.

R$ 7,99
UNID.

R$

2,09
UNID.

R$

25kg

Sardinha 
Gomes da Costa
Unidade c/ 84g 2,89

UNID.

R$

Pipoca Salgada 
Boku’s
Embalagem 
c/ 10 unidades 
c/ 45g

Absorvente 
proteção seca  
Always
C/ abas, 
embalagem c/ 8 
unidades

Toalha de 
papel Scala
Embalagem 
c/2 unidades

6,49
EMB.

R$ 2,29
EMB.

R$ 3,45
EMB.

R$

29,90
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha simples Aro
Embalagem 
promocional, leve 
24 e pague 22 
rolos c/ 60m

Arquivo morto 
Of Polidello
Unidade

Lâmpada 
Led Galaxy
9W E-27, Bivolt

Lava-roupas 
concentrado Ariel
Unidade c/ 2L

Ração Balance
Sabor frango, 
pacote c/ 10,1kg

Ração Balance
Sabor frango, 
pacote c/ 18kg

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

Rechaud 
retangular 
de inox Aro
Com 1 cuba, 
capacidade: 8L

Rechaud 
retangular 
de inox Aro
Com 2 cubas, 
capacidade: 8L

25,90
UNID.

R$

59,90
PCT.

R$

259,90
UNID.

R$

109,90
UNID.

R$ 249,90
UNID.

R$

279,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

24,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

Limão Taiti
Granel 2,69

KG

R$

Batata-doce rosada
Granel 2,19

KG

R$

Creme 
de avelã Aro
Unidade c/ 395g

Filé de 
tilápia 
congelado 
Netuno
Pacote 
c/ 800g11,49

UNID.

R$ 26,90
UNID.

R$

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg 2,55

PCT.

R$2,55
PCT.

R$

Ventilador 
Mondial VT-41, 
NV-45, NVT-40    
40cm, 220v

129,90
UNID.

R$ 2,45
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg
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O ex-prefeito de Parnamirim 
Maurício Marques dos Santos 
voltou a criticar nesta quarta-fei-
ra, 15, o atual prefeito, Rosano 
Taveira, seu sucessor e ex-aliado 
político. De acordo com Maurício, 
o gestor municipal – que encer-
ra seu primeiro mandato no fim 
deste ano –, “não está sabendo 
aplicar” recursos arrecadados 
pela Prefeitura, o que explica, 
segundo ele, a ausência de obras 
estruturantes em Parnamirim 
nos últimos três anos.

Em entrevista ao programa “A 
Hora é Agora”, da rádio Agora FM 
(97,9), o ex-prefeito comparou sua 
administração à de Taveira. Mau-
rício lembrou que, durante sua 
gestão (entre 2009 e 2016), com 
os mesmos recursos obtidos pela 
atual administração, foram cons-
truídas nove escolas municipais, 
nove centros infantis e nove uni-
dades básicas de saúde, além de 
terem sido calçadas mais de 700 
ruas, entre outras realizações.

“Dinheiro tem. Foram R$ 1,4 
bilhão arrecadados em três anos. 
Mas a preocupação (da atual ges-
tão) é divulgar. No orçamento que 
foi aprovado para este ano, tem 
R$ 3,25 milhões disponíveis para 
gastar com publicidade de obras. 
Isso daria para abastecer as uni-
dades básicas de saúde durante 
quatro meses, que estão sem me-
dicamento”, afirmou o ex-prefeito.

Ainda segundo o ex-prefeito, 
faltam remédios na Farmácia Bá-
sica de Parnamirim e merendas 
nas escolas. “A Prefeitura de Par-
namirim tem muito dinheiro, mas 
não está sabendo aplicar porque 
não tem planejamento. E quem 
não tem planejamento é porque 
não tem compromisso com o po-
vo”, acrescentou.

O ex-prefeito observa que, 
apesar de, segundo ele, a gestão 
Taveira ter arrecadado R$ 1,4 
bilhão nos últimos três anos, as 
únicas realizações da Prefeitura 
foram a construção de rotatórias 
e a instalação de lâmpadas de 
LED nas áreas centrais da cidade. 
“Com o dinheiro que tem em cai-
xa, era para arrebentar de LED, 
de asfalto, de escolas, praças e não 
era para faltar medicamento nem 
merenda”, destacou Maurício.

Maurício Marques denunciou, 
ainda, que Taveira se apropria de 
realizações que foram idealizadas 
na gestão passada ou que são de 
responsabilidade do Governo do 
Estado. Ele citou as obras de esgo-
tamento sanitário, que são execu-
tadas pela Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) – com contrapartida fi-
nanceira do Município –, e o Cine 
Teatro Municipal Vereador Paulo 
Barbosa da Silva, na Cohabinal.

Ainda sobre o saneamento bá-
sico, o ex-prefeito de Parnamirim 

Prefeito Taveira (esq.) e ex-prefeito Maurício: aliados em 2016 e hoje adversários

Gestão Taveira já arrecadou R$ 1,4 bilhão 
e não tem obras, critica Maurício Marques
Maurício lembrou que, durante sua gestão (entre 2009 e 2016), com os mesmos recursos obtidos pela atual administração, 
foram construídas nove escolas municipais, nove centros infantis e nove unidades básicas de saúde, entre outras realizações

Parnamirim

Cedida

disse duvidar que a obra seja en-
tregue em 2020. “O saneamento 
compõe-se de cinco itens: rede co-
letora, ramais prediais, estações 
elevatórias, estação de tratamen-
to e emissário. Por enquanto, só o 
que está sendo feita é a rede seca, 
a rede coletora”, registrou.

Assim como já havia feito em 
dezembro, em outra entrevista à 
97 FM, Maurício Marques voltou 
a reclamar do que ele classifica 
como “mudança de personalida-
de” de Taveira após a posse como 
prefeito. O ex-prefeito já havia re-
velado que se considerava traído 
pelo atual gestor, mesmo após ter 

trabalhado para elegê-lo em 2016.
“Eu não tenho raiva, não te-

nho ódio. No meu coração, não 
cabe esse comportamento. Agora, 
realmente eu errei e quero pedir 
perdão para Parnamirim. Me per-
doem, porque eu escolhi errado. 
Eu não sabia que o poder mudava 
a personalidade de algumas pes-
soas. Reconheço que errei e peço 
perdão ao povo de Parnamirim. 
Eu quero consertar o erro que eu 
cometi”, afirmou.

Maurício adiantou que preten-
de concorrer à Prefeitura de Par-
namirim nas eleições deste ano, 
mas que pode declinar da candi-

datura caso outro nome da opo-
sição a Taveira apareça melhor 
nas pesquisas. Ele conta que três 
sondagens serão realizadas até 
março para identificar o humor do 
eleitorado.

“Contrariando os céticos, exis-
te oposição sim em Parnamirim, 
e essa oposição se reuniu (na se-
mana passada) durante quatro 
horas. Foi uma conversa aberta, 
franca e sincera. O candidato vai 
nascer desse grupo. Ficou acerta-
do que a chapa sairá desse grupo. 
Quem estiver melhor, será esco-
lhido. Quem não for escolhido, irá 
acompanhar. Eu já me coloquei à 
disposição. Mas, se por qualquer 
motivo, eu não for candidato, eu 
vou estar ao lado daquele que se 
posicionar ao lado do povo. Meu 
lugar é ao lado do povo de Parna-
mirim”, ressaltou.

