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Goleada  16

América joga bem e 
faz 4 a 1 no Força e 
Luz pelo Estadual 

Seminário traz a Natal exemplos na área de urbanismo

Diego Simonetti / América 

Previdência 03

Após reunião com servidores de carreira do Estado, equipe econômica concluiu que a proposta de reforma da Previdência vai 
prever alíquotas progressivas, variando de 12% a 16%. Texto deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira

Deputados quase 
partem para agressão 
física na Câmara

Carne de sol, queijo, 
pastel e caldo de cana 
viram patrimônios

STJ libera nomeação 
de jornalista para 
Fundação Palmares

Senac oferece curso 
de informática para 
pessoas da 3ª idade

Reunião sobre volta da prisão 
após condenação em segunda 
instância foi encerrada mais cedo

Novas leis reconhecem como 
patrimônios culturais imateriais do 
Estado quatro iguarias culinárias

Sérgio Camargo causou polêmica 
nas redes sociais ao relativizar 
racismo e escravidão

Time alvirrubro teve uma boa 
exibição na primeira partida do 
segundo turno do Potiguar

Para o 1º semestre de 2020,
estão sendo oferecidas turmas
nas unidades do Centro e Alecrim

Brasília 03 Cultura 10

Decisão 11 Iniciação digital 10

Ouro Negro 03

TJRN reduz pena
de Fernando Freire
Ex-governador do RN, que 
está solto desde o ano 
passado, teve confirmada 
condenação por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro

Promovido pelo Grupo Agora RN e com lotação 
máxima, Seminário Internacional Agora Natal aconteceu 
ontem no Hotel-Escola Senac Barreira Roxa com a 

participação de três palestrantes, que trouxeram para a 
capital potiguar bons exemplos na área de urbanismo 
que podem inspirar revisão do Plano Diretor.

Confira, em quatro reportagens especiais, como os 
“cases” de Recife, Curitiba e Lisboa podem fomentar 
mudanças na dinâmica urbana de Natal.

Ingressos para o evento foram esgotados quase uma semana antes Diretor-geral do Agora RN, Alex Viana enaltece importância da iniciativa Público acompanhou palestras com cases de Recife, Curitiba e Lisboa

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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Enquanto o “menos 
Brasília e mais Brasil” 
do presidente Bolsonaro 

não se retira do insípido terreno 
da retórica, é importante que 
a atividade parlamentar nos 
municípios, uma tradição que 
remonta aos colonizadores 
portugueses, prepare caminhos 
alternativos ao atual e cansado 
modelo municipalista.

Num país onde a atividade 
das Câmaras, em milhares 
de cidades, foi banalizada 
pela ação de microgrupos 
locais, com interesses difusos 
e frequentemente divorciada 
da população, é quase uma 
preciosidade saber o que um 
vereador anda fazendo com seu 
mandato.

Felizmente, aos poucos, 
Natal começou a mudar essa 
realidade, num processo que, 
uma vez iniciado, não terá 
volta, integrando eleitores e 
mandatos de maneira tão efetiva 

que acabará influenciando 
comportamentos anacrônicos que 
têm pautado o comportamento 
político no Brasil.    

O Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo (SAPL), que possibilita 
acesso amplo a toda a produção 
legislativa dos vereadores de Natal, 
é um momento importante desse 
processo, não há dúvida.

Ao permitir que cidadãos 
comuns, de seus computadores 
pessoais ou celulares, 
acompanhem projetos de leis e 
outras matérias até a votação 
definitiva, vereadores colocam 

nas mãos dessas pessoas o poder 
de referendar ou discordar de 
seus mandatos e orientar suas 
escolhas nas eleições seguintes.

Algo inimaginável até poucos 
anos atrás, quando a política 
não passava de articulações de 
bastidor baseadas em interesses 
de grupos altamente organizados 
para se perpetuar no poder local. 
E, graças aos bons ventos da 
tecnologia, esse tempo pode estar 
com os dias contados, desde 
que a comunidade faça a sua 
parte e acompanhe o mandato 
parlamentar.

Pelo sistema da Câmara 
de Natal, também é possível 
consultar a composição da 
legislatura, das 10 comissões 
temáticas, da Mesa Diretora, 
matérias e requerimentos 
pautados para a sessão ordinária 
do dia, entre outras coisas, tudo 
pelo site da Casa.

Ótimo para os eleitores, já que 
informação é poder.  

De olho no vereador
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NOTAS & INFORMES

Passado o primeiro ano dos governos Bolsonaro 
(Brasil) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), 
avizinha-se a eleição municipal. O natalense voltará às 
urnas em outubro próximo para escolher o prefeito de 
Natal e 29 vereadores.

Esse tempo que passou ainda não foi suficiente 
para romper o clima de polarização que se criou no 
País em 2018 entre bolsonaristas e petistas. Se você 
não é bolsonarista, é petistas e/ou comunista. Se não é 
lulopetista, é bolsonarista/fascista. Como se a o espectro 
ideológico da vida política brasileira a isso se resumisse. 

Será que o Brasil é só isso mesmo? Somos tão pobres 
de ideias assim? O fato é que esse cenário se reproduz 
aqui em Natal. A pobreza de ideias no debate político 
leva a esse simplismo reducionista.

Esses dias vi numa rede social (não lembro qual) uma 
pessoa dizer que era odiada pelos bolsonaristas e petistas 
quando discordava de um lado ou de outro. Ela não era 
nenhuma coisa e nem outra.

É preciso saber se o natalense vai aceitar esse 
reducionismo ou vai querer efetivamente que o debate, 
o confronto de ideias seja travado sobre questões que 
afetam a sociedade no seu dia a dia, tais como saúde, 
segurança, transporte e infraestrutura, turismo, geração 
de emprego e renda e educação.

Entra eleição, passa governo, entra eleição, passa 
governo, e nova eleição se avizinha, e todos esses temas 
já foram abordados, com soluções para a “salvação” 
de Natal. A sociedade cansou de ouvir durante tantas 
eleições promessas que não deram em nada ou, quando 
deram, foi muito pouco do resultado prometido.

E aí? Como estamos? O que você acha? 45 mil 
famílias sem moradia digna; mais de 80 mil natalenses 
vivendo abaixo da linha da miséria com menos de cinco 
reais por dia; sistema público de saúde sem atender 
às necessidades daqueles que recorrem a ele; índices 
educacionais disputando a posição de rabeira nas 
estatísticas; turismo descendo de ladeira abaixo com a 
queda do número de turistas que não veem mais; sistema 
de transporte público caro e péssimo; ruas e avenidas 
sujas e esburacadas; a insegurança por todos os cantos da 
cidade (diga-se de passagem mais nas zonas periféricas, 
é só assistir os telejornais locais de qualquer emissora 
para tomar um banho de sangue; os cruzamentos cheios 
de desempregados; crianças e idosos pedindo algum tipo 
de ajuda. Quer mais?  Vai ficar no conforto da poltrona de 
sua sala assistindo Netflix acreditando que essa situação 
não o atinge? Não se engane, ela está bem pertinho de 
sua porta. 

E agora? Vamos ficar novamente sentados à beira do 
caminho olhando passivamente a agenda deles ou vamos 
construir uma agenda que interesse a todos?

A agenda da eleição

PT, ALEXANDRE E HERMANO
Embora o petismo inteiro 

tenha ido para a filiação de 
Hermano Morais ao PSB, parece 
cada vez mais claro que o grupo 
deve ir para 2020 em Natal 
mesmo é com o médico Alexandre 
Motta. As redes das últimas 
semanas dos parlamentares do 
PT não negam.

LICENÇA
Em Parnamirim, o vereador 

Abidene Salustiano (PSC) pediu 
licença do mandato por três 
meses. No seu lugar, deverá 
assumir o segundo suplente 
Márcio da Rural (PSC), já que o 
primeiro suplente – Léo Lima – 
trocou o PRTB pelo Avante e não 
pode mais assumir o mandato em 
função dos votos que recebeu pelo 
antigo partido, em 2016.

AVANTE
Por falar em Avante, além 

de Léo Lima, o partido terá 
em Parnamirim a filiação do 
secretário-chefe do Gabinete Civil 
da Prefeitura, Wolney França. Os 
dois serão candidatos a vereador 
este ano, com a expectativa de 
eleição do segundo, com Léo Lima 
de primeiro suplente.

LÁ NA FRENTE
Apesar de esperar que Wolney 

seja eleito vereador nas próximas 
eleições, o grupo político ligado 
ao secretário tem outros projetos 
para 2021. A coluna apurou que 
a meta é que, após ser eleito, 
Wolney retorne para o cargo de 

A vereadora Nina Souza (PDT), vice-presidente 
da Câmara de Natal, considera inviável para 
a Casa apreciar este ano, além da revisão do 

Plano Diretor, a reforma da Previdência Municipal. A 
reforma é uma possibilidade avaliada pela gestão do 
prefeito Álvaro Dias. “É um absurdo. Não tem a menor 
condição. Este ano não é ano de acumular essas duas 
matérias”, disse a parlamentar ontem à coluna. Apesar 
dos protestos de Nina, o Município tem só até o 31 de 
julho para atualizar suas regras de aposentadoria e 
pensão, sob pena de ficar impedido de receber trans-
ferências federais. A única alternativa à reforma é a 
aprovação no Congresso da PEC paralela. O assunto 
está andando lentamente no Senado.

Pauta cheia

secretário-chefe do Gabinete Civil, 
abrindo espaço para que Léo Lima 
– pelas contas, o provável primeiro 
suplente – assuma o mandato na 
Câmara de Parnamirim.

NOVA LEGENDA
Ainda na cidade Trampolim 

da Vitória, a vereadora Rhalessa 
Freire dos Santos, hoje filiada ao 
Podemos, procura um novo partido. 
Ela flerta com o PSB, que já tem 
outro assento na Câmara (com 
Professora Nilda), mas as conversas 
não têm progredido.

VICE DE ÁLVARO
A deputada estadual Eudiane 

Macedo (Republicanos) tenta 
emplacar o marido, Tácio Macedo, 
como candidato a vice do prefeito 
Álvaro Dias nas eleições de 2020 
para a Prefeitura do Natal. Contudo, 

a favorita do momento é a presidente 
estadual do Avante, Karla Veruska.

COMISSÃO DE FINANÇAS
O deputado estadual Kelps 

Lima (Solidariedade) foi eleito 
ontem presidente da Comissão 
de Finanças e Fiscalização da 
Assembleia. No ano passado, o 
governo teve dificuldades para 
aprovar projetos no colegiado, que 
tinha a presidência do deputado 
Tomba Farias (PSDB). Agora, 
Kelps garante que a comissão “não 
será uma trincheira oposicionista”.

PROTESTO
Em protesto contra os 

desinvestimentos da Petrobras, o 
Sindicato dos Petroleiros do RN 
prometeu vender na próxima sexta-
feira (14) botijões de gás por R$ 40, 
metade do preço cobrado atualmente.
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O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) confir-
mou a condenação que havia sido 
imposta na primeira instância ao 
ex-governador Fernando Freire, 
por crimes investigados na Ope-
ração Ouro Negro.

A decisão aconteceu em reunião 
na última terça-feira (11) da Câma-
ra Criminal do TJRN, que reuniu 
os desembargadores Gilson Barbo-
sa (relator do processo) e Glauber 
Rêgo e a juíza convocada Maria 
Neíze. Foi julgado um recurso à 
condenação imposta pelo juiz Fábio 
Ataíde.

Apesar de a condenação ter 
sido confirmada, a pena de Fer-
nando Freire foi reduzida no julga-
mento do recurso. Saiu de 19 anos 
e 11 meses de reclusão para 16 
anos e 11 meses. Ele foi considera-
do culpado pelos crimes de corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro, 
sendo absolvido da acusação de 
crime contra a ordem tributária.

Além de Fernando Freire, 
foram condenadas outras oito 
pessoas, incluindo o ex-secretário 
estadual da Tributação Márcio Be-
zerra de Azevedo.

Deflagrada em setembro de 
2002, a Operação Ouro Negro 
apurou um suposto esquema de 

desvio de verbas públicas envol-
vendo a concessão e a manutenção 
de um regime especial tributário à 
empresa American Distribuidora 
de Combustível LTDA pela Secre-
taria Estadual de Tributação. A 
investigação mostrou que o regime 
provocou um prejuízo financeiro ao 
Estado de R$ 66 milhões.

Através da concessão do regime 
especial de tributação, era permiti-
do à empresa adquirir combustível 
à Refinaria de Petróleo de Man-
guinhos S/A, no estado do Rio de 
Janeiro, sem reter o Imposto sobre 
Circulação de Mercadoria e Serviço 
(ICMS). O regime especial assegu-
rava que esse imposto seria reco-
lhido no Rio Grande do Norte, mas 

o recolhimento não era realizado, 
segundo as investigações. O preju-
ízo para o Estado seria da ordem de 
mais de R$ 65 milhões, além de R$ 
1,1 milhão em propinas suposta-
mente pagas aos envolvidos.

