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A
Portal do Agora RN 
bate novo recorde 
de acesso em 2020
Foi quase 1,7 milhão de 
visualizações no primeiro bimestre 
deste ano, segundo dados do 
Google Analytics. Mais uma marca e 
tanto para comemorar. 

Novo recorde 06

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

José Aldenir / Agora RN

Esporte 15 e 16

Em Natal, pacientes com suspeita de 
coronavírus terão prioridade nas UPAs

Saúde 08

América se dá bem contra o 
Santa Cruz de  Natal na Arena
Com boa parte do time reserva, os americanos sairam com vitoria e 
poderiam ter feito mais contra um adversário desfalcado 

ABC FC / Divulgação

STF autoriza 
desbloqueio de 
contas da Caern

Decisão 07

Infraestrutura 07

RN tem 70 prefeituras 
que não cumprem lei 
da transparência

Novas alíquotas de 
contribuição entram 
em vigor no País

Parnamirim: MP 
segue investigando 
“farra das diárias”

Dados do Tribunal de Contas 
apontam que 70 prefeituras e 141 
câmaras apresentaram baixo nível 
de atendimento às exigências legais

No regime geral, as novas taxas 
valerão para contribuintes 
empregados na iniciativa privada
e para trabalhadores avulsos

Em 2019, Câmara pagou mais de R$ 
419 mil em diárias para vereadores 
irem a eventos fora do Estado. 
Parlamentares não explicam gastos

Ranking 04 Previdência 03 Câmara Municipal 03

Porto continua 
sem certificado
de segurança
Um ano após as maiores 
apreensões de cocaína no porto 
de Natal, a Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte ainda 
não atualizou o documento

José Aldenir / Agora RN

Mais de R$ 24 milhões seria 
utilizado para o pagamento de 
condenações trabalhistas

Repasse contribui 
para “paz social” no 
RN, afirma deputado
Coronel Azevedo (PSC) destaca 
investimentos recebidos pelo RN 
na área de segurança pública

Esporte 16

Forte dos Reis Magos está
fechado para obras

Ausência do documento é uma indicação de que há fragilidades na fiscalização

Praia Filmes / Reprodução

Acolhimento emergencial será oferecido as pacientes com sintomas da doença causada pelo vírus Covid-19, como febre, 
coriza, tosse e falta de ar, além de comprovar passagem por algum dos 16 países em situação alerta por conta da doença

Deputado (esq.) e secretário de Segurança
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Sem licitação para o 
transporte coletivo à vista, 
o reajuste da passagem de 

ônibus em Natal, que o prefeito 
autorizou e horas depois voltou 
atrás, é daquelas situações para 
as quais não cabe demagogia.

O fato de Natal exibir 
o valor de tarifa mais caro 
para os percursos mais 
curtos do Nordeste, por si só, 
demonstra o tamanho de um 
problema gigantesco: a falta 
de infraestrutura que limita 
investimentos e encarece custos 
operacionais.

Todos os centavos extras que 
os pobres desembolsam para 
comprar sua mobilidade, de 
verdade, espremem um torniquete 
perverso contra quem tira comida 
da mesa para arcar com os custos 
de sair para o trabalho.

A passagem de ônibus de 
Natal é a mais cara do Nordeste 
porque, diferentemente de outras 
capitais da região, as políticas de 
crescimento urbano aqui foram 
mal concebidas e executadas.

Foram elitistas e baseadas em 
pressupostos falsos, feitos a partir 
de improvisações, que apenas 
atenuaram problemas numa 
proporção muito aquém das 
necessidades. 

Foi isso que, no fim das 
contas, produziu a situação 
perceptível pela população de 
pagar caro por um produto 
ruim, que ainda demora para 
passar no ponto.

E o problema não deve recair 
apenas nas costas das empresas, 
que têm custos crescentes. É 
reflexo, como já se disse, da 
péssima infraestrutura da 

cidade e da ausência de planos 
diretores que, ao longo dos anos, 
agrupassem mais as comunidades 
ao invés de pulverizá-las, 
obrigando o poder público a correr 
atrás do prejuízo.

Hoje, muito por conta disso, 
Natal teve uma brutal expansão 
de sua frota de carros e motos, 
enquanto os ônibus passaram a 
ser um mero coadjuvante desse 
processo, quando deveria ser 
exatamente o contrário.

Pessoas deveriam buscar 
mais o transporte público e meios 
alternativos, como acontece na 
parte civilizada do mundo. Só que 
é o inverso.

Por maiores que tenham 
sido os esforços para tornar os 
ônibus mais rápidos em Natal, 
criando para eles vias exclusivas 
improvisadas, que espremeram 
o fluxo restante, está claro que o 
custo Natal hoje não é atrativo 
nem para os empresários que 
exploram o sistema nem para a 
população que depende dele.

Um grande problema. 

Mobilidade cara e ruim
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NOTAS & INFORMES

Vivemos em um regime democrático. Temos que 
lutar pela preservação da democracia num 
contexto de sociedade política e de sociedade 

civil. Lastreada nos pilares de liberdade de expressão e 
civilismo (negociação pública de diferenças, cooperação, 
solidariedade, discernimento crítico e amizade cívica) 
compondo assim o funcionamento democrático da vida 
social. Como antes, como agora, aliás como tem sido 
constantemente ao longo de nossa história de país e de 
Estado, temos a responsabilidade de tomar decisões 
indispensáveis para construir um Rio Grande do Norte 
com progresso, prosperidade e equilíbrio social.

Na Assembleia temos o trabalho intenso dos 24 
deputados da 62ª Legislatura. A Casa Legislativa é a 
caixa de ressonância da sociedade potiguar e também 
o farol a guiar a sociedade, a dar um rumo para os 
importantes encaminhamentos exigidos e cobrados pelo 
povo. Cientes de nossas responsabilidades, a Assem-
bleia Legislativa do RN reforça o espírito e absoluta-
mente envolvidos de corpo e alma nos nossos desafios 
de gestores, legisladores, julgadores e fiscalizadores do 
poder público.

É fundamental que todos pensem na existência da 
democracia e de uma sociedade civil bem informada 
cujo acesso à informação permita que esta participe da 
vida pública, fortalecendo as instituições públicas como 
é o caso do Legislativo. A tão comentada e sonhada 
“liberdade de expressão” estará bem mais forte quando 
houver espaço para o debate e para manifestações, de 
maneira a proporcionar a liberdade e democracia na 
sociedade.

No Brasil, a constituição assegura acesso à informa-
ção a todos, ou seja, a democracia deve ser respeitada 
e garantidas a liberdades de expressão e também de 
imprensa. A nova realidade brasileira quer e merece 
ser respeitada.

Poucas instituições respeitam a democracia como a 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Fomos 
elogiados pelo Marcco e por tantas associações que tem 
a transparência como norte. Na nossa visão, a demo-
cracia é respeito à vontade do cidadão e às leis e no 
legislativo, temos a prova real desse conceito: é o eleitor 
que define a composição do Parlamento através do voto. 
Vemos o cidadão aqui, todos os dias, acompanhando 
o trabalho do legislativo. A presença nas galerias e 
nos corredores, a participação nos debates no Plenário 
apenas confirma o respeito da Assembleia Legislativa 
ao cidadão e a sociedade potiguar.

Liberdade e democracia 
no Legislativo

FARRA DAS DIÁRIAS
O Ministério Público daria 

uma excelente contribuição para 
a democracia se concluísse antes 
das eleições a investigação sobre a 
“farra das diárias” da Câmara de 
Parnamirim. Assim, permitiria aos 
eleitores melhor reflexão na hora do 
voto para vereador.

TIBAU DO SUL
Chama a atenção o fato de a 

Prefeitura de Tibau do Sul, que tem 
a paradisíaca Praia de Pipa entre 
suas principais fontes de renda, 
estar entre as 5 piores do RN no 
quesito transparência. A matéria 
completa está na página 4.

RENDIMENTO I
O Rio Grande do Norte, 

apesar da crise fiscal que vive o 
Estado, teve em 2019 o mais alto 
rendimento domiciliar per capita 
do Nordeste, segundo Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
– Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada na sexta-feira (28).

RENDIMENTO II
Com uma renda média per 

capita de R$ 1.056,59, o RN supera 
e muito Alagoas, com R$ 730,86; 
Ceará, com R$ 942,36; Paraíba, 
com R$ 928,86; Bahia, R$ 912,81; 
Pernambuco, R$ 970,11; e Sergipe, 
com R$ 979,78.

RENDIMENTO III
A renda domiciliar per capita 

O Governo do Estado reiniciou as obras de con-
clusão do campus da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (Uern) na Zona Norte 

de Natal, com a assinatura da ordem de serviço 
pela governadora Fátima Bezerra. O investimento 
é no valor de R$ 680 mil, e o prazo de conclusão é de 
seis meses. Com a ampliação, o campus da Uern em 
Natal passará dos atuais 1.200 para 3.800 alunos. 
O Campus vai receber serviços nas instalações físi-
cas, rede lógica (internet), acessibilidade, cisterna e 
elevador.

Nova Uern

média no País foi de R$ 1.439 no ano 
passado. As mais altas estão em São 
Paulo, com R$ 1.945,73, e no Distrito 
Federal, com R$ 2.685,76, o dobro da 
média nacional.

RENDIMENTO IV
O rendimento domiciliar per 

capita é o resultado da soma da renda 
recebida por cada morador, dividido 
pelo total de moradores do domicílio. 
O cálculo inclui pensionistas, 
domésticos e seus familiares. 
Em 2019, 12 estados brasileiros 
registaram média da renda domiciliar 
per capita menor que o salário 
mínimo nacional vigente no ano, que 
foi de R$ 998.
INFORMALIDADE

Com o aumento de 5,2% no 
número de trabalhadores por 
conta própria com CNPJ, ou seja, 

registrados como empresa, a 
informalidade no mercado de trabalho 
caiu no trimestre móvel terminado 
em janeiro, na comparação com 
o período anterior, terminado em 
outubro de 2019. Na comparação 
anual, o aumento do CNPJ entre 
trabalhadores por conta própria foi 
de 10,6%. Com isso, essa categoria 
alcançou 5,2 milhões de pessoas.

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL
A Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte organiza 
na próxima quinta-feira (5), por 
iniciativa do deputado Ubaldo 
Fernandes (PL), uma audiência 
pública para discutir a violência 
no futebol. Como pano de fundo, os 
recentes episódios de vandalismo e 
de agressões entre torcedores nas 
imediações de estádios potiguares.

Ezequiel Ferreira de Souza ► Presidente da Assembleia Legislativa do RN
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte ainda não tem 
prazo para concluir o inquérito que 
apura possíveis irregularidades no 
pagamento de diárias a vereadores 
da Câmara Municipal de Parna-
mirim. Segundo o órgão, as ações 
correm dentro do “prazo legal”.

O caso – que foi batizado de 
“farra das diárias” – é investiga-
do desde 2015, mas ganhou força 
em maio do ano passado, quando 
reportagem do Agora RN apre-
sentou evidências que sugeriam 
a existência de um esquema de 
desvio de recursos públicos. Na 
época, a Câmara negou irregula-
ridades.

Segundo o Ministério Público, 
todos os 18 vereadores de Par-
namirim prestaram depoimento 
sobre o assunto desde o ano pas-
sado. As oitivas foram finalizadas 
antes do Carnaval. O caso é con-
duzido pelo promotor do Patrimô-
nio Público de Parnamirim Sérgio 
Gouveia de Macedo.

A lei estabelece que o prazo 
para a conclusão de um inquéri-
to é 90 dias. Porém, a cada novo 
ato (como coleta de depoimentos e 
apresentação de provas), o tempo 
é renovado. Isso faz com que, na 
prática, o prazo para concluir as 
investigações seja indeterminado.

