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Tite visita Recife e destaca 
força da torcida nordestina

Zona Norte ganha novos 
equipamentos esportivos

América estreia na 3ª fase 
da Copa do Brasil hoje

Técnico da Seleção verificou 
condições do gramado que vai 
receber jogo pelas Eliminatórias

Ginásio Nélio Dias foi reformado 
e aguarda só aval dos bombeiros 
para reabrir, segundo Prefeitura

Clube potiguar encara o 
Juventude (RS) no estádio 
Alfredo Jaconi, no Sul

Eliminatórias 13Investimento 13Disputa 16

Santuário de Santa Cruz terá 
teleférico até o início de 2021
Expectativa é que até o próximo dia 15 equipamentos do projeto, 
de 40 toneladas, seja enviado da Suíça para o Rio Grande do 
Norte; investimento envolve cerca de R$ 13 milhões

IPVA para carros com 
placa de finais 1 e 2 
vence nesta quinta

Em balanço, Lava 
Jato critica Supremo 
e Congresso Nacional

Discurso de ligação 
com oligarquias não 
atingirá Álvaro Dias

Com o fim do envio do carnê para a 
residência do proprietário, o boleto 
deverá ser gerado pela internet

Para procuradores, STF e Congresso 
inibiram investigações e abrandaram 
punições contra investigados

O Ministério Público Federal (MPF) 
apresentou à Justiça uma denúncia 
contra dois ex-juízes, um advogado 
e um ex-prefeito acusados de 
envolvimento em um suposto 

esquema de compra de decisão 
judicial no Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte (TRE-RN).
Entre os acusados estão o advogado 
Erick Wilson Pereira, os ex-juízes 

Carlo Virgílio Fernandes de Paiva e 
Verlano de Queiroz Medeiros, além 
do ex-prefeito de Francisco Dantas 
Gilson Dias Gonçalves, que firmou 
acordo de colaboração premiada. 

É o que afirma o vereador Kléber 
Fernandes, que comentou recentes 
críticas do pré-candidato Kelps Lima
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Carolina Antunes / Presidência da República

Teleférico será usado por peregrinos que vão até estátua de Santa Rita de Cássia

Água 10

Chuvas causam 
“sangria” 
em açudes do 
interior do RN
Confira fotos dos seis
reservatórios que atingiram 
volume máximo após recentes 
chuvas no Estado

Turismo religioso 12

MPF denuncia 4 por 
suposto esquema para 
compra de voto no TRE

Operação Balcão 06
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No RN, sobe 
para 15 número 
de suspeitas
de coronavírus

TSE rebate 
Bolsonaro e diz 
que eleição não 
teve fraude

Em todo o País, segundo 
levantamento do Ministério da 
Saúde, há 34 casos confirmados
e 983 suspeitos

Bolsonaro disse, durante
evento nos Estados Unidos,
que houve “fraude” nas eleições
de 2018 e afirmou ter provas

Tite visita Recife e destaca 
força da torcida nordestina

receber jogo pelas Eliminatórias

Norte; investimento envolve cerca de R$ 13 milhões

José Aldenir / Agora RN
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A ideia de que é possível 
superar os problemas 
econômicos do País a 

partir de investimentos públicos 
que alterem o limite do teto de 
gastos pode ser até atraente num 
primeiro momento, mas é temerária 
se considerarmos o conjunto das 
defi ciências.

O descompasso entre o necessário 
e o factível já é tamanho que 
qualquer pacote econômico que 
lembre aquele do fi nal do governo 
Lula, início do governo Dilma, pode 
ter consequências semelhantes ou 
piores agora.

Com o agravamento das crises 
oriundas do coronavírus, de 
dimensões globais, será preciso 
mais do que nunca um país unido 
em torno de uma agenda, que não 
contenha apenas pragmáticas saídas 
liberais na economia, mas contemple 
fortemente questões sociais de 
emergência.

O que não cabe nesta hora, 
defi nitivamente, são as agendas 
de costumes e manifestações 
que coloquem em risco a 
institucionalidade, o que pode 

agravar e muito a mitigação dos 
efeitos de duas ondas que quebram 
na quilha da economia neste 
momento.

São elas, como já foi dito, a crise 
do coronavírus e as consequências 
da desinteligência entre Rússia 
e Arábia Saudita, que acaba de 
derrubar os preços do barril do 
petróleo a patamares de incríveis U$ 
32 o barril.

A decisão da Arábia Saudita de 
inundar o mundo de petróleo para 
punir a Rússia, que não aceitou a 
proposta da Opep de reduzir sua 
produção para elevar a cotação 
internacional do produto, embora 
atinja os EUA e seu petróleo de 
xisto, atinge ainda mais o Brasil e 

o pré-sal, com seus altos custos de 
produção.

É um problema com o peso de um 
mamute que foi desabar sobre o país 
logo durante a gestão de um governo 
gravoso como o de Bolsonaro, onde 
problemas pequenos costumam sair 
grandes do Planalto; o que dizer de 
pepinos gigantescos como esse.

Se é fato que as reformas 
trabalhista e previdenciária não 
foram sufi cientes para aplacar 
a crise de empregos, é caso de 
pensar se temos estrutura para 
sequer imaginar a volta de 
pesados investimentos estatais que 
colocaram a economia na situação 
de frangalhos em que ela se 
encontra hoje.

Cada país sabe onde aperta o 
calo e, no caso do Brasil, o problema 
é o número 39 vestir uma forma de 
pé 43.

Nesse momento, só a união do 
país pode sinalizar para uma saída. 
Não é preciso ser muito inteligente, 
porém, para deduzir que isso não 
deve acontecer, pelo menos na 
gestão do Messias, que deveria ser o 
salvador. 

A crise e o Messias
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NOTAS & INFORMES

A assistência técnica e extensão rural (Ater) é 
instrumento fundamental da política agrícola. Em 
2006, os dados do Censo Agropecuário do IBGE 

indicavam que 22% dos estabelecimentos rurais do RN 
(dentre os 83 mil existentes na época) recebiam alguma Ater, 
sendo que um terço contava com esse serviço regularmente, 
ou seja, apenas 6 mil entre mais de 18 mil recebiam 
assistência continuada. Decorrida mais de uma década 
o Censo 2017 revela queda na cobertura para 16%, num 
cenário em que mais 20 mil estabelecimentos perderam 
sua função produtiva. Isso signifi ca que apenas 10 mil 
estabelecimentos recebem alguma Ater. Esse quadro de 
dupla retração, da Ater e dos estabelecimentos, contribui para 
a diminuição da participação da agropecuária na economia 
potiguar, como se observa nos últimos anos.

O Governo do RN, a exemplo das demais unidades da 
federação, dispõe da Emater como estrutura dotada de 
quadros técnicos e capilaridade para se fazer presente na 
quase totalidade dos municípios. Apesar do expressivo 
trabalho realizado, respondendo por mais da metade do 
atendimento, este é predominantemente pontual, sendo 
apenas a menor parte um serviço sistemático e frequente, 
nos moldes desejáveis. É evidente que a estrutura estatal 
vem perdendo capacidade de servir como instrumento de 
desenvolvimento da agropecuária potiguar, promotora da 
melhoria das condições produtivas, acesso aos mercados e 
produtividade, otimizando os fatores de produção.

No cenário atual, de signifi cativos contrastes nos sistemas 
produtivos, especialização crescente das regiões, maior 
disponibilidade de tecnologia e redução da mão de obra rural, 
importante desafi o da Ater é se apresentar como parte da 
solução dos problemas, assegurando viabilidade da atividade 
agropecuária adaptada aos hábitos de consumo saudáveis.

Para ampliar sua abrangência a Ater deve ser plural, 
com diversidade de instituições, concepções, metodologias, 
formatos organizativos, objetivos e interesses. Para os 
agricultores mais pobres, com pouca terra e limitação de 
acesso aos demais insumos produtivos, a extensão rural 
representa o modelo mais indicado para promover sua 
inclusão produtiva. Para os segmentos mais dinâmicos, com 
bons indicadores de produtividade, a Ater deverá ser mais 
especializada, com acompanhamento continuado.

A coordenação da oferta adequada requer planejamento, 
calibrando os serviços com o público-alvo e a demanda das 
regiões, considerando as capacidades dos provedores. O 
Senar/RN vem ampliando sua atuação em Ater com esse 
olhar, empregando estratégias de articulação e integração de 
políticas, com profi ssionais capazes de gerenciar processos 
sociais e habilidades de interação, aprendizado e adaptação. 
Sua atuação melhora as condições de vida, produção, 
produtividade e uso das práticas preservacionistas.

Assistência técnica e a extensão 
rural na agropecuária do RN

1 HORA
A presença do presidente Jair 

Bolsonaro em Mossoró, na próxima 
quinta-feira (12), não deve durar 
mais do que 1 hora. No Hotel 
Thermas, o presidente vai assinar 
licenças para a pesca do atum.

COMITIVA
O presidente deverá vir 

acompanhado de três ministros: 
Sérgio Moro (Justiça e Segurança 
Pública), Tereza Cristina 
(Agricultura) e o potiguar Rogério 
Marinho (Desenvolvimento 
Regional).

SEGURANÇA
Moro vem ao RN porque, 

na oportunidade, também será 
“ofi cializada” a entrega para o 
Estado de equipamentos para a 
segurança pública do Estado.

DEBATE I
Parlamentares de oposição 

protestaram nesta terça-feira 
(10), na Assembleia Legislativa, 
contra a bancada de apoio à 
governadora Fátima Bezerra. Os 
parlamentares da situação teriam 
tomado a decisão de não assinar 
nenhuma sugestão de emenda 
à reforma da Previdência. 
Lembrando que, para tramitar, 
as emendas precisam ser 
endossadas por pelo menos oito 
parlamentares.

O ministro do Desen-
volvimento Regional, 
Rogério Marinho, 

e a governadora Fátima 
Bezerra, deixaram as dife-
renças políticas de lado e se 
reuniram em Brasília nesta 
terça-feira (10) para discutir 
o que é mais importante: o Rio Grande do Norte. O princi-
pal ponto da pauta foram as obras da barragem de Oitici-
ca. O Agora RN apurou que pelo menos quatro deputados 
(Walter Alves, João Maia, Benes Leocádio e Fábio Faria) e 
um senador (Jean Paul Prates) participaram do encontro. 
O RN precisa de R$ 80 milhões para concluir a obra, que 
garantirá mais segurança hídrica para a região.

RN acima das diferenças

DEBATE II
O deputado Getúlio Rêgo (DEM) 

chegou a dizer que, atrapalhando 
até a tramitação das emendas, a 
bancada governista age para cercear 
o debate na Assembleia.

DEBATE III
O deputado estadual Sandro 

Pimentel foi além e criticou 
também a oposição. Ele diz 
estar peregrinando desde o 
início da semana nos gabinetes 
da Assembleia em busca de 
oito assinaturas para que suas 
emendas sejam protocoladas na 
comissão especial. Ele lembrou que 

endossar as emendas não signifi ca 
necessariamente votar no mérito. 
A assinatura garante o direito de 
ao menos elas serem debatidas.