Além da Operação Ouro Ne-
gro, Fernando Freire é investigado 
e tem condenação em processos 
decorrentes do esquema que ficou 
conhecido como Máfia dos Gafa-
nhotos. A ação consistia, segundo 
as investigações, na inserção frau-
dulenta de servidores na folha de 
pagamentos do Governo do Estado.

Em junho do ano passado, o 
ex-governador deixou a prisão, 
após quase quatro anos detido no 
Quartel Geral da Polícia Militar. 
Ele migrou do regime fechado pa-
ra o semiaberto, com utilização de 
tornozeleira eletrônica.

A progressão de regime foi 
autorizada pelo juiz Henrique 
Baltazar, da Vara de Execuções 
Penais de Natal. Ele atendeu a um 
pedido da defesa. No despacho, o 
juiz escreveu que Fernando Freire 
“atingiu - na época - o requisito ob-
jetivo para progressão” da pena e 
apresentava “excelente comporta-
mento prisional”.

O ex-governador pode recorrer 
da decisão em liberdade.
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RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Areia Branca/RN torna público 
que, após análise das “Propostas de Preços” das empresas participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos 
Serviços de Operação Tapa-Buraco Com Fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente) de Diversas Ruas e Avenidas do Município de Areia Branca/RN, a empresa 
licitante Oeste Construções e Serviços Eireli - EPP - CNPJ - 17.039.881/0001-57, apresentou 
proposta com o valor global de R$ 1.378.189,50 (um milhão trezentos e setenta e oito mil cento e oitenta 
e nove reais e cinquenta centavos), sendo a mesma declarada vencedora do certame.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Areia Branca/RN, 12 de fevereiro de 2020
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Areia Branca/RN torna público que, 
após análise das “Propostas de Preços” das empresas participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos Serviços 
de Manutenção de Vias Públicas Com Recapeamento em Pavimento Asfáltico Com Fornecimento de 
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de Diversas Ruas e Avenidas do Município de Areia 
Branca/RN, a empresa licitante Oeste Construções e Serviços Eireli - EPP - CNPJ - 17.039.881/0001-
57, apresentou proposta com o valor global de R$ 2.364.026,07 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro 
mil vinte e seis reais e sete centavos), sendo a mesma declarada vencedora do certame.

Areia Branca/RN, 12 de fevereiro de 2020
Antônio Lopes Neto - Presidente da CPL

José Jailson Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Campo Redondo/RN, em 12 de fevereiro de 2020

Pregoeiro Municipal

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar, que 
estará realizando no dia 28 de fevereiro de 2020, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2020 para registro de preço, objetivando Contratação de Empresa para 
prestação de serviços mecânicos, solda, tornearia e corte com maçarico, aos veículos 
pertencentes à frota do Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na 
sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário 
das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Ex-governador pode recorrer em liberdade

“Ouro Negro”: TJRN reduz pena
de Fernando Freire para 16 anos
Ex-governador do RN, que está solto desde o ano passado, teve 
confirmada condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Decisão

Reprodução

Governo do RN decide reduzir 
alíquota máxima para 16%

Previdência

O Governo do Rio Grande 
do Norte anunciou que vai en-
caminhar para a Assembleia 
Legislativa nesta quinta-feira 
(13) a proposta de reforma da 
Previdência.

Nesta quarta-feira (12), 
após reunião com entidades 
representativas de servidores 
de carreira do Estado, a equipe 
econômica concluiu o texto-fi-
nal da reforma. A proposta vai 
prever alíquotas progressivas 
de contribuição previdenciária, 
variando de 12% a 16%. Até 
então, o governo defendia uma 
taxa de até 18,5%.

“A minuta final aprovada 
em acordo com diversas enti-
dades e associações que manti-
veram o diálogo com o Governo 
do Estado representa muitos 
avanços diante da proposta do 
governo federal. O texto é miti-
gado em diversos pontos”, des-
tacou o presidente do Instituto 
de Previdência Social (Ipern), 
Nereu Linhares.

Foi definido também que 
a taxação sobre os benefícios 
previdenciários será válida pa-
ra os que ganham acima de R$ 
2,5 mil. Hoje, a faixa de isenção 
abrange todos que ganham 
abaixo do teto (R$ 6.101,05). 
Os servidores queriam manter 
a isenção neste patamar, mas o 
governo não cedeu.

José Aldenir / Agora RN

Minuta final representa 
muitos avanços diante 
da proposta do governo 
federal”

Nereu Linhares
presidente do Ipern

“

Com a aprovação da propos-
ta nos moldes como ela for envia-
da, o governo espera economizar 
cerca de R$ 40 milhões por ano. 
E a expectativa é que esse valor 
aumente ao longo dos anos.

“O impacto financeiro inicial 
é pequeno, entretanto, significa 
um grande avanço no déficit atu-
arial”, afirma Nereu Linhares.

Em 2019, o déficit financeiro 
da previdência estadual foi de 
R$ 1,57 bilhão.

A reunião da comissão especial 
da Câmara que discute proposta 
para a volta da prisão após con-
denação em segunda instância 
foi encerrada mais cedo após dois 
deputados quase partirem para a 
agressão física, na Câmara, nesta 
quarta-feira (12).

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, participava do debate com os 
parlamentares quando a confusão 
começou. Glauber Braga (PSOL-
-RJ) e Eder Mauro (PSD-PA) foram 
apartados por outros parlamenta-
res. O clima começou a esquentar 
pouco depois de Braga referir-se a 
Moro como “capanga da milícia”, 
“capanga da família Bolsonaro” e 
“mentiroso”

O ministro rebateu. “Quem 
protegeu milícia foi o seu partido”, 
afirmou, em referência às críticas 
feitas pelo PSOL ao chamado pa-
cote anticrime. Um dos pontos da 

proposta era deixar explícito que 
milícias são organizações crimino-
sas. O partido, contudo, considera-
va que as medidas, na verdade, não 
afetariam esses grupos.

Moro também chamou o par-
lamentar de “desqualificado”. O 
presidente da comissão especial, 
Marcelo Ramos (PL-AM), tomou 
a palavra para cobrar respeito de 
ambas as partes. Enquanto isso, 

fora dos microfones, Eder Mauro 
passou a atacar Glauber. Usou 
palavras de baixo calão e chegou 
a dizer que a mãe do deputado do 
PSOL era “bandida”. Glauber tam-
bém xingou Eder.

Em seguida, o deputado do Pará 
se levantou e partiu em direção a 
Glauber. Nesse momento, Ramos 
declarou a reunião encerrada. De-
putados se colocaram entre os dois 
para evitar agressões físicas. Mesmo 
assim, a briga não cessou. Com o 
plenário já desmobilizado, os dois ad-
versários se dirigiram quase ao mes-
mo tempo à mesa onde havia água e 
café à disposição dos deputados.

Uma nova discussão foi inicia-
da. “A tua mãe é uma bandida”, 
disparou Eder Mauro. “O teu pro-
blema é que tu é gargantudo aqui 
dentro. Quero ver tu ser gargantu-
do lá fora, otário”. Glauber também 
atacou. “Você é miliciano”.

Sérgio Moro na Câmara dos Deputados

Deputados quase partem para agressão 
física, e reunião com Moro é encerrada

Confusão na Câmara

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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O Seminário Internacional 
Agora RN aconteceu na tarde 
desta quarta-feira (12) no Hotel 
Barreira Roxa, na Via Costeira. 
Promovido pelo Grupo de Comu-
nicação Agora RN, o evento discu-
tiu boas práticas de urbanismo e 
sugestões para a Revisão do Plano 
Diretor.

Segundo o diretor-geral do 
Grupo Agora RN, Alex Viana, o 
seminário foi um sucesso, pois 
trouxe representantes do poder 
público do Rio Grande do Norte, 
de outros locais do Nordeste, além 
de diversos representantes da so-
ciedade civil organizada.

“A iniciativa se deve à pre-
ocupação do Agora RN com as 
atividades voltadas para coletivi-
dade. Natal requer planejamento 
urbano para o desenvolvimento e 
melhoria urbana. Os palestrantes 
trazido são três referências em 
experiências de urbanísticas. As 
sugestões discutidas podem servir 
de inspiração para a Revisão do 
Plano Diretor de Natal”, disse.

A palestra inicial foi do arqui-
teto Gustavo Rocha, Superinten-
dente de Infraestrutura do Porto 
Digital do Recife. Ele falou sobre a 
construção do parque tecnológico 
localizado no terminal portuário 
da capital pernambucana. Após 
20 anos de atividades, o parque 
tecnológico tem 339 empresas e 

Boas práticas
de urbanismo para modernizar Natal

Evento promovido pelo Grupo Agora RN trouxe até Natal, com palestras ocorridas no Hotel Barreira Roxa, nomes importantes 
da arquitetura e urbanismo no Brasil e em Portugal; conferência atraiu representantes do poder público e da sociedade civil  

Seminário Internacional

faturou, em 2019, R$ 2,35 bilhões.
A segunda palestrante foi da 

arquiteta Maria Cristina Trovão 
Santana, Coordenadora de Uso 
do Solo do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC). Ela falou sobre as ações 
públicas para elaborar os eixos de 
mobilidade da capital paranaense.

A última palestra foi do arqui-
teto português Manuel Salgado, 
que atualmente presidente da 
Sociedade de Reabilitação Urbana 
de Lisboa (SRU). O profissional 
trouxe as soluções promovidas 
para o Rio Tejo, na capital portu-
guesa, que foram responsáveis por 
melhorias urbanísticas da capital 

portuguesa. 
O evento teve o patrocínio da 

Federação do Comércio do RN 
(Fecomércio), Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis (ABIH), 
Hotéis Aram, Bello Mare Hotel e 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern). A orga-
nização ficou por conta da Pypa 
Urbanismo e Desenvolvimento 
Imobiliário.

Toda a programação do semi-
nário Agora Natal foi transmiti-
da pela Rádio Agora FM (97,9). 
Quem não acompanhou ao vivo 
pode assistir às palestras na pági-
na do Agora RN no YouTube e no 
Facebook.

Essa iniciativa se deve à 
preocupação do Agora RN 
com as atividades voltadas 
para coletividade. Natal 
requer planejamento urbano 
para o desenvolvimento 
e melhoria urbana. Os 
palestrantes trazido são três 
referências em experiências 
de urbanísticas. As sugestões 
discutidas podem servir de 
inspiração para a Revisão do 
Plano Diretor de Natal”

Foram palestras de alto nível 
técnico, que certamente 
contribuem para o refino que 
estamos fazendo na minuta 
final do Plano Diretor”.

Saio entusiasmado desse 
seminário, porque foi uma 
excelente oportunidade 
de nós termos a realidade 
de diversas cidades que se 
transformaram”.

Esse evento, trazendo as três 
experiências, vai colaborar 
muito com a consolidação de 
propostas antes da chegada 
ao parlamento municipal. Os 
três temas têm uma relação 
direta com Natal”.

Foram três temas de 
fundamental importância, 
que têm tudo a ver com a 
realidade de Natal. O Agora 
RN está de parabéns pela 
iniciativa. Temos que buscar 
trazer (para Natal) alguma 
coisa de cada um dos temas”.

Alex Viana

Thiago Mesquita

Felipe Alves

Roberto SerquizJosé Odécio Júnior

diretor-geral do Grupo Agora RN

secretário de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal

vereador do MDB

vice-presidente da Federação 
das Indústrias do RN

presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis no RN

“ “

“

““

Com a discussão sobre a atualização do Plano de Diretor, previsto para ser apreciado na Câmara Municipal ainda este ano, o Seminário Internacional Agora Natal trouxe contribuições para confecção do texto 

Seminário Internacional lotou o auditório do Hotel Barreira Roxa, na Via Costeira

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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O arquiteto Gustavo Rocha 
perdeu o nascimento de um “filho” 
nesta quarta-feira (12). Enquanto 
iniciava a palestra para o Semi-
nário Internacional Agora Natal,  
iniciativa do Grupo de Comunica-
ção do Agora RN, que aconteceu no 
auditório do Hotel Barreira Roxa, 
na zona Sul de Natal, ele aguarda-
va as notícias sobre a inauguração 
de uma creche na Rua da Moeda, 
no Centro Histórico do Recife 
(PE), em mais uma ação de revi-
talização promovida pelo núcleo 
gestor do Porto Digital, o parque 
tecnológico que recuperou a degra-
dada região portuária da capital 
pernambucana.

“Enquanto estou aqui, eu estou 
perdendo o nascimento de um fi-
lho. O prédio [creche] foi inaugura-
do hoje, mas não estou lá para ver 
isso”, lamenta ele, enquanto abria 
as atividades do seminário, que 
trouxe para Natal, além de Gus-
tavo Rocha, importantes nomes da 
arquitetura e urbanismo do Brasil 
e de Portugal.