Ao Agora RN, o Ministério 
Público informou que, depois de 
ouvir os vereadores, o promotor 
pediu novas informações à Câma-
ra. O próximo passo é a análise 
das oitavas e documentos. Caso 
conclua que houve irregularida-

des, o promotor pode apresentar 
denúncia sobre o caso à Justiça ou 
expedir recomendações.

RELEMBRE
A reportagem publicada em 

2019 mostrou que, em dois anos, 
segundo dados do Portal da 
Transparência da Câmara, verea-
dores e assessores de Parnamirim 
receberam mais de R$ 1,1 milhão 
em diárias para ir a congressos e 
cursos de capacitação fora do Rio 
Grande do Norte. Apesar disso, 
a maior parte dos beneficiados 
não comprova a participação nos 
eventos.

Na época, o Agora RN deta-
lhou que os vereadores recebe-
ram as diárias para ir a eventos 
em João Pessoa (PB) e Fortaleza 
(CE). Nenhum deles, contudo, deu 
publicidade às agendas nas redes 

sociais ou disponibilizou para a 
reportagem comprovantes de es-
tadia nos estados vizinhos.

A organização de alguns dos 
eventos não disponibilizou listas 
de presença ou qualquer outra 
confirmação de que os vereadores 
da cidade compareceram aos cur-
sos. Uma das empresas organiza-
doras chegou a afirmar que tinha 
os documentos, mas que não iria 
fornecer para preservar a intimi-
dade dos envolvidos, apesar de se 
envolver recursos públicos.

Segundo a assessoria da Câ-
mara, ao retornar de eventos fora 
do Estado, os vereadores e asses-
sores que recebem diárias preci-
sam entregar à Diretoria da Casa 
um relatório da agenda, podendo 
conter fotos que comprovem a efe-
tiva participação. Os documentos, 
entretanto, não foram repassados 

à reportagem, sob a alegação de 
que os vereadores não autoriza-
ram a exposição do conteúdo.

Procurado, o presidente da Câ-
mara, vereador Irani Guedes (Re-
publicanos), não quis comentar o 
assunto. Outros parlamentares 
negaram irregularidades, mas 
não comprovaram a participação 
nos eventos. Dois deles, inclusi-
ve, apresentaram informações 
diferentes sobre a temática dos 
eventos apesar de terem recebido 
diárias para irem ao mesmo local.

Em nota divulgada em maio 
de 2019, a Câmara repudiou o 
conteúdo da reportagem e cha-
mou a matéria de “irresponsável 
e inverídica”. A Casa disse que a 
concessão de diárias é regulada 
por normas do Tribunal de Con-
tas do Estado, por uma lei mu-
nicipal e por uma resolução da 

própria Câmara de Parnamirim. 
O Legislativo afirmou que esta-
va “à disposição” para esclarecer 
dúvidas, mas não apresentou os 
documentos solicitados pelo Ago-
ra RN até hoje.

Em entrevista à época, o pro-
motor Sérgio Gouveia explicou 
que a concessão de diárias na 
Câmara de Parnamirim é inves-
tigada pelo Ministério Público 
desde 2015. Ele disse que, após o 
inquérito ser aberto, o valor dis-
ponibilizado aos parlamentares 
diminuiu, mas que ainda é neces-
sário comprovar o gasto.

“Ela (investigação) começou ao 
se constatar um grande volume 
de diárias cuja única comprovação 
eram os certificados de participação, 
o que obviamente não é suficiente. 
O volume de concessão dessas di-
árias vem baixando desde então. 
Mas, depois da denúncia do jornal 
(Agora RN), resolvemos voltar ao 
assunto”, afirmou Sérgio Gouveia.

De acordo com o promotor, 
entre as provas que os vereadores 
podem apresentar para justificar 
participação nos eventos para os 
quais receberam recursos públicos 
estão fotografias, notícias sobre os 
eventos publicadas em jornais e o 
detalhamento sobre o programa 
dos cursos e capacitações.

Em 2019, segundo o Portal da 
Transparência, a Câmara de Par-
namirim pagou R$ 419.360,00 em 
diárias para vereadores e asses-
sores. Em 2020, até a última sex-
ta-feira (28), não havia despesas 
lançadas como diárias no sistema.

Investigação do MP é conduzida pelo promotor do Patrimônio Público Sérgio Gouveia Presidente da Câmara, Irani Guedes

MP segue investigando possível “farra 
das diárias” da Câmara de Parnamirim
Todos os 18 vereadores prestaram depoimento ao promotor Sérgio Gouveia desde o ano passado. Oitivas foram finalizadas 
antes do Carnaval. Em 2019, Câmara pagou mais de R$ 419 mil em diárias para os parlamentares irem a eventos fora do Estado

Irregularidades

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

As alíquotas progressivas inse-
ridas pela reforma da Previdência 
entraram em vigor neste domin-
go (1º). No regime geral, as novas 
taxas valerão para contribuintes 
empregados na iniciativa privada, 
inclusive para empregados domés-
ticos, e para trabalhadores avulsos.

Não haverá mudança, contu-
do, para os trabalhadores autôno-
mos (contribuintes individuais), 
inclusive prestadores de serviços 
a empresas e para os segurados 
facultativos.

As alíquotas progressivas 
incidirão sobre cada faixa de re-
muneração, de forma semelhante 
ao cálculo do Imposto de Renda. 
Quem recebe um salário mínimo 
por mês, por exemplo, terá alíquo-
ta de 7,5%.

Já um trabalhador que ganhe 
exatamente o teto do Regime Ge-
ral – também conhecido como Teto 
do INSS, atualmente R$ 6.101,06 
– pagará uma alíquota efetiva to-
tal de 11,69%, resultado da soma 
das diferentes alíquotas que inci-

dirão sobre cada faixa da remu-
neração. As alíquotas são diferen-
ciadas e progressivas, de maneira 
que cada faixa salarial é atingida 
por um percentual diferente.

As novas alíquotas valerão 
também para os servidores públi-
cos federais vinculados ao regime 
próprio da Previdência da União, 
no qual as alíquotas progressivas 
não se limitarão ao teto do regime 
geral, pois haverá novas alíquotas 
incidindo também sobre as faixas 
salariais que ultrapassem o teto.

Novas taxas de contribuição 
previdenciária entram em vigor

Alíquotas progressivas REGIME GERAL

SERVIDOR PÚBLICO
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O Rio Grande do Norte tem 70 
prefeituras que não cumprem to-
das as exigências legais de trans-
parência das contas públicas. Le-
vantamento feito pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) também 
mostra que nenhuma das câmaras 
de vereadores das 167 cidades po-
tiguares é eficiente na hora de dis-
ponibilizar informações públicas 
na internet.

Segundo o TCE, apesar de a 
transparência estar assegurada 
na Constituição Federal de 1988, o 
acesso à informação pública ainda 
é algo distante para as cidades do 
Rio Grande do Norte. Em razão 
disso, a Corte de Contas criou o 
projeto “Nossas Cidades”, a par-
tir de uma ação da Ouvidoria do 
órgão, em que se desenvolveu o 
Índice de Efetividade da Transpa-
rência Municipal.

A pesquisa foi feita a partir 
dos resultados de um questionário 
criado pelo Diretoria de Assuntos 
Municipais (DAM) no período de 
30 de outubro de 2018 a 21 de 

março de 2019, para fiscalizar os 
Portais de Transparência de pre-
feituras e câmaras municipais.

Os dados coletados apontam 
que 70 prefeituras e 141 câmaras 
apresentaram baixo nível de aten-
dimento às exigências legais de 
transparência pública.

A análise da transparência 
prevê a adoção de notas em seis di-
mensões, compreendendo as áreas 
de planejamento, contas públicas, 
receitas, despesas, licitações e co-
municação. Cada quesito atendido 
corresponde a uma pontuação, cujo 
somatório serve para classificação 
por faixa. A mais alta é “Altamen-
te Efetivo” (A+), com 60 pontos, e o 
pior resultado é o de “Baixo Nível 
de Adequação” (C), quando atingi-
dos menos de 30 pontos.

Entre as prefeituras, segundo 
o estudo, os melhores resultados 
foram registrados nas cidades de 
Acari, Jardim do Seridó, Major 
Sales, Natal e Rodolfo Fernandes. 
Os municípios foram considerados 
“Altamente Efetivos”, recebendo a 

nota A+. A avaliação aponta que 
as quatro cidades atingiram a to-
talidade de pontos.

Na outra ponta da tabela, com 
o pior resultado entre os 167 muni-
cípios está a Prefeitura de Venha 
Ver, da região Oeste do Estado, 
que recebeu as piores notas em 
três das seis dimensões – Planeja-
mento, Contas e Comunicação.

Entre as câmaras municipais, 
o melhor resultado foi o da cida-
de de Itajá. O Legislativo daquele 
município recebeu avaliação geral 
A, tendo apenas registrado boas 
notas nos quesitos relacionados 
com a divulgação das despesas e 
de comunicação.

No último lugar da transpa-
rência entre os legislativos muni-

cipais, segundo o estudo, estão as 
Câmaras de Viçosa e Vila Flôr. As 
duas instituições tiveram as piores 
avaliações em todos os quesitos 
pesquisados.

O primeiro levantamento foi 
feito para verificar a situação da 
transparência dos municípios. 
Todas as prefeituras e câmaras 
municipais com problemas foram 
notificadas sobre todos os erros 
encontrados. Com o segundo vo-
lume da pesquisa, previsto para 
2021, a Diretoria de Assuntos 
Municipais do TCE vai deflagrar 
procedimentos de apuração de ir-
regularidades.

Caso persistam nos erros, os 
Entes poderão ficar impedidos de 
receber transferências voluntá-
rias, os gestores sujeitos à respon-
sabilização por improbidade admi-
nistrativa e, em casos extremos, 
até mesmo terem a suspensão 
do fornecimento de Certidão de 
Adimplência junto ao Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte.

Prefeitura do Natal foi considerada “altamente efetiva” no quesito transparência

RN tem 70 prefeituras que não cumprem 
todas as exigências legais de transparência
Dados coletados e organizados por projeto do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontam que 70 prefeituras
e 141 câmaras municipais apresentaram baixo nível de atendimento às exigências legais de transparência pública

“Nossas Cidades”

José Aldenir / Agora RN

O governo federal prorrogou 
para março de 2021 a obrigatorie-
dade na adoção do novo modelo de 
carteira de identidade. É a segunda 
vez que o governo prorroga o prazo. 
O prazo anterior era março deste 
ano e o prazo original, do decreto 
9.278/2018, era março de 2019.

Assim, os órgãos de identifi-
cação têm mais um ano para se 
adequar aos padrões da nova car-
teira de identidade. O novo modelo 
traz dispositivos para aumentar 
a segurança contra a falsificação 
e contém mais informações, como 
registros do título de eleitor, nu-

meração da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, certificado 
militar, Carteira Nacional de Ha-
bilitação, documento de identidade 
profissional, carteira nacional de 
saúde e números de NIS/PIS/Pa-
sep. Também poderá ser incluído o 
nome social sem a necessidade de 
alteração no registro civil.

Outra novidade é que poderão 
constar, no novo RG, indicativos 
para pessoas com necessidades 
especiais e códigos referentes ao 
Código Internacional de Doenças 
(CID). Todas as informações são 
facultativas.