ERRAMOS
Reportagem publicada na edição 

de ontem do Agora RN afi rmou 
que 11 parlamentares assinaram 
emendas para modifi car as alíquotas 
de contribuição da reforma da 
Previdência. Contudo, aquela 
emenda específi ca não foi assinada 
pelos deputados Allyson Bezerra 
(Solidariedade) e Sandro Pimentel, 
como a reportagem erroneamente 
atribuiu.
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O vereador Kléber Fernandes 
(PDT), líder do governo na Câ-
mara Municipal de Natal, mini-
mizou as críticas que o deputado 
estadual Kelps Lima (Solidarie-
dade), pré-candidato a prefeito 
de Natal, fez ao prefeito Álvaro 
Dias, seu provável adversário 
nas eleições de 2020. Segundo 
Kléber, o discurso de que Álvaro 
Dias tem ligações com “oligar-
quias” do Rio Grande do Norte 
não vai atingir o atual gestor.

“Acho que esse discurso de 
oligarquias está ultrapassado. A 
própria população teve a condição 
nas urnas, democraticamente, de 
fazer as mudanças necessárias 
agora no último processo eleitoral, 
justamente quando Álvaro Dias 
assumiu a Prefeitura do Natal. De 
lá pra cá, ele vem tocando a Pre-
feitura de forma independente, 
desvinculado de qualquer sistema 
oligárquico, ultrapassado ou vin-
culado a sobrenomes tradicionais 

da nossa política”, comentou Klé-
ber, em entrevista nesta terça-fei-
ra (10) ao “Jornal Agora”, da Rádio 
Agora FM (97,9).

Em entrevista à mesma emis-
sora na semana passada, Kelps 
disse que pretende “desmascarar” 
Álvaro Dias na próxima campa-
nha para a Prefeitura do Natal. 
Ele afi rmou que vai mostrar que 
o prefeito tem ligações oligarquias 
do Estado.

“A cidade vai conhecer Álvaro. 
O que existe de pior na política do 
RN, de mais tradicional e nocivo, 
tudo que o brasileiro quer elimi-
nar na política é igual a Álvaro 
Dias”, apontou Kelps.

O líder do governo na Câmara 
Municipal disse que as críticas são 
naturais, já que o deputado está 
interessado na próxima disputa. 
Segundo Kléber, contudo, a colo-
cação é uma maneira de tentar 
“desqualifi car” o atual prefeito, o 
que ele repudia.

“Essa é uma crítica natural de 
quem deseja disputar uma eleição. 
Lamentavelmente, desqualifi can-
do o adversário, ao invés de propor 
ideias e propostas para a nossa 
cidade”, comentou.

O vereador é fi liado ao PDT, si-
gla do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves, eleito em 2016, com Álvaro 
Dias como vice. Kléber acredita 
que o apoio do PDT e do ex-pre-
feito a Álvaro é algo natural, de 

acordo com os fatos recentes e o 
constante contato entre os dois.

“Não posso falar por ele (Car-
los Eduardo), mas acredito que é 
um apoio natural, diante do con-
texto atual. Há a manutenção de 
diversos secretários que são oriun-
dos da gestão de Carlos Eduardo. 
Também há sintonia; eles vêm 
conversando. São sinais da possi-
bilidade de apoio. Lógico que não 
posso responder por ele, mas é um 
apoio natural”, explicou.

“Eu vejo a reeleição de Álvaro 
Dias de uma forma natural. Ele 
vem desenvolvendo um trabalho 
reconhecido pela população. Con-
seguiu em pouco tempo se colocar 
como uma liderança na cidade, 
que busca ouvir a população, 
estar próximo do eleitor dentro 
das comunidades, conhecendo de 
perto os problemas de Natal e 
empreendendo um ritmo diferen-
ciado em todas as áreas”, concluiu 
o vereador.

Vereador Kléber Fernandes (PDT) é líder do governo na Câmara Municipal de Natal

Vereador afirma que discurso de Kelps 
sobre oligarquias não atingirá Álvaro Dias
Na semana passada, deputado Kelps Lima disse que pretende “desmascarar” Álvaro Dias na próxima campanha para
a Prefeitura do Natal. Segundo Kléber, críticas são naturais, mas pré-candidato age para “desqualificar” adversário

Opinião

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

Um dia depois de o presidente 
Jair Bolsonaro afi rmar que houve 
“fraude” nas eleições de 2018, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
divulgou na tarde desta terça-feira 
(10) uma nota em que rebate as 
declarações e reafi rma a “absoluta 
confi abilidade e segurança” do sis-
tema eletrônico de votação. 

Além da nota ofi cial, a pre-
sidente do TSE, ministra Rosa 
Weber, fez uma rara declaração 
à imprensa e disse que “a Justiça 
Eleitoral não compactua com frau-
des”. Os ministros Luís Roberto 
Barroso e Marco Aurélio Mello 
também saíram em defesa das ur-
nas eletrônicas.

“A minha nota lançada em no-
me do Tribunal Superior Eleitoral 
é muito clara. Eu mantenho a mi-
nha convicção quanto à absoluta 
confi abilidade do nosso sistema 
eletrônico de votação. E essa con-
fi abilidade e essa segurança, ela 
advém, em especial, da auditabili-
dade dessas urnas eletrônicas. Isso 
foi um verdadeiro mantra durante 

as eleições de 2018. Tanto que ao 
longo de mais de 20 anos de utili-
zação do sistema, jamais foi com-
provada qualquer fraude”, disse 
Rosa Weber a jornalistas.

Esta foi a segunda vez que Rosa 
Weber conversou com jornalistas 
no Supremo desde que tomou pos-

se na Corte, em 2011. A primeira 
foi em 2018, quando também de-
fendeu o sistema de votação eletrô-
nica. A ministra é conhecida pela 
postura reservada e avessa à con-
cessão de entrevistas à imprensa.

Bolsonaro disse na última se-
gunda-feira (9), durante evento nos 

Estados Unidos, que houve “fraude” 
nas eleições presidenciais de 2018 e 
afi rmou ter provas de que venceu o 
pleito no primeiro turno. A fala do 
presidente reacendeu a estratégia 
de colocar em xeque a credibilidade 
da Justiça Eleitoral, um discurso 
utilizado pelo próprio Bolsonaro na 
campanha daquele ano. O presi-
dente não apresentou provas para 
embasar suas declarações.

O então candidato do PSL à 
Presidência da República ven-
ceu as eleições no segundo turno, 
quando obteve 55,13% dos votos. 
No primeiro turno, Bolsonaro con-
seguiu 46,03% dos votos válidos, o 
que não foi sufi ciente para liquidar 
a disputa imediatamente.

“Pelas provas que tenho em 
minhas mãos, que vou mostrar 
brevemente, eu tinha sido, eu 
fui eleito no primeiro turno, mas 
no meu entender teve fraude”, 
afi rmou Bolsonaro na última se-
gunda-feira, que chorou ao falar 
da facada que sofreu durante a 
campanha de 2018.

Ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou com jornalistas

TSE rebate Bolsonaro e diz que eleição 
sem fraude foi conquista da democracia

Urna eletrônica

Nelson Júnior / STF

Mesmo com a repercussão 
da declaração no dia anterior, o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
nesta terça-feira que desafi a que 
se encontre “um brasileiro que 
confi e” no processo eleitoral do 
País, sem dar qualquer informação 
ou detalhes sobre as acusações que 
fez de que houve fraude em 2018.

A resposta foi parte da única 
interação de Bolsonaro com 
jornalistas em toda a visita a Miami, 
que durou quatro dias. Perguntado 
se apresentaria provas de sua 
acusação, ele encerrou a entrevista, 
que durou menos de dois minutos.

Eu quero que você me ache 
um brasileiro que confie no 
sistema eleitoral brasileiro”, 
respondeu Bolsonaro hoje 
a jornalistas sobre a sua 
hipótese de que houve 
fraude. Questionado, então, 
se ele mesmo não confia na 
justiça eleitoral, Bolsonaro 
elevou o tom de voz e afirmou 
“Não é na Justiça, não 
deturpe as minhas palavras, 
não façam essa baixaria 
que a imprensa sempre faz 
comigo”.

“

NOVA DECLARAÇÃO
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O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) apresentou na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte quatro propostas 
de emenda à proposta de reforma 
da Previdência. O texto, que che-
gou à Casa no dia 13 de fevereiro, 
está sendo analisado em uma co-
missão especial.

O parlamentar tem se posicio-
nado de forma contrária ao texto 
original proposto pela governadora 
Fátima Bezerra. Por isso, reuniu 
uma equipe técnica para estudar a 
proposta e, a partir desses estudos, 
formulou as quatro emendas. 

A principal emenda apresenta-
da por Sandro Pimentel cria novas 
faixas de alíquota de contribuição 
previdenciária, permitindo uma 
progressão que o deputado conside-
ra “mais justa” para os servidores. 

As alíquotas, segundo a emen-
da, começariam em 7,5% para 
quem recebe até um salário míni-
mo. Na proposta do governo, há 
uma taxação inicial de 12% para 
quem recebe até R$ 2.500. Para os 
maiores salários, a alíquota pode-
ria chegar a 18%, no caso de quem 
ganha mais de R$ 20 mil, enquanto 
que a proposta do governo termina 
em 16% para os salários maiores 
de R$ 15 mil.

Com relação à taxação dos apo-
sentados e pensionistas, Sandro 
também formulou uma proposta 
alternativa: isenção para as apo-

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL) durante pronunciamento na Assembleia

Sandro Pimentel propõe emendas à 
reforma: “Equidade e mais justiça”
Deputado estadual espera receber apoio de demais parlamentares para que suas propostas 
tramitem na comissão especial que foi formada para apreciar o assunto na Assembleia Legislativa

Previdência

João Gilberto / ALRN

A juíza Gisele Leite, da 4ª Vara 
da Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, proibiu nesta terça-feira 
(10) que a UTI Pediátrica do Hos-
pital Walfredo Gurgel e a UTI Neo 
do Hospital Santa Catarina, as 
duas localizadas em Natal, sejam 
fechadas.

A decisão da magistrada foi 
proferida durante audiência no 
âmbito de um processo movido pelo 
Conselho Regional de Medicina do 
Rio Grande do Norte (Cremern), 
para garantia de funcionamento 
dos leitos de UTI.

A decisão determina que o Es-
tado contrate emergencialmente 
a Cooperativa Médica do RN (Co-
opmed) por seis meses (de abril a 

setembro). A entidade vai fornecer 
médicos para as UTIs. A Secreta-
ria Estadual de Saúde (Sesap) se 
comprometeu a fazer o processo de 
contratação de profi ssionais atra-
vés de chamada pública durante os 
seis meses.

A decisão proferida pela juíza 
Gisele Leite teve a anuência do 
Cremern, Ministério Público Esta-
dual e Federal e Defensoria Públi-
ca e evita o fechamento das UTIs.