Ele explica que a nova unidade 
escolar será destinada para a mães 
que trabalham nas empresas do 
parque tecnológico do Porto Digital 
– são 339 empresas atuando hoje 
no local. O prédio que vai receber a 
escolinha fazia parte da Secretaria 
Estadual de Administração de Per-
nambuco, mas ficou abandonado 
por mais de 10 anos. As reformas 
foram iniciadas em 2017 e foram 
encerradas no início deste ano.

O imóvel foi cedido pelo governo 
pernambucano, foi reformado e as 
aulas serão ofertadas, após fecha-
mento de parceria, pela Secretaria 
de Educação do Recife. “A fachada 
do novo prédio é ativa. Terá espaço 
para empreendimentos comerciais. 
A ideia é fazer com as que as pes-
soas circulem e que a rua tenha 
vida”, disse.

O Porto Digital foi iniciado em 
2000. A ação partiu de parcerias 
entre a Prefeitura do Recife, Gover-
no do Estado de Pernambuco, Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e instituições privadas 
do setor de tecnologia. O objetivo 
inicial era fomentar a abertura de 
novas empresas, gerar empregos 
e – como principal motivo – manter 
os “cérebros” em terras pernambu-
canas. “Os alunos se formavam e 
tinham de ir para outros locais em 
busca de emprego”, comentou Gus-
tavo Rocha.

Segundo ele, o Porto Digital é 
uma política pública que contou, 
em sua partida, com R$ 33 milhões 

Parque tecnológico do Porto Digital, em Recife: parcerias entre poder público, instituições de ensino e setor privado

Arquiteto Gustavo Rocha é superintendente de Infraestrutura do Porto Digital

Empresas do Porto Digital de Recife (PE) 
faturaram mais de R$ 2,3 bilhões em 2019
Projeto para recuperar a região próxima do terminal portuário da capital pernambucana, que pode servir de inspiração para a 
requalificação do bairro da Ribeira, em Natal, contabiliza 339 empresas de tecnologia que empregam mais de 11 mil pessoas

Revitalização

Leo Caldas /Porto Digital

José Aldenir / Agora RN

em recursos do Governo de Per-
nambuco. O dinheiro foi utilizado 
para implementação de infraestru-
tura e condições necessárias para a 
operação. Para implantar o modelo 
de governança e os projetos estru-
turadores, foi criado o Núcleo de 
Gestão do Porto Digital (NGPD), 
associação civil sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização So-
cial (OS) pelo Governo de Pernam-
buco e pela Prefeitura do Recife.

No início das atividades, o Porto 
Digital contava com apenas 50 pes-
soas. Hoje, 20 anos depois, são 339 
empresas, 11 mil pessoas empre-
gadas e o faturamento de R$ 2,35 
bilhões. A iniciativa espera, dentro 
de um prazo de cinco ano, reformar 
outros 100 mil metros quadrados.

Gustavo Rocha explicou que a 
primeira medida foi a de requalifi-
car o tecido urbano central, cultu-
ral e histórico da região portuária 

de Recife. O parque tecnológico 
foi instalado em uma espécie de 
ilha, nas proximidades do bairro 
de Santo Antônio. “Em 2000, uma 
lei municipal determinou que as 
empresas de tecnologia que se 
instalam na região têm isenção de 
60% no ISS. Logo, várias empresas 
passaram a se instalar”, comentou.

Ainda de acordo com ele, o pro-
cesso de revitalização da capital 
pernambucana pode ser aplicada 

em Natal. “Algo semelhante pode 
ocorrer na Ribeira, mas é preciso 
ter conhecimento dos espaços que 
podem ser ocupados. O desafio é 
identificar o melhor arranjo pro-
dutivo local. Tem que saber as 
demandas e oportunidades da re-
gião”, justificou.

Ele reforçou, também, a impor-
tância da formação de parcerias 
entre poder público, instituições de 
ensino e pesquisa e setor privado 
para a promoção de políticas públi-
cas para a requalificação de áreas 
degradas. “Não é um projeto de go-
verno, mas uma política pública – e 
não pode haver descontinuidade”, 
ressaltou.

Ele lembrou, durante o Semi-
nário Internacional Agora Natal, 
que a maior dificuldade para im-
plantar a parque tecnológico foi a 
de “rasgar” o tecido urbano para 
implanta a nova infraestrutura. 
“Não foi fácil, pois tivemos de dia-
logar com os órgãos responsáveis 
pela preservação histórica, como o 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). Foi 
um desafio enorme. Qualquer ação 
em área consolidada é muito difí-
cil”, detalhou. Isso porque 25% da 
área utilizada pelo Porto Digital é 
tombada.

Em 2000, a iniciativa começou 
com uma ação para revitalizar os 
imóveis fechados dentro da ilha. Os 
locais foram adquiridos pelo Gover-
no do Estado. Além disso, a ação 
motivou ao setor privado a adquirir 
outros prédios e a reformá-los.

Durante a palestra, ele apre-
sentou diversos projetos executa-
dos de revitalização predial. Um 
dos maiores exemplos é o da re-
forma da antiga sede do Banco do 
Estado de Pernambuco. O governo 
estadual cedeu o imóvel, o Porto 
Digital obteve os recursos e o local 
hoje é um grande prédio comercial.

O arquiteto também comemo-
rou o fato que a ocupação do terre-
no do parque tecnológico está de es-
praiando para os bairros vizinhos à 
ilha. “Algumas coisas demoram, 
e temos que entender isso. Mas é 
preciso começar a ação”, comentou.

A requalificação dos espaços, 
com a chegada de empreendimen-
tos comercias, empresas tecnologia 
e imóveis habitacionais, trouxe me-
lhor qualidade de vida, revitalizou 
o Centro Histórico. 

“As pessoas circulam despre-
ocupadas com computadores, ta-
blets e celulares de R$ 4 mil. Isso 
acontece porque o bairro é habita-
do e há serviços”, finalizou. 

Algo semelhante pode ocorrer 
na Ribeira, mas é preciso ter 
conhecimento dos espaços 
que podem ser ocupados. O 
desafio é identificar o melhor 
arranjo produtivo local. Tem 
que saber as demandas e 
oportunidades da região”

Gustavo Rocha
arquiteto do Porto Digital

“
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Para qualquer cidade cuja Re-
visão do Plano Diretor esteja em 
curso, o arquiteto português Ma-
nuel Salgado, atual presidente da 
Sociedade de Reabilitação Urbana 
de Lisboa (SRU), tem um conselho 
precioso: saber qual será o papel da 
cidade no futuro.

Nesta quarta-feira (12), duran-
te o Seminário Internacional Agora 
Natal, coube a Salgado encerrar as 
palestras do evento, falando sobre 
as mudanças dramáticas vividas 
pela capital portuguesa do ponto 
de vista social e urbanístico.

Entre as inúmeras conclusões, 
é que as cidades não precisam 
apenas expandir às custas de 
lançamentos imobiliários, mas re-
cuperar áreas maduras, atraindo 
populações num processo de aden-
samento crescente, onde áreas ve-
nham a ser requalificadas a partir 
da mistura de funções como a resi-
dencial e comercial.

Um dos programas mais bem 
sucedidos da capital portuguesa 

foi a implantação de uma praça em 
cada um dos 150 bairros da cidade 
de Lisboa.

Nesse caso, Salgado explica que 
a participação dos moradores de 
cada localidade foi fundamental, 
pois foi a partir de reuniões com 
eles que se definiu a vocação de ca-
da espaço vazio.

Durante a fase de debates com 
o público, que se seguiram às pa-
lestras, Manuel Salgado sugeriu 
que apesar de contar com o apoio 
de governos, as mudanças na ocu-
pação de espaço nas cidades tam-
bém seguir caminhos espontâneos, 
mediante os quais as comunidades 
devem propor livremente o que de-
sejam e os administradores devem 
ter a sensibilidade de pôr no papel 
e na prática algumas dessas ten-
dências.

Por fim, Salgado disse que uma 
nova “carta estratégica” – é assim 
que se chama em Portugal – está 
sendo preparada para redirecionar 
os rumos do crescimento urbano 

lisboeta.
Um dos pontos tocados pelo 

palestrante que mais chamaram 
a atenção referiu-se a proatividade 
que todo o gestor público deve ter 
no processo de ocupação do solo 
urbano.

“Não basta que ele seja apenas 
um cumpridor de normas; ele deve 
ter a sensibilidade para unir inte-
resses para criar investimentos nos 
locais onde esse interesse maior”, 
lembrou.

Manuel Salgado sugeriu tam-

bém uma linha de incentivos por 
parte do poder público para que 
pessoas venham adensar áreas, 
por meio de tributos mais baratos, 
o que sempre é importante na hora 
em que se deseja expandir econo-
micamente uma região.

Na essência, o urbanista por-
tuguês resumiu boa parte de seus 
pontos de vista à uma máxima: 
“É mais fácil e barato intervir nos 
espaços públicos do que construir 
edifícios”.

Outra questão levantada por 
ele: é oferecer estacionamentos nas 
áreas não bem servidas de trans-
porte público, usando a lógica in-
versa nas regiões o0nde o contrário 
aconteça. E, principalmente, facili-
tar os processos de licenciamento, o 
que já é uma tendência no mundo.

O Seminário Internacional 
Agora Natal foi promovido pelo 
Grupo de Comunicação Agora RN. 
As palestras aconteceram no Hotel 
Barreira Roxa, na Via Costeira, 
nesta quarta-feira (12).

Manuel Salgado é presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa

Região portuária de Lisboa, em Portugal, passou por diversas ações de remodelagem urbanística, mas, como ponderou o arquiteto Manuel Salgadas, todas as mudanças passaram pelo crivo da população lisboeta

Manuel Salgado e a inspiração trazida do 
Velho Continente para modernizar Natal
Arquiteto português Manuel Salgado disse durante o Seminário Internacional Agora Natal que as cidades não precisam 
apenas expandir às custas de lançamentos imobiliários, mas recuperar áreas maduras, atraindo o adensamento crescente

Cidades do Futuro

José Aldenir / Agora RN

VIC Properties
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A implantação do transporte 
público possibilita o crescimento de 
todas as áreas da cidade. É assim 
que acontece em Curitiba, capital 
do Paraná, desde a criação do pri-
meiro Plano Diretor. Em palestra 
no Seminário Internacional Agora 
Natal, que discutiu nesta quarta-
-feira (12) ideias para inspirar a 
revisão urbana da capital potiguar, 
a arquiteta Maria Cristina Trovão 
Santana, coordenadora de Uso do 
Solo do Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano de Curitiba (IP-
PUC), indicou que as avenidas com 
vias exclusivas para o transporte 
oferecem diferentes possibilidades 
de ocupação, promovendo o desen-
volvimento econômico e social.

O primeiro Plano Diretor de 
Curitiba foi aprovado em 1966 e 
teve como premissa o planejamen-
to urbano baseado no seguinte 
trio: transporte coletivo, sistema 
viário e uso do solo. O objetivo 
era buscar o crescimento linear e 
prezar também pelo desenvolvi-
mento econômico e social, além da 
preservação do meio ambiente. Já 
em 2015 ocorreu a mais recente 
revisão do Plano Diretor da cida-
de, que foi readequado para com-
portar novas diretrizes, passando 
a permitir que sejam discutidos 
planos por setores.

As avenidas de Curitiba são 
divididas em vias de tráfegos len-
tos e rápidos. Os ônibus circulam 
em tráfego lento e, nas avenidas, 
há canaletas exclusivas para os 

Sistema público de transporte de Curitiba tem 82 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, 30 terminais e 1.200 ônibus

Maria Cristina Trovão Santana durante o Seminário Internacional Agora Natal

Thiago Mesquita, da Semurb: “Plano Diretor mais democrático de todo o Nordeste” 

Expansão do transporte público induz 
adensamento de áreas urbanas nas cidades
Arquiteta paranaense Maria Cristina Trovão explicou como em Curitiba (PR) a expansão do transporte propiciou que as 
pessoas ocupassem áreas mais afastadas da região do Centro, proporcionando desenvolvimento econômico e social 

Eixos de mobilidade

Joel Rocha / Prefeitura de Curitiba

José Aldenir / Agora RN

veículos do transporte público. Nas 
avenidas também estão presentes 
as estações-tubo e terminais, que 
proporcionam a integração para 
os passageiros. Ao todo, são 82 
quilômetros de faixas exclusivas, 
30 terminais, 342 estações-tubo e 
1.200 ônibus. Por dia, há quase 1,4 
milhão de passageiros só na capital 
paranaense. De acordo com Maria 
Cristina, os usuários não andam 
mais de 500 metros para conseguir 
pegar um ônibus.  

Ainda no quesito mobilidade, 
Curitiba começou a investir com 
maior intensidade nas ciclovias. 
“Pretende-se chegar a 200 qui-
lômetros de ciclovias até 2025. 
No ano passado, foi aprovado 
um plano com alguns modelos de 
construção dessas faixas exclusi-
vas para ciclistas. Na cidade, tem 
sido um modal que vem sendo 
bastante utilizado ultimamente”, 
afirmou Maria Cristina durante a 
palestra.  