Prazo para nova carteira
de identidade é prorrogado

Adiado

AS 5 MELHORES PREFEITURAS 
NO QUESITO TRANSPARÊNCIA

Acari – nota A +
Jardim do Seridó – nota A +
Major Sales – nota A +
Natal – nota A +
Rodolfo Fernandes – nota A +

AS 5 PIORES PREFEITURAS 
NO QUESITO TRANSPARÊNCIA

Venha Ver – nota C
Várzea – nota C
Upanema – nota C
Triunfo Potiguar – nota C
Tibau do Sul – nota C

AS 5 MELHORES CÂMARAS 
NO QUESITO TRANSPARÊNCIA

Itajá – nota A
Bodó – nota B
Caicó – nota B
Caraúbas – nota B
Ceará-Mirim – nota B

AS 5 PIORES CÂMARAS 
NO QUESITO TRANSPARÊNCIA

Vila Flôr – nota C
Viçosa – nota C
Vera Cruz – nota C
Venha Ver – nota C
Várzea – nota C

RANKING

Dez equipes do Serviço Social 
da Indústria do Rio Grande do 
Norte (Sesi), entidade que inte-
gra o Sistema Fiern, embarcam 
na próxima quinta-feira (5) para 
São Paulo (SP), onde participa-
rão da etapa nacional do 2º Fes-
tival Sesi de Robótica. O evento 
acontece no período de 6 a 8 de 
março e conta com competições, 
demonstrações e workshops so-
bre educação e robótica.

Cidades inteligentes e a so-
ciedade do futuro são alguns dos 
temas vão nortear as competições 
e colocar robôs autônomos para so-
lucionar problemas de engenharia 
civil, mobilidade e urbanismo, de 
forma inovadora e criativa. Tudo 

isso liderado por crianças e jovens 
de 9 a 18 anos.

Durante o evento, haverá duas 
competições de robótica: nas mo-
dalidades First Lego League (de 9 

a 16 anos) e Firts Tech Challenge 
(de 12 a 18 anos). Além disso, ha-
verá simulação de escuderias de 
Fórmula 1 (F1 in Schools).

Pela primeira vez, o Festival 
de Robótica apresenta o Firts 
Robotics Competition, um desafio 
com adolescentes de ensino médio 
programando e comandando robôs 
em tamanho industrial.

Além disso, no dia 6 de março, 
o Festival receberá o Seminário 
Internacional Sesi de Educação, 
com transmissão ao vivo no site 
oficial do evento.

Entre os enviados do Rio Gran-
de do Norte, há representantes de 
Natal, Mossoró e São Gonçalo do 
Amarante.

Sesi-RN vai a festival de robótica
Tecnologia

Fiern / Reprodução

Evento acontecerá em São Paulo
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O debate sobre privatizar a Casa da Moeda, 
que imprime dinheiro, selos e passaportes 
e só dá prejuízo, é contaminado por men-

tiras da pelegada sindical e de políticos ardilosos. 
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), por exem-
plo, tem dito que o Brasil corre o risco de vir a ser 
o único país do mundo a não imprimir a própria 
moeda. Lorota: o Brasil é um dos poucos que ain-
da mantém órgão público dedicado a imprimir 
documentos e notas. Desde 2017 o prejuízo foi 
de R$ 304 milhões.

Balanços na Casa da Moeda revelam prejuízo 
de R$117,6 milhões em 2017, R$93 milhões em 
2018 e R$92,5 milhões até setembro de 2019. Na 
Europa, quase não há órgãos públicos imprimindo 
dinheiro. Empresas especializadas são contratadas 
por longos períodos. No Reino Unido, uma empre-
sa francesa venceu licitação para imprimir o novo 
passaporte pós-Brexit. Design alemão e impressão 
polonesa. Além do Brasil, só países mais atrasados 
imprimem o próprio dinheiro, tipo Afeganistão, 
Bulgária, Cazaquistão, Cuba etc.

Casa da Moeda: prejuízo de R$100 milhões/ano

PODER SEM PUDOR

‘MÃO SANTA’ DO DF
Ao discursar na inauguração da Clínica da 

Família em Samambaia (DF), perto de Brasília, o 
então secretário de Saúde, Rafael Barbosa, fez um 
agrado no chefe. Disse que os pacientes beneficiados 
com o mutirão de cirurgias vêm dizendo que só 
aceitam ser operados pelo cirurgião Agnelo Queiroz 
(PT), o então governador que vinha sendo escalado 
semanalmente para ajudar a diminuir a fila nos 
centros cirúrgicos dos hospitais do DF. Um gaiato 
aproveitou a deixa e gritou, do meio da platéia, 
arrancando gargalhadas: “É o Mão Santa!”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

MEU CARRO, MINHA VIDA
A quilometragem registrada 

no ano passado pelos carros 
oficiais dos senadores equivale 
a cerca de 167 mil trajetos entre 
um apartamento funcional e a 
sede do Senado. Seriam 3.200 
viagens por semana.

COMUNISTA CAVIAR
A deputada do PCdoB 

Perpétua Almeida (AC) ainda 
é a recordista absoluta da 
Câmara em gastos com o “cotão 
parlamentar”: R$ 524 mil só 
nesta legislatura. Desde que 
virou deputada, já gastou R$3 
milhões.

APEGO AO ATRASO
Darci de Matos (PSD-SC) 

quer desfazer decisão do 
Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) que criou o 
Certificado eletrônico de 
Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV-e). Ele quer 

Para ter respeito, é preciso se 
dar o respeito” 

Senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) 
sobre o caso da verba extra de 
R$ 30 bilhões do orçamento 
‘sequestrados’ pelo Congresso

“

Divulgação

manter CRLV impresso.

TODOS DO PSL
O Conselho de Ética da 

Câmara analisa na terça (3) 
ações contra Filipe Barros (PR), 
Eduardo Bolsonaro (SP), Carla 
Zambelli (SP), Daniel Silveira 
(RJ), Carlos Jordy (RJ), Filipe 
Barros (PR) e Bibo Nunes (RS).

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Segundo dados do 

Ministério da Economia, a 
execução orçamentária do 
governo é a maior da década. 
Em 2020, a média é superior 
a 50%. Em 2017, segundo 
colocado, o ano começou e 
acabou abaixo de 20%.

DA SÉRIE: CHOVE NO MOLHADO
Alexandre Frota (PSDB-SP), 

novo amigão do governador João 
Doria, criou projeto para proibir 
a venda de bebidas alcoólicas 
a menores de 18 anos. Alguém 
precisa avisar ao deputado que a 
proibição já é lei.

CHICANA DE SEMPRE
O deputado André 

Figueiredo (PDT-CE) 
apresentou projeto de lei para 
tentar impedir a privatização 
do Serpro, serviço de 
processamento de dados do 
governo federal. 

Senadores torraram R$145 mil com gasolina
Uma das maiores excrescências mantidas 

pelos políticos brasileiros como forma de se 
sentirem acima dos contribuintes, os carros 
oficiais do Senado custaram R$ 145,8 mil 
apenas com combustível para levar e trazer 

senadores e autoridades no ano passado. 
O valor não leva em consideração outros 
gastos como manutenção, lavagem e o custo 
de contratar o motorista à disposição das 
excelências, incluindo o recesso.

UM PARA CADA
Senadores, diretor-geral e secretário-geral 

rodam por Brasília em 76 Nissan Sentra 
e dois Hyundai Azera do presid  ente Davi 
Alcolumbre.

MUITO SUSPEITO
Em média, foram R$12,1 mil gastos por 

mês e, segundo os registros do Senado, mais de 
um milhão de quilômetros rodados no Distrito 
Federal.

COMENDO ASFALTO
Senadora pelo DF, Leila Barros (PSB) foi a 

que registrou a maior quilometragem rodada 
em apenas um mês. Foram 4.100 km em maio.

O portal Agora RN atingiu, em 
fevereiro de 2020, quase 1,7 milhão 
de visualizações, segundo os dados 
do Google Analytics. Ao todo, foram 
exatos 1.693.164 views, um cresci-
mento de 3,76% se comparado ao 
mês de janeiro, quando foram re-
gistradas 1.631.859 visualizações.

Cerca de 87% dos acessos fo-
ram registrados através de smar-
tphones, também de acordo com o 
Google Analytics. Nas redes sociais 
do Agora RN, entre Facebook, Ins-
tagram e Twitter, são mais de 187 

mil seguidores que acompanham 
diariamente as postagens e conteú-
dos, em um crescimento constante 
de interações.

ACUMULADO
Nos primeiros dois meses do 

ano, o portal atingiu a marca de 3,3 
milhões de visualizações. Já du-
rante todo o ano de 2019, o Agora 
RN obteve 14,798.744 milhões de 
views.Legenda foto: Maioria dos 
usuários acessa o portal através 
dos smartphones

Portal Agora RN bate recorde 
de visualizações em fevereiro
Portal atingiu quase 1,7 milhões de views; já são 
mais de 187 mil seguidores nas redes sociais

Acessos

Nos primeiros dois meses deste ano, o portal 3,3 milhões de visualizações

José Aldenir/AgoraRN

Professores da rede estadual 
de ensino aprovaram, durante as-
sembleia geral da categoria, um 
indicativo de greve para a próxima 
quarta-feira (4).

De acordo com o professor José 
Teixeira, coordenador geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Edu-
cação Pública do Rio Grande do 
Norte (Sinte), o movimento pare-
dista só terá início, contudo, se for 
confirmado em nova assembleia na 
própria quarta-feira (4). Até lá, ele 
explica que professores e governo 
podem chegar a um entendimento 
que evite a paralisação.

Os educadores cobram do Es-
tado o pagamento do novo piso sa-
larial do magistério, definido pelo 
governo federal em janeiro. O re-
ajuste anunciado pelo presidente 
Jair Bolsonaro foi de 12,84%.

Com o aumento, o piso nacional 
do magistério saiu de R$ 2.557,74 
para R$ 2.888,24, para uma jor-
nada de 40 horas semanais. O Rio 
Grande do Norte paga atualmente 
R$ 2.686,25 para um professor com 

licenciatura em início de carreira 
para uma jornada de 30 horas, isto 
é, acima do antigo piso nacional.

Na semana passada, os profes-
sores rejeitaram uma proposta de 
pagamento escalonado apresenta-
da pelo governo. A gestão estadual 
sugeriu dar um aumento de 4,28% 
em maio deste ano, mais 4,28% 
em janeiro do ano que vem e ou-
tros 4,28% em abril de 2021, sem 
proposta para quitar o retroativo a 
janeiro de 2020.

Após receber críticas dos profes-
sores, a pasta melhorou a proposta, 
informando que pagará o retroati-
vo. De acordo com o Sinte, o governo 
também já indicou que apresentará 
uma proposta para pagar o reajuste 
de forma escalonada, mas todo den-
tro do ano de 2020.

O coordenador geral do Sinte 
reconheceu que, apesar do indica-
tivo de greve aprovado, a proposta 
do governo já melhorou. Ele disse 
que espera que a Seec detalhe a 
proposta até quarta-feira (4) para 
que a greve seja evitada.

Professores aprovam 
indicativo de greve no RN

Educação
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Um ano após da maior sé-
rie de apreensões de cocaína já 
registrada no Porto de Natal, a 
Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte ainda não atualizou o 
documento internacional que ga-
rante a segurança de navios e das 
instalações portuárias, o Código 
Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias 
(ISPS Code).

O Porto de Natal está sem cer-
tificação internacional desde o fim 
de 2014. No entanto, o código não 
é impeditivo para o funcionamen-
to do terminal. A ausência do do-
cumento é uma indicação de que 
há fragilidades na fiscalização das 
mercadorias transportadas pelo 
sistema portuário.  

Ao longo do mês de fevereiro 
de 2019, a Polícia Federal conse-
guiu apreender 3,2 toneladas de 
cocaína no Porto de Natal. Ainda 
no mesmo mês, a empresa france-
sa CMA/CGM – responsável pela 

exportação de frutado do RN para 
a Europa – chegou a anunciar que 
suspenderia as atividades pelo 
Porto de Natal em razão das defi-
ciências na segurança do local.