Na opinião do vice-presidente 
do Cremern, Dr. Marcos Jácome, 
a decisão foi um acerto. “A decisão 
judicial em tela foi muito salutar e 
garante uma assistência mais dig-
na para as crianças do Rio Grande 
do Norte”, argumentou. Decisão foi proferida pela juíza Gisele Leite na 4ª Vara da Justiça Federal no RN

Juíza proíbe fechamento de UTIs no Walfredo e 
no Santa Catarina; Estado vai contratar médicos

Decisão

Cremern / Divulgação

sentadorias de até R$ 6.101,06 e, 
a partir daí, descontos que come-
çariam em 15% seguindo a mesma 
taxação prevista para os servidores 
da ativa – o texto enviado pelo go-
verno propõe isenção apenas até 
R$ 2,5 mil.

Uma das emendas atende a 
uma demanda apresentada por 

servidores que atuam na área da 
saúde, que chamaram a atenção 
para o fato de que, com as altera-
ções de idade e tempo de contribui-
ção, o texto enviado pelo governo 
deixava de assegurar aposentado-
ria especial para as mulheres que 
exercem atividades insalubres 
com exposição a agentes químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à 
saúde. O texto proposto por San-
dro Pimentel para complementar 
o artigo 9º  tem como objetivo de 
corrigir esse “equívoco”.

A quarta e última emenda 
garante direito de ampla defesa e 
apresentação de contraditório para 
os casos de aposentadoria por inca-
pacidade de exercício do trabalho.

Como discordo do texto
como está, todo o meu
esforço foi na intenção de 
reduzir a dor, o impacto
sobre os trabalhadores”

Sandro Pimentel
Deputado estadual - PSOL

“
Um projeto de lei com-

plementar que regulamenta 
a possibilidade de as empre-
sas enquadradas no Simples 
Nacional fazerem transações 
tributárias foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado nesta 
terça-feira (10).

A transação tributária é 
uma negociação entre contri-
buintes e a União para regu-
larização de débitos fi scais e 
resolução de confl itos. O texto 
segue para análise em plená-
rio com pedido de urgência.

O projeto, de autoria do 
senador Luiz Pastore (MDB-
-ES) e do deputado Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), respecti-
vamente presidente e relator 
da comissão mista da Medida 
Provisória (MP) 899/2019, 
regulamenta a transação tri-
butária prevista no Código 
Tributário Nacional.

A MP foi aprovada na 
comissão mista em 19 de fe-
vereiro e aguarda votação na 
Câmara e depois no Senado.

Segundo o senador Jor-
ginho Mello (PL-SC), relator 
do projeto na CAE, permitir a 
transação tributária para mi-
cro e pequenas empresas exi-
ge edição de lei complementar 
para a sua regulamentação. 
Por isso, fi cou fora do texto da 
medida provisória.

Se o instituto não for re-
gulamentado para aplicação 
ao Simples Nacional, somen-
te 30% das empresas poderão 
fazer transação tributária. 
Para o relator, não seria 
lógico regular a transação 
tributária e deixar de fora a 
maioria das empresas em ati-
vidade no País.

Projeto autoriza 
que empresas do 
Simples negociem 
débitos com União

Tributação

“Após a derrota que sofremos 
em nível nacional, a reforma da 
Previdência aqui no RN é inevitá-
vel e precisa ser feita. Mas, como 
discordo do texto como está, todo o 
meu esforço foi na intenção de re-
duzir a dor, o impacto sobre os tra-
balhadores e trabalhadoras. Esse é 
o objetivo dessas quatro emendas 
que espero conseguir apresentar: 
contribuir e enriquecer esse debate 
tão importante, além de garantir 
equidade e mais justiça. Conto 
com os meus colegas deputados 
para conseguir as oito assinaturas 
necessárias para o debate seja ver-
dadeiramente democrático e todas 
as posições possam se manifestar” 
afi rmou Sandro.

Todas as emendas citadas pre-
cisam de oito assinaturas para que 
possam ser protocoladas e, assim, 
analisadas pela comissão especial 
constituída para apreciar a propos-
ta de emenda à Constituição (PEC) 
que trata da reforma da Previdên-
cia. O parlamentar seguirá em bus-
ca das assinaturas necessárias até 
a próxima quinta-feira (12), prazo 
fi nal para o protocolo de emendas.

Nesta terça-feira (10), Sandro 
Pimentel criticou a pouca adesão 
dos deputados às suas propostas, o 
que pode impedir a tramitação das 
emendas. “Além disso, tem o fato 
de a comissão ser formada só por 
membros da situação. Do jeito que 
se encontram, só passam as emen-
das que o governo fi zer”, disse.

O policial militar reforma-
do Ronnie Lessa e o ex-PM 
Élcio de Queiroz, acusados de 
matar a vereadora Marielle 
Franco e o motorista Ander-
son Gomes, vão a júri popu-
lar. A decisão foi anunciada 
na tarde desta terça-feira 
(10), pelo Tribunal de Justiça 
do Rio, quatro dias antes de o 
crime completar dois anos.

Acusados de 
matar Marielle 
vão a júri popular

Rio
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Ao apresentar balanço de R$ 
4 bilhões devolvidos aos cofres 
públicos, e mais de dois mil anos 
em condenações, a força-tarefa da 
Operação Lava Jato criticou nesta 
terça-feira (10) o Supremo Tribu-
nal Federal e o Congresso por deci-
sões, que segundo os procuradores, 
inibiram investigações e abranda-
ram punições contra investigados e 
condenados.

No balanço dos seis anos de ope-
ração ininterrupta, que serão com-
pletados no dia 17, a Procuradoria 
relata que houve número recorde 
de pedidos de cooperação interna-
cional – os investigadores já dialo-
garam com um terço dos países do 
planeta -, além de 185 acordos de 

delação e 14 de leniência, nos quais 
foi ajustada a devolução de R$ 14,3 
bilhões que a corrupção levou.

Os procuradores alertaram 
sobre “riscos para o combate à cor-
rupção”. Segundo eles, “decisões re-
centes no cenário jurídico e político 
brasileiro impactam diretamente o 
trabalho da operação”.

A força-tarefa elencou decisões 
do STF e do Legislativo que esta-
riam enfraquecendo a maior opera-
ção já defl agrada no País contra a 
corrupção. Entre elas, a aprovação 
da “Lei de Abuso de Autoridade 
que, por exemplo, começou a valer 
em janeiro e tende a inibir o dever 
de investigar, processar e julgar 
autores de crimes de poder”.

Os procuradores são enfáticos e 
apontam para a Corte máxima da 
Justiça. “Já o STF, no ano passado, 
tomou três decisões que afetaram 
investigações e processos: a trans-
ferência dos casos de crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro 
investigados em conexão com cri-
mes eleitorais (caixa 2), da Justiça 
Federal para a Eleitoral; o fi m da 
prisão após julgamento em segun-
da instância; e a possibilidade de 
anular casos em que corréus dela-
tados não tiveram oportunidade de 
se manifestar depois dos delatores, 
o que levou à anulação, inclusive, 
de sentença condenatória de uma 
ação civil pública de improbidade 
administrativa proposta pela for-

ça-tarefa em 2015 e que previa o 
pagamento de indenização de mais 
de R$ 380 milhões”.

O procurador da República 
Deltan Dallagnol, coordenador da 
força-tarefa Lava Jato no Paraná, 
diz que “os números recordes divul-
gados hoje (terça, 10) demonstram 
que o Ministério Público, a Polícia 
e a Receita Federal, assim como a 
Justiça Federal, vêm cumprindo 
seu dever na operação Lava Jato”.

“Contudo, observam-se mudan-
ças que tornam cada vez mais di-
fícil combater a corrupção”, afi rma 
Deltan. Segundo ele, “para reduzir 
a corrupção política brasileira, é 
preciso que haja um esforço con-
junto do Congresso e do Supremo”. Procurador da República Deltan Dallagnol

Lava Jato critica STF e Congresso por 
decisões que “impactaram operação”
Nos seis anos de operação ininterrupta, que serão completados no dia 17, Procuradoria relata que houve
número recorde de pedidos de cooperação internacional, além de 185 acordos de delação e 14 de leniência

Balanço

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
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Apontada como solução para todos os males, a Reforma Admi-
nistrativa do governo será apenas a “Reforma Não Mexa no 
Meu”, que adiará os próprios efeitos por décadas, talvez meio 

século, a fi m de preservar as vantagens e mordomias que deveria 
extinguir. A rigor, a reforma será defi nida pela elite de servidores 
que infl uencia a posição de ministros de Estado, de parlamentares 
e de ministros do Supremo. A bola de ferro no calcanhar do Bra-
sil continuará: ninguém abre mão de regalias. Bolsonaro afagou os 
ouvidos até da pelegada que se opõe a ele: a reforma só vai afetar 
quem ainda não ingressou no serviço público. Os “direitos adqui-
ridos” serão alegados para manter auxílios moradia, babá, paletó, 
gasolina, avião, alimentação... O País que se exploda.  Empacou a 
versão inicial da reforma do ministro Paulo Guedes porque era o 
que precisa ser feito. Quase provocou infarto coletivo no Planalto. 
O projeto de reforma empacou porque Paulo Guedes se recusa a 
participar do esforço de construir montanha para parir um rato.

“Conseguiram fazer uma crise 
da queda do preço do petróleo”

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

CADÊ AS PROVAS?
O presidente Jair Bolsonaro não 

compartilhou com seus advogados 
eleitoralistas quaisquer provas de 
fraude no primeiro turno da sua 
eleição de 2018. “Se ele as tem, 
precisa apresentar”, disse um deles.

TRÂMITE ‘NATURAL’
A comissão no Congresso que 

analisa a MP Verde e Amarela, 
texto do governo para modernizar 
relações do primeiro emprego, 
deve votar hoje relatório que cria 
a lei abarrotada de emendas de 
parlamentares.

SERPENTÁRIO
Uma serpente provocou 

momentos de inquietação, nesta 
terça (9), no Anexo IV da Câmara, 
onde se encontra a maioria dos 
gabinetes de deputados federais. 
Não foi identifi cada sua fi liação 
partidária.

VÍRUS NA ECONOMIA
O Barômetro Global 

Câmara ignora servidores expostos a 
coronavírus 

A Câmara dos Deputados é um dos locais mais propícios para 
eventual propagação nacional do coronavírus, mas servidores em 
viagem para regiões de alta incidência da doença, no exterior, estão 
indignados com tratamento da Casa. Grupo de doze servidores 
que estava na França, perto da Itália, entrou em contato com seus 
empregadores sobre o que pode ser feito para garantir-lhes o retorno. 
A Câmara ignorou os seus.

PRATO CHEIO
Enfurnados em salas e 

corredores sem ventilação 
natural, servidores, deputados 
e visitantes são alvos fáceis 
para espalhar o vírus pelo 
país.