Segundo Maurício Marques, 
participaram dessa reunião, além 
dele, o padre Antônio Murilo de 
Paiva (anfitrião); a vereadora 
Professora Nilda (prestes a se 
filiar ao PSB); o ex-vereador e ex-
-presidente da Câmara Municipal 
Ricardo Gurgel; o jornalista José 
Pinto Júnior; o tabelião Airene 
Paiva; a advogada Anna Nunes; 
o empresário e líder municipal do 
PV, Santana; a presidente muni-
cipal do PT, Josiane Bezerra; e o 
ex-secretário municipal Márcio 
César.

A demolição do antigo Hotel 
Internacional dos Reis Magos, sím-
bolo do turismo de Natal e marco 
da arquitetura moderna na cidade, 
alcançou os 30% de execução total. 
A previsão é que a derrubada com-
pleta da estrutura seja finalizada 
em até 20 dias.  

Segundo Alexandre Duarte, 
proprietário do Grupo Duarte, a 
empresa responsável por derru-
bar o prédio, o material resultante 
da demolição não será recolhido 
imediatamente do local. Somente 
com a estrutura transformada em 
escombros, os resíduos poderão ser 
destinados para a Duarte Usina de 
Reciclagem, em São José de Mipibu.

O método para derrubar o an-
tigo hotel é mecânico. A estrutura 
de concreto será derrubada com o 

uso de máquinas escavadeiras. Os 
veículos demolem os andares mais 
altos e vão, com isso, pondo abaixo 
o restante do imóvel.

O terreno que abriga o Reis 
Magos pertence ao Grupo Hotéis 
Pernambuco S/A, de Recife (PE). 
A empresa ainda não definiu o que 
será feito no local. 

O processo de demolição do Reis 
Magos era discutido desde 2013. A 
data marca o início de uma dispu-
ta judicial acerca do tombamento 
prédio, que chegou a tramitar em 
quatro processos – três na esfera 
administrativa (Prefeitura, Estado 
e União) e uma na judicial (Justiça 
Federal). De todos os procedimen-
tos, só um ficou indefinido: o que 
tramitou no Governo do Estado.

Diante da demora, a Prefeitura 

do Natal ingressou com uma ação 
em novembro de 2019 exigindo uma 
manifestação final do Governo do 
Estado, ou a autorização para que o 
Município liberasse a demolição.

A autorização para a derruba-
da foi expedida pela Prefeitura do 
Natal no último dia 8 de janeiro. 
Em dezembro, o Município recebeu 
aval do desembargador Vivaldo 
Pinheiro, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, para liberar 
a derrubada caso o Governo do Es-
tado não se pronunciasse acerca da 
preservação do prédio.

No dia anterior ao início da 
demolição, 7 de janeiro, o Esta-
do informou que não conseguiria 
concluir o processo no prazo má-
ximo estipulado pelo desembar-
gador (15 dias).

Demolição do Reis Magos atinge 30% de execução
Praia do Meio

Demolição do Hotel Internacional dos Reis Magos foi iniciada no dia 8 de janeiro

José Aldenir / Agora RN



QUINTA-FEIRA, 16.01.2020 Geral 11

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

TBR
ESCASSEAR

EMILIACIPO
PNALCOOL

DEARTENSA
SEPACR
TACOCIN

FASESDALUA
EDITALIC

ELRBASE
DARROÇAR

PERITOÃT
GNITOMA

BELISCARID
OSOUTONO

Destino;
sorte
(fam.)

Divisão de
estrebaria

Passa por
cima

pulando

O ato de
fazer as
pazes

O "salsão"
(pl.)

Mover a
bola rente
ao chão

Minguar;
rarear 

Meio de 
locomoção
de Tarzã

(HQ)
A boneca
do sítio de

Lobato
(Lit.)

(?) está:
eis aqui

Marca do
infinitivo
verbal

Minguante,
crescente,

nova e
cheia

Cinema
(abrev.)

Ajustado
(o relógio)

Sílaba
de "tribo"

Terceira
letra do
alfabeto

Aviso
oficial de
concursos

Camada
inicial da 
maquia-

gem

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Tribunal 
Regional do
Trabalho
(sigla)

Minuto
(símbolo)

Ícaro
Silva, ator
brasileiro

Isadora
Duncan,
bailarina

Comprimir
a pele com

a ponta
dos dedos 

Antecede
o inverno

Querido, 
em inglês
Bastão de

sinuca

Interjeição
de susto
Conceder

abrigo

Capinar 
Pequeno
pedaço

Nervosa
(fig.)

Agir como
a modelo 

Líquido
destilado

Fiar 

Filtros do
sangue

Técnico
do IML

Antecede
o "H"

Chuva de
granizo 

(?)-shirt,
camiseta

Tira;
arranca

4/dear — tico. 5/roçar. 6/edital. 8/beliscar.

HORÓSCOPO

Procure se unir a pessoas que têm ideias 
e objetivos parecidos com os seus. Você 
terá que driblar algumas diferenças, mas 
vai chegar bem mais longe se souber 
cooperar com os colegas. Você terá 
ideias criativas e inovadoras.

Seu trabalho vai render mais se 
puder ficar no seu canto, com foco 
no que sabe fazer melhor. A manhã é 
extremamente produtiva para quem 
trabalha em casa ou possui um 
negócio de família. 

Você terá coragem e atitude de sobra 
para mudar o que incomoda no seu 
trabalho. Ou ainda para correr atrás de 
um novo emprego, caso esteja sentidno 
insatisfação com o seu. Mire em seus 
objetivos mais ambiciosos. 

Aproveite o início do dia para fazer 
parcerias, trocar ideias com os colegas e 
investir nos seus projetos para o futuro. 
À tarde, você pode precisar de mais 
silêncio e concentração para cumprir as 
tarefas e vai preferir se isolar. 

Mudanças e reformas em casa estão 
favorecidas. À tarde, a Lua vai reforçar 
a sua criatividade e trará mais sorte 
para encarar qualquer desafio. Explore 
sua simpatia no trabalho e nas 
relações em geral. 

Seu signo está ambicioso e você fará tudo 
que estiver ao seu alcance para ganhar 
mais dinheiro e melhorar de vida. Talvez 
queira investir uma grana para melhorar 
seu visual: vá em frente! Amigos podem dar 
uma força importante à tarde. 

Quem trabalha em equipe ou 
sociedade terá muita facilidade para 
dialogar e fazer acordos que agradem a 
todos os lados. À tarde, é provável que 
se preocupe mais com a família ou com 
assuntos de casa. 

Você vai usar toda determinação e 
perseverança do seu signo para atingir 
seus objetivos. No trabalho, será 
exemplo de dedicação, sabedoria e 
responsabilidade. Terá facilidade para 
aprender, ainda mais se estiver de olho 

Se você quer aumentar seus ganhos, a 
ordem dos astros é investir no trabalho. 
Quanto mais se empenhar, mais fácil será 
engordar o bolso. Vale até arrumar um 
segundo emprego: use a criatividade e 
faça contatos. 

Vários astros vão realçar a sua intuição, 
por isso, confie no seu sexto sentido para 
se livrar de pessoas falsas e trapaceiras. 
À tarde, terá muita facilidade para 
aprender e pode se entusiasmar com um 
novo curso ou treinamento. 

Você vai conseguir o que quiser dos 
outros se apostar na simpatia e na 
gentileza. Em vez de críticas e cobranças, 
elogie os colegas pelo que eles fazem 
bem. Pode ter boas oportunidades e 
aumentar seus ganhos à tarde. 

O companheirismo vai deixar tudo mais 
fácil para você. Trabalhe em equipe e 
conte com o apoio de quem confia para 
tudo que precisar. À tarde, a Lua deixará 
suas emoções mais intensas. 