Ao longo das vias com canale-
tas, ou seja, eixos que possibilitam 
o acesso da população justamente 
devido ao transporte público, os 
prédios podem ser construídos com 
qualquer altura. Assim, a permis-
são torna-se um benefício para os 
empreendimentos, já que promove 
a ocupação e a transformação ur-
bana das diferentes zonas da ci-
dade. O objetivo do Plano Diretor, 
portanto, acaba sendo alcançado 
quando essas áreas se desenvol-
vem econômica e socialmente.

A minuta final da Revisão do 
Plano Diretor de Natal será apre-
sentada no próximo dia 20, segun-
do a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb). 
Antes de ser entregue para votação 
na Câmara Municipal, o texto ain-
da será apreciado pelo Conselho da 
Cidade do Natal (Concidade).

Segundo o titular da pasta mu-
nicipal de Meio Ambiente, Thiago 
Mesquita, o texto final do Plano 
Diretor recebeu 2.534 contribui-
ções desde 2017. “É o Plano Diretor 
mais participativo do Nordeste. 
Queremos o equilíbrio para o do-

cumento. Temos preocupações com 
a viabilidade econômica, equidade 
social e medidas que preservem 
recursos e serviços ambientais. 
Não podemos mais preservar por 
preservar e nem desenvolver por 
desenvolver”, disse ele durante o 
Seminário Internacional Agora 
Natal. O evento foi promovido pelo 
Grupo Agora RN, com palestras 
acontecendo no Hotel Barreira Ro-
xa, na Via Costeira.

A minuta com o texto do no-
vo Plano Diretor de Natal – que 
aguarda revisão desde 2007 – será 
apresentado no dia 20, no Parque 

da Cidade, localizado na Zona Sul, 
em uma audiência pública. Após 
avaliação no Concidade, o texto 
será encaminhado para a Câmara 
Municipal de Natal.

Segundo a vereadora Nina 
Souza (PDT), a Revisão do Plano 
Diretor será a principal discussão 
da Câmara Municipal em 2020. 
“Chegou o momento da mudança. 
A discussão sobre o texto foi de-
mocrática e transparente. Espero 
que, ainda em fevereiro, receba-
mos este documento para colocar 
o Plano Diretor como primeira 
pauta”, encerrou.

Minuta da Revisão do Plano Diretor
de Natal será apresentada no dia 20

Ordenamento

1,4 milhão

500 metros

DESTAQUE

é o número de passageiros 
transportados diariamente pelo 
transporte público de Curitiba (PR)

é a distância máxima que o cidadão 
curitibano precisa se deslocar para 
utilizar o transporte público 

José Aldenir / Agora RN
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2020 (exceto ofertas de 4 e 2 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,69
MAÇO

R$0,69
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 14/2/2020

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 19/2/2020OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 16/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

14/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

15/2 A 16/2

SEGUNDA
DA LIMPEZA

17/2

QUARTA
BÁSICA
19/2

QUINTA
DOCE
13/2

TERÇA
DA PADARIA

18/2

OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 16/2/2020

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

TODAS AS CADEIRAS 
DE PRAIA E GUARDA-SÓIS

DE DESCONTO
EXCLUSIVO
NO CARTÃO MAKRO10R$  0,00 unid.

COM

R$  0,00 unid.

COM

14/2

Laranja-Pera
Granel

Cebola branca
Granel 1,89

KG

R$1,49
KG

R$

Alface 
crespa 0,89

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel

Ovo de codorna
Bandeja 
c/ 2,5 dúzias 2,39

KG

R$1,99
BDJ.

R$
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169,90
UNID.

R$
16,99

CADA 
PARCELA

R$

10x

Açúcar 
cristal m&k
Pacote c/ 1kg

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Dualette
Embalagem 
promocional 
leve 12, 
pague 11 
rolos c/ 30m

Coxa com 
sobrecoxa 
Mauricéa
Pacote c/ 1kg

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Cerveja Skol
Lata c/ 350ml

Cerveja Piseln 
Einsenbahn
Lata c/ 350ml

Cerveja 
Heineken
Garrafa c/ 330ml

Queijo prato Ioga
Peça

Margarina 
Primor
Unidade 
c/ 3kg

Gin Seagram’s
Garrafa c/ 750ml

Fralda Pampers Pants
Diversos tamanhos

2,05
PCT.

R$8,59
PCT.

R$ 39,90
GARRAFA

R$ 13,99
EMB.

R$1,89
LATA

R$

3,45
LATA

R$ 4,29
GARRAFA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

Camarão 
cozido 
congelado 
Netuno 
Descascado, 
pacote c/ 400g

27,89
KG

R$ 32,90
PCT.

R$ 19,89
KG

R$ 15,49
UNID.

R$

69,90
GARRAFA

R$ 49,90
PCT.

R$2,45
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo especial 
Primor
Pacote c/ 1kg

Biscoito recheado Oreo
Unidade c/ 90g

2,45
PCT.

R$ 2,29
UNID.

R$

Leite condensado 
TP Nilza

Unidade c/ 395g

2,69
UNID.

R$

Salsicha hot dog 
congelada Seara 
Pacote c/ 5kg 

Requeijão 
cremoso Aro 
Unidade c/ 400g

Refrigerante 
Fanta
Garrafa c/ 2L

Seleta de 
legumes Aro
Unidade c/ 200g

Ervilha e milho 
Predilecta
Unidade c/ 200g

9,89
UNID.

R$

5,89
GARRAFA

R$ 1,99
UNID.

R$ 2,09
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto 
congelado 
Texas Burger 
Sadia
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Chester lanche 
Perdigão
Peça

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5LManteiga 

Ioga 
Com ou sem 
sal, unidade 
c/ 5kg 

19,89
EMB.

R$28,90
PCT.

R$ 10,49
KG 

R$

11,89
GARRAFA

R$

19,90
KIT

R$

19,90
UNID.

R$

59,90
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$ 74,90
UNID.

R$

98,90
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$Maionese 
salada
Unidade 
c/ 200g

Sem cartão Makro: R$ 1,99 UNID. 1,69
PCT.

R$

0,79
EMB.

R$ 2,15
EMB.

R$1,99
UNID.

R$

6,49
UNID.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

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

Copo 
descartável 
de plástico Max
Branco, 
embalagem 
c/ 100 unidades 
p/ 180ml

Limpador 
multiuso Zap
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 500ml

Kit Pantene
Embalagem 
c/ 1 shampoo 
c/ 400ml e 1 
condicionador 
c/ 175ml

Balde para 
gelo de 
alumínio
Com alça, 
capacidade: 5L

Caixa 
térmica 
Garden
Capacidade: 
34L

Caixa agrícola Aro 
ou Arqplast
Diversas cores,
tamanho: 36x31,5cm

Furadeira 
de impacto 
Hammer
Potência: 
500w

Óleo Composto 
Maria
Unidade 
c/ 500ml

Achocolatado 
em pó Nescau
Unidade c/ 2kg

Fralda 
Huggies 
Supreme
Pacote 
Mega

28,90
PCT.

R$20,90
UNID.

R$

21,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó Invicto 
Unidade c/ 5kg

18,79
UNID.

R$

Lava roupa Tixan
Primavera, 
unidade c/ 3L

Ração Folk’s 
Pacote c/ 25kg

89,90
PCT.

R$

Pneu 
Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

1,89
KG

R$

Macaxeira
Granel

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Desinfetante 
m&k
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2LCordão de 

fi lé mignon 
bovino
Peça, a 
partir de

Tapete 
sortidos 
de EVA
Tamanho: 
60x60cm, 
embalagem 
c/ 4 peças1,85

PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$19,89
KG

R$ 59,90
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Unidade c/ 1kg

3,29
PCT.

R$ 4,59
UNID.

R$

1,00
PCT.

R$
Flocão 
Vitamilho
Pacote 
c/ 500g

Sem cartão Makro:R$ 1,05 PCT.
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2020 (exceto ofertas de 4 e 2 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,69
MAÇO

R$0,69
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 14/2/2020

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 19/2/2020OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 16/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

14/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

15/2 A 16/2

SEGUNDA
DA LIMPEZA

17/2

QUARTA
BÁSICA
19/2

QUINTA
DOCE
13/2

TERÇA
DA PADARIA

18/2

OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 13/2/2020 A 16/2/2020

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

TODAS AS CADEIRAS 
DE PRAIA E GUARDA-SÓIS

DE DESCONTO
EXCLUSIVO
NO CARTÃO MAKRO10R$  0,00 unid.

COM

R$  0,00 unid.

COM

14/2

Laranja-Pera
Granel

Cebola branca
Granel 1,89

KG

R$1,49
KG

R$

Alface 
crespa 0,89

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel

Ovo de codorna
Bandeja 
c/ 2,5 dúzias 2,39

KG

R$1,99
BDJ.

R$
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169,90
UNID.

R$
16,99

CADA 
PARCELA

R$

10x

Açúcar 
cristal m&k
Pacote c/ 1kg

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Dualette
Embalagem 
promocional 
leve 12, 
pague 11 
rolos c/ 30m

Coxa com 
sobrecoxa 
Mauricéa
Pacote c/ 1kg

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Cerveja Skol
Lata c/ 350ml

Cerveja Piseln 
Einsenbahn
Lata c/ 350ml

Cerveja 
Heineken
Garrafa c/ 330ml

Queijo prato Ioga
Peça

Margarina 
Primor
Unidade 
c/ 3kg

Gin Seagram’s
Garrafa c/ 750ml

Fralda Pampers Pants
Diversos tamanhos

2,05
PCT.

R$8,59
PCT.

R$ 39,90
GARRAFA

R$ 13,99
EMB.

R$1,89
LATA

R$

3,45
LATA

R$ 4,29
GARRAFA

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

Camarão 
cozido 
congelado 
Netuno 
Descascado, 
pacote c/ 400g

27,89
KG

R$ 32,90
PCT.

R$ 19,89
KG

R$ 15,49
UNID.

R$

69,90
GARRAFA

R$ 49,90
PCT.

R$2,45
PCT.

R$

Arroz 
Parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo especial 
Primor
Pacote c/ 1kg

Biscoito recheado Oreo
Unidade c/ 90g

2,45
PCT.

R$ 2,29
UNID.

R$

Leite condensado 
TP Nilza

Unidade c/ 395g

2,69
UNID.

R$

Salsicha hot dog 
congelada Seara 
Pacote c/ 5kg 

Requeijão 
cremoso Aro 
Unidade c/ 400g

Refrigerante 
Fanta
Garrafa c/ 2L

Seleta de 
legumes Aro
Unidade c/ 200g

Ervilha e milho 
Predilecta
Unidade c/ 200g

9,89
UNID.

R$

5,89
GARRAFA

R$ 1,99
UNID.

R$ 2,09
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto 
congelado 
Texas Burger 
Sadia
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Chester lanche 
Perdigão
Peça

Suco de uva Aro
Garrafa c/ 1,5LManteiga 

Ioga 
Com ou sem 
sal, unidade 
c/ 5kg 

19,89
EMB.

R$28,90
PCT.

R$ 10,49
KG 

R$

11,89
GARRAFA

R$

19,90
KIT

R$

19,90
UNID.

R$

59,90
UNID.

R$ 24,90
UNID.

R$ 74,90
UNID.

R$

98,90
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$Maionese 
salada
Unidade 
c/ 200g

Sem cartão Makro: R$ 1,99 UNID. 1,69
PCT.

R$

0,79
EMB.

R$ 2,15
EMB.

R$1,99
UNID.

R$

6,49
UNID.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

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

Copo 
descartável 
de plástico Max
Branco, 
embalagem 
c/ 100 unidades 
p/ 180ml

Limpador 
multiuso Zap
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 500ml

Kit Pantene
Embalagem 
c/ 1 shampoo 
c/ 400ml e 1 
condicionador 
c/ 175ml

Balde para 
gelo de 
alumínio
Com alça, 
capacidade: 5L

Caixa 
térmica 
Garden
Capacidade: 
34L

Caixa agrícola Aro 
ou Arqplast
Diversas cores,
tamanho: 36x31,5cm

Furadeira 
de impacto 
Hammer
Potência: 
500w

Óleo Composto 
Maria
Unidade 
c/ 500ml

Achocolatado 
em pó Nescau
Unidade c/ 2kg

Fralda 
Huggies 
Supreme
Pacote 
Mega

28,90
PCT.

R$20,90
UNID.

R$

21,90
UNID.

R$

Detergente 
em pó Invicto 
Unidade c/ 5kg

18,79
UNID.

R$

Lava roupa Tixan
Primavera, 
unidade c/ 3L

Ração Folk’s 
Pacote c/ 25kg

89,90
PCT.