O ISPS Code é uma certifi-
cação internacional que visa a 
segurança e a proteção de navios 
e instalações portuárias. O códi-
go é elaborado pela Organização 
Marítima Internacional (IMO), 
pertencente à Organização das 
Nações Unidas (ONU) e aprovado 
pelo governo brasileiro em forma 
de lei. 

O objetivo é o de estruturar a 
avaliação de ameaças e de definir 
ações de proteção apropriadas às 
embarcações e terminais portuá-
rios - circuito interno de câmeras 
e o controle na entrada e saída de 
veículos e cargas.

A expectativa da Codern é que 
ainda este mês, o Porto de Natal 
e o Terminal Salineiro de Areia 
Branca voltarão a ser inspecio-

nados pela Comissão Estadual de 
Segurança (Cesportos). A vistoria 
já aguardada é um passo a mais 
para a recuperação da certificação 

internacional de segurança. 
Em nota, a Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte (CO-
DERN) informa que o porto de 

Natal e o Terminal Salineiro de 
Areia Branca voltarão a ser ins-
pecionados até o fim do mês pela 
Comissão Estadual de Segurança   
para recuperar a Declaração de 
Cumprimento” do Código Interna-
cional para Proteção de Navios e 
Instalações Portuárias. 

Além disso, entre os dias 10 e 
25 de setembro, a Comissão Na-
cional de Segurança Pública nos 
Portos, Terminais e Vias Nave-
gáveis fiscalizará as duas unida-
des da Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte. Na ocasião, se-
rá avaliado o plano de segurança 
portuária dos portos de Natal e de 
Areia Branca. 

A Codern lembra, ainda, que 
a auditoria estará a cargo da Co-
missão Nacional de Segurança 
Pública nos Portos, Terminais e 
Vias Navegáveis (Conportos). A 
análise pela PF e Capitania dos 
Portos, Receita Federal e Governo 
do Estado. 

Porto de Natal está sem certificação internacional desde o fim de 2014

Terminal Portuário de Natal continua sem 
certificação internacional de segurança
Um ano após as maiores apreensões de cocaína no porto de Natal, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte ainda 
não atualizou o documento internacional que garante a segurança de navios e para todas as instalações portuárias

Segurança

José Aldenir/AgoraRN

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu a eficácia de de-
cisões da Justiça estadual, Federal 
e do Trabalho que determinaram 
bloqueio, penhora e liberação de 
mais de um total de  R$ 24 mi-
lhões das contas bancárias da 
Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern). 
O dinheiro seria utilizado para o 
pagamento de condenações traba-
lhistas, cíveis ou tributárias. 

Durante a apreciação do caso, a 
maioria dos ministros acompanhou 
voto da relatora, ministra Cármen 
Lúcia, que afirmou que os recursos 
financeiros atribuídos à Caern se 
destinam ao cumprimento de ati-
vidades essencialmente públicas, e 
sua execução deve seguir o modelo 
constitucional de organização orça-
mentária das finanças públicas.

No caso da Caern, a relatora 
assinalou que, de acordo com a Lei 
estadual 3.742/1969, a empresa 
tem personalidade jurídica de di-
reito privado e forma societária de 
sociedade de economia mista, com 

a finalidade de prestar serviço pú-
blico de água e esgoto sanitário no 
Rio Grande do Norte, em regime de 
exclusividade. 

Como as decisões judiciais 
questionadas alteraram a desti-
nação desses recursos sem prévia 
autorização legislativa, a ministra 

concluiu que houve ofensa ao prin-
cípio da legalidade orçamentária, 
à separação dos Poderes e à conti-
nuidade da prestação dos serviços 
públicos.

Até outubro de 2018, segun-
do a Caern, o valor bloqueado 
nas contas da empresa era de R$ 

24,1 milhões. Deste total, cerca 
de R$ 19,6 milhões eram destina-
dos para o pagamento de dívidas 
trabalhistas, R$ 3,2 milhões para 
ações cíveis, R$ 754 mil para ações 
tributárias e outros R$ 533 mil em 
depósitos judiciais. Antes disso, em 
março de 2018, um bloqueio de R$ 
5,09 milhões para ações trabalhis-
tas, segundo memorando da Caern 
enviado à STF, resultou no atraso 
no pagamento dos salários para os 
servidores da empresa pública.

A relatora lembrou que o 
Plenário do STF, no julgamento 
do Recurso Extraordinário (RE) 
220906, assentou a orientação de 
que a empresa estatal prestadora 
de serviço público está sujeita ao 
regime de precatórios e que seus 
bens, rendas e serviços não podem 
ser penhorados.

Além disso, as prerrogativas 
processuais da Fazenda Pública da 
ação não estão previstas na Cons-
tituição Federal, o que impede o 
prosseguimento da ação dentro do 
STF. Os ministros só podem julgar 

casos que envolvem ações relacio-
nados com a Constituição Federal.

Desta forma, segundo Cármen 
Lúcia, a ofensa a preceitos funda-
mentais seria reflexa e indireta, 
inviável de ser analisada por meio 
de Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 
556. 

Assim, a ministra não admitiu 
a ação em relação ao pedido de 
concessão de prazo em dobro para 
recorrer, isenção de custas proces-
suais e dispensa de depósito recur-
sal à Caern.

A exceção, conforme definido 
no julgamento do RE 599628, com 
tese definida na repercussão ge-
ral reconhecida pela Corte (Tema 
253), são as estatais que exerçam 
atividade econômica em regime de 
concorrência e distribuam lucros 
entre seus sócios. Segundo a mi-
nistra, a aplicação da sistemática 
dos precatórios às empresas que 
atuam em regime de exclusividade 
visa proteger a continuidade do 
serviço prestado à coletividade.

Segundo a ministra Cármen Lúcia, bloqueio financeiro afetou os serviços da Caern

Supremo Tribunal Federal suspende decisões judiciais e 
desbloqueia mais de R$ 24 milhões das contas da Caern

Finanças

Nelson Jr. / STF
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A Secretaria de Saúde de Na-
tal (SMS) adotou novo protocolo 
específico para pacientes com sus-
peita ou confirmação da Covid-19, 
doença causada pelo coronavírus, 
que buscam atendimento em uma 
das quatro Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) da capital po-
tiguar. O atendimento passar a ser 
prioritário para os casos suspeitos 
da nova doença.

A partir de agora, quando os 
pacientes forem às unidades de 
saúde com sintomas de febre ou 
sinais gripais, como tosse ou falta 
de ar, além de passagem por algum 
dos 16 países em alerta para casos 
de suspeita de infecção do vírus 
Covid-19 – Alemanha, Austrália, 
Emirados Árabes, Filipinas, Fran-
ça, Irã, Itália e Malásia, Japão, 
Singapura, Coreia do Sul, Coreia 
do Norte, Tailândia, Vietnã e Cam-

boja, além da China –,  o sistema 
de triagem vai classificar o caso 
como atendimento imediato.

Além das UPAs, a prioridade 
para os casos de coronavírus tam-
bém vai acontecer nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). “Toda a 
rede municipal será capacitada pa-
ra atender casos da doença. Vamos 
cumprir o protocolo e o fluxo esta-
belecidos pela Organização Mun-
dial de Saúde”, diz Juliana Araújo, 
diretora de vigilância em saúde da 
SMS.

De acordo com ela, o Município 
vai divulgar novo o fluxograma 
prático para todos os servidores 
da Saúde municipal. A instrução 
traz as medidas para identificar a 
situação clínica do paciente. No ato 
do atendimento, será verificado a 
classificação do quadro de saúde do 
paciente – se é leve, médio ou grave 

–, além de serem feitas a coleta de 
amostras sanguíneas e de se deter-
minar a necessidade de internação 

ou do encaminhamento para o iso-
lamento domiciliar. 

Em Natal, ao se diagnosticar a 

real necessidade de internação, o 
paciente será enviado para um das 
unidades de referência definidas 
pelo Ministério da Saúde – Hos-
pital Giselda Trigueiro (adultos) 
e Hospital Maria Alice Fernandes 
(infantil).  

De acordo com o protocolo pu-
blicado pela Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), os casos conside-
rados leves serão orientados a per-
manecer em isolamento domiciliar. 
Nestes casos, a recomendação é o 
uso de máscaras, higienização das 
mãos e não compartilhamento de 
objetos de uso pessoal, bem como 
hidratação constante e a perma-
nência em casa.

Desde o seu surgimento, em 
janeiro deste ano, na cidade chi-
nesa de Wuhan, o vírus Covid-19 
já alcançou 41 países, incluindo o 
Brasil.

Sintomas do coronavírus podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre

UPAs terão atendimento prioritário para 
casos suspeitos de coronavírus em Natal
Acolhimento emergencial será oferecido as pacientes com sintomas da doença causada pelo vírus Covid-19, como febre, 
coriza, tosse e falta de ar, além de comprovar passagem por algum dos 16 países em situação alerta por conta da doença 

Precaução

Tyrone Siu / Reuters
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Presidente da Frente Parla-
mentar da Segurança Pública na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, o deputado es-
tadual Coronel Azevedo (PSC) vê 
a chegada de novos investimentos 
do governo federal como “muito im-
portante para que os operadores da 
segurança pública possam desem-
penhar ainda melhor seu serviço”.

Ele participou de solenidade na 
sexta-feira (28) que contou com a 
presença do secretário nacional de 
Segurança Pública, General Theo-
philo. Na oportunidade, aconteceu 
a entrega de 70 viaturas além de 
150 fuzis, 100 metralhadoras e co-
letes à prova de bala.

O parlamentar destacou a “ação 
de fundamental importância da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, integrante do Ministério da 
Justiça, visando contribuir para a ga-

rantia da paz social em nosso estado”.
Já o secretário nacional enalte-

ceu o trabalho do deputado Coronel 
Azevedo como parlamentar oriun-
do do segmento da Segurança Pú-
blica. “É muito importante. Ainda 
mais por se tratar de uma pessoa 
que tem anos de experiência nessa 
área e conhece bem a realidade do 
setor”, disse.

De acordo a Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública (Se-
sed), os veículos serão divididos 
de forma a beneficiar todo estado 
e as principais unidades de poli-
ciamento do Rio Grande do Norte. 
Receberam carros os cinco Coman-
dos de Policiamento, 14 batalhões, 
sete companhias independentes, 
cinco distritos de policiamento 
rodoviário e mais duas unidades 
operacionais (ROCAM e Polícia 
Montada). 

Foram entregues às forças de 
Segurança do Rio Grande do Nor-
te 70 veículos, modelo Mitsubishi 

L200 Triton, 150 fuzis calibre 556, 
100 submetralhadoras do tipo 40, 
200 coletes balísticos, 16 miras 

holográficas e 16 magnificadores 
(equipamento utilizado para me-
lhorar precisão de tiro) destinados 
à Polícia Militar.

De acordo com o secretário 
estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social, coronel Francisco 
Araújo, as viaturas foram distri-
buídas entre os municípios seguin-
do critérios técnicos e estratégicos 
como índices de criminalidade da 
região, total da população, área 
limítrofes. “Os agentes estão rece-
bendo equipamentos de primeira 
geração”, disse

O investimento é fruto do pa-
cote de R$ 80 milhões em recur-
sos para aplicação na segurança 
pública. Os valores são oriundos 
de convênios com a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) do Ministério da Justiça 
e da Segurança Pública (MJSP). 

Deputado Coronel Azevedo (Esq.) e o titular da Sesed, coronel Francisco Araújo

Investimentos contribuem para garantia 
de “paz social” no RN, diz Coronel Azevedo
Novo repasse recebido pelo RN é fruto do pacote de R$ 80 milhões em recursos para aplicação na segurança pública. Valores 
são oriundos de convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública

Segurança

Reprodução / Praia Filmes
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A NOVA AMEAÇA MUNDIAL 

CHEGA AO BRASIL
O Ministério da 

Saúde confir-
mou na última 

quarta-feira (26) o 
primeiro caso positivo 
de coronavírus no Brasil 
e em toda a América 
Latina. O paciente com 
Covid-19 – nome oficial 
da doença – chegou ao 
País vindo da Itália.  