NÃO TÁ COMIGO
A Câmara diz que houve 

um pedido de orientação “pelo 

canal errado”, mas, liberada 
pela Anvisa, a servidora não 
apareceu para avaliação.

TRABALHO SÓ SOB PRESSÃO
Apenas quando a 

chefi a entrou em ação, o 
departamento médico da 
Câmara falou do protocolo 
do Ministério da Saúde e se 
dispôs a ajudar.

Cláudio
Humberto

Presidente Bolsonaro

Conseguiram fazer uma 
crise da queda do preço do 
petróleo”

ao afirmar que há muita ‘fantasia’ 
na crise divulgada na mídia

“

Divulgação

Coincidente da FGV caiu 14,4 
pontos em março; de 92,4 
pontos para 78,0 pontos. E o 
levantamento ainda não leva 
em consideração a propagação 
da epidemia para além da Ásia. 
A média histórica do índice da 
economia mundial é de 100 
pontos.

O Ministério Público Federal 
(MPF) apresentou à Justiça nesta 
terça-feira (10) uma denúncia con-
tra dois ex-juízes, um advogado e 
um ex-prefeito acusados de envol-
vimento em um suposto esquema 
de compra de decisão judicial no 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN).

Entre os acusados estão o ad-
vogado Erick Wilson Pereira, os 
ex-juízes Carlo Virgílio Fernandes 
de Paiva e Verlano de Queiroz Me-
deiros, além do ex-prefeito do mu-
nicípio de Francisco Dantas Gilson 
Dias Gonçalves, que fi rmou um 
acordo de colaboração premiada. 

A denúncia é resultado da 
Operação Balcão, defl agrada em 
maio de 2019, e que investiga os 
crimes de corrupção passiva (su-
postamente cometidos por Ver-
lano Medeiros e Carlo Virgílio), 
corrupção ativa (atribuído a Erick 
Pereira e Gilson Dias) e lavagem 
de ativos (em relação a Carlo Vir-
gilio e Verlano Medeiros). Eles 
teriam negociado, em troca de pro-
pina, voto favorável à candidatura 
da então companheira de Gilson 
Dias, Maria Aparecida de Araújo, 
à Prefeitura de Francisco Dantas, 
no Oeste Potiguar.

Maria Aparecida era candidata 
na eleição suplementar realizada 
em maio de 2014 na cidade de Fran-
cisco Dantas, após Gilson Dias ter 
tido seu mandato de prefeito cassa-
do por compra de votos e abuso de 
poder econômico. A Justiça Eleito-
ral, contudo, indeferiu a chapa de 
Maria Aparecida, que recorreu ao 
TRE-RN. Carlo Virgílio se tornou 
relator e determinou que a chapa 
adversária (que venceu as eleições 
suplementares) não tomasse posse, 
suspendendo a diplomação.

Um dia antes do julgamento 
do recurso principal pelo Plenário 

do TRE-RN, Anaxímenes Nunes - 
irmão do candidato a vice-prefeito 
na chapa de Maria Aparecida - di-
vulgou um vídeo nas redes sociais 
em que relatava uma suposta 
compra da decisão judicial, com 
pagamento a integrantes do tri-
bunal. Após a divulgação do vídeo, 
o processo foi retirado de pauta e 
Carlo Virgílio se declarou suspei-
to, afastando-se do caso. Poste-
riormente, o TRE-RN decidiu por 
manter a cassação do registro da 
chapa de Maria Aparecida.

Em sua colaboração premiada, 
Gilson Dias confessou que, em 
reunião realizada no escritório de 
Erick Pereira, teria recebido uma 
proposta do advogado de obter 
uma decisão favorável à candida-
tura de sua companheira, em tro-
ca de uma propina de R$ 150 mil. 
O encontro foi confi rmado pelo 
MPF por registros de ligações tele-
fônicas e identifi cação de localiza-
ção, por meio da triangulação das 
antenas de telefonia utilizadas.

Movimentações fi nanceiras atí-
picas, como o saque em espécie de 
dezenas de milhares de reais em 
contas de parentes de Gilson Dias, 

comprovam, segundo o Ministério 
Público, toda movimentação para ob-
ter os recursos da propina. À época, 
Verlano Medeiros era juiz do TRE-
-RN, advogava no mesmo escritório 
de Erick Pereira e teria agido como 
intermediário junto a Carlo Virgí-
lio, que assim como ele integrava o 
tribunal nas vagas destinadas aos 
juristas, profi ssionais que podem 
continuar advogando mesmo duran-
te o período em que são magistrados 
na Justiça Eleitoral.

Para o MPF, havia uma “in-
tensa e deliberada atuação de refe-
ridos advogados (Erick e Verlano) 
nos bastidores da política, como 
verdadeiros lobistas de interesses 
próprios e alheios. (…) Verlano 
Medeiros prestava auxílio a Erick 
Pereira no escritório e inclusive se 
utilizava de sua condição de juiz 
do TRE-RN para atender a inte-
resses do primeiro”.

O advogado Erick Pereira foi 
procurado pelo Agora RN, mas 
não respondeu até a conclusão 
desta reportagem. O TRE-RN e a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
no RN disseram que não iriam co-
mentar o caso.

Caso investigado pelo Ministério Público teria ocorrido no TRE-RN em 2014

MPF denuncia quatro por suposto 
esquema para compra de decisão
Entre os acusados estão o advogado Erick Wilson Pereira, os ex-juízes 
Carlo Virgílio e Verlano de Queiroz e um ex-prefeito de Francisco Dantas

Operação Balcão

TRE-RN / Divulgação

O Ministério da Saúde atua-
lizou para 34 o número de casos 
confi rmados de coronavírus no 
Brasil. Os registros estão distri-
buídos por São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Bahia, Ala-
goas, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal. O País 
tem agora 893 casos suspeitos e 
730 análises foram descartadas.

No Rio Grande do Norte, o 
número de casos suspeitos su-
biu para 15. A doença foi descar-
tada em 13 pacientes até agora.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a média de idade dos 
infectados é de 41 anos, sendo 
que a maioria (41%) está abaixo 
dos 40 anos e 26% estão na fai-
xa de 40 a 49 anos. Seis pessoas 

(18%) estão entre 50 e 59 anos 
e quatro (12%) estão entre 60 
e 69 anos. Das 34 pessoas com 
coronavírus no Brasil, 6 estão 
hospitalizadas: cinco em SP e 
uma na Bahia.

No mundo, 105 países já re-
gistraram, até agora, a doença. 
São 109 mil casos confi rmados, 
com 3.809 mortes.

Coronavírus: RN tem 15 suspeitas
Saúde
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Com a chegada do navio CMA/
CGM Cayenni, aguardado para 
este fi m de semana, recomeçam no 
Porto de Natal, até o fi m de maio, 
as escalas com destino a Europa. 
Isso acontece depois de duas sema-
nas sem atividade no terminal ad-
ministrado pela Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte (Codern).

O Cayenni desembarcará entre 
500 a 600 contêineres refrigerados 
e reembarcará entre 150 a 200 con-
têineres de melão produzidos no 
Estado. Cada um mede 12 metros 
de comprimento e pode levar entre 
18 a 22 toneladas.

Isso acontece no momento 
em que a Companhia Docas da 
Paraíba registrou um aumento 
de 11,41% na movimentação de 
cargas em fevereiro na, compara-
ção com o mesmo período do ano 
passado.

Foram 14 navios no período 
e um total de 184.350 toneladas 
movimentadas, sendo 108 mil de 
granéis sólidos e quase 76 mil de 
granéis líquidos.

Um ano após a maior série de 
apreensões de cocaína já registra-
da no Porto de Natal, a Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte 
ainda não atualizou o documento 
internacional que garante a segu-
rança de navios e das instalações 
portuárias, o Código Internacional 
para Proteção de Navios e Instala-
ções Portuárias (ISPS Code).

O ISPS Code é uma certifi cação 

internacional que visa a segurança 
e a proteção de navios e instalações 
portuárias. O código é elaborado 
pela Organização Marítima In-
ternacional (IMO), pertencente à 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e aprovada pelo governo 
brasileiro em forma de lei.

A expectativa da Companhia 
Docas do RN (Codern) é que, ainda 
este mês, o Porto de Natal e o Ter-
minal Salineiro de Areia Branca 
voltarão a ser inspecionados pela 
Comissão Estadual de Segurança 
(Cesportos). A vistoria já aguarda-
da é um passo a mais para a recu-
peração da certifi cação internacio-
nal de segurança.

Em nota, a Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte (Codern) 
informou que o Porto de Natal e o 
Terminal Salineiro de Areia Bran-
ca voltarão a ser inspecionados até 
o fi m do mês pela Comissão Esta-
dual de Segurança para recuperar 
a Declaração de Cumprimento do 
Código Internacional para Prote-
ção de Navios e Instalações Portu-
árias.

Entre os dias 10 e 25 de setem-
bro, a Comissão Nacional de Segu-
rança Pública nos Portos, Termi-
nais e Vias Navegáveis fi scalizará 
as duas unidades da Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte. Na 
ocasião, será avaliado o plano de 
segurança portuária dos portos de 
Natal e de Areia Branca.

Cayenni desembarcará em Natal até 600 contêineres refrigerados e voltará com melão

Porto de Natal recebe o primeiro
navio depois de duas semanas
Terminal da capital potiguar reinicia escalas semanais até o final de maio, 
pelo menos, movimentando entre 150 a 200 contêiners por operação

Infraestrutura

Bertrand Gréaux / Marine Traffi c

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

_________________________________________________________________ 
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

 EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO, CPF nº 033.882.194-51, DECLARA, nos termos do art. 21, 
inciso II, da Circular no. 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo de administração na 
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, CNPJ nº 09.111.444/0001-79 
  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de 
comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) 
Gerência-Técnica em Curitiba (GTCUR) 
Avenida Cândido de Abreu, 344 - 80530-914 Curitiba - PR 
gtcur.deorf@bcb.gov.br - Processo nº 1701633649 
 

João Pessoa – PB, 04 de março de 2020. 
 

EDUARDO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO 
CPF nº 033.882.194-51 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Areia Branca/RN, em 03 de março de 2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Oeste Construções e Serviços Eireli – EPP- CNPJ - 17.039.881/0001-
57. R$ 1.378.189,50 (um milhão trezentos e setenta e oito mil cento e oitenta e nove reais e 
cinquenta centavos). OBJETO: 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. ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 03 de março a 03 de julho de 2020.

TOMADA DE PREÇOS 001 2020
EXTRATO DE CONTRATO

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças - Prefeita.

TOMADA DE PREÇOS 002 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADO/VALOR: Oeste Construções e Serviços Eireli – EPP - CNPJ - 17.039.881/0001-57. 
R$ 2.364.026,07 (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil vinte e seis reais e sete centavos). 
OBJETO: 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. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 03 de março a 03 de julho de 
2020.

Areia Branca/RN, em 03 de março de 2020.
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças - Prefeita.

  SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIAS DO AÇÚCAR, ÁLCOOL E AGUARDENTE  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, Álcool e Aguardente do Estado do Rio Grande do 
Norte, por intermédio do seu presidente, o Sr. Paulo César de Souza, no uso de suas atribuições estatutárias e consoante 
disposições legais, convoca todos os integrantes da categoria profissional dos trabalhadores na Indústrias do Açúcar, Álcool 
e Aguardente do RN,e as Empresas prestadores de serviços das Usinas á comparecerem à assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se em sua sub-sede na Rua Humberto Grilo, nº 41, Cohab, Goianinha/RN, no dia 14 de março 2020, às 09 horas, 
em primeira convocação; e, no mesmo dia, às 10 horas, em segunda e última convocação, tendo a seguinte ordem do dia 
 
I. Discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria profissional a fim de celebrar a Convenção Coletiva de 

Trabalho com o Sindicato Patronal, para o exercício de 2020 a 2021 
II. , e, se necessário, os Acordos Coletivos de Trabalho com as empresas do respectivos ramo econômico;  
III. Instalação do processo de negociação coletiva de trabalho pela via da auto-composição e, se necessário, por intermédio 

da mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no RN, e, caso não ocorra êxito no processo de 
negociação, autorizar a instauração do Dissídio Coletivo do Trabalho junto ao TRT 21ª; 

IV. Fixar os percentuais e valores relativos às contribuições devidas ao sindicato pelos membros da categoria profissional 
(Contribuição Assistencial, Associativa e confederativa), estabelecidas como fonte de custeio deste Sindicato, nos termos 
do procedente Normativo 119 do C. TST; 

V. Decretar assembléia Geral permanente até o final do processo de celebração da convenção Coletiva de Trabalho. 
 

Goianinha-RN, 11 de março de 2020 

Paulo César de Souza -  Presidente. 

 

A Bolsa de Valores bra-
sileira teve um pregão de 
recuperação nesta terça-feira 
(10), após tombar 12,17% na 
véspera, a pior queda desde 
1998. Nesta sessão, o Ibo-
vespa subiu 7,14%, a 92.214 
pontos, na maior alta diária 
desde janeiro de 2009. A alta 
foi liderada pela Vale e Petro-
bras, que subiram 9% e 18%, 
respectivamente.

As ações da Petrobras 
também mostraram melhora, 
fechando com altas de mais 
de 8,5% cada após tombo de 
quase 30% na véspera, mas 

Bolsa de valores 
tem pregão de 
recuperação e 
fecha em alta de 

Mercado
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O Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) referente ao 
ano de 2020 começa a vencer 
na próxima quinta-feira (12). 

Os primeiros vencimentos 
estão programados para os 
automóveis com fi nais de pla-
cas 1 e 2, já que o cronograma 
é baseado no número fi nal da 
placa do veículo. 

A Secretaria Estadual 
de Tributação (SET) lembra 
que, com o fi m do envio do 
carnê para a residência do 
proprietário do veículo, o bo-
leto deverá ser gerado pela 
internet no site do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran) do Rio Grande do 
Norte. 

É possível pagar o tributo 
em até cinco cotas ou pagar a 
cota única, que, nesse caso, 
dá direito a um desconto de 
5% no valor do imposto. A 
opção de parcelamento é feita 
no momento da geração do 
boleto. 

Em todo o Rio Grande 
do Norte, cerca de 600 mil 
veículos estão aptos a pagar 
o IPVA. A expectativa do go-
verno é arrecadar em torno 
de R$ 398 milhões este ano 
em função do recolhimento 
desse tributo.

Para imprimir o boleto 
de pagamento do IPVA, o 
processo é bem simples. O 
contribuinte acessa o portal, 
clica na opção ‘consulta de ve-
ículos e boletos’. Em seguida, 
informa a placa do veículo e o 
Renavam. O próximo passo 
é escolher a geração de guia 
ou a emissão de Boleto (paga-
mento em qualquer institui-
ção bancária).

Nessa guia, já vem o to-
tal com o desconto obtido na 
Nota Potiguar, cujo percen-
tual máximo é de 10%, para 
aqueles que participam da 
campanha e destinaram os 
pontos no ano passado para 
essa fi nalidade. Os descontos 
oferecidos pela Nota Potiguar 
representaram uma renúncia 
fi scal de R$ 1,25 milhão que 
deixaram de ser recolhidos de 
21.613 veículos benefi ciados.

A regulamentação sobrea 
fabricação, importação e co-
mercialização de produtos de-
rivados da cannabis para fi ns 
medicinais entrou em vigor  
nesta terça-feira (10). A me-
dida da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
foi aprovada em dezembro do 
ano passado. 

O produto estará dispo-
nível somente em farmácias 
sem manipulação e em dro-
garias. Para a compra, o pa-
ciente deverá ter uma receita 
fornecida exclusivamente por 
um médico. Os produtos de-
vem ter teor de THC de até 
0,2%. Acima desse patamar, 
o uso só poderá ser prescrito 
a pacientes terminais que te-
nham esgotado outras formas 
de tratamento visando a cui-
dados paliativos.

A entrada no mercado 
só poderá ocorrer median-
te autorização da agência, 
que avaliará os pleitos de 
laboratórios e empresas com 
vistas à atuação nessa área 
e fornecerá uma autorização 
sanitária, e não um registro, 
permitindo a oferta.

Cannabis é um elemento 
encontrado nas plantas de 
maconha. Os produtos deri-
vados não serão considerados 
medicamentos, mas uma 
categoria específi ca. A resolu-
ção da Anvisa abriu perspec-
tivas de comercialização des-
sas substâncias, demandadas 
para o tratamento de doenças 
neurológicas diversas, da dor 
crônica ao parkinson.

Elas não são considera-
das medicamentos porque, 
segundo a Anvisa, “não há 
dados sufi cientes para a 
comprovação da segurança, 
efi cácia e qualidade da maior 
parte dos produtos obtidos”. 
Por isso, a liberação se deu 
levando em consideração in-
formações sobre o emprego 
desses elementos em trata-
mentos em outros países, co-
mo os Estados Unidos.

O uso de medicamentos 
derivados de cannabis já pode 
ser solicitado à Anvisa desde 
2016.

IPVA para carros 
com placa de final 
1 e 2 vence nesta 
quinta-feira (12)

Comércio de 
derivados da 
cannabis entra 
em vigor

Imposto Permissão

IPVA: 600 mil veículos no RN THC: teor máximo de 0,2%

José Aldenir / Agora RN Reuters / Ivan Alvarado

Policiais civis da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) cumpriram nesta terça-
-feira (10) um mandado de prisão 
temporária (30 dias) contra Bruno 
Luis Duarte da Costa Pereira, 34 
anos. De acordo com as investiga-
ções, ele é o motorista que guiava 
o Renault Clio, de cor branca, que 
atropelou e matou Cícero dos San-
tos, 53 anos. 

Bruno Costa, que é produtor de 
eventos, se apresentou à DHPP, 
onde prestou esclarecimentos so-
bre o caso. 

Após a identifi cação do moto-
rista, realizada na segunda-feira 
(9), a Justiça atendeu o pedido da 
Polícia Civil e determinou a prisão 
temporária do suspeito nesta terça 
(10).

 Entretanto, antes mesmo de 
a Polícia Civil chegar ao suspeito 
para efetuar a prisão, o próprio 
condutor resolveu se apresentar na 
sede da DHPP.

Durante o depoimento, o sus-
peito confi rmou a briga de trân-
sito e declarou que perseguiu o 

motociclista para que o pedreiro 
aguardasse a chegada da perícia, 
mas que não tinha a intenção de 
atropelá-lo. 

Além disso, Bruno Costa tam-
bém teria informado que não sabia 
que tinha matado o pedreiro no 
momento do acidente.

Bruno Costa será encaminhado 

ao sistema prisional, onde fi cará à 
disposição da Justiça.

Após o acidente, o motociclista 
Cícero dos Santos foi socorrido por 
moradores da região do acidente. 
Ele foi atendido no Hospital Wal-
fredo Gurgel, mas não resiste aos 
ferimentos. O pedreiro deixou cinco 
fi lhos.

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte iniciou este mês 
as atividades das audiências de 
custódia em outras regiões do Es-
tado. Os municípios de Mossoró, 
Caicó e Pau dos Ferros receberam 
as unidades. 

Com a ampliação feita pelo Ju-
diciário, as audiências alcançam 
todas as regiões do Estado. Além 
das cidades de Mossoró, Caicó e 
Pau dos Ferros, a sede em Natal foi 
duplicada.

A expectativa no começo deste 
ano era a implantação de uma uni-
dade em Nova Cruz, mas não teve 
avanço. 

As audiências que seriam no 
município foram transferidas para 
essa segunda unidade na capital 
potiguar.

Com novas unidades, o Tri-
bunal de Justiça deixou de lado 
as audiências de custódias feitas 
por videoconferência. Com isso, 
todo processo é feito de forma 
presencial.

A audiência de custódia, de 
acordo com a Lei 13.964/2019 (Pa-

cote Anticrime), a autoridade judi-
cial tem que avaliar a legalidade 
e necessidade de manutenção da 
prisão dentro do prazo de 24 horas, 
sob pena de relaxamento da prisão, 
isso caso não haja motivação para 
não se realizar a atividade.

“A qualidade do auto de prisão 
em fl agrante melhorará porque 

haverá uma análise mais detida 
dele em até 24 horas. Em relação 
ao sistema prisional, haverá uma 
análise melhor da necessidade da 
conversão em prisão preventiva 
ou da fi xação de cautelares diver-
sas da prisão”, avalia o juiz Diego 
Dantas, coordenador da Central de 
Flagrantes de Natal.

Motociclista Cícero dos Santos, 53 anos, foi morto no último sábado (7)

Audiência avaliar a legalidade e necessidade de manutenção da prisão

Suspeito de matar motociclista 
atropelado em Natal é preso

TJ leva audiências de custódia para 
três novos municípios potiguares

Justiça atendeu o pedido da Polícia Civil e determinou a prisão temporária 
do suspeito; homem se apresentou voluntariamente neste terça-feira (10) 

Briga de trânsito

Justiça

Reprodução

José Aldenir / Agora RN
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O Rio Grande do Norte conta-
bilizou a abertura de 6.069 pro-
cessos judiciais de violência contra  
mulheres em 2019, segundo dados 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O número apresenta recuo 
de 28,17% em comparação no ano 
anterior. Em 2018, o Judiciário 
potiguar registrou a abertura de 
8.449 processos de violência do-
méstica.

Além disso, o Rio Grande do 
Norte teve, entre 2018 e 2019, au-
mento de 185% no número de pro-
cessos de feminicídio. No ano pas-
sado, a Justiça registrou 185 ações 
relacionadas com o assassinato de 
mulheres. Em 2018, foram 64. Os 
dados foram publicados nesta ter-
ça-feira (10), em Brasília.