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

Danilo se revolta contra Thelma e sai de sua casa. Lurdes confronta Gilberto, e Miriam afirma que 
encontrará Tânia. Vinícius pede ajuda a Sandro para esconder Amanda. Davi abriga Danilo. Jane 
provoca Matias por conta da decisão de Miranda. Raul cobra que Vinícius lhe traga propostas para 
melhorar a atuação da PWA. Camila confronta Thelma e avisa à sogra que seu filho crescerá longe 
dela. Jane aconselha Thelma a revelar para Danilo sobre o aneurisma. Thelma desabafa com 
Lurdes. Miriam procura por Tânia.

AMOR DE MÃE

Lola não aceita que Julinho vá para o Rio de Janeiro. Emília expulsa Selma de sua casa. Adelaide 
discute com Emília e Justina fica agitada. Inês se lembra de Shirley e Afonso tenta consolar a filha. 
Julinho afirma a Isabel que irá para o Rio de Janeiro mesmo sem o consentimento de mãe. Genu 
tenta convencer Virgulino a aceitar a proposta de Hilton. Justina tem um pesadelo e Adelaide a ajuda, 
contrariando Emília. Virgulino avisa a Lúcio que tomou uma decisão sobre a proposta de Hilton. Osório 
pede para Tião contar o estoque das peças que estão em seu escritório. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto é ovacionado pelos funcionários ao expulsar Diogo da Editora. Patrick recebe os 
amigos em sua festa de despedida. Diogo descobre que suas contas foram bloqueadas. 
Patrick convida Lorena para morar com ele. Pessanha é preso e confirma seu envolvimento 
com Diogo. Machado avisa a Marcos que ele está livre. Silvana passa mal, e Mário a visita. 
Diogo descobre que Gisele está o traindo.

Marcelo insiste para João revelar a verdade a Ruth, mas o menino hesita. Jeff participa 
como finalista da segunda fase do projeto “Geração O11O”. Lindomar começa a ser 
assediado pela imprensa e Arlete recebe jornalistas em sua casa. Raquel vai para a escola 
a pé e suspeita de que esteja sendo perseguida. Devido a fama, Lindomar é obrigado a ir 
para o trabalho disfarçado. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A portaria do Ministério da 
Justiça e da Segurança Pública 
publicada na última terça-feira, 
14, que estabelece uma parceria 
entre a Secretaria de Segurança 
Pública do Rio Grande do Norte e 
a Polícia Federal vai intensificar 
as ações de combate à criminali-
dade em território potiguar, mas 
também servirá para fortalecer 
o termo de cooperação já existen-
te que autoriza a realização de 
operações conjuntas envolvendo 
as forças policiais do RN.

O objetivo da parceria, se-
gundo o secretário da Segurança 
Pública do RN, coronel Francisco 
Araújo Silva, é priorizar ações de 
enfrentamento à criminalidade, 
como por exemplo o combate às 
facções que agem no Estado. 

Recentemente, segundo 
Araújo, foi assinado um termo de 
cooperação entre os governos do 
Ceará e do Rio Grande do Norte 
com o Ministério da Justiça, “que 
nos autoriza a participar, efeti-
vamente, do Centro Integrado de 
Inteligência de Segurança Públi-
ca – Regional Nordeste (CIISP-R-
Nordeste), que fica na cidade de 
Fortaleza”. 

O Centro Integrado, ainda de 
acordo com o secretário, é respon-
sável por apoiar ações de inteli-
gência e pela integração de todas 
as forças de segurança pública do 
Nordeste, como são as polícias 
Civil e Militar, Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal, Polí-
cia Penal, Corpo de Bombeiros e 
polícias técnicas, como é o caso do 
Itep, no Rio Grande do Norte. 

“Ter uma cadeira na Regional 
Nordeste vai nos possibilitar tra-
çar estratégias ainda mais efica-
zes contra o crime organizado. E 
isso é muito importante para as 
ações que estamos desenvolven-

do no Estado”, ressaltou o secre-
tário.

Como exemplo de ações con-
juntas, Araújo citou um trabalho 
de inteligência que vem sendo 
realizado em parceria com as 
policiais de todo o Nordeste, prin-
cipalmente os que fazem divisa 
com o Rio Grande do Norte, como 
Paraíba e Ceará, que enfrentam 
a atuação de facções que vêm 
agindo em várias cidades, cau-
sando muitas mortes em razão da 
disputa por território e o controle 
do comércio ilegal de drogas. 

PORTARIA 
A portaria que detalha a par-

ceria entre a Sesed e a PF foi 
publicada no Diário Oficial da 
União de terça-feira, 14. O docu-
mento é assinado pelo ministro 
Sérgio Moro (Justiça e Seguran-
ça Pública) e estipula a disponibi-
lidade do emprego da Secretaria 
de Operações Integradas (Seopi), 
entidade ligada ao ministério, em 
apoio à Superintendência Regio-
nal de Polícia Federal no RN.

O objetivo da medida é per-
mitir maior integração e troca de 
informações entre as instituições 
de segurança pública.

No Rio Grande do Norte, se-
gundo o Ministério da Justiça, se-
rá designado um gerente de ope-
rações local para desempenhar 
as atribuições para integração do 
Estado no Centro Integrado de 
Comando e Controle Nacional.

A operação da parceria terá 
o apoio logístico da Polícia Fede-
ral no RN, que deverá dispor da 
infraestrutura para o serviço. O 
número de pessoas que será des-
locado para atuar no Rio Grande 
do Norte obedecerá ao planeja-
mento do Ministério da Justiça, 
que já está em atuação.

Termo de cooperação 
com Ceará fortalece 
combate a facções

Segurança

Secretário diz que ter uma cadeira na Regional 
Nordeste vai auxiliar no combate ao crime organizado

Centro Integrado, no Ceará, é responsável por apoiar ações de inteligência e integração

Davi Pinheiro / Governo do Ceará
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A queda do Cruzeiro dentro 
de campo, com o rebaixamento à 
Série B do Campeonato Brasileiro 
em 2019, veio acompanhada por 
gravíssimos problemas financei-
ros. Sob nova realidade esportiva, 
o clube convive com uma equação 
difícil de ser resolvida, pois tem re-
ceita prevista de R$ 80 milhões pa-
ra 2020, com uma dívida, segundo 
seus próprios dirigentes, difícil de 
ser contabilizada, mas que já teria 
chegado aos R$ 800 milhões.

O cenário de descalabro finan-
ceiro é fruto do aumento dos gastos 
nas últimas temporadas, em parte 
pela montagem de um elenco caro 
e cheio de estrelas, com salários 
elevados. Mas também por supos-
tas irregularidades cometidas pela 
antiga gestão, presidida por Wag-
ner Pires de Sá e que tinha Itair 
Machado como homem-forte do de-
partamento do futebol, o que pro-
vocou a abertura de investigação 
pela Polícia Civil de Minas Gerais 
por acusações como falsificação de 
documento particular, falsidade 
ideológica e lavagem de dinheiro.

O rebaixamento no Brasileirão 
e as crises política, financeira e ad-
ministrativa, além de protestos da 
torcida, provocaram a renúncia de 
Wagner e de seus vice-presidentes. 

O comando do Cruzeiro, então, 
passou para as mãos do Núcleo 
Dirigente Transitório, que vem en-
contrando dificuldades para tocar 
o dia-a-dia do clube e até já sofreu 
baixas em sua formação inicial, 
além de recuos no planejamento da 
gestão do clube.