O surgimento da 
doença gerou preocu-
pação dos brasileiros 
com o que deve ser feito 
impedir a transmissão 
do novo coronavírus. 
Médicos infectologistas 
apontam que a pre-
venção deve ser feita, 
principalmente, pela 
higienização das mãos 
e de superfícies que 
possam estar contami-
nadas. 

Veja o que se sabe 
mais sobre a nova doen-
ça que vem assuntando 
todo o mundo.

O QUE É O CORONAVÍRUS?
Nomeado a partir de sua forma 

circular, o Covid-19 (coronavírus) é 
uma ampla família de vírus à qual 
pertencem as cepas que causaram, 
por exemplo, a Sars e a Mers. Já se 
sabe que a pneumonia misteriosa 
é causada por uma nova cepa que 
os cientistas ainda não conheciam, 
identificado como 2019-nCoV.

SINTOMAS

n Febre

n Tosse

n Falta de ar

n Dificuldade para respirar

n Problemas gástricos

diarreia

CASOS GRAVES

n Pneumonia

n Sindrome Respiratório 

Agudo Severo

n Insuficiência renal

n Morte

TRATAMENTO

n Não Existe medicamento 

nem vacina especifica

n Os sintomas podem ser 

tratados como os da gripe

COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO?
O coronavírus, em geral, é trans-

mitido pelo ar, por meio de grandes 
gotículas expelidas na respiração, ou 
por contato direto ou indireto com 
secreções. Como o 2019-nCoV foi des-
coberto recentemente, é impossível 
detalhar sua rota de transmissão.

MUDANÇA DE HÁBITOS
O Ministério da Saúde recomenda algumas mudanças de hábito 
da população. Ao espirrar é recomendável colocar o antebraço ou 
um lenço na frente do nariz e boca. Além disso, é preciso entender 
que ir ao trabalho com sintomas de gripe implica expor potencial-
mente outras pessoas à doença. A higienização das mãos pode ser 
feita com água e sabão ou álcool gel, mas nunca apenas com água.
Além das mãos, também é recomendável limpar com desinfetan-
tes superfícies que possam estar infectadas e se manter a uma 
distância mínima de um metro de pessoas que estejam espirrando 
ou tossindo.

Cobrir a boca e o 
nariz em caso de tosse 

ou espirros. 
Utilizar uma máscara 

sempre que 
for necessário. 

- Em caso da doença 
manter-se em repouso 
em lugar bem ventilado, 

beber muita água e 
medicar-se contra a febre, 

conforme orientação 
médica.

Limpar e desinfetar 
os objetos e o chão 
com frequência para 

evitar a criação
 de ambientes favoráveis 

a proliferação de vírus 
e bactérias.

Evitar contatos 
desnecessários 
e sem proteção 
com os animais 

ou objetos 
contaminados 

Lavar regularmente 
as mãos com água e sabão. 

Evitar tocar os olhos 
e a boca com as 

mãos sujas.

Evitar o contato com 
os enfermos. 

Em caso de viagem, 
seguir as regras e os 

procedimentos 
sanitários. 

CUIDADOS
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Você terá muita facilidade para se 
comunicar. No trabalho, aproveite para 
apresentar uma boa ideia, expor suas 
opiniões ou até negociar melhorias com 
seus chefes. A fase é muito vantajosa para 
quem lida com vendas.

No trabalho, você pode se incomodar ao 
fazer tarefas muito repetitivas, por isso, 
experimente descobrir novas formas de 
fazer o serviço de sempre. Vale fazer 
cursos, treinamentos, trocar ideias com 
outros colegas

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar 
de vida será um bom incentivo para você 
mergulhar no trabalho e correr atrás do que 
quer. Vigie as oportunidades. Na paquera, 
vai buscar alguém que te dê segurança. Na 
paquera, fique de olho em ciúme de amigo.

Sua semana vai começar cheia de 
mudanças e imprevistos. O desafio será 
controlar suas reações, especialmente 
quando as coisas não parecerem 
muito boas. Aceite as mudanças como 
oportunidades de evoluir. Só não brinque.

A Lua incentivará você a usar toda 
versatilidade e boa lábia do seu signo 
para se dar bem, seja no emprego ou nos 
assuntos pessoais. Contagie os colegas 
com seu alto-astral, só tenha cuidado para 
não exagerar nas conversas.

 Você pode fazer uma parceria ou sociedade 
muito vantajosa nesta segunda. Unir-se a 
alguém de confiança vai facilitar seu trabalho 
e ajudará você a atingir mais rápido as suas 
metas. 

Câncer, falar menos e ouvir mais será uma 
ótima opção para você hoje. Procure ficar 
mais quieta no seu canto, longe de fofocas 
e de agitação. Mantenha a discrição no 
trabalho e não confie demais em ninguém. 

Ótimo pique para encarar o trabalho e cumprir 
as suas obrigações. Você vai mostrar muita 
disciplina e disposição. Deve até ter cuidado 
para não se sobrecarregar de tarefas e acabar 
prejudicando a saúde. Controle o estresse. 

Ótimo dia para investir em seus sonhos e 
colocar em prática uma ideia inovadora 
que você guarda. Conte com os amigos ou 
busque aliados para atingir as suas metas. 
Mas não descarte decepções com alguém 
da turma no fim do dia: avalie.

A Lua traz sorte, entusiasmo e criatividade para 
você nesta segunda. Aposte na simpatia para se 
entender com colegas, chefes e clientes. Mas 
cuidado com as distrações: brinque, mas sem 
perder o foco das tarefas. Nas finanças, controle 
os gastos com supérfluos. 

Você vai iniciar a semana com disposição 
em dobro para correr atrás de suas metas 
e ambições. Vai querer mostrar todo 
seu potencial no emprego e lutará com 
unhas e dentes para alcançar o sucesso e 
reconhecimento que merece. 

Seu trabalho vai render mais se puder 
priorizar aquelas tarefas que você já domina 
e sabe que faz bem. É hora de explorar a 
sua experiência e talvez até retomar um 
antigo projeto que ficou guardado.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Sandro prepara um jantar para Laura na mansão de Regina. A doméstica fica preocupada que 
Regina apareça, mas ele diz que ela não acorda devido aos remédios que toma. Laura se irrita 
ao perceber que há mais pessoas na sala e joga a jarra de suco nele. No dia seguinte, Manuela 
aconselha Laura a dar uma chance para Sandro. Fausto segue perseguindo Helena. Dessa vez, 
ele a segue e faz registros fotográficos. Clara conversa com o pastor sobre achar que Luiz está lhe 
traindo. Gemima escuta a conversa dos dois. 

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou 
para os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho para deixar o 
Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanha-la na festa de lançamento 
da novela. Luna questiona Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho. Renzo pensa em 
Alexia/Josimara. Téo repreende Hugo por descaso com Micaela. Micaela fica encantada 
com Bruno e Gael, os primos de Verônica. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Camila pede que Lurdes não comente com Thelma sobre a descoberta de Danilo. 
Danilo sonda Thelma sobre sua infância. Sandro e Tiago comemoram o casamento de 
Raul e Vitória. Marina conta a Betina que dará aulas de tênis para Brenda. Betina se 
muda de sua antiga casa. Brenda se irrita ao saber que Magno está com Betina. Lurdes 
conversa com Thelma sobre a adoção de Danilo. 

Ruth escuta Bento e João discutindo. Brenda desabafa com a mãe sobre o término com 
Jeff. Débora tenta difamar a imagem de Marcelo para Violeta. Pressionado por Ruth, 
Bento confessa que rasgou a almofada. Poliana pergunta se a tia está apaixonada por 
Pendleton. Roger pede para Verônica confiar em seu trabalho quanto a sede do CLP. 
Lindomar pede para fazer um show na padaria de Durval para arrecadar dinheiro. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

S
o
lu

çã
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

Horas depois do prefeito Álvaro 
Dias voltar atrás no decreto que 
aumentava as passagens dos ôni-
bus em Natal, a direção do Sindi-
cato das Empresas de Transportes 
Urbanos de Passageiros do Municí-
pio (Seturn) divulgou nota.

Nela, a entidade afirma que 
“aguardará as medidas de compen-
sação que a prefeitura já anunciou 
que irá adotar nesta terça-feira 
(3)”.

E acrescenta:
 “O Seturn sempre defendeu 

publicamente que o passageiro do 
ônibus não tem capacidade econô-
mica (contributiva) para pagar o 
imposto ISS na alíquota máxima e 
18% de ICMS sobre o combustível”.

Argumenta a nota que, en-
quanto isso, “a classe média, que 

anda de UBER não paga ISS (por 
opção municipal) e quem viaja de 
avião tem redução do ICMS do 
querosene (por decisão do Governo 
do RN) ”.

Para o Sindicato, “debater a 
composição da tarifa do ônibus 
há muito vem sendo a tônica das 
proposições da direção do Seturn” 
e exemplo disso “foi o estudo téc-
nico recentemente elaborado por 
especialista da UFRN e protoco-
lado na Secretaria de Mobilidade 
Urbana”.

Por fim, a nota conclui que 
“chega em boa hora a decisão do 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, em 
assumir o protagonismo do tema 
que não vem, há anos, sendo tra-
tado com a atenção requerida pela 
direção do Seturn”.

O presidente Jair Bolsonaro 
usou suas redes sociais neste do-
mingo (1) para falar sobre a entre-
ga de equipamentos à Secretaria 
de Segurança Pública do RN feita 
essa semana em parceria com o Go-
verno Federal, um investimento de 
R$ 13 milhões.

“Em parceria com o governo do 
RN entregamos montante de equi-
pamentos que serão utilizados pe-
las Forças de Segurança do Estado 
nesta fase e novos a caminho: 70 
viaturas, 200 coletes e 250 armas 
de fogo”, escreveu o presidente.

Logo em seguida, o presidente 
deu uma alfinetada nos gestores 
estaduais do Nordeste ao afirmar 
que o Governo Federal atua em 
todas as frentes possíveis de ajuda 
aos Estados e Municípios com o 

trabalho de todos os Ministérios, 
“mesmo que muitos governantes 
trabalhem abertamente contra 
nós!”.

E finalizou dizendo o seguinte:
“Queremos um futuro rapida-

mente melhor para os cidadãos de 
nosso país! Menos Brasília, Mais 
Brasil! ”

Seturn espera compensação 
com o recuo do prefeito

Presidente usa ajuda ao RN 
para alfinetar governadores 

Para os empresários, é hora de debater 
seriamente a composição da tarifa de ônibus

Mobilidade

Segurança Pública

Valor das passagens voltou ao centro dos debates neste fim de semana em Natal

Bolsonaro não perde a oportunidade

José Aldenir/AgoraRN

Divulgação



SEGUNDA-FEIRA,02.03.2020Geral12

Globo/ Estevam Avellar

Grupo Globo amplia e diversifica 
produção de séries  

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

Canal 1
Já foi destacada neste espaço a atenção que a 

Teledramaturgia do Grupo Globo, dirigida por Sil-
vio de Abreu, também passou a dar para o segmento 
de séries. É um caminho sem volta, não apenas para 
suprir as necessidades daqui, mas também pela ne-
cessária conquista do mercado internacional.

Na última terça-feira, vale destacar, aconteceu 
uma exibição especial do primeiro episódio da série 
sobrenatural “Desalma”, com Cássia Kis, Cláudia 
Abreu e Maria Ribeiro, no 70º Festival de Berlim. 

Escrita por Ana Paula Maia, a produção foi muito 
elogiada pelos presentes, incluindo jornalistas espe-
cializados. 