O crime de feminicídio foi tipifi -
cado no código penal em março de 
2015, através da lei federal 13.104, 
qualifi cando-o como hediondo. O 
delito é o assassinato de uma mu-
lher cometido por razões da vítima 
ser do sexo feminino.

Em 2019, de acordo com dados 
do Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análise Criminal 
(Coine), foram registrados 21 femi-
nicídios em 2019, oito a menos do 
que em 2018, que teve 29 casos. 

Ainda de acordo com os dados, 
o Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN) contabilizou 
13.992 sentenças de violência do-
méstica em 2019. No ano anterior, 
a Justiça expediu sete mil a mais, 
chegando a 20.820 decisões proferi-
das deste tipo.

Outro dado que chama a aten-

Em todo o ano de 2019, o Rio Grande do Norte registrou 21 feminicídios e mais de 2 mil medidas protetivas judiciais

RN reduziu abertura de processos judiciais 
de violência doméstica em 2019, diz CNJ
Judiciário potiguar abriu um total de 6.069 processos de violência contra mulheres em 2019, o que representa 28,17% a 
menos do que em 2018, registrou 8.449 casos; Brasil teve alta de 10% nos envios para julgamento de casos semelhantes

Dados

Gil Ferreira/ CNJ

185
DESTAQUE

é o número de casos enviados à 
Justiça do Rio Grande do Norte 
envolvendo feminicídios

ção é que, em 2019, a Justiça po-
tiguar concedeu 2.092 medidas 
protetivas, um total de 15 casos a 
menos do que em 2018, com 2.107 
concessões.

Os dados da Justiça potiguar 
contrastam com os resultados apre-
sentados pelas demais unidades 
federativas. Em 2019, em todo o 
País, houve aumento de quase 10% 
nos casos encaminhados à Justiça 
de violência doméstica, com 563,7 
mil novos processos.

Os julgamentos de feminicídio 
cresceram 5% em relação a 2018 
no restante do Brasil. Foram 1.941 
casos em 2019. A quantidade de 
medidas protetivas concedidas 
também cresceu. Foram 403,6 mil 
no ano passado – aumento de 20% 
em comparação com 2018.

Procurado pelo Agora RN, o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte informou que os indica-
dores da violência contra a mulher 
em 2019 estão sendo revisados. A 
Secretaria de Gestão Estratégica 
do Judiciário potiguar espera ter 
novos números até a próxima se-
mana.

Governo do RN regulamenta 
patrulhas policiais “Maria da Penha”

O Governo do Estado publi-
cou decreto na terça-feira (10) 
regulamentando lei estadual 
que cria, no âmbito da Polícia 
Militar, as patrulhas “Maria da 
Penha. O objetivo é prevenir e 
combater a violência doméstica 

contra a mulher.
A iniciativa vai fi scalizar o 

cumprimento das medidas pro-
tetivas de urgência encaminha-
das pela autoridade judicial. 
Caberá à Polícia Militar ser o 
órgão executor da Patrulha Ma-

ria da Penha.
Além disso, a lei estadual 

10.097 também estabeleceu a Re-
de de Proteção e Enfrentamento 
à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, que consiste no 
desenvolvimento de estratégias 
de prevenção e promoção de polí-
ticas que garantam a defesa das 
mulheres, a responsabilização 
dos agressores e a assistência 
qualifi cada vítimas de violência.

O Ministério da Saúde vai lan-
çar um edital de chamamento para 
cerca de 5 mil profi ssionais pelo 
programa Mais Médicos. De acordo 
com a pasta, o edital será publicado 
ainda nesta semana e a ideia é re-
forçar a capacidade de assistência 
em saúde durante a emergência do 
coronavírus.

Capitais e grandes centros 
urbanos voltam a participar do 
programa, que até então vinha 
priorizando somente municípios de 

maior vulnerabilidade. A medida 
é em razão de serem locais com 
maior concentração de pessoas, o 
que ajuda a ampliar a circulação 
do coronavírus.

As inscrições estão previstas 
para a próxima semana e a ex-
pectativa é que os profi ssionais 
comecem a atuar em cerca de três 
semanas. Com a medida, o governo 
espera fortalecer o atendimento 
nos postos de saúde e evitar buscas 
desnecessárias aos hospitais.

“Os profi ssionais que aderirem 
ao programa, pelo novo edital, fa-
rão atendimento geral à população 
junto às equipes de Saúde da Fa-
mília, principal porta de entrada do 
SUS”, informou o secretário-execu-
tivo do Ministério da Saúde, João 
Gabbardo, destacando que estão 
incluídos todos os atendimentos 
que fazem parte da Atenção Pri-
mária à Saúde, desde as consultas 
de rotina até os casos de pacientes 
com sintomas respiratórios. Ministério da Saúde vai abrir inscrições a partir da próxima semana 

Ministério da Saúde busca 5 mil 
médicos para combater coronavírus

Ação

Fábio Pozzebom / Agência Brasil



Raoni Lopes

AÇUDE PATAXÓ
Localização: Ipanguaçu (Vale do Açu)

Capacidade: 15 milhões de m3

 Data da sangria: 8 de março
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AÇUDE RIACHO DA CRUZ II
Localização: Riacho da Cruz (Região Oeste)
Capacidade: 9,6 milhões de metros cúbicos

Data da sangria: 5 de março

AÇUDE NOVO ANGICOS
Localização: Angicos (Região Central)

Capacidade: 4,2 milhões de m3

Data da sangria: 2 de março

AÇUDE DO DOURADO
Localização: Currais Novos (Seridó)

Capacidade: 10,3 milhões de m3

Data da sangria: 3 de março

AÇUDE DINAMARCA
Localização: Serra Negra do Norte (Seridó)

Capacidade:  2,72 milhões de m3

Data da sangria: 3 de fevereiro

AÇUDE ENCANTO
Localização: Encanto (Alto Oeste)
Capacidade: 5,1 milhões de m3

Data da sangria: 7 de março

SANGRIA 
DAS ÁGUAS

Após o bom volume 
de chuvas dos 
últimos dois 

meses, o Rio Grande 
do Norte já registrou a 
“sangria” – a capacidade 
máxima atingida – de 
seis reservatórios hídricos 
este ano. Dos mananciais 
que transbordaram, o 
açude Pataxó (15 milhões 
de metros cúbicos) foi 
o último a sangrar, no 
dia 8 de março, segundo 
informações do Instituto 
de Gestão de Águas do Rio 
Grande do Norte (Igarn), 
fazendo a alegria dos 
moradores do município 
de Ipanguaçu, na região 
do Vale do Açu potiguar.   
Ainda de acordo com o 
Igarn, as reservas hídricas 
superfi ciais totais do 
Estado alcançaram 1,07 
bilhão de metros cúbicos, o 
que corresponde a 24,54% 
do armazenamento total. 
Confi ra todos os açudes 
que “sangraram” no RN:

VOLUME ATUAL DOS MAIORES 
RESERVATÓRIOS DO RN:

Barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves

Capacidade atual: 569,8 milhões 
de metros cúbicos (24,02%)

Barragem Santa Cruz do Apodi
Capacidade atual: 132,7 milhões de 

metros cúbicos (22,14%)
Barragem Umari

Capacidade atual: 93,7 milhões de 
metros cúbicos (32,03%)

Barragem de Pau dos Ferros
Capacidade atual: 3,1 milhões de 

metros cúbicos (5,67%)
Açude Gargalheiras

Capacidade atual: 6,2 milhões 
(13,96%)

Fonte: Igarn

Felipe Alecrim / Igarn

Gilberto Rocha

Felipe Alecrim/Igarn

Judson Pereira
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 40

CTEV
REAFIRMADO

ARMREPTIL
AAAREGA
DELSEMEN
OAVOSST

VERDEANTE
CUIDARI

PASMAIPVA
MASREMAON

TORADATE
IESNOBAR

ANAGUARUI
GUERREIRO

RANROTALAR

3/arm — aún. 5/pasma. 8/anterior. 10/reafirmado.

Tipos de
vegetação
brasileira 

O antigo
"ph"

(Gram.)

"OIhar
não (?)
pedaço"

(dito) 

A classe
dos ho-
mens de
negócio 

Confirma-
do; com-
provado 

novamente

"(?) e a
Lâmpada 

Maravilho-
sa", conto

(?) e
branco:
cores do

Palmeiras

Frente a;
diante de

D. Pedro
(?), impe-
rador do

Brasil

Antônimo
de 

"posterior"

Peça redonda que
guia o carro

O processo que
ocorre no estômago

Alvo;
objetivo

Consoantes
de "sete"

Molha;
irriga

Sem com-
panhia

Esperma
(Biol.)

Fechar;
tapar 

Animal co-
mo a cobra
Ângelo An-
tônio, ator

Braço, 
em inglês

Formato
da argola

Tecla pa-
ra apagar
(Inform.)

Os pais
da mãe 

Idioma da
Rússia

Imposto
do carro
(sigla)
Exalar

Impulsiona
o barco
Dirigir a

orquestra
Sufixo de
"acabada"

Ataque 
(bras. pop.)

Tomar
conta de 
Espan-
tada

Peça que
se usava

sob a saia
Lutador

Sílaba de
"torto"

"Tá Ruim,
(?) Tá
Bom", 

sucesso
de Zeca 

Pagodinho
Desprezar;
destratar
Ainda, em
espanhol

(?) Barbosa,
escritor
Hiato de
"beata"

4o mês
do ano
Vento

brando

Oscar
Niemeyer,
arquiteto 

Criar 
asas 

Voltar;
regressar 

Bom dia para refl etir sobre a sua carreira e seus 
objetivos de vida. Mas atenção: os astros alertam que, 
logo cedo, pode ter algum confl ito com colega, sócio 
ou chefe: controle sua agressividade e tente achar um 
meio-termo entre o que você e os outros querem.

Cuidado para não se desentender com parentes por 
qualquer bobagem e controle-se para não perder 
tempo com discussões. No trabalho, sua disposição e 
disciplina serão invejáveis, isso pode fazer render boas 
oportunidades de brilhar e progredir. 

Você vai precisar de muita disciplina e organização 
para dar conta das tarefas hoje. O céu indica que vai 
enfrentar imprevistos e confl itos, por isso, aposte na 
diplomacia para resolver as coisas sem se indispor 
com ninguém. Sua saúde vai exigir atenção.

Há risco de fazer um comentário sem pensar e se 
arrepender do resultado. Por isso, convém medir bem 
as palavras para evitar confusões. No trabalho, sua 
criatividade está enorme e vai ajudar você a resolver 
os problemas. Sorte em jogos: faça uma fezinha. 

Você terá que tomar uma atitude fi rme e decidida se 
quiser resolver de verdade um problema que tem te 
preocupado. Por isso, a recomendação é que pare de 
contar apenas com a sorte ou o destino: avalie o que 
precisa fazer e faça. O céu envia boas vibrações.

Vários astros recomendam que você evite a todo 
custo misturar dinheiro com amizade, pois há grande 
chance de se desentender com amigos por causa de 
dinheiro. Nas fi nanças, bom momento para fazer uma 
poupança ou lucrar com algo feito em casa.