Para viabilizar ações cotidianas 
do Cruzeiro, que teve várias recei-
tas adiantadas pela gestão ante-
rior, o grupo tem buscado recursos. 
Assim, o Cruzeiro espera fechar 
nos próximos dias um empréstimo 
de longo prazo entre R$ 80 milhões 
e R$ 100 milhões que lhe daria al-
gum respiro financeiro para o pa-
gamento de contas mais urgentes. 
“Se sair, pode ser nossa redenção 
para sair do CTI, ir para o quarto e 
começar a tratar da doença”, disse 
Saulo Fróes, presidente do Núcleo 
Gestor Transitório, ao Estado.

Além disso, o clube pretende 
lançar em breve um reformulado 
programa de sócio-torcedor, com a 
expectativa de obter receita men-
sal de R$ 3 milhões, com a ideia de 
revelar publicamente como esses 
recursos estão sendo utilizados. A 
iniciativa, porém, esbarra na preo-
cupação de que o valor arrecadado 
não chegue ao clube, sendo retido 
pela Justiça para o pagamento de 

dívidas, com o bloqueio das contas.
Enquanto isso, o clube fez mu-

danças em seu quadro geral de 
funcionários, com a demissão de 
98 pessoas, muitos deles com sa-
lários em valores praticados acima 
do mercado, o que provocará uma 
economia estimada em R$ 25 mi-
lhões. E em busca de uma redução 
drástica das despesas, o grupo de 
dirigentes havia proposto um teto 
salarial de R$ 150 mil. A ideia, po-
rém, foi abandonada pela gestão, 
que adotou outro limite, de R$ 4 

milhões para a sua folha mensal 
a partir da chegada de Ocimar 
Bolicenho para o cargo de diretor 
executivo de futebol.

Tirar esses planos do papel, po-
rém, não tem sido uma tarefa fácil 
para o Cruzeiro. Muitos jogadores 
do elenco vêm recusando uma ne-
gociação da reduzir os salários. Ou-
tros, com o atraso nos pagamentos, 
acionaram a Justiça para receber o 
que lhes é de direito e se desligar 
do clube.

O caos administrativo e finan-

ceiro tem provocado dois cenários: 
a incerteza sobre qual será o elenco 
para o início da temporada, sendo 
que a estreia no Campeonato Mi-
neiro está agendada para 22 de 
janeiro, e a sensação de impotência 
e incredulidade nos membros do 
Núcleo Gestor Transitório.

Esse grupo é composto por em-
presários com status de sucesso em 
suas áreas, mas pouco afeitos ao co-
tidiano do futebol, se surpreenden-
do com suas características. Não à 
toa, Vittorio Medioli, definido como 
CEO do grupo, e Pedro Lourenço, 
inicialmente apontado para tocar o 
departamento de futebol, deixaram 
a gestão do Cruzeiro. E até Alexan-
dre Mattos, que auxiliaria Bolice-
nho voluntariamente, se desligou 
após menos de uma semana de 
trabalho. “Ele ficou assustado com 
o mundo do futebol, com jogadores 
que não aceitam reduzir o salário, 
sem a sensibilidade de perceber o 
cenário de penúria do clube”, diz 
Fróes, sobre a rápida passagem de 
Lourenço pela gestão do time.

A passagem de um Núcleo Ges-
tor Transitório pelo comando do 
Cruzeiro não deve durar muito. A 
previsão inicial era de que novas 
eleições presidenciais fossem reali-
zadas em junho.

Time do Cruzeiro segue em preparação para o Estadual com incertezas sobre futuro

Com dívidas maiores do que as receitas, 
Cruzeiro busca sobrevivência no futebol
Saldo devedor do clube é dez vezes maior do que o valor arrecadado. Após o rebaixamento para a série B do Brasileirão, 
situação sobre a resistência do time no cenário futebolístico foi colocada em xeque. Parte dos atletas aceitou reduzir salário 

Crise

Igor Sales / Cruzeiro

Marco Aurélio Cunha exter-
nou seu desejo de se candidatar 
à presidência do São Paulo. Ele 
acumula mais de 20 anos de tra-
balho no clube, além de ser con-
selheiro vitalício. Antes apoiador 
do presidente Carlos Augusto de 
Barros e Silva, o Leco, de quem foi 
diretor executivo de futebol no fim 
de 2016, Marco Aurélio agora quer 
mudanças no clube.

Aos 65 anos, ele afirmou que 
tentará se candidatar à presi-
dência do clube após ter recebido 

diversos pedidos de torcedores. 
“Acho que o São Paulo precisa de 
uma visão diferente. Precisa mu-
dar muitas coisas. Tenho mais de 
40 anos no esporte e histórico po-
sitivo no clube. Acho que o futebol 
precisa disso”.

Formado em medicina e espe-
cializado em medicina esportiva, 
Marco Aurélio iniciou sua carreira 
no São Paulo em 1979 como esta-
giário do departamento médico. 
Foi efetivado e comandou a área 
até 1990, tendo participado dos 

títulos do Campeonato Paulista de 
1985, 1987 e 1989 e do Brasileiro 
de 1986.

Após passagens por outros clu-
bes no Brasil e no Japão, Marco 
Aurélio retornou ao São Paulo em 
2002 como superintendente de fu-
tebol. Permaneceu no time tricolor 
até 2011 e acumulou diversos tí-
tulos, como o  Super Paulistão de 
2002, do Paulista, da Libertadores 
e do Mundial de 2005, e dos Bra-
sileiros de 2006, 2007 e 2008, até 
seguir rumo à CBF. Doutor Marco Aurélio Cunha já está há mais de 20 anos como funcionário do clube

Marco Aurélio Cunha diz que 
Tricolor precisa de mudanças

São Paulo
Lucas Figueiredo / CBF
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A queda do Cruzeiro dentro 
de campo, com o rebaixamento à 
Série B do Campeonato Brasileiro 
em 2019, veio acompanhada por 
gravíssimos problemas financei-
ros. Sob nova realidade esportiva, 
o clube convive com uma equação 
difícil de ser resolvida, pois tem re-
ceita prevista de R$ 80 milhões pa-
ra 2020, com uma dívida, segundo 
seus próprios dirigentes, difícil de 
ser contabilizada, mas que já teria 
chegado aos R$ 800 milhões.

O cenário de descalabro finan-
ceiro é fruto do aumento dos gastos 
nas últimas temporadas, em parte 
pela montagem de um elenco caro 
e cheio de estrelas, com salários 
elevados. Mas também por supos-
tas irregularidades cometidas pela 
antiga gestão, presidida por Wag-
ner Pires de Sá e que tinha Itair 
Machado como homem-forte do de-
partamento do futebol, o que pro-
vocou a abertura de investigação 
pela Polícia Civil de Minas Gerais 
por acusações como falsificação de 
documento particular, falsidade 
ideológica e lavagem de dinheiro.

O rebaixamento no Brasileirão 
e as crises política, financeira e ad-
ministrativa, além de protestos da 
torcida, provocaram a renúncia de 
Wagner e de seus vice-presidentes. 

O comando do Cruzeiro, então, 
passou para as mãos do Núcleo 
Dirigente Transitório, que vem en-
contrando dificuldades para tocar 
o dia-a-dia do clube e até já sofreu 
baixas em sua formação inicial, 
além de recuos no planejamento da 
gestão do clube.

Para viabilizar ações cotidianas 
do Cruzeiro, que teve várias recei-
tas adiantadas pela gestão ante-
rior, o grupo tem buscado recursos. 
Assim, o Cruzeiro espera fechar 
nos próximos dias um empréstimo 
de longo prazo entre R$ 80 milhões 
e R$ 100 milhões que lhe daria al-
gum respiro financeiro para o pa-
gamento de contas mais urgentes. 
“Se sair, pode ser nossa redenção 
para sair do CTI, ir para o quarto e 
começar a tratar da doença”, disse 
Saulo Fróes, presidente do Núcleo 
Gestor Transitório, ao Estado.