A trama discute até onde alguém pode ir para 
realizar o sonho de viver para sempre! “Desalma”, 
uma produção exclusiva da Globoplay, já está in-
teiramente gravada e tem estreia confirmada para 
este primeiro semestre.

Os trabalhos aconteceram ao longo de nove me-
ses no Sul do país e no Rio de Janeiro.

OUTRO CASO
“Onde Está Meu 

Coração”, que tem Letícia 
Colin como protagonista, 
foi outro trabalho bastante 
elogiado neste mesmo 
festival da Alemanha.

Como Amanda, ela é uma 
médica, dependente química. 
Lançamento também este 
ano.

E PARA 2021
Desde já, “O Anjo de 

Hamburgo”, agora em 
gravações no Rio, também 
já é apontada como uma das 
principais apostas. Produzida 
em parceria com a Sony, tem 
Sophie Charlotte e Rodrigo 
Lombardi nos principais 
papéis, direção de Jayme 
Monjardim e toda falada em 
inglês.

Como se observa, as 
séries estão conquistando 
uma importância cada vez 
maior no planejamento da 
Globo e nos mais diferentes 
gêneros.

PONTO SEM NÓ
Em uma nota da Itatiaia.

com, atualizada na última 
sexta-feira, pode estar a 
explicação da Globo ter 
endurecido tanto o jogo com a 
Band, em relação aos direitos 
da Série B.

Segundo informação 
obtida pelo repórter 
Wellington Campos, existe 
o desejo de que todos os 
jogos do Cruzeiro sejam 
transmitidos aos domingos. 
Por ela, Globo, claro.

VIROU NOVELA
Ainda no campo da 

bola, nada ainda sobre o 
campeonato francês na Band.

Quando tudo parecia 
acertado e definido para o 
início das suas transmissões, 
veio uma ordem de cima para 
que toda negociação com a 
DAZN fosse revisada.

PÉS JUNTOS
Os falados e propalados 

problemas nos interiores de 
“Gênesis” são desmentidos 
pela Record.

Como informação 
oficial, os trabalhos da 
novela seguem na ordem 
do planejado e o embarque 
para o Marrocos, equipe e 
elenco, será no decorrer desta 
semana.

INTERESSE
Dia desses, esta santa 

coluna perguntou aos seus 
amáveis leitores, “o que vale 
a pena ver de novo depois de 
‘Avenida Brasil?’”.

Barulhão daqueles. O que 

nA TV Aparecida, 
diferenciando-se de todas 
as outras, mantém cinco 
atrações musicais na sua 
grade...

nMas todos sertanejos. 
Gênero único.

nJá há algum tempo 
no posto, a partir desta 
segunda-feira, Mariana 
Godoy assume oficialmente 
como apresentadora titular 
do “Rede TV News”...

nE Amanda Klein, 
conforme memorando 
distribuído pelo 
superintendente de 
jornalismo Franz Vacek, 
passa a ter uma coluna de 
política no mesmo jornal.

nFalei em “Gênesis”, mas 
não disse: internamente 
está sendo considerada a 
maior produção da Record 
de todos os tempos...

nAssim como há o 
entendimento de uma 
perseguição a Cristiane 
Cardoso, por ela ser filha de 
Edir Macedo...

nE o estranhamento que 
isto não aconteça com os 
herdeiros de outras TVs.
Os capítulos de “Um Lugar 
ao Sol”, a próxima novela 
das nove, estão sendo 
acompanhados muito 
de perto pela direção da 
Globo...

nQue já destaca a qualidade 
dos seus diálogos...

nA trama vai marcar a 
estreia de Lícia Manzo como 
titular no horário.       

Bate-Rebate

C´est fini
Vai se chamar “Fofoca Aí”, o programa de fofocas comandado por Fefito, Tia (Guilherme Uzeda), Gabriel Perline e Tutu na TV Gazeta.A atração entrará no ar no próximo dia 9. Cenários e pacote gráfico em fase de finalização.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

também comprova a valorização 
deste horário de reprises da 
Globo.

 
PODE CRAVAR

Evidente que ainda 
não há uma manifestação 
oficial da TV Globo sobre o 
assunto, mas entre os tantos 
palpites apresentados – “A 
Favorita”, “Tieta”, “Mulheres 
Apaixonadas”, “A Viagem” e 
companhia bela, acertou quem 
apostou em “Êta Mundo Bom!”.

Será ela, novela do Walcyr 
Carrasco, que até já tem 
chamadas prontas, a substituta 
de “Avenida Brasil”.

NÃO PARA
O Jornalismo da Band não 

tem mesmo sossego. Depois de 
perder dezenas de profissionais 
para a CNN Brasil, os ataques 
agora partem da Record.

Três editoras pediram 
demissão semana passada e 
foram para a concorrente.

 
RESGATE

Walcyr Carrasco pretende 
contar com vários nomes que 
participaram da primeira, no 
elenco de “Verdades Secretas 
2”, que estreia em 2021 na 
Globoplay.

Mas, assim como na outra, 
também se cogita a possibilidade 
de alguns lançamentos. 

NEGO
O cantor Nego do Borel vai 

aparecer como ele mesmo nos 
próximos capítulos da novela 
“Salve-se Quem Puder”.

Será um dos muitos 
convidados de um evento que 
a promoter Carol Sampaio, 
também em participação 
especial, vai armar para “salvar” 
a inauguração do restaurante de 
Micaela (Sabrina Petraglia).

ELA TAMBÉM
Manuela Duarte, atriz e 

mulher do autor Gustavo Reiz, 
viverá uma produtora de novela 
em “Salve-se Quem Puder”.

Começa com uma sequência 
de cenas com Petra, personagem 
de Bruna Guerin. 

REVELAÇÃO Em cena de “Amor de Mãe” desta segunda-feira, Thelma 
(Adriana Esteves) conta para o filho, Danilo(Chay Suede), que ele é 
adotado. Ela diz que seu filho nasceu morto e que o adotou ainda recém-
nascido. Danilo diz que ser adotado não muda nada para ele, mas afirma 
que ela precisa parar de mentir.
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PATROCÍNIO

Normalmente jogadores de 
ataque são os principais destaques 
e revelações dos clubes brasileiros. 
No caso do América, um goleiro 
tem chamado a atenção no início 
desta temporada de 2020. Ewerton 
Ferreira da Silva, de 21 anos, foi 
o grande nome do alvirrubro nas 
principais competições disputadas.

Revelado nas categorias de ba-
se do América, Ewerton sempre foi 
visto com bons olhos pelo clube. Ti-
tular desde a temporada passada, o 
goleiro já disputou 40 partidas com 
a camisa alvirrubra, sendo titular 

absoluto em todos os jogos que o 
time jogou neste ano.

A classificação do alvirrubro pa-
ra a terceira fase da Copa do Bra-
sil, em que o time irá jogar contra 
o Juventude - RS, deve-se bastante 
ao arqueiro. O atleta foi considera-
do o herói nas duas partidas que o 
clube disputou, uma contra o São 
Luiz – RS e outra contra o River 
– PI, nesta última com destaque 
maior, devido as duas cobranças de 
pênalti defendidas pelo jogador.

O destaque de Ewerton já cha-
mou a atenção de grandes clubes 

do Brasil, mas o presidente do 
América, Leonardo Bezerra, já dei-
xou clara a situação sobre uma pos-
sível saída do atleta. O dirigente 
afirma que apesar das precauções 
tomadas, será inevitável a saída do 
goleiro.

“Tem contrato até 2022. Quem 
quiser tirar, só pagar a multa, que 
deve ser uns R$ 6 milhões. Sabe-
mos que um dia isso acontecerá. 
Esse ano renovei e dobrei o seu sa-
lário. Sabemos que é a nossa maior 
joia”, contou.

Com o histórico de bons golei-

ros, o time americano buscava há 
alguns anos um atleta que pas-
sasse confiança debaixo das me-
tas. Ewerton, além de passar essa 
segurança na meta, demonstrou 
ser também um bom pegador de 
pênaltis.

Ainda não se sabe se o goleiro 
ficará até o final do contrato no ti-
me alvirrubro, mas se é certeza de 
que o atleta já é xodó entre os tor-
cedores, que o apelidaram de “São 
Ewerton”, pelos “milagres” que fez 
para garantir as classificações do 
time americano.

PAREDE 
ALVIRRUBRA

Aos 21 anos, Ewerton 
é um dos grandes 

destaques do América 
nos primeiros jogos 

desta temporada
 de 2020
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A temporada 2020 da Major 
League Soccer (MLS), liga de fute-
bol dos Estados Unidos, começou 
neste fim de semana após altos 
investimentos feitos pelos clubes 
em jogadores brasileiros. São 20 
atletas espalhados em 14 clubes. O 
Brasil fica atrás somente de Cana-
dá (44) e Argentina (33) em quanti-
dade de jogadores de fora dos EUA 
na MLS.

Boa parte dos maiores negócios 
feitos na janela de transferências 
envolveu atletas brasileiros que dei-
xaram grandes clubes do País para 
atuar nos EUA. O Orlando City, por 
exemplo, tirou o zagueiro Antônio 
Carlos do Palmeiras e o volante Jú-
nior Urso do Corinthians, enquanto 
o Seattle Sounders contratou o meia 
João Paulo, ex-Botafogo. O volante 
Matheus Rossetto foi vendido pelo 
Athletico Paranaense ao Atlanta 
United e o também volante Thiago 
Santos trocou o Palmeiras pelo FC 
Dallas. Estima-se que os clubes 
gastaram quase R$ 20 milhões com 
esses atletas.

Essas transações mostram 
uma mudança de perfil nas contra-
tações feitas pelos clubes america-
nos. Antes, as equipes preferiam 
apostar em garotos formados nas 
universidades ou em estrelas em 
fim de carreira como o brasileiro 

Kaká, o inglês Beckham, o colom-
biano Valderrama, o espanhol 
Raúl ou o sueco Ibrahimovic.

Além de buscar jogadores no 
Brasil, clubes dos EUA seguraram 
atletas do País que se destacaram  
na última temporada. Foi o caso do 
volante Judson, ex-América de Na-
tal, que ampliou o seu vínculo com 
o San Jose Earthquakes até o fim 
de 2021. O time terminou o campe-
onato fora dos playoffs e agora faz 
planos para tentar surpreender os 
favoritos.

Esse ano será a 25.ª temporada 
do MLS e os proprietários e executi-

vos de clubes estão otimistas com o 
futuro da liga. Larry Berg, dono do 
Los Angeles FC, prevê que a MLS 
dará um salto popularidade nos 
próximos dez anos, impulsionado 
pela Copa do Mundo de 2026, que 
será realizada nos Estados Unidos 
em conjunto com México e Canadá.

“Temos a demografia a nosso 
favor, tanto em termos de juventu-
de quanto em diversidade. Então, 
acho que passaremos o beisebol e o 
hóquei e seremos o esporte número 
três nos EUA, atrás somente do 
futebol americano e do basquete”, 
disse Berg.

A menos de um mês da estreia 
da Seleção nas Eliminatórias da 
Copa de 2022, o Brasil tem todas as 
condições de chegar ao futuro Mun-
dial do Catar como forte favorito ao 
título. Essa é a avaliação do pen-
tacampeão mundial Cafu, que faz 
uma ressalva em seu otimismo: “a 
Seleção precisa ter mentalidade de 
campeão”. Para o ex-lateral-direi-
to, a ausência de uma mentalidade 
vencedora foi uma das responsá-
veis pelo fracasso na busca pelo 
hexacampeonato na Rússia.

Em entrevista ao jornal O Esta-
do de S. Paulo em Berlim, por oca-
sião do prêmio Laureus, o “Oscar 
do esporte”, Cafu citou quem seria 
o substituto ideal de Tite no futuro, 
comentou sobre a recente dificul-
dade dos jogadores brasileiros em 
se estabelecer no futebol europeu 
e revelou ser torcedor do Liverpool. 