R$

Pneu 
Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

1,89
KG

R$

Macaxeira
Granel

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Desinfetante 
m&k
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2LCordão de 

fi lé mignon 
bovino
Peça, a 
partir de

Tapete 
sortidos 
de EVA
Tamanho: 
60x60cm, 
embalagem 
c/ 4 peças1,85

PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$19,89
KG

R$ 59,90
EMB.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Café almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Unidade c/ 1kg

3,29
PCT.

R$ 4,59
UNID.

R$

1,00
PCT.

R$
Flocão 
Vitamilho
Pacote 
c/ 500g

Sem cartão Makro:R$ 1,05 PCT.
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Oministro Osmar Terra (Cidadania) parece 
se preparar para entregar o cargo a Onyx 
Lorenzoni (Casa Civil), que busca um ministério 

“operacional” para chamar de seu. Uma possibilidade 
considerada pelo presidente Jair Bolsonaro é nomear 
Terra embaixador do Brasil no Canadá, na gelada capital 
Ottawa. Talvez por coincidência, o filho de 13 anos de 
Osmar Terra já foi matriculado em escola canadense. 
Um problema adicional para o governo é que o atual 
embaixador em Ottawa, Pedro Bório, foi nomeado há 

apenas dez dias.
Após haver lutado muito para ser embaixador em 
Washington, Pedro Bório ganhou Ottawa como 
prêmio de consolação. Agora, nem isso. 
Cidadania é um ministério de múltiplas atribuições e 
grande capilaridade, bem ao gosto de políticos com 
projetos eleitorais.
A ideia de nomear Onyx no Ministério da Cidadania 
agrada Bolsonaro, entre outros fatores, porque se trata 
de um gaúcho substituindo outro.

Terra até já matriculou filho em escola do Canadá

PODER SEM PUDOR

O MAIOR ADVERSÁRIO
O marechal Henrique Teixeira Lott foi, ele 

próprio, seu maior adversário na disputa presidencial 
de 1960. Certa vez, na TV, perguntaram de quem 
era a culpa pela inflação. Sua resposta: “A mulher”. 
O entrevistador se espantou: “Por que?” Ele deu 
sua explicação: “A mulher coloca o feijão no fogo e 
vai tagarelar com a vizinha. O marido diz que está 
precisando de cueca. Ela vai ao armarinho da esquina e 
o turco a convence a levar uma dúzia. A mulher compra 
e a inflação sobe. É o caso de perguntar: para que um 
operário precisa de doze cuecas?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CADÊ A CPI DA ANEEL?
Na gaveta abarrotada 

de Rodrigo Maia está o 
requerimento da CPI da 
Aneel, apoiada por mais 
de 200 deputados, para 
investigar resoluções 
suspeitas da agência 
reguladora de energia 
elétrica. Seu autor, Léo 
Moraes (RO), agora líder do 
Podemos, cobrou de Maia a 
CPI.

MUITA CARA DE PAU
Após fazer coro com 

seu chefe nos insultos a 
Bolsonaro e ao Brasil, o 
chanceler da Argentina, 
Felipe Solá, esteve em 
Brasília pedindo ajuda para 
pagar sua dívida externa. 
O pior é que tem tudo para 
levar.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
O “príncipe” João 

Campos (PSB-PE) brinca 

Temos em torno de 500 
funcionários a mais do que 
deveríamos”

Presidente da Casa da Moeda, 
Eduardo Sampaio,
defende parcerias com o setor 
privado

“

Leo Pinheiro / O Globo

de “prefeito federal” ou pensa que 
o povo é besta. Para não criticar 
malfeitorias do prefeito do Recife, 
do seu partido, ele ataca Bolsonaro 
dia sim, outro também.

RACISMO PETISTA
O ex-presidente do PT Rui 

Falcão (SP) conseguiu piorar 
as coisas ao negar ter chamado 
de “favelado” Hans River, 
que o acusou de racismo. 
Disse que não chamou de 
favelado, apenas de alguém “da 
periferia”.

DENUNCIOU, INVESTIGOU
O ministro Humberto 

Martins soube das estranhas 
decisões da Justiça do 
Trabalho de Sergipe, de leiloar 
fábrica de cimento que já 
havia pago a dívida. Disse 
que a Corregedoria Nacional 
não analisa mérito, mas que 
denúncias contra a conduta dos 
juízes serão sempre analisadas.

DEU A IDEIA
Beneficiários de programas 

sociais pressionam o governo 
por um “13º”, igual ao Bolsa 
Família, criado por Bolsonaro. 
Quem recebe o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
se manifestou na Câmara.

Relator não vai contestar a cassação de senadora
Encarregado da relatoria do caso 

da cassação da senadora Selma Arruda 
(Podemos-MT), a ser examinada na Mesa 
Diretora do Senado, o senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), que é líder do governo, 

não antecipa sua posição, mas, fazendo jus à 
reputação de equilíbrio, uma coisa é certa: no 
mérito, nada será feito para mudar a decisão 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou 
o mandato da ex-juíza federal.

A VINGANÇA DOS RÉUS
“Moro de saia”, a ex-juíza Selma prendeu 
malfeitores da política e acabou vítima deles, 
que conseguiram cassar o seu mandato.

DESCONSTRUÇÃO POLÍTICA
A maior ironia é que Selma foi cassada por 

“abuso de poder econômico” e até “caixa dois”, 
crime que passou a vida combatendo.

SENADO SEM PODER
Nessa, Davi Alcolumbre não segue o ídolo 
Rodrigo Maia: já avisou que o Senado “não tem 
o poder de deliberar sobre a decisão do TSE”.

Autonomia, inclusão e parti-
cipação ativa no ambiente digital. 
Esses são alguns dos benefícios 
adquiridos pelos participantes do 
curso de Informática para Terceira 
Idade, oferecido pelo Senac RN. 
Em um período onde atividades e 
serviços estão cada vez mais inseri-
das no ambiente virtual, aprender 
sobre o uso correto do computador, 
bem como os recursos oferecidos 
nas plataformas digitais tem sido 
fundamental para que essa gera-
ção esteja conectada às novas tec-
nologias de forma independente, 
como propõe o curso.  

Com uma metodologia desen-
volvida especialmente para o públi-
co com faixa etária a partir dos 50 
anos, a capacitação ensina o par-
ticipante a utilizar o sistema ope-
racional; digitar e formatar textos; 
usar adequadamente os recursos 
do programa de edição e navegar 
na internet para realizar pesqui-
sas; se comunicar com parentes e 
amigos via redes sociais e e-mail; 
obter entretenimento e notícias, 
entre outros.  

O coordenador da área de infor-

mática do Senac RN, Renato Ro-
drigues, destaca a transformação 
na rotina e qualidade de vida dos 
participantes. “A inclusão digital 
faz com que esta geração se conecte 
cada vez mais às novas tecnolo-
gias, tanto no uso das redes sociais 
quanto em conhecimentos básicos 
de informática e isso tem propor-
cionado uma série de benefícios 
para os idosos, como autonomia, 
contato maior com a família e ami-
gos, mente ativa e ainda oferece 
diversão”, disse o coordenador.

O curso também oferece licen-
ciamento de software, que permite 
o acesso gratuito aos serviços da 
Microsoft para fins de estudo e 
pesquisa. O aluno ganha 6 licenças 
do Office 365 (Word, Excel, Power-
Point), além do Windows 10.  

Para o primeiro semestre de 
2020, estão sendo oferecidas tur-
mas nas unidades do Senac Centro 
e Alecrim, com a primeira turma 
prevista para início do mês de mar-
ço. Outras informações podem ser 
obtidas através do telefone 4005-
1000 ou pelo site https://www.rn.
senac.br.

Senac RN oferece curso
para pessoas da 3ª idade
Turmas de iniciação digital estão previstas para 
iniciar em março, nas unidades Centro e Alecrim

Informática

Capacitação ensina o participante, por exemplo, a utilizar o sistema operacional

Senac / Divulgação

Carne, queijo, pastel e caldo 
de cana viram patrimônios

Cultura do RN

A governadora Fátima Be-
zerra sancionou nesta quarta-
-feira (12) três projetos de lei 
que reconhecem como patrimô-
nios culturais imateriais do Es-
tado quatro iguarias culinárias.

Com as novas leis, ficam 
reconhecidos como patrimônios 
culturais imateriais do Rio 
Grande do Norte a carne de sol 
e o queijo de coalho produzidos 
em Caicó, na região Seridó; o 

caldo de cana-de-açúcar de Ce-
ará-Mirim, na Grande Natal; e 
o pastel de Tangará, no Seridó.

Também nesta quarta-
-feira, a governadora Fátima 
Bezerra sancionou uma lei que 
reconhece como patrimônio cul-
tural imaterial do Rio Grande 
do Norte as garrafas coloridas 
produzidas na Praia de Tibau 
e a festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Areia Branca.
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

QUI - Áries, nesta quinta-feira os astros prometem 
uma vida social e profissional intensa, que 
colocarão você em contato com muitas pessoas, 
de diferentes meios. Festas, diversão, passeios e 
entretenimento em vista. 

QUI - Libra, hoje o trabalho exigirá 
concentração e empenho além do normal. 
Porém, o dia será bem sucedido para 
acordos, para dialogar e ter entendimento 
com pessoas de todo tipo.

QUI - O trabalho te exigirá maior poder de 
adaptação e conhecimento. O dia favorece 
a assinar documentos e fazer acordos por 
escrito e o diálogo será a melhor forma de 
conseguir chegar a um denominador comum.

QUI - Olhe para a frente e não fique se 
lamentando ou reclamando de alguma coisa. 
As lamentações criam uma aura negativa ao 
seu redor e afugentam as pessoas da sua 
companhia. Aproveite o que tem em mãos e 
agradeça a Deus por isso. 

QUI - No trabalho, os astros prometem 
crescimento que gera satisfação. Na 
vida financeira, os astros pedem que 
você calcule os riscos em sua condução 
financeira. Na saúde, atenção aos pulmões.

QUI - Esta quinta é um dia de grandes 
decisões. Por isso mesmo elas devem 
ser analisadas e pensadas devagar, nos 
mínimos detalhes e em todas as suas 
faces.

QUI - Câncer, sua emotividade e melindre 
acentuados podem te levar a chorar por 
qualquer motivo, de alegria ou de tristeza, 
mas é preciso evitar criar brigas e polêmicas 
sem necessidade. 

QUI - Hoje o astral não está apropriado para pedir 
favores e entrar em contato com repartições 
públicas, mas favorece os estudos. Procure 
investir em pesquisas, no trabalho árduo e na 
dedicação total aos seus ideais e projetos.

QUI - Leão, nesta quinta, os astros 
recomendam abrir o olho porque um 
adversário ou concorrente vai tentar armar 
alguma coisa contra seus interesses 
profissionais: proteja-se! A concorrência 
financeira também nem sempre será honesta.

QUI - Os astros ditam um dia feliz: fique otimista 
e confiante. Você tem poder de decisão e 
as atitudes que tomar vão defender seus 
interesses de uma forma justa. O trabalho 
precisa de concentração e ordem para evoluir. 

QUI - Hoje algumas coisas que 
pareciam impossíveis devem acontecer 
naturalmente. Os astros giram, as 
situações se modificam e neste momento 
a natureza está sendo generosa e boa 
com você. 

QUI - As divergências ao seu redor ou com 
você podem fazer parte do seu trabalho, 
bem como da sua vida amorosa e conjugal. 
Em tudo, pare, pense, respire fundo e 
analise tudo a fundo. Tenha paciência que 
tudo “entrará nos eixos”. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Filipa e Paola dão um banho de loja em Ester. Manoel vai almoçar com Iure e convida a ex 
namorada do filho, Violeta. Eric chega no cinema para o encontro com Filipa, Paola e Ester, e leva 
Hugo. Falcão e Zóio intimidam Mosquito para que o menino volte ao mundo do crime. Luciano 
presenteia os filhos para reconquista-los. Afonso aparece no trabalho de Fernanda novamente e da 
uma sugestão a Roger. Mosquito volta a casa de Arlete para se explicar e conta que Falcão e Zóio 
são os responsáveis pela bagunça. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou a 
treinar. Alexia/Josimara fica chocada ao saber que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo 
afirma a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente. Luna/Fiona conta a Juan que se 
encontrou com Helena. Téo não aceita a cópia da correntinha que Helena lhe dá, e explica que a 
joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia/Josimara não gosta 
do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

SALVE-SE QUEM PUDER

Sandro explica sua situação para Raul, que apoia o filho. Lurdes questiona Elias sobre seu 
passado, e Magno tenta conter a ansiedade da mãe. Raul e Vitória propõem que Sandro deixe 
o país, mas o rapaz se recusa. Érica comenta que Elias pode ter assistido à entrevista de Ryan 
e estar fingindo as coincidências com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem vontade 
de conhecer o filho de Verena.