Além disso, o clube pretende 
lançar em breve um reformulado 
programa de sócio-torcedor, com a 
expectativa de obter receita men-
sal de R$ 3 milhões, com a ideia de 
revelar publicamente como esses 
recursos estão sendo utilizados. A 
iniciativa, porém, esbarra na preo-
cupação de que o valor arrecadado 
não chegue ao clube, sendo retido 
pela Justiça para o pagamento de 

dívidas, com o bloqueio das contas.
Enquanto isso, o clube fez mu-

danças em seu quadro geral de 
funcionários, com a demissão de 
98 pessoas, muitos deles com sa-
lários em valores praticados acima 
do mercado, o que provocará uma 
economia estimada em R$ 25 mi-
lhões. E em busca de uma redução 
drástica das despesas, o grupo de 
dirigentes havia proposto um teto 
salarial de R$ 150 mil. A ideia, po-
rém, foi abandonada pela gestão, 
que adotou outro limite, de R$ 4 

milhões para a sua folha mensal 
a partir da chegada de Ocimar 
Bolicenho para o cargo de diretor 
executivo de futebol.

Tirar esses planos do papel, po-
rém, não tem sido uma tarefa fácil 
para o Cruzeiro. Muitos jogadores 
do elenco vêm recusando uma ne-
gociação da reduzir os salários. Ou-
tros, com o atraso nos pagamentos, 
acionaram a Justiça para receber o 
que lhes é de direito e se desligar 
do clube.

O caos administrativo e finan-

ceiro tem provocado dois cenários: 
a incerteza sobre qual será o elenco 
para o início da temporada, sendo 
que a estreia no Campeonato Mi-
neiro está agendada para 22 de 
janeiro, e a sensação de impotência 
e incredulidade nos membros do 
Núcleo Gestor Transitório.

Esse grupo é composto por em-
presários com status de sucesso em 
suas áreas, mas pouco afeitos ao co-
tidiano do futebol, se surpreenden-
do com suas características. Não à 
toa, Vittorio Medioli, definido como 
CEO do grupo, e Pedro Lourenço, 
inicialmente apontado para tocar o 
departamento de futebol, deixaram 
a gestão do Cruzeiro. E até Alexan-
dre Mattos, que auxiliaria Bolice-
nho voluntariamente, se desligou 
após menos de uma semana de 
trabalho. “Ele ficou assustado com 
o mundo do futebol, com jogadores 
que não aceitam reduzir o salário, 
sem a sensibilidade de perceber o 
cenário de penúria do clube”, diz 
Fróes, sobre a rápida passagem de 
Lourenço pela gestão do time.

A passagem de um Núcleo Ges-
tor Transitório pelo comando do 
Cruzeiro não deve durar muito. A 
previsão inicial era de que novas 
eleições presidenciais fossem reali-
zadas em junho.

Time do Cruzeiro segue em preparação para o Estadual com incertezas sobre futuro

Com dívidas maiores do que as receitas, 
Cruzeiro busca sobrevivência no futebol
Saldo devedor do clube é dez vezes maior do que o valor arrecadado. Após o rebaixamento para a série B do Brasileirão, 
situação sobre a resistência do time no cenário futebolístico foi colocada em xeque. Parte dos atletas aceitou reduzir salário 

Crise

Igor Sales / Cruzeiro

Marco Aurélio Cunha exter-
nou seu desejo de se candidatar 
à presidência do São Paulo. Ele 
acumula mais de 20 anos de tra-
balho no clube, além de ser con-
selheiro vitalício. Antes apoiador 
do presidente Carlos Augusto de 
Barros e Silva, o Leco, de quem foi 
diretor executivo de futebol no fim 
de 2016, Marco Aurélio agora quer 
mudanças no clube.

Aos 65 anos, ele afirmou que 
tentará se candidatar à presi-
dência do clube após ter recebido 

diversos pedidos de torcedores. 
“Acho que o São Paulo precisa de 
uma visão diferente. Precisa mu-
dar muitas coisas. Tenho mais de 
40 anos no esporte e histórico po-
sitivo no clube. Acho que o futebol 
precisa disso”.

Formado em medicina e espe-
cializado em medicina esportiva, 
Marco Aurélio iniciou sua carreira 
no São Paulo em 1979 como esta-
giário do departamento médico. 
Foi efetivado e comandou a área 
até 1990, tendo participado dos 

títulos do Campeonato Paulista de 
1985, 1987 e 1989 e do Brasileiro 
de 1986.

Após passagens por outros clu-
bes no Brasil e no Japão, Marco 
Aurélio retornou ao São Paulo em 
2002 como superintendente de fu-
tebol. Permaneceu no time tricolor 
até 2011 e acumulou diversos tí-
tulos, como o  Super Paulistão de 
2002, do Paulista, da Libertadores 
e do Mundial de 2005, e dos Bra-
sileiros de 2006, 2007 e 2008, até 
seguir rumo à CBF. Doutor Marco Aurélio Cunha já está há mais de 20 anos como funcionário do clube

Marco Aurélio Cunha diz que 
Tricolor precisa de mudanças

São Paulo
Lucas Figueiredo / CBF
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Mesmo ainda sem con-
tratar reforços, o Palmeiras 
tem motivos para comemorar 
as movimentações durante a 
atual janela de transferên-
cias. As negociações conduzi-
das pela diretoria alviverde 
para a saída de jogadores já 
renderam cerca de R$ 57,5 
milhões. A última delas foi o 
acordo com o Barcelona pelo 
volante Matheus Fernandes. 
Entre operações de venda e 
empréstimos, o montante re-
cebido é bem próximo à meta 
estipulada no orçamento da 
temporada.

No fim do ano passado, 
o Palmeiras estipulou na 
previsão orçamentária para 
2020 receber até R$ 60 mi-
lhões com as negociações de 
saídas de jogadores nesta 
temporada. Ainda no primei-
ro mês do ano, a equipe está 
bem perto de bater essa cifra. 
Duas grandes vendas neste 
início de mês impulsionaram 
a entrada desses recursos: o 
clube receberá R$ 24 milhões 
por 75% dos direitos econômi-
cos de Matheus Fernandes e 
embolsou R$ 17,5 milhões re-
ferentes aos 70% dos direitos 
do atacante Artur, negociado 
com o Red Bull Bragantino 
por R$ 25 milhões.

Essas duas negociações 
ainda podem render mais 
recursos ao Palmeiras futu-
ramente. O clube alviverde 
encaminhou no acordo com o 
Barcelona por Matheus Fer-
nandes o recebimento de até 
R$ 18 milhões em bônus, de 
acordo com metas por atu-
ações em partidas. Já com 
Artur, o clube alviverde ain-
da manteve 10% dos direitos 
econômicos do atleta e poderá 
lucrar em uma futura venda.

O Palmeiras também re-
cebeu R$ 16 milhões em ou-
tras três negociações. A mais 
lucrativa delas foi a venda do 
zagueiro Thiago Martins ao 
Yokohama Marinos, do Ja-
pão, por R$ 8 milhões. 

Palmeiras se 
aproxima de 
meta financeira 
prevista para ano

Finanças

Volante Matheus Fernandes

Cesar Greco / Ag Palmeiras

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAVALCANTI E ROCHA LTDA, CNPJ: 04.652.899/0001-88, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a Licença de Operação 
com prazo de validade até 13/01/2026 em favor do empreendimento Revenda de combustíveis líquidos 
(Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Etanol, Diesel Comum, Diesel S-10), com capacidade de armaze-
namento de 75 m3 localizado na Rodovia RN 61, km 04, s/n, Monte Castelo, Arez/RN, CEP: 59170-000.
 