Garante, no entanto, que torceu 
pelo Flamengo na final do Mundial 
de Clubes da Fifa.

Por fim, ele afirmou que já 
conversa com a Prefeitura de São 
Paulo para realizar novo trabalho 
social em substituição à atuação de 

sua fundação, perto de ser encer-
rada formalmente, nos próximos 
dias. E disse evitar falar sobre seu 
filho Danilo, que morreu de forma 
súbita aos 30 anos, em setembro do 
ano passado. “Eu prefiro não falar 
do meu filho. Se eu falo, eu choro 
e aí não consigo mais falar”, disse.

Como campeão mundial, Cafu 
comentou se consegue imaginar a 
Seleção como favorita para a Copa 
de 2022. Outro ponto observado 
pelo atleta é a mentalidade que o 
grupo entrou em 2018.

“Se eu falar que chegará como 
favorito, acho que você não vai 
acreditar. Eu sou muito otimista, 
principalmente em termos de Se-
leção Brasileira. Temos uma nata 
de jogador muito bom. Se juntar 
a sub-17 com a sub-23, que foram 
campeões, temos um excelente ti-
me”, finalizou.

Judson (esq.) já jogou no América de Natal e hoje está no San Jose Earthquakes

Cafu, capitão do pentacampeonato

Clubes dos Estados Unidos 
investem em jogadores brasileiros

Faltou mentalidade de campeão
para a seleção na Rússia, diz Cafu

Temporada da Major League Soccer começa com 20 atletas do País. 
Estima-se que os clubes gastaram quase R$ 20 milhões com esses atletas

Aposta

Opinião

Anda Chu / Bay Area News Group

Fernando Dantas / Folha

AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
O Município de Tangará/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que, tendo em vista a 
necessidade de retificação no projeto básico de engenharia, fica REAPRAZADA para o próximo dia 17 de março de 
2020, às 10h30min, na sede da Prefeitura, a sessão pública da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, 
instaurada objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução da manutenção e recuperação de 
pavimentação de ruas do Município de Tangará/RN. O Edital, acompanhado do novo projeto básico, encontra-se 
disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 
08h00min as 12h00min.

Tangará/RN, em 27 de fevereiro de 2020.
A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COSMOPOLITAN, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 16.622.534/0001-90, com sede no Município do Natal/RN, à Rua Raimundo 
Chaves, 2190, Candelária, CEP: 59.064-390, de um lado, doravante denominada simplesmente por NOTIFICANTE; e do 
outro, ESTEBAN DIAZ GUTIERREZ, espanhol, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 016.127.254-14, 
adquirente da unidade 2001 Norte; BLAFER S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
10.236.035/0001-88, adquirente das unidades 2201 Norte, 2202 Norte e 2203 Norte; FERNANDO BLAZQUEZ 
ALEXANCO., espanhol, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 016.173.404-99, adquirente das unidades 901 Norte e 
902 Norte; GERARDO GARCIA PUGA, espanhol, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 015.368.164-00, adquirente da 
unidade 2002 Sul; JUAN ANGEL FIGUEROA FERNANDEZ, espanhol, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 
016.173.414-60, adquirente das unidades 1301 Sul, 1501 Sul e 1601 Sul; MAMPERLAND S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 09.380.847/0001-13, adquirente da unidade 1502 Sul; todos representados por seu 
bastante procurador, JUAN MANUEL GARCÍA BABÍO, espanhol, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 
015.368.174-81, doravante denominados simplesmente por NOTIFICADOS. CONSIDERANDO que a NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL DE MORA CONTRATUAL, remetida no dia 22 de janeiro de 2020, referente ao TERMO DE ADESÃO 
DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COSMOPOLITAN, retornou sem o comprovante de 
entrega, sob o motivo de “Mudou-se”; CONSIDERANDO que os NOTIFICADOS não disponibilizaram outro endereço para 
notificações no território brasileiro, não havendo, portanto, outro endereço para alcançar a parte interessada; 
CONSIDERANDO que é dever do Adquirente/Associado manter os seus endereços regularmente atualizados; 
CONSIDERANDO que a mora contratual reputa em contumácia, configurando-se o inadimplemento contratual; 
CONSIDERANDO que as parcelas em mora estão vencidas por prazo superior a 90 (noventa) dias; a NOTIFICANTE se 
serve da presente para NOTIFICÁ-LOS EXTRAJUDICIALMENTE a saldar todo o débito vinculado às suas respectivas 
unidades, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contínuos, a contar da publicação desta notificação. Vencido o prazo 
de 15 dias sem a comprovação da respectiva quitação, fica V.Sa. desde já notificada da RESOLUÇÃO DO CONTRATO de 
pleno direito, por inadimplemento e culpa do Adquirente/Associado. Reserva-se à NOTIFICANTE o direito de exigir as 
pagamento das penalidades ajustadas contratualmente. Caso necessite de informações adicionais, V.Sa. pode contatar o 
advogado da NOTIFICANTE, CARLOS EDUARDO GOMES (OAB 8778/RN), pelo número (84)99943- 4003 

 
Natal/RN, 17 de fevereiro de 2020. 

 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) O Excelentíssimo Sr. Dr. André Luís de Medeiros Pereira, Juiz de Direito em Substituição 
Legal da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de RUTHLY CABRAL SANTOS, CPF 
053.528.364-44, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos 
da Ação PROCEDIMENTO COMUM, (proc. n.º 0804731-16.2017.8.20.5001), proposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra 
RUTHLY CABRAL SANTOS, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 
presente ação, com a ADVERTÊNCIA do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso de não ser oferecida contestação, será considerado 
revel e lhe será nomeado curador especial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 5 de novembro de 2019. K-02/03

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua
Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite
de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0835775-
87.2016.8.20.5001, proposta pela EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a EXECUTADA: FRANCISCA
EUZILENE DE MENDONCA, sendo determinada a CITAÇÃO de FRANCISCA EUZILENE DE MENDONCA(CNPJ: 19.145.040/0001-50),  para
que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 5.586,37, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados
em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento)
do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de
que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias,
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Natal, 11 de
novembro de 2019.

                   JORNAL “ AGORA RN ”
02 + 03 / 03 / 2020

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

AGROPECUARIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99: Torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:

Licença de Operação, para Agricultura irrigada, em uma área de  450,00ha, Localizado no Sitio Santana, S/N, Zora 
Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN;

E:
Licença de Operação, para Agricultura irrigada, em uma área de 366,5ha, Localizado Sitio Santana, S/N, Zora Rural, 

Governador Dix-Sept Rosado/RN;

HERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
PROPRIETARIO 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

ANA LIVIA DE BARROS FURTADO, CPF: 455.213.444-20: Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:

Licença Simplificada para Carcinicultura, em uma área de 7,095ha, com Validade: 18/11/2025, Localizado na Fazen-
da Santa Alice, Distrito de Pajuçara, São Gonçalo do Amarante/RN;

E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:

Renovação da Licença de Operação para Projeto de Carcinicultura, em uma área de 22,49ha, Localizado na Fazen-
da Santa Alice, Pajuçara, São Gonçalo do Amarante/RN;

ANA LIVIA DE BARROS FURTADO
PROPRIETARIA 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

ARMAZÉM PROGRESSO, CNPJ 17.217.128/0001-04, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença Simplificada (LS) para um 
Comércio de produtos de ração animal, localizada na Rua Presidente Kennedy, 143, Bairro Acampamen-
to, Município de Caicó - CEP: 59.300-000.

Poliana Torres de Araújo 
Proprietária
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

CANTALICE & NOBREGA COMERCIO VAREJISTA, CNPJ 35.337.991/0001-87, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação – LRO para um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
localizado na Rua Caetano Simão, 207, Centro, Equador/RN - CEP: 59.355-000

Jose Antônio Neto 
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

O Condomínio Residencial Multifamiliar EDIFÍCIO NAPOLEÃO SOARES, CNPJ 
02.795.834/0001-66, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 04/06/2019, através do Processo Administrativo Nº 022505/2019-11 da licença am-
biental do processo de Legalização, Característica e Habite-se para fins de uso residencial, com 
área de construção de 6.603,56m², situado na Rua Doutor Carlos Passos, 1763  no bairro Morro 
Branco, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PEDIDO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

IVANALDO DA CUNHA ME, CNPJ: 13.954.404/0001-66, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença de Regularização de Operação - LRO, para Industria de tinta a base de água 
e amaciante para processos têxteis, em uma área de 190m2, localizado na Rua Comandante 
Ezequiel, 774, Bloco A, Paraíba, Caico/RN.

IVANALDO DA CUNHA
PROPRIETÁRIO

NOSSA SENHORA DE FATIMA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, 
CNPJ 34.598.878/0001-92, com endereço Rua João Lopes Galvão, s/n, zona rural, Lagoa Nova/
RN torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - 
IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Solar Raios de Nossa Senhora de Fátima, com 
124,61 MWp de potência pico, a ser instalada a uma área de 166 ha, localizada na zona rural do 
município de Lagoa Nova/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula
Responsável Legal

LICENÇA AMBIENTAL

SILVIA SIMONETTI TORRES BARBALHO, CPF: 393.410.624-20, torna público, conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 28/02/2020, abertura de processo 
da licença ambiental de Característica e Habite-se para fins de uso comercial, um prédio térreo 
com área de construção de 165,48m², situado na Avenida Mal Deodoro da Fonseca, 626  no 
bairro Cidade Alta, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

VENTOS DE SANTANA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, CNPJ 
34.598.766/0001-31, com endereço Est. RN 041, s/n, zona rural, Santana do Matos/RN torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a 
Licença Prévia - LP para o Complexo Eólico Ventos de Santana, com 176 MW de potência total 
instalada, a ser instalada a uma área de 59,48 ha, localizada na zona rural do município de San-
tana do Matos/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula
Responsável Legal

SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CON-
FECÇÕES DE ROUPAS DO RN – CNPJ 08.432.486/0001-49.

AVISO RESUMIDO DO EDITAL ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente edital faço saber que no dia 18 de março de 2020, no período de 07h00min as 17h00min, 

serão realizadas eleições para composição de diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto à Federação, bem como seus respectivos suplentes, tendo como locais de votação a sede do sindicato, em 
Natal/RN, bem como as seguintes unidade fabris: Guararapes Confecções S/A, Classe A Collection Ltda, Herbus 
Confecções Ltda, MT Sol Eireli ME, Santina Maria Molinari ME, localizadas no município de Natal/RN; Cia Hering, 
Mac Clem Indústria e Com. Confecções Ltda, situadas em Parnamirim/RN; Beneficiadora Têxtil Santo André Ltda 
EPP e Coteminas S/A, com sede Macaíba/RN. O prazo para inscrição de chapas será de 72 horas contadas a 
partir da publicação deste edital. A secretaria da entidade funcionará das 09h00min as 15h00min durante o período 
de inscrições. Cópia do edital das eleições encontra-se afixado na sede desta entidade.

Natal/RN, 02/03/2020
Paulo Cesar Santos de Oliveiras
Presidente da Comissão Eleitoral

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00008/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-
-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para a 
prestação de serviços de moto entrega para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 18/03/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, até o dia 17/03/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 
8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do 
Estado do Rio Grande do Norte - SINTECT-RN, inscrito no CNPJ sob o nº 09.123.050/001-30, por seu 
presidente abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Estatuto dessa 
entidade, convoca todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, sindicalizados ou não, 
de toda a base territorial, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 03/03/2020 (terça-feira), às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação com qualquer número de filiados, na própria sede do SINTECT/RN, sito à Rua José Freire 
de Souza, 1, Lagoa Nova – Natal/RN e na subsede, na Av. Dix Sept Rosado, 321, Centro – Mossoró/
RN, às 17h30min em primeira convocação, e às 18h00min em segunda convocação com qualquer 
número de filiados para a discussão e deliberação sobre DEFLAGRAÇÃO DE GREVE GERAL, a 
partir 00h do dia 04 de março de 2020. 