Quem trabalha com parentes pode se desentender com 
eles hoje. Se quiser livrar-se de confusão, o melhor a fazer 
é controlar suas reações. Trabalhar em equipe vai exigir 
paciência, calma e sabedoria. Troque experiências com os 
colegas e aprenda com eles. 

Você fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar 
seus objetivos, mas deve ter cuidado para não exagerar 
na dose e acabar brigando com o mundo. A dica dos 
astros é evitar impor demais as suas vontades e opiniões: 
é importante saber ouvir, negociar e ceder. 

No trabalho, o céu pede cuidado com mal-
entendidos e falhas de comunicação: há risco de não 
compreender bem uma instrução ou de não ser bem 
compreendido (a). Por isso, controle a impaciência 
para ouvir e explicar quantas vezes forem necessárias.

Estudos continuam favorecidos, mas você vai precisar 
de sossego e silêncio para se concentrar melhor. Nas 
fi nanças, pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro, 
mas deve buscar a orientação de especialistas para obter 
melhores resultados. 

Você pode enfrentar alguns contratempos nas 
fi nanças hoje, por isso, é melhor não confi ar muito 
na sorte e economizar tudo que puder. Também 
convém tomar cuidado com investimentos e negócios 
arriscados: refl ita antes de tomar qualquer decisão. 

O apoio de amigos será um importante diferencial para você 
no início do dia. A Lua anuncia um período favorável para 
mudanças: pense nas coisas que quer corrigir, reformar e 
transformar, e faça a sua parte. No amor, se depender de 
charme e sensualidade, seu sucesso está garantido.

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)

HORÓSCOPO

PASSATEMPO

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1Canal 1

Banido pela Fifa, Ricardo Teixeira 
gravou exclusiva para CNN Brasil  

Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, 
gravou uma entrevista exclusiva para o 
programa “CNN Séries Originais”, comandado 
por Evaristo Costa, que será apresentado nas 
noites de domingo da CNN Brasil. A gravação 
fará parte de um documentário sobre futebol 
intitulado “Sonhos Roubados dos Jovens” e terá 
quatro episódios. Há uma grande expectativa 
em torno dessa entrevista de Teixeira, que 
comandou a CBF de 1989 a 2012. Ele também 
foi integrante do comitê executivo da Conmebol 
(Confederação Sul-Americana) e da própria Fifa, 
entidade que o baniu, em novembro de 2019, de 
qualquer atividade ligada ao futebol pelo resto 
da vida. O brasileiro ainda foi multado em 1 
milhão de francos suíços pelo comitê de ética da 

entidade internacional. Foi uma  resposta da 
Fifa aos processos abertos pelo FBI nos Estados 
Unidos contra seus dirigentes. O sucessor dele 
na

CBF, José Maria Marin, está preso nos 
EUA, condenado por corrupção.  Pesam contra 
os brasileiros acusações de participação em 
esquemas de corrupção e pagamentos de 
propinas em contratos de televisionamento. 
O “CNN Séries Originais” terá três horas de 
duração e a cada edição serão exibidos três 
documentários exclusivos, produções próprias 
ou terceirizadas, nacionais ou estrangeiras, com 
diferentes números de episódios. Além do tema 
“Futebol”, também já estão fi nalizados “Príncipe 
Harry e Megan Markle” e “Amazônia”. 

RECADO
Durante discurso na festa da 

CNN Brasil, segunda-feira na 
OCA-Ibirapuera, em São Paulo, 
o empresário Rubens Menin fez 
questão de deixar claro que o novo 
canal de notícias é um esforço dele 
e do amigo e jornalista Douglas 
Tavolaro, ex-VP de Jornalismo da 
Record. De mais ninguém. E que 
há mais de dois anos trabalhavam 
no projeto de licenciamento da 
marca no País.

MISTURA
Ainda sobre a festa da 

CNN, bastante prestigiada 
por autoridades, outro detalhe 
chamou atenção: a quantidade 
de “ex”. Como se sabe, nos seus 
mais diferentes setores, a CNN 
Brasil reúne profi ssionais que 
trabalharam no Grupo Globo, 
Grupo Band, SBT, Rede TV! e, 
Record, evidentemente.

GRAVAÇÃO CANCELADA
Luciana Gimenez deveria fazer 

duas gravações na segunda-feira. 
Uma com Sérgio Reis e a outra, 
com MC Biel. Segundo informações 
de bastidores, a segunda gravação, 
com Biel, não aconteceu porque 
a apresentadora teria chegado 
atrasada na emissora.

OUTRO LADO   
A coluna, porém, teve o cuidado 

MÚSICA Luísa Sonza é uma das convidadas do 
“Só Toca Top Verão” deste sábado, na Globo Os apresentadores 
Ludmilla e Mumuzinho recebem, ainda, Claudia Leitte, Sorriso 
Maroto e a dupla Diego & Victor Hugo.

Paulo Belote/TV Globo

Profi ssional da ESPN há quase 
uma década, a apresentadora Marcela 
Rafael foi eleita a melhor mulher do 
jornalismo esportivo em premiação 
anual do Portal Imprensa...
Ela está diariamente no ar no 
comando do SportsCenter nas 
manhãs do canal...
Já Sônia Blota, da Band, foi a 
vencedora na categoria Repórter de 
Telejornal.

Tatá Werneck grava no segundo 
semestre a nova temporada do 
programa “Lady Night”.
A Record, via “Amor Sem Igual”, 
iniciou uma parceria com o canal de 
YouTube ‘Um Diabético’...
A novela tem entre seus 
personagens, Geovani (Paulo 
Figueiredo), diabético, que tem 
diversas de suas cenas desencadeadas 
pela maneira como ele lida com a sua 

doença....
O repórter e infl uenciador digital 
Tom Bueno, que  comanda o canal 
‘Um Diabético’, vai revisar cenas, 
e, acompanhado por especialistas, 
explicar quais foram as atitudes 
certas e erradas do personagem da 
dramaturgia.
Liberada pela Rede TV!, Luciana 
Gimenez faz uma participação nessa 
edição da “Praça”.  

Bate-Rebate

de procurar a Rede TV! e recebeu 
a seguinte resposta sobre o caso: 
“A Luciana [Gimenez] estava com 
febre. Gravou o primeiro programa, 
mas não se sentiu bem, portanto a 
segunda gravação foi cancelada”.

ALEXANDRE GARCIA
O jornalista Alexandre Garcia, 

que, muitos achavam, poderia 
ser um reforço da CNN Brasil, 
após deixar o Grupo Globo, onde 
trabalhou durante 30 anos, foi 
contratado pelo Canal Rural. Ele 

estreia como comentarista na 
próxima segunda-feira  durante 
os programas “Rural Notícias” e 
“Mercado & Companhia”.

PROPOSTA
A contratação de Garcia faz 

parte de um movimento do Canal 
Rural, que, desde o ano de 2019, 
busca aproximar cada vez mais 
o ambiente rural do urbano. 
Alexandre Garcia fará o seu 
trabalho direto dos estúdios do 
canal em Brasília.
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O teleférico de Santa Cruz já 
está sendo embarcado da Suíça 
para Natal. O anúncio foi feito na 
manhã desta terça-feira (10) pelo 
deputado estadual Tomba Farias 
(PSDB). A expectativa é que, até o 
próximo dia 15, o equipamento seja 
despachado para a capital poti-
guar. O transporte até o Rio Gran-
de do Norte deve demorar 30 dias.

O prefeito de Santa Cruz, Iva-
nildo Ferreira, e o padre Vicente 
Fernandes, pároco da Igreja de 
Santa Rita de Cássia, viajaram 
para a cidade suíça de Zurique, de 
onde vão acompanhar os procedi-
mentos de embarque das seis cabi-
nes (bondinhos), motores, roldanas 
e demais componentes do equi-
pamento, que envolve cerca de 40 
toneladas, distribuídas em vários 
contêineres.

“Essa é uma boa notícia pa-
ra Santa Cruz e o turismo do Rio 
Grande do Norte”, comemora 
Tomba Farias, lembrando que o 
teleférico, que envolve um investi-
mento de cerca de R$ 13 milhões, 
irá consolidar o turismo religioso 
de Santa Cruz, que atualmente, 
segundo o parlamentar, está entre 
os sete principais destinos religio-
sos do País, segundo o ranking dos 
destinos religiosos da CVC.

Tomba lembra que a inaugura-

ção do teleférico deverá ocorrer até 
o início de 2021.

A estátua de Santa Rita de 
Cássia está localizada nas proxi-
midades da BR-226, no município 
de Santa Cruz, na região do Trairi 
potiguar. A imagem tem um res-

plendor de 8 metros, com o corpo 
da Santa em concreto de 42 metros, 
sobre um pedestal de 6 metros, to-
talizando 56 metros.

É a maior estátua católica do 
mundo, cuja estrutura é suportada 
por uma parede de concreto com 

apenas 8 cm de espessura em toda 
a sua extensão. 

A construção foi iniciada em 
novembro de 2007 e custou mais 
de R$ 6 milhões. A inauguração do 
monumento foi em 26 de junho de 
2010.

Teleférico será utilizado por peregrinos e turistas que vão até a estátua de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz

Suíça despacha equipamentos para 
teleférico do santuário de Santa Cruz
Expectativa é que até o próximo dia 15 o equipamento de 40 toneladas seja enviado para o Rio 
Grande do Norte; investimento para instalar teleférico turístico envolve cerca de R$ 13 milhões 

Turismo religioso

José Aldenir / Agora RN

 O Rio Grande do Norte ganhou 
a primeira equipe multriprofi ssio-
nal especializada no tratamento da 
endometriose, doença que atinge 
uma a cada dez mulheres no perí-
odo reprodutivo. Infertilidade, dor 
pélvica crônica e diagnóstico tardio 
são alguns dos fatores que cercam 
o universo da endometriose.

A partir de agora, esta equipe – 
que atende tanto no serviço público 
quanto privado – passa a atuar 
diretamente no tratamento dessa 
doença, que pode envolver desde 
mudanças alimentares, uso de me-
dicamentos e até cirurgias.

A endometriose está associada 
à dor pélvica, mas também a ocor-
rência de infertilidade. Os estudos 
internacionais apontam que 50% 
dos casos de infertilidade feminina 

está associada à endometriose co-
mo uma das principais causas.

“Esta é uma doença que tem o 
seu diagnóstico tardio. Ela tem co-
mo característica dores no período 
menstrual e infertilidade”, explica 
a ginecologista Ana Lígia Dantas, 
que integra a única equipe do Rio 
Grande do Norte especializada 
nesse tratamento.

A também ginecologista Gleis-
se Aguiar cita que a endometriose 
pode afetar até mesmo tecidos dis-
tantes, mas ela chama atenção que 
a endometriose não é câncer. “O 
tratamento varia muito de acordo 
com o estágio da doença. O impor-
tante é um tratamento com equipe 
multidisciplinar para atingir toda 
a complexidade da doença”, desta-
cou.