José Vasconcelos da Rocha Júnior
Sócio Diretor

COOPEN - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE NATAL
CNPJ: 03.812.402/0001-89 – NIRE: 24.4.0000352-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPEN - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE NATAL, no uso das atribuições es-
tatutárias conferidas pelo inciso V do art. 41, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 27 (vinte 
e sete), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em sua sede social, situada 
na Rua São Martinho, n° 461, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN - CEP: 59115-610, no dia 31 
de janeiro de 2020 (sexta-feira), em primeira convocação às 08h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 09h (nove horas), no 
mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de cooperados; e persistindo 
a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 10h (dez horas), no mesmo dia e local, 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I - Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço 
Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação dos 
valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2020; VI - Outros assuntos não deliberativos de interesse 
social. Natal/RN, 16 de janeiro de 2020.

Antônio Adriano de Souza 
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que está aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 – TIPO TÉNICA E 
PREÇO, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CUNHO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN COM RELAÇÃO AO ROYALTYES. 
A sessão pública dar-se-á no dia 05/03/2020, às 09h00, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00 às 
14h00. Macaíba/RN, 15/01/2020. CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO, CPF: n° 000.937.934-40, torna Público que requereu 
ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA,  de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de Nízia Floresta-RN.

GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO 
Arrendatário

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020
 
O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colo-
nizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado do Rio Grande do Norte – SECOVI/
RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, sediado na Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, Sala 202, 
Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 59056-000, Natal/RN, com base territorial no Estado do Rio Grande 
do Norte, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA às Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, Incorporadoras de 
Imóveis, Loteadoras, Colonizadoras e Urbanizadoras, optantes pelo pagamento da Contribuição Sindical 
Patronal de 2020, conforme artigos 578 e 579 da CLT, que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 
31 de janeiro de 2020, de acordo com os valores da tabela expedida pela CNC, para o exercício de 2020, 
e, após esse prazo, será atualizado na forma do art. 600 da CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana será enviada pela via postal ou, em caso de não recebimento e havendo interesse no 
pagamento, poderá ser obtida através do site www.secovirn.com.br, solicitada pelo telefone (84) 3223-
6687 ou e-mail contato@secovirn.com.br. 

Natal/RN, 16 de janeiro de 2020.
Renato Alexandre Maciel Gomes Netto

Presidente.

CNC
FECOMÉRCIO RN 
SINDILOJAS RN 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2020
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, 
ColoO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DE SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE convoca os empresários do segmento varejista do comércio do Estado do Rio Grande do 
Norte, para recolherem a Contribuição Sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da Consolidação das 
Leis de Trabalho—CLT, com encerramento do prazo no dia 31 de janeiro de 2020, a qual deverá ser 
recolhida em agencia bancária pertencente à rede arrecadadora de tributos federais. A partir do dia 31 
de janeiro de 2020 os recolhimentos somente poderão ser efetuados nas agências da Caixa Econômica 
Federal. O recolhimento dessa contribuição fortalece seu sindicato. Maiores informações serão prestadas 
diretamente na sede do Sindicato, à rua Açu, nº 506, Tirol ou através dos telefones 3211-7522 / 3211-8924
nizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado do Rio Grande do Norte – SECOVI/
RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, sediado na Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, Sala 202, 
Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 59056-000, Natal/RN, com base territorial no Estado do Rio Grande 
do Norte, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA às Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, Incorporadoras de 
Imóveis, Loteadoras, Colonizadoras e Urbanizadoras, optantes pelo pagamento da Contribuição Sindical 
Patronal de 2020, conforme artigos 578 e 579 da CLT, que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 
31 de janeiro de 2020, de acordo com os valores da tabela expedida pela CNC, para o exercício de 2020, 
e, após esse prazo, será atualizado na forma do art. 600 da CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana será enviada pela via postal ou, em caso de não recebimento e havendo interesse no 
pagamento, poderá ser obtida através do site www.secovirn.com.br, solicitada pelo telefone (84) 3223-
6687 ou e-mail contato@secovirn.com.br.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RN - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
Com fundamento no Art. 15, 18 “a” e 21º Parágrafo único,  do Estatuto Sindical vigente, ficam convocados 
os representantes das empresas associadas para realização de uma Assembléia Geral Extraordinária, 
a se realizar no próximo dia 20 (vinte)  de Janeiro do corrente, em primeira convocação às 16:00 horas, 
com a maioria simples dos associados com direito a voto, ou não havendo este “quorum”, às 17:00 horas 
com os associados presentes, no prédio situado na Rua Raimundo Chaves, 2182 – 1º andar, Candelária, 
nesta Capital, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:: 1) Apreciar  as propostas 
de Convenção Coletiva 2019-2020,  bem como autorizar a negociação das mesmas, incluindo reajuste 
salarial, cláusulas sociais, taxas sindicais, dentre outras, com os seguintes Sindicatos representantes 
dos Trabalhadores: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIV 
E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO RN; SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES 
NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, LEVE E PESADA, INDUSTRIA E PRODUTOS 
DE CIMENTO, SINDICATO INTERMUNICIPAL TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RAMO 
DA CONSTR. PESADA, MONTAGENS INDUSTRIA, HIDRAUL., INSTAL., USINA DE CONCRETOS, 
PROD. ARTEFATOS DE CIMENTO, CAL E GESSO; FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS 
INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Natal, 16 de Janeiro de 2020. 
Silvio de Araújo Bezerra

 Presidente.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Imunizadora e Limpadora Potiguar LTDA, CNPJ nº 08.292.401/0001/74, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação nº 2017-105921/TEC/RLO-0038 da Base de Apoio e Escritório da 
Imunizadora e Limpadora Potiguar Ltda., em área construída de 1.830,00 m² , localizada na Rua Pedrinho 
Bezerra, nº 1991, Felipe Camarão, Natal-RN.

Edson Bezerra de Oliveira
DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Mar De Pipa Empreendimentos e Participações LTDA-EPP, CNPJ 25.348.221/0001-86, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Operação para o empreendimento para fins de hospedagem, localizada na Av. 
Baia dos Golfinhos s/n. Praia de Pipa. Tibau do Sul CEP 59.178-000

Sócio Administrativo
Luciano Gonçalves Faria

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Prévia, com prazo de validade até 10/01/2022, em favor do empreendimento para pesquisa mine-
ral da substância ferro, localizado na zona rural nos municípios Lagoa de Velhos/RN e Serra Caiada/RN.