PAUTA:
• Informes;
• Contra a privatização;
• Contra a cobrança abusiva do Plano de Saúde;

Natal, 28 de fevereiro de 2020.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

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

Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIS ROJO, argentino, casado, comerciante, portador do CPF/MF n° 700.755.414-83 e 
RG Argentino de n° 11750396, e sua esposa, a Sra. ADRIANA GLADYS DI NARDO, argentina, empresaria, portadora 
do CPF/MF n° 701.068.574-60 e RG Argentino de n° 14.180.932, ambos residentes e domiciliados na Boulevar Ron-
deau, n° 1801, Rosário, Caixa Postal 2000, Santa-Fé, Argentina, que vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel 
Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Pardais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 151,02m² (cento e cinquenta e um metros e dois decímetros quadrados). Imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.035.05.0927.0000.6 e sequencial n° 1.002831.5, 
CEP: 59.178-000. Confrontantes: Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC= -33°W, de coordena-
das N 9.310.490,102m e E 273.757,803m; deste segue confrontando com a propriedade de JOVELINA PORFIRIO DA 
SILVA, com azimute de 155°34’12’’ por uma distância de 7,96m até o vértice V2, de coordenadas N 9.310.482,855m 
e E 273.761,095m; deste segue confrontando com a propriedade de ROGERIO SILVA DE LIMA, com azimute de 
249°49’50’’ por uma distancia de 19,48m até o vértice V3, de coordenadas N 9.310.476,137m e E 273.742,808m; 
deste segue confrontando com a propriedade de RUA DOS PARDAIS, com azimute de 336°55’19’’ por uma distancia 
de 7,63m até o vértice V4, de coordenadas N 9.310.483,157m e E 273.739,817m; deste segue confrontando com a 
propriedade de LIBORIO KUMMER JUNIOR, com azimute 68°53’17’’ por uma distancia de 19,28m até o vértice V1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro de 54,35m. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA-RN com  
n° RN20180239576.  O valor atribuído a este imóvel é R$ 45.000,00.

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

Tibau do Sul/RN, 02.03.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

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

Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIS ROJO, argentino, casado, comerciante, portador do CPF/MF n° 700.755.414-83 e 
RG Argentino de n° 11750396, e sua esposa, a Sra. ADRIANA GLADYS DI NARDO, argentina, empresaria, portadora 
do CPF/MF n° 701.068.574-60 e RG Argentino de n° 14.180.932, ambos residentes e domiciliados na Boulevar Ron-
deau, n° 1801, Rosário, Caixa Postal 2000, Santa-Fé, Argentina, que vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel 
Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 257,00m² (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados). Imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.022.05.1418.0008.6 e sequencial n° 1.003401.3, CEP: 59.178-
000. Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 9,00m, com a Travessa do Sol; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 
com 29,55m, com o Sr. Adriano Caetano do Nascimento; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 8,47m, com o Sr. Jorge 
Manoel Santos Bravo Costa; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 29,54m, com a Sra. Adriana Gladys di Nardo.  Seguin-
do as seguintes Coordenadas Geográficas de GPS PARA UTM: P1- X=273683,16 Y=9310065,09  P2- X=273681,35 
Y=9310057,70  P3- X=273694,33 Y=9310039,32  P4- X=273692,50 Y=9310035,63. Memorial correspondente ao ser-
viço registrado no CREA/RN com ART n° RN20190277735.  Imóvel não registrado junto ao registro de imóveis de Tibau 
do Sul/RN.   Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, sendo apresento o 
rol de documentos, que seguem em anexo ao presente oficio. O valor atribuído a este imóvel é R$ 29.000,00

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

Tibau do Sul/RN, 02.03.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

O brasileiro superou a marca 
de Messi, que fez gol pela primei-
ra vez no mesmo clássico em 10 de 
março de 2007, aos 19 anos

Vinicius Jr. foi a grande atra-
ção do clássico entre Real Madrid 
e Barcelona no Santiago Bernabéu 
neste domingo (1) ao abrir o placar 
na vitória por 2 a 0 dos merengues, 
pelo Campeonato Espanhol.

Com 19 anos e 223 dias, o ata-
cante tornou-se o mais jovem a ba-
lançar a rede em El Clásico desde 
1995, quando Raúl, hoje técnico 
do Castilla, marcou aos 18 anos de 
idade.

O brasileiro superou a marca 
de Messi, que marcou pela primei-
ra vez no mesmo clássico em 10 de 
março de 2007, aos 19 anos.

Foi a quarta vez que Vinicius 
Jr. atuou contra o Barcelona e foi 
o quarto gol dele em LaLiga, sendo 
que todos ocorreram no Santiago 
Bernabéu. O brasileiro não mar-
cava desde setembro, na vitória do 
Real por 2 a 0 sobre o Osasuna.

O São Paulo comandado por 
Fernando Diniz venceu a Ponte 
Preta por 2 a 1 neste domingo, no 
Morumbi, em jogo válido pela 9ª 
rodada.

Agora, a equipe tricolor pode 
pensar totalmente no Binacional, 
do Peru, rival da estreia na Copa 
Libertadores.

A equipe da capital paulista 
dominou o duelo e só não marcou 
mais porque o goleiro Ivan, da Pon-
te Preta, esteve em uma tarde ins-
pirada. Alexandre Pato e Reinaldo 
marcaram para o time da casa, 
enquanto Dawhan descontou para 
os visitantes.

Com o resultado, o São Paulo 
chega a 15 pontos em oito jogos na 
competição, com quatro vitórias, 
três empates e uma derrota.

Vinícius Jr dá 
show na vitória 
do Real sobre 
o Barcelona

São Paulo se isola no 
campeonato e pode 
pensar totalmente 
no Binacional

Talento

Novo voo

Vinícius Jr, made in Brasil

JUAN MEDINA / REUTERS
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O América venceu o Santa Cruz 
de Natal por 4 a 0, na tarde do do-
mingo (1), na Arena das Dunas, em 
Natal, pelo Campeonato Potiguar. 
Os gols da partida foram marcados 
por Lelê, Tiago Orobó, Felipe Pará 
e Leandro Melo.  

O Santinha jogou boa parte da 
partida com um atleta a menos. 
O meia Alexsandro, do tricolor de 
Natal, foi expulso aos 16 minutos 
da primeira etapa, o que deixou 
a vida do alvirrubro mais confor-
tável, mesmo em campo com um 
time misto, comparado ao que vem 
sendo usado pelo técnico Roberto 
Fernandes. 

Mesmo com o domínio na par-
tida, o América não conseguia 
converter suas chances criadas em 
gol. Wallace Pernambucano e Rato 
desperdiçaram boas oportunidades 
no primeiro tempo. Aos 30 minu-
tos, Lelê teve a frieza que faltou aos 
seus colegas e encobriu o goleiro do 
Santa Cruz, Farley, e marcou o pri-

meiro do time americano. 1 a 0. 
Após o gol, o alvirrubro mante-

ve o ritmo e Tiago Orobó, o artilhei-
ro do Brasil na temporada, marcou 
o segundo do América. Este foi o 
13º gol feito pelo atacante, este ano. 

No segundo tempo, ainda com o 
jogo nas mãos, mais dois gols foram 
feitos pelo América. Felipe Pará e 
Leandro Melo foram os responsá-
veis pela alegria da torcida ame-
ricana na segunda etapa. Se não 
fosse Farley, a goleada seria maior. 

Com a vitória, o América fica 
na segunda colocação da Copa RN, 
torneio que equivale ao segundo 
turno do Campeonato Potiguar, 
com seis pontos em dois jogos dis-
putados, uma partida a menos que 
o líder ABC. 

O América agora volta aos gra-
mados contra o Assu, na quarta-
-feira (4), no estádio Edgarzão, em 
Assu. Já o Santa Cruz enfrentará o 
Força e Luz, também na quarta, no 
Frasqueirão. Mesmo com o domínio, o América teve dificuldades para converter muitas chances em gol durante o decorrer da partida

Na Arena das Dunas, América joga com 
time misto e faz 4 a 0 no Santa Cruz  
Com a vitória, o time americano fica na segunda colocação da Copa RN, torneio que equivale ao segundo turno do 
Campeonato Potiguar, com seis pontos em dois jogos disputados e com uma partida a menos do que o líder ABC

Sem estresse

José Aldenir/AgoraRN

O ABC não tomou conhecimen-
to do Palmeira e goleou por 7 a 0, 
na noite do domingo (1º), no está-
dio Frasqueirão, em Natal, pela 
terceira rodada do Campeonato 
Potiguar. Com a vitória, o alvine-
gro se isola na liderança, com nove 
pontos, em três jogos disputados. 
Os gols da partida foram marca-
dos por Berguinho, este três vezes, 
Paulo Sérgio, Jailson, Pedrinho e 
Cedric, que marcou dois. 

Não demorou muito para que 
o ABC demonstrasse o que pre-
tendia na partida e, logo aos cinco 
minutos, já abriu o placar com Ber-
guinho. Minutos depois, Paulo Sér-
gio, de pênalti, e Cedric, marcaram 
mais dois para o alvinegro. 3 a 0 no 
placar do Frasqueirão. 

O time de Natal continuou sem 
tomar conhecimento do Palmeira e 
ainda no primeiro tempo marcou o 
quarto, com Jailson, para fechar o 
início do atropelo do time abecedis-
ta na partida. 

Na segunda etapa, nada mu-
dou. O ABC manteve seu domínio Não demorou muito tempo para que o ABC traduzisse em gols o que pretendia

ABC faz 8 a 0 no Palmeira e se isola na 
liderança do Campeonato Potiguar 

Goleada

José Aldenir/AgoraRN

e repetiu o número de gols no pri-
meiro tempo. Berguinho voltou a 
aparecer e deixou o dele mais duas 
vezes. De pênalti, Pedrinho e Ce-
dric também alegraram o torcedor 
que estava presente. 

O ABC joga agora contra o 
Vasco, na quarta-feira (4), em jogo 
válido pela Copa do Brasil. Um re-
sultado positivo para o alvinegro de 
Natal, leva o time para a terceira 
fase e garante R$ 1,5 milhão na 
conta. 

Esta é a segunda goleada segui-
da do alvinegro nesta Copa RN. Na 
rodada passada, o time abecedista 
fez 6 a 0 no Força e Luz. 

R$ 1,5 mi
DE OLHO

Um resultado positivo contra o 
Vasco, nesta quarta-feira, pode 
garantir um bom dinheiro na conta 

O Manchester City ven-
ceu o Aston Villa por 2 a 1 
neste domingo (1) em Wem-
bley e conquistou o tricampe-
onato consecutivo da Copa da 
Liga Inglesa. Agüero e Rodri 
marcaram para os Citizens, 
enquanto Samatta descontou 
para o Aston. Com o título, o 
City se torna o segundo maior 
vencedor da competição, com 
sete troféus, atrás apenas do 
Liverpool.

O Manchester conseguiu 
abrir o placar com uma joga-
da pelos lados do campo, que 
terminou na finalização do 
argentino Sergio Kun Ague-
ro. 

Entretanto, as falhas 
defensivas voltaram a pre-
judicar o City e o Aston Villa 
aproveitou a oportunida-
de no final do 1º tempo em 
contra-ataque que terminou 
na cabeçada de Mbwana Sa-
matta.

City conquista 
pela 3ª vez
a Copa da Liga 
Inglesa 

De novo