Regina aproveita a situação para insistir que eles andem mais vezes juntos para que a ideia 
de casal fique mais famosa entre os fãs da C1R. A vilã faz questão de fotografar apenas os 
dois para postar nas redes sociais da banda. Pedro conta para Fiorina que foi em todos os 
lugares da cidade, mas que não encontrou Giuseppe e nem Nico. A italiana fica irritada ao 
ver Giuseppe, Nico e Nina chegando juntos no ônibus.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

O presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ministro João 
Otávio de Noronha, acolheu pedido 
da Advocacia Geral da União e der-
rubou a liminar que suspendeu a 
nomeação do jornalista Sérgio Ca-
margo para a presidência da Fun-
dação Palmares. Na avaliação de 
Noronha, os “eventuais excessos” de 
Camargo nas redes sociais “não au-
torizam juízo de valor acerca de seus 
valores éticos e morais ou mesmo de 
sua competência profissional”.

“Não vejo como deixar de re-
conhecer que a decisão atacada, a 
pretexto de fiscalizar a legalidade 
do ato administrativo, interferiu, 
de forma indevida, nos critérios 
eminentemente discricionários da 
nomeação, causando entraves ao 
exercício de atividade inerente ao 
Poder Executivo”, escreveu Noro-
nha na decisão.

O caso chegou ao STJ após a 
União entrar com recurso contra a 
liminar do desembargador do Fer-
nando Braga Damasceno, do Tri-
bunal Regional da 5ª Região, que 
manteve suspensa a nomeação de 
Camargo. Em primeira instância, 
a decisão do juiz federal substituto 
Emanuel José Matias Guerra, da 
18ª Vara Federal de Sobral (CE) 
apontou que a indicação de Camar-
go ao cargo “contraria frontalmente 

os motivos” que levaram à criação 
do instituto.

Sérgio foi indicado no rol de mu-
danças promovidas pelo secretário 
especial da Cultura, Roberto Alvim, 
recentemente exonerado após fazer 
referência ao nazismo em vídeo di-
vulgado nas redes sociais.

Após o anúncio da nomeação de 
Sérgio Camargo, diversas publica-
ções do presidente nas redes sociais 
levaram a questionamentos sobre 
sua visão sobre o movimento negro. 
Em seu perfil no Facebook, o jorna-
lista afirmou que o “Brasil tem ra-
cismo nutella”. “Racismo real existe 
nos EUA. A negrada [sic] daqui 
reclama porque é imbecil e desinfor-
mada pela esquerda”, escreveu.

Ao STJ, a União alegou que a 
suspensão da nomeação “causa 
grave lesão à ordem pública e ad-
ministrativa” e indicou ainda que o 
ato “atendeu a todos os requisitos 
exigidos pelo Decreto n. 9 727/2019, 
bem como aos elementos aponta-
dos pela doutrina administrativis-
ta como necessários à validade do 
ato administrativo”.

Após analisar o caso, Noronha 
entendeu que a nomeação preen-
cheu todos os requisitos legais e 
que há documentação apta a de-
monstrar a aptidão de Camargo 
para exercer as funções do cargo.

O cantor sertanejo Henrique, 
da dupla Netto e Henrique, segue 
internado após um acidente de 
carro. Ele já está respondendo a 
estímulos e com a sedação sendo 
gradativamente retirada, segundo 
a assessoria dos cantores.

Henrique bateu o carro que 
dirigia em uma caminhonete em 
Santa Fé do Sul, interior de São 

Paulo, no último sábado (8). O veí-
culo acabou pegando fogo e o cantor 
foi retirado das chamas. Com um 
traumatismo craniano, ele passou 
por uma cirurgia e está internado 
em São José do Rio Preto (SP).

A  assessoria da dupla afirmou 
que “as notícias sobre o estado de 
saúde de Henrique são bastante 
positivas”.

STJ libera Sérgio Camargo 
para Fundação Palmares

Após acidente, cantor 
Henrique segue internado

Decisão do ministro João Otávio de Noronha 
derrubou liminar que suspendia nomeação

Polêmica

Estado grave

Jornalista causou polêmica nas redes sociais ao relativizar racismo e escravidão

Reprodução
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Participação de Anitta em “Amor de Mãe” 
é perfeitamente dispensável

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

Canal 1
A Globo marcou para o próximo dia 27, uma 

quinta-feira, o início de exibição das cenas grava-
das por Anitta para “Amor de Mãe”.

Sabrina, a personagem dela, vai se aproximar 
de Ryan, cantor interpretado por Thiago Martins, e 
tentar tirar proveito da fama que ele já conquistou 
no mercado musical.

Como se vê, todo um malabarismo para tornar 
possível a sua especial presença e passar a quem 
assiste a imagem de alguma verdade.

Tudo muito bom, tudo muito bem, só que essas 
participações pitorescas – a da Anitta agora e das 
tantas outras zilhões que já aconteceram-, em vez 
de alguma necessidade ou contribuição artística, 
só acontecem para chamar um pouquinho mais de 
atenção para a novela. 

No fundo, como se vê, uma grande bobagem.
E um artifício que para “Amor de Mãe”, na altu-

ra que está e os resultados que vem conquistando, é 
perfeitamente dispensável. 

O TIME
Além de Moacyr Franco, a 

próxima temporada da série 
“Segunda Chamada”, que 
estreia em abril, na Globo, 
também reúne Ângelo Antônio, 
Flávio Bauraqui, Pedro Wagner, 
Rui Ricardo Diaz e Jennifer 
Dias.

Gravações em São Paulo.

MERCADO
BandNews e BandSports irão 

promover, na próxima segunda-
feira, a festa de lançamento do 
programa “Oléé S.A.”, que terá 
apresentação de Beetto Saad e 
o propósito de debater o esporte 
como negócio.

Estreia, nos dois canais, no 
dia 31.

GRAVADO
O “Grande Círculo”, do 

SporTV, com Rubens Barrichello, 
foi gravado na terça-feira com as 
participações de Pedro Bassan, 
Cléber Machado, Guilherme 
Pereira, Luciano Burti, José 
Emílio Aguiar e Bárbara Gancia. 
Vai ao ar no dia 29.

Apresentação de Milton Leite.

EM BUSCA
A direção da Record pretende 

definir nesses próximos dias os 
apresentadores dos seus realities 
shows.

As produções do “Power 
Couple” e “Canta Comigo” já 
serão disparadas.

POSSIBILIDADE
Nessas últimas horas, o 

nome de Otaviano Costa circulou 
com intensidade nos bastidores 
da Record, para assumir a 
apresentação do “Power Couple”, 
“Canta Comigo” ou “A Ilha”.

Mas o trabalho que ele vem 
realizando para o GNT, “Extreme 
Make Over”, a princípio é visto 
como impedimento.

VALE LEMBRAR
Otaviano Costa já teve 

passagens na Record entre 2001 e 
2004, trabalhando em programas 
como “Domínio Público”, “Jogo de 
Família”, “No Vermelho” e até no 
“Domingo Espetacular”.

Quanto ao seu compromisso 
com o GNT, vale recordar que, 
em seus tempos de Record, Fábio 
Porchat também atuou nas duas 
emissoras.

FRANCÊS
Bordeaux e Dijon, sábado 

agora, será o primeiro jogo 
do campeonato francês com 
transmissão da Band.

Escalado pelo dono Johnny 
Saad, José Luiz Datena vai 
narrar a partida, que terá 
comentários do Neto. E Datena, 
na sequência, seguirá com o 
“Brasil Urgente”.

nO narrador Marcelo do 
Ó, ex-CBN/Globo estreia 
na BandNews FM neste 
sábado, com São Paulo 
e Corinthians, pelo 
campeonato paulista...

nTrata-se de uma volta ao 
Grupo Bandeirantes, onde 
trabalhou entre 2010 e 
2012, no BandSports.

nSBT anunciou ontem a 
renovação de contrato do 
Marcão do Povo por mais 
dois anos.

nGravação do Jô Soares 
com Marcelo Tas para o 
“#Provoca”, da Cultura, 
será na próxima segunda-
feira.

nDepois de externas 
realizadas na Bahia e Rio 
de Janeiro, “Nos Tempos 
do Imperador” passa 
agora a concentrar suas 
gravações nos Estúdios 
Globo...

nValendo-se também da 
cidade cenográfica que já 
foi construída...

nÉ a próxima das 18h, 
substituta de “Éramos 
Seis”, com estreia em 
março.

nO Festival de Berlim, 
entre 20 de fevereiro e 
1° de março, além de 
“Desalma”, também 
vai exibir os primeiros 
capítulos da série “Onde 
Está Meu Coração”...

nAmbas são produções 
exclusivas da Globoplay e 
ainda inéditas.  

Bate-Rebate

C´est fini

“São Paulo” é o nome 

do espetáculo que vai 

marcar a volta da atriz 

Regina Braga aos 

palcos, com uma coleção 

de textos que falam da 
cidade.

Responsável pelo roteiro, 

Regina estará ao lado 

de três atores músicos. 

O início da temporada 

está marcado para o dia 

12 de março no Teatro 
Unimed, em SP.
Então é isso. Mas 
amanhã tem mais. 

Tchau!

Divulgação

BALANÇO
A cobertura das chuvas em 

São Paulo, segunda-feira, assim 
como, antes, já tinha acontecido 
com Minas Gerais, comprovou a 
importância do jornalismo na TV 
aberta.

Uma prestação de serviço 
que sempre será ainda mais 
indispensável. É o caminho da 
televisão.

EM BREVE
O “Domingo Espetacular”, da 

Record, entre outras melhorias 
projetadas para os próximos 
tempos, irá receber um novo 
virtual.A Engenharia está 
trabalhando na sua concepção. 
Deve ficar pronto entre março e 
abril.

PASSO À FRENTE
Assim como Tom Cavalcante, 

em conversa bem adiantada com 
a Band, também prosseguem os 
entendimentos com Ronnie Von.

Mas na parte que toca a 
ele, a ideia é um programa de 
temporada. Ou algo na linha de 
um reality show.

TÍTULO
“Expresso CNN” é o título 
do programa que será 
apresentado por Monalisa 
Perrone e Daniela Lima, a 
partir de março, na “CNN 
Brasil”.A atração entrará no ar 
antes do telejornal de William 
Waack.
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Conheça alguns dos clubes

na Copa do Brasil de 2020
Nesta edição da competição, com 91 clubes, a copa conta com alguns clubes tradicionais do futebol brasileiro, mas 
também com times desconhecidos de boa parte dos torcedores. Na primeira fase, confrontos são decididos em jogo único

“desconhecidos”
A Copa do Brasil é conheci-

da por “zebras” e “azarões” que 
surgem vez ou outra, devido ao 
número de times “desconhecidos”, 
que participam da competição. 
Nesta edição, a copa conta com al-
guns clubes tradicionais do futebol 
brasileiro, mas também com times 
desconhecidos de boa parte dos 
torcedores. O Freipaulistano (sim, 
é escrito tudo junto), por exemplo, 
é um desses times. Há outra equi-
pe de Caucaia. E até um Bragan-
tino, mas não o de Bragança Pau-
lista. Tem ainda o Afogados e uma 
equipe de origem militar, dentre 
outras curiosidades do torneio 
mais democrático do Brasil.

Abaixo, você confere algumas 
curiosidades e um pouco da his-
tória de alguns desses times que 
sonham “aprontar” para cima 
das equipes mais tradicionais. 
De acordo com o regulamento da 
Copa do Brasil, a primeira fase 
é disputada em jogo único onde 
o time pior ranqueado decide em 
casa, mas a equipe visitante joga 
pelo empate.

O Freipaulistano é da cidade 
de Frei Paulo. Tem o apelido de 
Touro do Sertão. O clube foi fun-
dado em 2016 e três anos depois 
já era campeão da primeira divi-
são do Campeonato Sergipano. A 
folha salarial do modesto clube de 
Sergipe é de apenas R$ 100 mil e 
a equipe joga no estádio Municipal 
Jairton Menezes de Mendonça, o 

Titão, que recebe quatro mil tor-
cedores apenas. Nesta quarta-fei-
ra (12), a equipe foi eliminada da 
competição pelo Remo (PA), após 
perder em casa por 2 a 1.

O Atlético de Alagoinhas é um 
time do interior da Bahia formado 
por vários atletas de equipes ama-
doras da cidade de Alagoinhas. O 
símbolo do clube conta com três 
estrelas que representam a terra, 
água e o ar. O clube foi fundado em 
1970 e a inauguração do estádio do 
Carneirão, onde manda seus jogos, 
foi no ano seguinte em amistoso 
contra o Corinthians. Detalhe: Ro-
berto Rivellino atuou nesta partida 
e o Atlético venceu por 3 a 1.

Cidade conhecida do Ceará por 
estar no roteiro turístico da região, 
Caucaia passou a ter também um 
time de futebol a partir de 2004. 
O clube vive de altos e baixos, com 
rebaixamentos e acessos constan-
tes. A equipe tricolor (vermelha, 
preta e branca) foi vice-campeã 
da 2ª divisão do Cearense no ano 
passado. Seus jogos são no estádio 
Municipal Raimundo de Oliveira, 
o Raimundão.