Henio Santana de Paiva
Coordenador de Projetos Minerais

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO RM LTDA inscrito sobre CNPJ: 07.939.638/0001-31, torna público que requer do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação Licença 
de Operação   de nº 2014-071822/TEC/LO-0073 para um Transporte de Combustíveis líquidos automoti-
vos com capacidade de 26.700 TON, localizado na Rodovia RN 087– Sitio Clavinote – Lagoa Nova - RN

JOSÉ JEOMAR DE MEDEIROS
Sócio-Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema, as seguintes licenças:
RLO para a extração de Quartzito, para fins ornamentais, localizada no Sítio Catunda, Zona Rural do 
Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.183/2006;
RLO para a extração de Granito, para fins ornamentais, localizada no Sítio São Teodósio, Zona Rural do 
Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.278/1999;

Sebastião Campos de Melo 
Diretor

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 
3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi gura como Fiduciante IUKI JULIA 
KUBO, brasileira, secretária, solteira, RG nº 02549646919-DETRAN/RN, CPF nº 595.055.080-34, residente e 
domiciliada à Rua Luciano Bahia, 1855, bairro Capim Macio, em Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de janeiro de 2020, às 11:00 horas, à Rua 
Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 185.273,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído apartamento residencial, nº 304, do terceiro pavimento (2º andar), integrante do empreendimento 
denominado “RESIDENCIAL PORTO PRINCIPE B”, situado à Rua Santa Cruz (antiga Rua Projetada), nº 55, 
no bairro Parque dos Eucaliptos, zona de expansão urbana deste Município; construído em alvenaria de tijolos 
cerâmicos, cobertura em telhas coloniais/laje inclinada, piso em cerâmica, esquadrias em madeira/alumínio e 
vidro, revestimento em cerâmica de piso à teto para os BWC’s e cozinha; composto de terraço, sala de estar/
jantar, circulação, dois dormitórios simples e um dormitório suíte com BWC, um BWC social, cozinha e área de 
serviço; com uma área construída de 68,7075m², sendo 64,50m² de área privativa e 4,2075m² de área de uso 
comum; abrangendo uma fração ideal de 0,0625 ou 6,25%, equivalente a 56,25m² do terreno próprio, constituído 
pelos lotes 06 e 08, ambos da quadra 04, do loteamento “Planalto do Jiqui I”, medindo 900,00m² (novecentos 
metros quadrados) de superfície; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta localizada ao lado do 
bloco. Imóvel objeto da matrícula nº 33263, do 1º Ofício de Notas-Comarca de Parnamirim/RN. Obs: Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 28 de janeiro de 2020, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 120.564,62. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.
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Um balanço financeiro divulga-
do pelo América aponta que, no pri-
meiro mês da nova gestão, do pre-
sidente Leonardo Bezerra, o clube 
registrou saldo positivo nas contas. 
De acordo com o relatório, o time 
teve um superávit de R$ 23.627,60 
no período entre 12 de dezembro de 
2019 (dia em que Leonardo tomou 
posse) até o dia 31 do mesmo mês. 
Este valor somado ao montante re-
manescente do balanço anterior é 
equivalente a R$ 55.821, 37.

Ainda segundo o balanço, o 
maior gasto do clube é com o pa-
gamento de funcionários. Ao todo, 
no período ao qual o relatório se 
refere, foram gastos R$ 239.948,22 
com despesas com pessoal. A maior 
fonte de renda do clube foi escla-
recida como “Outras receitas”, em 
que o time alvirrubro conseguiu 

arrecadar R$ 320.149,76.
Apesar do saldo positivo neste 

relatório, o clube segue como um 
dos maiores devedores inscritos 
na dívida ativa na Tributação de 
Natal. O time é o 13º na lista, com 
débito de R$ 16,6 milhões.

A divulgação dos balanços é 
promessa da campanha de Leo-
nardo Bezerra. Ele quer ampliar a 
transparência do clube em relação 
à gestão financeira. O presidente 
foi empossado no cargo no dia 12 
de dezembro de 2019.

Após fazer dois jogos sem tor-
cida, devido a uma punição esta-
belecida pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD), no início do 
Campeonato Potiguar, o clube al-
virrubro pode ainda melhorar suas 
receitas devido ao público que irá 
comparecer aos jogos. Presidente do América, Leonardo Bezerra está à frente do comando do clube alvirrubro desde o dia 12 de dezembro de 2019

Em primeiro mês da nova administração, 
América registra saldo positivo nas contas
De acordo com o balanço divulgado pelo time alvirrubro, administração Leonardo Bezerra conseguiu fechar as contas,
do período entre os dias 12 e 31 de dezembro, com superávit de mais de R$ 23 mil. Maior despesa é com funcionários

Balanço

José Aldenir / Agora RN

O atacante Raniel, de 23 anos, 
foi apresentado no CT Rei Pelé 
como reforço para o Santos para 
a temporada 2020. Vindo do São 
Paulo, time no qual atuou em ape-
nas 14 jogos (com um gol marcado) 
no ano passado, o jogador assinou 
contrato até o fim de 2023.

Raniel encara esta oportunida-
de na equipe de Vila Belmiro como 
um recomeço. “Sempre tive o DNA 
ofensivo. Velocidade, buscar o gol... 
É isso que eu gosto. Não hesitei. 
Quis fazer parte desse grupo, pois 
tenho certeza que é onde vou me 
sentir bem. Parece que estou indo 
para um lugar que já passei por lá. 
Espero que isso venha a acontecer. 
Creio que pelo ano de 2019, é um 
recomeço sim. Creio que será dife-
rente. Não tenho dúvida disso. Vou 
dar meu máximo. Vai ser bom para 
mim. Estou dedicado, focado e acho 
que vai ser diferente”, disse.

O novo atleta santista aprovei-
tou para comentar os testes feitos 
por Jesualdo Ferreira, o novo téc-
nico do Peixe, durante os primeiros 
treinamentos. “Todos os jogadores 
para ele são importantes. Sempre 
roda o grupo, coloca todos para 
jogar no time titular. Passa para 
todos os atletas que todos têm va-

lor, que todos estão concorrendo. 
Isso faz com que você se sinta va-
lorizado. Ele trata da mesma for-
ma, inclusive os que não estavam 
jogando. Isso é tudo para o jogador. 
Quando temos isso, a gente produz 
muito mais”, falou o atacante.

A disputa por uma vaga na 
equipe vai ser intensa. Raniel terá 
como concorrentes Eduardo Sasha, 
autor de 14 gols na temporada pas-
sada, além de Uribe e Kaio Jorge, 
com boa participação nas catego-

rias de base. “Chego para brigar por 
posição, tem jogadores experientes. 
Sem vaidade. Sou de várias posi-
ções. Prefiro jogar de centroavante, 
mas estou à disposição para atuar 
também como ponta ou meia”.

“Quando muda de ambiente, 
a gente se sente mais motivado. 
Tenho fé de que vai acontecer. Tor-
cida pode esperar que vou brigar 
bastante dentro do campo, fazer 
meu melhor. Se Deus quiser, vai 
ser um ano bom”, encerrou.

Atacante de 23 anos elogiou treinamento comandado pelo técnico Jesualdo Ferreira

Após passagem ruim no São Paulo, 
Raniel quer recomeçar no Santos

Nova chance

Ivan Sorti / Santos

Assu pode ter dois novos 
jogadores relacionados para a 
partida diante do Santa Cruz 

Novidades

Mais dois reforços foram 
anunciados pelo Assu para a 
disputa da sequência do Cam-
peonato Potiguar. Lucas Silva 
e Mateus Cotrim já estão à 
disposição do técnico Jocian 
Bento para o jogo desta quin-
ta-feira, 16, contra o Santa 
Cruz de Natal, no estádio Ed-
garzão, no interior.

O atacante Lucas Silva, de 
25 anos, é natural de Brasília. 
O jogador é cria da base do 
Vasco da Gama-RJ e tem pas-
sagens pelo Gama-DF, pelo 
Brasilense-DF e estava recen-
temente no Paaek FC, clube 
do Chipre. Já Mateus Cotrim, 
de 21 anos, é goleiro. Oriundo 
de Goiás, o jogador tem pas-
sagens pelo Kriens, da Suíça, 
Santa Cruz-PE e Retro FC 
Brasil-PE.

Ambos atletas já estão re-
gularizados com os nomes no 
Boletim Informativo Diário 
(BID), da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), e 
devem estrear já nesta quarta 
rodada do estadual.

Após levar 7 a 0 do Amé-
rica, na sua primeira derrota 
nesta temporada, o “Cama-
leão do Vale” tem, neste jogo, 
a oportunidade para tentar se 
redimir na competição, contra 
o Santa Cruz de Natal.

Apesar de ter sofrido ape-
nas sua primeira derrota, o 
Assu ainda não venceu. Com 
apenas dois pontos em três jo-
gos disputados, a situação do 
time assuense não é das mais 
confortáveis. O time precisa 
vencer para se manter vivo na 
competição. 

O “Camaleão do Vale” 
ocupa atualmente a sexta 
posição. À frente apenas do 
Palmeira e do Força e Luz. 
Adversários diretos contra o 
rebaixamento no Estadual.

Diante da pressão pela 
vitória, o Assu volta aos gra-
mados para enfrentar o Santa 
Cruz de Natal, às 20h. Com os 
novos nomes que o time con-
tratou, a expectativa é de me-
lhoria no futebol apresentado 
em campo.
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ABC e Potiguar de Mossoró em-
pataram em 2 a 2, na noite desta 
quarta-feira, 15, na Arena das Du-
nas, em partida válida pela quarta 
rodada do Campeonato Potiguar. 
Os gols do Alvinegro foram marca-
dos por Núbio Flávio e Wallyson. 
Maykinho e Val Paraíba fizeram 
para o time mossoroense.

No início da partida, a impres-
são era de que seria um jogo sem 
muitos sustos para o ABC. O ata-
cante Wallyson com um posicio-
namento mais centralizado ditava 
o ritmo da partida como queria. E 
foi dos pés dele de onde a jogada do 
primeiro gol saiu. Após bom lan-
çamento do “Mago”, Núbio Flávio 
recebeu livre e tocou na saída do 
goleiro para abrir o placar.

Depois do gol sofrido, o Poti-
guar parecia que não conseguia 
esboçar uma reação. O goleiro do ti-
me “Macho”, Wadson, salvou duas 
chances claras de gol do Alvinegro.  
Mas, após as boas defesas, Wadson 
saiu de forma desajeitada e derru-
bou Jailson na área. Pênalti para 
o ABC. Wallyson, recompensado 
pela boa partida que fazia, bateu o 
pênalti e marcou o segundo do time 
abecedista.  

Com a vantagem ampliada, a 
equipe do ABC deixou o ritmo cair. 
Devido a isto, o Potiguar começou a 
ter mais chances no jogo. O lateral do 

clube mossoroense, Rossales, junto 
do meia Maykinho, eram as grandes 
armas para a chegada ao gol.  

O primeiro tempo chegava ao 
fim, quando Maykinho, aos 46 mi-
nutos, fez valer o volume de jogo 
do Potiguar de Mossoró e, após co-

brança de escanteio, diminuiu para 
os mossoroenses. 2 a 1 no placar da 
Arena das Dunas.

A volta para o segundo tempo 
foi conturbada para o alvinegro de 
Natal. Logo nos primeiros minutos, 
o técnico Francisco Diá, que tinha 

acabado de receber um cartão 
amarelo por reclamação, chutou 
uma garrafa de água em um atleta 
do time de Mossoró. O árbitro Al-
ciney Santos Araújo viu e resolveu 
expulsar o treinador abecedista. 
Sem Diá, o auxiliar Romildo Freire 

assumiu o comando.
O Potiguar, que já começava 

a gostar da partida, aproveitou-se 
do mau momento do ABC no jogo 
e tomou fôlego e começou a levar 
mais perigo para o gol abecedista. 
Após tanto insistir, o time “Macho” 
chegou ao empate. Em mais uma 
cobrança de escanteio, Val Paraíba 
recebeu e igualou o marcador.

Depois do empate, pouco se 
fez na partida. Para o Potiguar, o 
resultado era o ideal e apenas se-
gurou. O ABC sentiu o cansaço e 
sequer assustou o time de Mossoró. 
O 2 a 2 persistiu e foi o placar final 
do jogo.

No início da semana, o alvine-
gro chegou a solicitar o exame an-
tidoping dos jogadores do Potiguar, 
por ter ouvido comentários de os 
atletas chegariam “turbinados” 
para o jogo. O resultado do teste 
ainda será avaliado para depois ser 
divulgado.

Com o resultado, o time alvine-
gro chegou aos dez pontos e viu o 
América abrir dois de vantagem, 
na tabela do Estadual. A próxima 
partida do ABC será no domingo, 
15. O clube enfrentará o Santa 
Cruz de Natal, no estádio Fras-
queirão, em Natal, às 16h. Já o Po-
tiguar enfrentará o Força e Luz, no 
Nogueirão, em Mossoró, também 
no domingo, às 17h.

Jogo aconteceu na Arena das Dunas porque Frasqueirão, casa do ABC, está sem laudo de segurança da Polícia Militar do RN

ABC abre 2 a 0, mas cede empate para
o Potiguar e vê líder abrir vantagem
Alvinegro sai na frente, mas não consegue segurar o placar. Agora, continua na segunda colocação do Estadual,
mas com dois pontos a menos que o América, líder da competição. Próximo jogo das duas equipes será no domingo

Estadual

José Aldenir / Agora RN

O América venceu o Globo por 
2 a 0, na noite desta quarta-feira, 
15, no estádio Barrettão, em Cea-
rá-Mirim. Os gols da partida foram 
marcados por Wallace Pernam-
bucano e Dione. Com a vitória do 
time alvirrubro e o tropeço do ABC, 
diante do Potiguar de Mossoró, a 
equipe americana se isolou na lide-
rança do Campeonato Potiguar. 

A primeira etapa do jogo foi 
complicada para o América. Com o 
mando de campo, a “Águia” de Ce-
ará-Mirim segurou o primeiro tem-
po inteiro, com boas chances até 
de sair na frente do placar. O bom 
entrosamento do Globo, junto com 
a habilidade do atacante Gabriel, 
fez o goleiro americano, Ewerton, 
trabalhar mais do que nas outras 
partidas.  

O América também não se 

deixou dominar. Daniel Costa foi 
o principal nome do time alvir-
rubro na primeira parte do jogo, 
quando criou as principais chan-
ces de gol e cadenciou o ritmo pelo 
meio campo, como vem fazendo 
nos últimos jogos. 

No segundo tempo, após algu-
mas mexidas do técnico do Globo, 
Renatinho Potiguar, a equipe caiu 
de rendimento. Com isto, o Améri-
ca e o seu melhor ataque da com-
petição resolveram entrar em ação. 
Após confusão na área, o árbitro 
marcou pênalti. O centroavante 
americano, Wallace Pernambu-
cano, pegou a bola e cobrou. 1 a 0 
para o alvirrubro. 

Depois do primeiro gol a equipe 
americana cresceu no jogo. Dione 
era o principal nome ofensivo pe-
los lados do campo, mas foi dentro 

da área que o atleta deixou seu 
nome no jogo. Após cruzamento, 
Dione cabeceou como um “camisa 
9” e fez o segundo do América. Na 
comemoração, o jogador subiu no 
alambrado e recebeu o segundo 
amarelo, sendo expulso do jogo. 

Apesar de ter um a menos, o 
alvirrubro pouco sofreu. O Globo 
sentiu o golpe dos dois gols e sequer 
levou perigo novamente à meta de 
Ewerton. 

O resultado deu tranquilidade 
para o América no Estadual. Pela 
primeira vez nesta edição, o clube 
abre vantagem do vice-líder, após o 
ABC empatar em 2 a 2 com o Poti-
guar. Com 12 pontos em quatro jo-
gos, o América volta a campo para 
enfrentar o Palmeira, no Nazare-
não, em Goaianinha, no domingo, 
19, às 16h. Dione marcou um dos gols da vitória e logo depois foi expulso, por segundo amarelo

América vence Globo fora de casa e se isola na ponta
2 a 0

Canindé Pereira / América