O Bragantino foi fundado no 
dia 29 de janeiro de 1993 com o 
nome de Uberlândia, embora não 
tenha qualquer ligação com a cida-
de mineira. Conhecido como Tuba-
rão do Caeté, disputa a Série D do 
Brasileiro e a primeira divisão do 
Paranaense. A equipe paraense 
tem uma folha salarial no valor de 

R$ 150 mil.
O Galvez é um clube do Acre 

formado por policiais militares 
e que tem o nome em homena-
gem a Luis Gálvez Rodríguez de 
Arias, diplomata espanhol que 
proclamou a República do Acre 
em 1899. O clube foi fundado com 
o objetivo de aproximar a PM da 
população, através do esporte 
mais popular do Brasil. A equipe 
está na elite do futebol acreano 
desde 2013 e já aceita que atletas 
não-militares participem do time. 
Não foi assim no começo. A folha 
salarial é de R$ 50 mil.

O São Raimundo é o atual te-
tracampeão de Roraima. Fundado 
em 2 de janeiro de 1963, em Boa 
Vista, capital de Roraima, o clube 
manda seus jogos no estádio do 
Ribeirão, que tem capacidade pa-
ra apenas três mil torcedores. O 
time ganhou ainda mais popula-
ridade durante a Copa São Paulo 
de Juniores deste ano, quando 
jogadores da equipe doaram seus 
lanches para moradores de rua da 
cidade de Suzano.

Fundado em 2013, o Afogados 
tem como mascote uma coruja, sim-
bolizando a inteligência e a sabedo-
ria. O clube chegou na elite estadual 
em 2017 e chamou a atenção por 
ter ficado em terceiro lugar no ano 
passado, após eliminar o tradicional 
Santa Cruz nas quartas de final. É 
a primeira vez que o Afogados dis-
puta um torneio nacional.

Brusque (SC) quer virar clube-empresa Alagoinhas (BA) foi fundado em 1970

Afogados vem de Pernambuco Galvez (AC) homenageia diplomata

Freipaulistano (SE) caiu para o Remo (PA) Caucaia (CE) é recente: de 2004
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M. S. SILVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
M. S. SILVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, CNPJ: 12.034.584/0001-03 torna público que está 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a Licença de Operação (LO) para a ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, localizado 
na R JOAQUIM DE GOIS, 2011 CENTRO CEP: 59.575-000 no Município de EXTREMOZ/RN.

MAGNUM SUEL SILVA 
Titular

MARIA NEIDE FREIRE DE ARAUJO 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARIA NEIDE FREIRE DE ARAUJO, CNPJ: 00.822.313/0001-25 torna público que Recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO), com prazo de validade até 11/02/2026 em favor do em-
preendimento com a ATIVIDADE DE POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, Loca-
lizado na RUA PADRE BENEDITO ALVES, 45 CENTRO CEP: 59.700-000 no município de APODI/RN.

MARIA NEIDE FREIRE DE ARAUJO  
TITULAR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

MCR - Indústria, Comércio, Import. e Export. de Produto de Origem Animal 
Ltda, 23.802.975/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Operação (LO), com prazo de validade até 06/02/2026, em favor do empreendi-
mento ( Unidade de Fabricação de Subprodutos Animal,  localizada em  Loteamen-
to Taborda, S/N – BR 101. São José do Mipibu.

FLÁVIO CARDOSO DE MEDEIROS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MEGA DISTRIBUIDORA DE GLP E TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ: 29.174. 783/0001-
01, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a atividade de Transporte de Cargas Pe-
rigosas, do empreendimento localizado na Av. Remador Clodoaldo Bakker, 298 - Pajuçara - Natal/RN.

Angelis Maia de Almeida
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MINERAÇÃO BELOCAL LTDA,CNPJ 06.730.693/0001-54, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-
-Idema a Licença de Instalação-LI para atividade de extração mineral, calcário, localizada na 
comunidade Baixa Branca, zona rural de Baraúna/RN.

Marcelo Rossi
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte 
– IDEMA a Licença Prévia para pesquisa e extração de rocha ornamental (quartzo/quartzito) 
uso revestimento, na localidade Sítio Balanço, sn, zona rural, no Município de São Tomé/RN. 

P J de Carvalho Poli
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A UFV RN I EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA, CNPJ: 33.775.098/0001-08, torna 
a público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - 
Idema, o pedido de Licença Simplificada - LS para uma Usina Solar Fotovoltaica, localizada na 
Rodovia BR-405 Apodi/Mossoró, 8 km à direita, S/N, Zona Rural, Apodi/RN, CEP 59.700-000.

Frederico Dan Shigenawa
Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2020

Areia Branca/RN, 12 de fevereiro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Antônio Lopes Neto

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 006/2020 - Menor Preço Global - 
aquisição de frutas e verduras. Data - 04 de março de 2020 as 08:30 (oito e trinta) horas 
(horário local). Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – SRP
PROCESSO Nº 270101/2020

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através de sua Prefeita, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, com abertura marcada para o dia 02/03/2020, às 
09h00min, no setor de licitação da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crizanto, nº 100, Centro, 
Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, 
em dias úteis, no endereço supracitado ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações ou 
esclarecimentos pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 08h00min às 13h00min horas de segunda a 
sexta-feira ou através do correio eletrônico: licitacaossaobento@gmail.com.

Serra de São Bento/RN, 12 de fevereiro de 2020
WANESSA GOMES DE MORAIS

PREFEITA

O atacante Diego Tardelli es-
tá de volta ao Atlético Mineiro. A 
contratação do atacante e ídolo 
recente da torcida atleticana foi 
confirmada pelo presidente Sérgio 
Sette Câmara, em uma publicação 
nas redes sociais nesta quarta-fei-
ra, com uma foto ao lado do jogador 
de 34 anos.

“Reativando minha presença 
por aqui para trazer boas notícias. 
O bom filho a casa torna! Vocês 
pediram e trouxemos: Tardelli é 
do Galo!!!”, escreveu o dirigente 
no Twitter. A última publicação de 
Sette Câmara havia sido em 5 de 
setembro de 2018.

Tardelli volta ao clube após 
uma polêmica declaração do di-
rigente no final de janeiro. Ao ser 
questionado por um torcedor sobre 
o possível retorno do atacante den-
tro de um avião, Sette Câmara dis-
se que o Atlético não era asilo. Não 
à toa, logo depois do anúncio, ele 
respondeu um comentário sobre o 
tema. “Falar de contratação dentro 
de um avião não dá. O que importa 
é que ele está aqui”, respondeu.

Há algum tempo o Atlético tem 
interesse no retorno de Tardelli. O 
negócio avançou bastante na terça-
-feira, em uma reunião com os em-
presários do atacante, em Belo Ho-
rizonte, e foi fechada nesta quarta. 
Ele chega para resolver o problema 
do ataque, já que Franco Di Santo 
e Ricardo Oliveira não estão corres-
pondendo.

O atacante terá de trabalhar al-
gum tempo para entrar em campo. 
Tardelli rescindiu com o Grêmio no 
dia 16 de janeiro e, desde então, faz 
trabalhos individuais. Ainda não 
há uma previsão para o jogador 
ficar à disposição do técnico Duda-
mel.

A torcida desejava o retorno do 

atacante pelas duas passagens an-
teriores de sucesso. No total, Tar-
delli disputou 219 jogos e marcou 
110 gols. Ele foi campeão da Copa 
Libertadores da América de 2013, 
da Copa do Brasil de 2014, da Re-
copa Sul-Americana de 2014 e das 
edições de 2010 e 2013 do Campeo-
nato Mineiro.

Diego Tardelli foi campeão da Libertadores com o Atlético - MG, no ano de 2013

Presidente do Atlético-MG 
confirma o retorno de Tardelli
Jogador retorna ao Galo após ser dispensado pelo Grêmio. Negociação foi 
curiosa, devido a declarações polêmicas do presidente sobre o atacante

De volta

Divulgação / Atlético MG

O Flamengo está na final da 
Taça Guanabara. O time foi sobe-
rano até fazer 3 a 0 já no início do 
segundo tempo, no Maracanã. Mas 
só até os 10min do segundo tempo, 
quando o Fluminense reagiu e en-
costou no placar. No fim, a vitória 
por 3 a 2 classificou o Rubro-negro 
para a decisão do primeiro turno 
do Campeonato Carioca. Os gols da 
partida foram marcados por Bruno 
Henrique, Gabigol e Filipe Luís. 
Luccas Claro e Evanilson descon-
taram. 

A outra semifinal será disputa-
da entre Boavista e Volta Redonda. 
O time de Saquarema tem a vanta-
gem do empate e jogará a partida 
na sua casa, em Bacaxá. A final es-

tá marcada para o dia 22, sábado, 
no Maracanã.

Em vez do “Time de Assassino”, 
grito cantado por parte da torcida 
do Fluminense no Fla x Foi da fase 
inicial, os tricolores cantaram “Pa-
gue as famílias” para relembrar o 
incêndio que vitimou 10 meninos 
no Ninho do Urubu, centro de trei-
namento do Flamengo. Pelo grito, o 
clube das Laranjeiras foi advertido 
pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça 
Desportiva).

O placar mostrava 3 a 0 para 
o Flamengo no Maracanã e o Flu-
minense tinha atuação abaixo da 
crítica. Mas a marcação alta e as 
modificações de Odair Hellmann 
mudaram o jogo na segunda etapa. 

E se é criticado por ser retranquei-
ro, a ousadia do técnico do Flu foi 
premiada. O Tricolor se aproveitou 
de um apagão da zaga rubro-negra 
para diminuir o marcador, mas 
com as entradas de Fernando Pa-
checo e Caio Paulista, com fôlego 
novo, colocou fogo no jogo pelas 
pontas, mantendo quatro jogado-
res de frente em campo. O peruano, 
especialmente, deu um calor em 
Filipe Luís, que não avançou mais. 
Ele chegou a marcar o terceiro, 
bem anulado pela arbitragem por 
impedimento.

Agora, o Flamengo espera o 
vencedor do confronto entre Madu-
reira e Volta Redonda, para definir 
seu adversário.

Flamengo vence Flu em jogo de cinco 
gols e vai para a final da Guanabara

Com emoção
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

2ª Vara da Comarca de João Câmara 
Avenida Artur Ferreira da Soledade, S/N, Alto do Ferreira, JOÃO CÂMARA - RN - CEP: 59550-000 

 
Processo n.0801253-11.2019.8.20.5104 
Ação: Imissão de Posse: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica] 
Autor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN 
Requeridos: JOSE LUIZ GOMES e MARLEIDE MATTOS DA SILVEIRA GOMES 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Doutora Maria Nivalda Neco Torquato Lopes, Juíza da 2ª Vara da Comarca de João Câmara, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. Através deste, torna público para conhecimentos de terceiros interessados, que tramita, nesta 2ª Vara 
da Comarca de João Câmara/RN, a Ação de Imissão de Posse [Antecipação de Tutela / Tutela Específica], processo nº 
0801253-11.2019.8.20.5104, em que é parte autora COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, 
CNP: 08.324.196/0001-81 e requeridos JOSE LUIZ GOMES, CPF: 301.166.434-04 e MARLEIDE MATTOS DA SILVEIRA 
GOMES, CPF: 448.577.214-49, referente ao bem imóvel de propriedade do Sr. JOSE LUIZ GOMES e da Sra. MARLEIDE 
MATTOS DA SILVEIRA GOMES, encravado no perímetro urbano do município de João Câmara/RN, correspondentes a 
1.291,57 m², tendo limites, Ao Norte: com Manoel Gentil Filho; Ao Oeste: com José Luiz Gomes; Ao Leste: com José Luiz 
Gomes; Ao Sul: Com Herdeiros de Paulo Luiz Gomes; e 2.283,21 m², tendo limites, Ao Norte: Com Benvenuto Macêdo da 
Silveira Neto; Ao Oeste: Com José Luiz Gomes; Ao Leste: Com José Luiz Gomes; Ao Sul: Com José Cosmo Da Silva; da 
propriedade rural denominada “Sítio Assunção”, situada em João Câmara/RN, tudo detalhado no laudo de avaliação e 
descrito na documentação anexa e petição inicial. O qual teve o seu levantamento de preço da área serviente deferido por 
este juízo no valor de R$ 94.683,00 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais), conforme art. 34, § único do 
Decreto-Lei 3.365/41. Eu, (____) Ronivaldo Firmino da Silva, Chefe de Secretaria, fiz digitar e conferi. 
Expropriante: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, CNP: 08.324.196/0001-81 Valor da 
Avaliação: R$ 94.683,00 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais). 

 
João Câmara/RN, 11 de fevereiro de 2020. 

Maria Nivalda Neco Torquato Lopes - Juíza de Direito 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0031-28, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada (LS) para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda São Sabino, S/N, CEP 
59.700-000, Zona Rural, Apodi/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

LICENÇA AMBIENTAL

Casa Martins de Miudezas LTDA ME, inscrita no CNPJ: 11.127.159/0001-98, torna público, con-
forme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 14/11/2019, através do Processo 
Administrativo Nº 20190963676, a Licença Ambiental de Operação para funcionamento de uma Loja 
Casa Martins com área de 297,22m2 em um terreno de 297,22m2, situado na Rua Presidente Qua-
resma, 594, Alecrim, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Condomínio Nova York, inscrito no CNPJ nº 34.345.418/0001-52, torna público que está reque-
rendo a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a L.O para o 
Condomínio fechado composto por 230 unidades habitacionais, localizada na Estrada para Pium nº 
2400 – Cajupiranga – Parnamirim/RN.

Edkey Alves de Moura
Sindico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

 INTERFRUIT ALIMENTOS LTDA,  CNPJ nº. 04.051.054/0003-07, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação – LRO de numero 2019-132871/TEC/LRO-0067, com prazo de vali-
dade até  03/01/2022 em favor de atividade de beneficiamento de frutos em um packing house, favor 
localizado na Rod. RN 115 - KM 33, Sítio baixa da Aroeira, Zona Rural, Baraúna/RN. 

 Administrador 
Francisco Luciano da Silva Dias

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES CPF/MF: 339.270.731-72, torna público que está recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Sim-
plificada nº 2019-146752/TEC/LS-0503, para extração de SAIBRO localizada na Fazenda Mergulhão, 
Zona Rural, Touros/RN.

JEOVÁ DE LIMA SIMÕES 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

KERLLITON SARAIVA DINIZ TRANSPORTES, CNPJ nº 33.286.611/0001-05, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, localizada na Rua 
Ieda Rodrigues da Rocha, nº 121. Dom Jaime Câmara. Mossoró - RN. CEP: 59.628-608.

Kerlliton Saraiva Diniz
Representante Legal

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPBUGUEIROS – Cooperativa De Bugueiros Do RN, CNPJ nº 23.241.861/0001-67, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de vinte e 
dois, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de Fevereiro 
de 2020 em sua sede social, à Av. Engenheiro Roberto Freire, 5464, loja 09, Ponta Negra, Natal/RN, às 16:00 horas, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  em primeira convocação; às 17:00 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: : 

ORDEM DO DIA:
Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes.
Natal/RN, 13 de Fevereiro de 2020.

Sandro Wagner Gomes D. Melo
Presidente

Na tranquila vitória por 2 a 0 
sobre o Botafogo, de Ribeirão Pre-
to, na segunda-feira (10), pela 5ª 
rodada do Campeonato Paulista, 
a principal surpresa da escala-
ção do Santos estava no gol. Pe-
la primeira vez na temporada, o 
técnico Jesualdo Ferreira acionou 
Vladimir, deixando Everson, que 
possui status de titular, no banco 
de reservas.

A opção do treinador português 
pode indicar o surgimento de uma 
nova concorrência pela condição 
de goleiro titular do Santos, algo 
que também ocorreu no clube no 
ano passado, envolvendo Everson 
e Vanderlei, hoje no Grêmio.

Em 2019, Vanderlei começou 
a temporada jogando no Santos, 
mas viu o clube se reforçar com 
Everson, que chegou do Ceará, 
após pedido do técnico Jorge 
Sampaoli, que desejava contar 
com um goleiro que tivesse qua-
lidade na saída de jogo com os 
pés. Inicialmente, Vanderlei foi 
mantido na equipe, mas Everson 
passou a receber chances na Copa 
do Brasil e na Sul-Americana, as-
sumindo a titularidade no Cam-
peonato Brasileiro.

Emprestado ao Avaí em 2019, 
Vladimir disputou 41 jogos e se 
destacou pelo time catarinense. 
O Santos, então, optou por man-
tê-lo no elenco para 2020, tam-
bém negociando Vanderlei com o 
Grêmio. Everson foi o titular nos 
quatro primeiros jogos do ano, 
mas agora viu o reserva receber 
uma chance.

Questionado sobre a mudança 
na meta do Santos, Jesualdo a 
justificou com a preocupação de 
dar ritmo aos demais goleiros do 
elenco - além de Vanderlei e Vla-
dimir, o treinador também tem 
John e João Paulo à disposição.

“Quando você tem uma tem-
porada longa e quatro goleiros, 
não faz sentido que se faça muitos 
jogos só com o mesmo. Vladimir 
precisa de confiança para jogar 
também. A regra do jogo só per-
mite três substituições e se per-
dem grandes goleiros porque, às 
vezes, se está em uma equipe que 
é difícil jogar”, disse o português.

O duelo de segunda-feira foi 
o 62º de Vladimir pelo Santos e 
o primeiro desde 21 de novembro 
de 2018, numa temporada em que 
ele atuou apenas duas vezes, pois 

Vanderlei era titular absoluto. O 
goleiro, de 30 anos, foi formado 
nas divisões de base do clube e 
praticamente não trabalhou na 
partida de segunda-feira.

“Havia um problema muito 
grande, que era a bola muito rápi-
da, e podia ser difícil pra ele, mas 
correspondeu às expectativas e 
não teve grandes problemas. Ele 
tem muita qualidade e muita 
experiência. É um goleiro de con-
fiança”, afirmou Jesualdo, exibin-
do confiança no jogador.

O Santos se prepara para o 
duelo com a Ferroviária, no do-
mingo (16), pela 6ª rodada do 
Paulistão. Será, também quando 
o técnico português começará a 
definir se Everson voltará ao gol 
do Santos ou se Vladimir recebe-
rá nova chance.

Goleiro Vladimir, do Santos, em atuação na última segunda-feira na Vila Belmiro

Após chance para Vladimir, Santos 
pode ter nova briga por titularidade
Jogo de segunda foi o 62º de Vladimir pelo Santos e o primeiro desde 21 
de novembro de 2018, numa temporada em que ele atuou só duas vezes

No gol

 Ivan Sorti / Santos

O lateral Daniel Alves, do 
São Paulo, teve o carro rouba-
do na noite de terça-feira (11) 
em São Paulo. Segundo a Se-
cretaria de Segurança Pública 
paulista, um ladrão entrou no 
estacionamento onde o veículo 
Mercedes Benz GLE 400 havia 
sido deixado, ligou o carro e 
fugiu do local. O camisa 10 do 
clube do Morumbi não estava 
presente no momento do crime. 
O caso foi registrado como furto.

Após o carro ter sido levado, 
Daniel Alves registrou boletim 

de ocorrência no 14º Distrito Po-
licial, em Pinheiros. Os funcioná-
rios e o dono do estabelecimento 
já foram ouvidos pela polícia 
para apurar informações do au-
tor do crime. Também já foram 
colhidas imagens do circuito de 
câmeras de segurança do local.

O jogador do São Paulo está 
em semana de preparação para 
o clássico de sábado. A equipe do 
Morumbi recebe o Corinthians 
em clássico válido pelo Campeo-
nato Paulista. O jogo acontece a 
partir das 19h.

Daniel Alves tem o carro roubado
de dentro de estacionamento em SP

Furto

Lateral perdeu Mercedez Benz

Rubens Chiri / São Paulo
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O ABC retorna aos gramados 
nesta quinta-feira (13), contra o 
Santa Cruz (PE), pela Copa do 
Nordeste, no estádio do Arruda, 
em Recife (PE). Para o técnico da 
equipe potiguar, Francisco Diá, 
apesar da má campanha que o 
time pernambucano faz até o mo-
mento na temporada, o mando de 
campo a favor deles e a motivação 
extra para se redimir farão o alvi-
negro de Natal encontrar dificul-
dades na partida fora de casa.

“A competição só está come-
çando. O Santa Cruz é muito forte 
no Arruda. É um time que leva 
torcedor. Vem de um resultado ne-
gativo na competição, e é aí onde 
mora o perigo. Não tem jogo fácil, 
ainda mais jogando fora de casa. 
ABC precisa pontuar para buscar 
uma classificação”, explicou Diá.

A equipe abecedista está na 
sexta colocação do Grupo A, com 
quatro pontos. Já o Santa Cruz é o 
lanterna do Grupo B, com apenas 
um ponto até agora. Na última 
rodada, o alvinegro empatou com 
o Ceará em 0 a 0, enquanto o trico-
lor pernambucano perdeu por 3 a 
0 para o Fortaleza (CE).

As recentes lesões sofridas pe-
los jogadores do ABC são outras 
preocupações do técnico Diá. Se-
gundo o treinador, o elenco curto 
também atrapalha na rotativida-

de. Atualmente, o ABC disputa 
três competições: Copa do Brasil, 
Copa do Nordeste e Campeonato 
Potiguar.

“Com elenco reduzido, você 
tem dificuldades para se susten-
tar nas três competições. Estamos 
com um índice de lesão. São difi-
culdades que estamos superando”, 
contou o técnico, que perdeu o 
atacante Wallyson para boa parte 
da temporada no último dia 5, em 
jogo válido pela Copa do Brasil.

Para a partida contra o Santa 
Cruz, Francisco Diá afirmou que 
não mexerá no time e que a forma 
de jogar será a mesma das outras 

partidas, só com variações de acor-
do com o estilo de jogo do time per-
nambucano.

“O ABC não muda sua maneira 
de jogar. Temos alternativas, mas 
não mudo o jeito de jogar. Vamos 
olhar os últimos jogos do Santa 
Cruz, para ver com qual o melhor 
11 para iniciar”, concluiu Diá.

O provável time titular do ABC 
é: Rafael, Pedro Costa, Joecio, Vi-
nicius Leandro e Marlon; Felipe 
Manoel, Cedric e Jailson; Bergui-
nho, Nubio Flavio e Igor Goularte.

O jogo entre ABC e Santa Cruz 
começa às 20h, com transmissão 
da Rádio Agora FM (97,9).

Santa Cruz vive má fase, mas técnico Francisco Diá prega cautela contra pernambucanos

Diá projeta jogo difícil contra 
o Santa Cruz pela Copa do Nordeste

ABC

José Aldenir / Agora RN

O América venceu o Força e 
Luz por 4 a 1, na noite desta quar-
ta-feira (12), na Arena das Dunas, 
em partida válida pela primeira 
rodada da Copa RN, torneio equi-
valente ao segundo turno do Cam-
peonato Potiguar. Dione, Geninho, 
Felipe Pará e Rômulo, este contra, 
marcaram os gols da vitória alvir-
rubra. O goleiro do time elétrico, 
Ferreira, de falta, fez o gol de honra 
do clube. 

Poupando algumas peças, o 
América entrou com uma escala-
ção diferente dos últimos jogos. 
Sem o zagueiro e capitão, Adria-
no Alves, e com o retorno do meia 
Daniel Costa ao 11 inicial, o time 
não precisou de muito tempo para 
encaixar. 

Aos 23 minutos do primeiro 
tempo, o atacante Felipe Pará 
avançou pela esquerda e tocou 
para o camisa dez, Dione, chutar 
rasteiro e abrir o placar para o time 
americano. 1 a 0.  

Depois do primeiro gol, o alvir-
rubro manteve a pressão e aos 32 
minutos, ainda no primeiro tempo, 
o zagueiro Geninho, de cabeça, 
após escanteio cobrado por Dione 
marcou o segundo para o América.  

No segundo tempo, se fez valer 
a superioridade americana e Felipe 
Pará foi coroado pela boa exibição 
que fazia no jogo. O atacante rece-
beu na esquerda, limpou a marca-
ção e bateu para fazer o terceiro do 
alvirrubro. 

A partida parecia que não teria 

nada de surpreendente. A vitória 
dominante do América não era 
surpresa, mas o goleiro do Força e 
Luz, Ferreira, resolveu dar emoção 
ao jogo e, de falta, diminuiu para o 
time elétrico. 

Nos minutos finais, ainda deu 
tempo de Rômulo marcar contra, 
para fechar a goleada americana. 
4 a 1. 

O goleiro Ewerton ainda pegou 
um pênalti cobrado por Felipe Mo-
reira, no último minuto do jogo. 

Com o resultado, o alvirrubro 
conquistou seus três primeiros 
pontos, neste egundo turno, o que 
o deixa na primeira colocação, com 
uma vitória, em um jogo. Já o time 
elétrico fica na última posição, de-
vido ao saldo de gols. Time alvirrubro goleou por 4 a 1, no seu primeiro compromisso do segundo turno

América goleia Força e Luz e inicia bem 
segundo turno do Campeonato Potiguar
Vitória alvirrubra por 4 a 1, deixa o time na primeira posição deste segundo turno do Estadual, com uma vitória em uma 
partida, devido ao saldo de gols. Goleiro do Força e Luz, Ferreira ainda marcou um belo gol de falta para diminuir o placar

4 a 1

Diego Simonetti / América