Além das médicas Ana Lígia 
Dantas e Gleisse Aguiar, inte-
gram a primeira equipe potiguar 
especializada em endometriose os 
proctologistas Romualdo Correia 
e Alline Maciel e a ginecologista 
Larissa Queiroz. A equipe conta 
com o apoio de radiologistas, infer-
tileutas, urologista, nutricionista, 
fi sioterapeuta e psicóloga com ex-
periência em endometriose.  

A doença pode se apresentar 
de formas leves a mais grave, co-
mo a endometriose profunda que 
acomete o intestino. A diferença 
normalmente pode ser identifi cada 
antes da cirurgia - e confi rmada 
durante o procedimento - por meio 
de exames de imagem, como a ul-
trassonografi a especializada e a 
ressonância magnética de pelve.Cirurgia de combate à endometriose 

Rio Grande do Norte ganha a primeira equipe 
especializada no atendimento de endometriose

Saúde

Reprodução

A Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) vai inter-
romper na próxima sexta-
-feira (13) as atividades da 
Estações de Tratamento de 
Água (ETA) Jiqui. A parada 
programa para o conserto de 
equipamentos. O serviço será 
retomado em até dois dias.

Serão paralisadas as adu-
toras I e III, para uma ma-
nutenção preventiva nas su-
bestações e para adequação 
ao mercado livre de energia. 
Será  suspenso ou reduzido o 
abastecimento para os  bair-
ros do Alecrim, Areia Preta, 
Bom Pastor, Candelária, 
Capim Macio, Cidade Alta, 
Cidade da Esperança, Cidade 
Nova, Dix-Sept Rosado, Feli-
pe Camarão, Lagoa Nova, La-
goa Seca, Mãe Luiza, Nazaré, 
parte do bairro de Neópolis, 
Nova descoberta, Petrópolis, 
Ribeira e Tirol.

O deputado federal Boca 
Aberta (PROS–PR) apresen-
tou nesta terça-feira (10)pro-
jeto de lei que prevê a “am-
putação das mãos de político 
condenado por crime de cor-
rupção contra o patrimônio 
público, desde a condenação 
até o trânsito em julgado”. 
A mesa diretora da Câmara 
dos Deputados já devolveu o 
projeto. O texto foi recusado 
com base no segundo inciso 
do artigo 137 do regimento 
interno da Câmara, por ser 
“evidentemente inconstitu-
cional”.  Boca Aberta ainda 
pode recorrer ao Plenário, no 
prazo de até cinco sessões.

Caern vai 
suspender 
abastecimento 
em 19 bairros

Deputado Boca 
Aberta defende 
amputação das  
mãos de corruptos

Natal

Polêmica

Serviço será retomado em 48h

Caern / Divulgação
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PATROCÍNIO

O técnico da Seleção Brasilei-
ra, Tite, e o coordenador Juninho 
Paulista visitaram esta semana a 
Arena Pernambuco, que vai rece-
ber a partida entre Brasil e Bolí-
via, no próximo dia 27 de março, 
válida pela 1ª rodada das Elimi-
natórias para a Copa do Catar.

Como de costume, Tite voltou 
a reforçar a importância de bons 
gramados para a qualidade do 
jogo de futebol. Segundo ele, es-
te é um ponto positivo da Arena 

Pernambuco, que encontra-se em 
bom estado para receber o con-
fronto com os bolivianos. Outro fa-
tor que contribui para o espetácu-
lo é a torcida, segundo o treinador.

“Já enfrentei o Santa Cruz aqui 
(Recife) pela Portuguesa quando 
ainda era jogador, depois joguei vá-
rias vezes contra o Náutico e o Sport 
como técnico e sei a força que o tor-
cedor pernambucano tem. O estádio 
chega a tremer”, afirmou Tite.

Diretor de Competições da 

CBF, Manoel Flores  disse que 
as entradas para o jogo em Reci-
fe terão preços que variam entre 
R$ 40,00 (meia) e R$ 300,00 (área 
premium). Além disso, ele tam-
bém deu detalhes sobre o treino 
aberto que será realizado na Ilha 
do Retiro, estádio do Sport.

Segundo ele, 10 mil torcedores 
poderão acompanhar o treino no 
estádio. O acesso se dará com a 
entrega de dois quilos de alimento 
não perecível.

Técnico Tite se 
prepara para 
início das
Eliminatórias 
para a Copa do 
Catar

Tite visita Arena Pernambuco
e destaca força da torcida local

Eliminatórias

CBF / Divulgação

A construção do Centro de Ini-
ciação ao Esporte (CIE) e a recupe-
ração do Ginásio Poliesportivo Né-
lio Dias prometem redimensionar 
o esporte na Zona Norte de Natal. 
Na última segunda-feira (9), a 
secretária municipal de Esporte 
e Lazer, Danielle Mafra, recebeu 
presidentes de federações espor-
tivas para apresentar os equipa-
mentos.

A secretária explica que o CIE é 
um espaço pedagógico que vai pro-
porcionar aos alunos da rede muni-
cipal de educação um contraturno 
escolar com atividades esportivas. 

A proposta é usar a educação por 
meio do esporte. “São mais de 20 
modalidades olímpicas e paralím-
picas, com duas quadras adapta-
das para o paradesporto, e também 
uma quadra externa poliesportiva. 
Aqui dentro, a gente consegue rece-

ber 200 crianças simultaneamen-
te”, disse Danielle Mafra.

O CIE tem ainda uma arqui-
bancada móvel, vestiários, área 
de alimentação, sala de primeiros 
socorros, sala administrativa e 
uma sala das federações. Segundo 

Danielle, a previsão de entrega do 
Centro é o próximo trimestre. O 
investimento é da ordem de qua-
se R$ 3,3 milhões, com recursos 
do Ministério da Cidadania, via 
Caixa Econômica Federal. Por sua 
vez, a Prefeitura do Natal desem-

bolsou R$ 700 mil para obras na 
área externa, que preveem esta-
cionamento, iluminação, alinha-
mento do piso e drenagem.

Depois de irem ao CIE, a secre-
tária e desportistas se dirigiram 
para o Ginásio Nélio Dias, para 

uma visita técnica de vistoria da 
etapa final de recuperação da prin-
cipal praça esportiva de Natal. Fe-
chado para eventos esportivos em 
2016, o ginásio passa pela recupe-
ração de toda a cobertura, do piso 
e do sistema de prevenção e com-
bate a incêndio, com a instalação 
de um sistema de hidrantes e uma 
central de alarme. A Prefeitura diz 
já ter cumpriu todas as exigências 
e agora aguarda a vistoria final do 
Corpo de Bombeiros para reabrir o 
equipamento.

Além do sistema de combate a 
incêndios, haverá também a recu-

peração dos portões e das 40 salas 
e será instalada nova iluminação e 
vidraçaria. O Nélio Dias também 
será murado para dificultar ações 
de vandalismo. A obra, que custa 
R$ 1,3 milhão, deverá ser entregue 
no próximo bimestre.

Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, está fechado para eventos esportivos desde 2016 e deve ser reaberto este ano em Natal

Centro de Iniciação ao Esporte e Nélio Dias 
serão entregues este ano, afirma Prefeitura
Na última segunda-feira (9), a secretária municipal de Esporte e Lazer, Danielle Mafra, recebeu presidentes de federações 
esportivas para apresentar os dois equipamentos. Investimento nas duas obras é de aproximadamente R$ 4,6 milhões

Zona Norte

Alex Régis / Prefeitura do Natal

R$ 4,6 mi
DESTAQUE

é o investimento total nas obras
do Centro de Iniciação ao Esporte
e do Ginásio Nélio Dias

São mais de 20 modalidades 
olímpicas e paralímpicas, com 
duas quadras adaptadas para 
o paradesporto, e também 
uma quadra externa”

Danielle Mafra
secretária de Esporte, sobre CIE

“
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COOPANEST-RN – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE -  CNPJ: 70.141.940/0001-86 - NIRE: 24.4.0000132.2

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Diretor Presidente da COOPANEST-RN – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 43 do Estatuto 
Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 292 (duzentos e noventa e dois), para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede da cooperativa, situada na Rua 
Poty Nóbrega, nº 1946, 14º andar do Edifício Internacional Trade Center, Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59056-180, 
no dia 30 de março de 2020 (segunda-feira), em primeira convocação às 07h (sete horas), com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 08h (oito horas), no mesmo 
dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a falta de quórum legal, 
em terceira e última convocação às 09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA
Assembleia Geral Ordinária
Das 09h às 19h:
I -   Votação para a eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
Às 19h:
II -  Apuração do resultado da votação.
III - Proclamação dos eleitos para o Conselho Fiscal.
IV - Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: 
a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das  sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal. 
V -  Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
VI - Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros  do Conselho Fiscal e Comissão de Glosas.
VII - Plano de Trabalho para o ano de 2020.
VIII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social.
Assembleia Geral Extraordinária
I -   Estabelecer a quantidade de quotas parte para novos cooperados.

Natal/RN, 10 de março de 2020.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que recebeu do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação, com prazo de validade até 05/03/2022, em favor de uma Agricultura Irrigada e Criação de Animais 
(Bovinocultura e Equinocultura), localizado na Fazenda Bom Pasto, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
PROPRIETÁRIO

O futuro de Jorge Jesus no 
Flamengo ainda é uma incógnita, 
mas tudo caminha para que ele 
permaneça no clube. Entretanto, o 
português, que tem contrato só até 
maio, não esconde seus objetivos. 
Ele ainda deixa claro que aceitaria 
um convite para treinar a Seleção 
Brasileira, embora ache pouco pro-
vável que isso aconteça.

Durante entrevista no progra-
ma “Jogo Sagrado”, da Fox Sports, 
ele se esquivou, mas deixou claro 
seu interesse em um eventual con-
vite da Seleção Brasileira. “Qual 
treinador do mundo não aceitaria 
dirigir a Seleção Brasileira ou 
treinar o Flamengo? O Brasil tem 
elenco para formar duas seleções 
no maior nível do mundo”, disse o 
português.

Em seguida, Jesus disse achar 
pouco provável que um dia a Se-
leção tenha um estrangeiro como 
técnico. “Acho que não. Nunca terá 
a possibilidade de um estrangeiro 
na Seleção. É difícil, mas sei lá, as 
coisas mudam. Nunca pensei em 
treinar o Flamengo e o Flamengo 
nunca pensou em ter um treinador 
português”, argumentou o técnico 
campão da Libertadores.

Em relação ao seu futuro no 
clube carioca, Jesus afi rmou que 
as conversas estão em andamen-
to. Ele preferiu não dar maiores 
detalhes. “A pessoa que me trouxe 
ao Brasil já teve na outra semana 
algumas reuniões com pessoas 
ligadas ao Flamengo. Não quero 
dar ‘frisson’. Cada um defende seus 
interesses. Quero falar quando as 
coisas estiverem praticamente de-
fi nidas”, avisou.

Jesus já disse algumas vezes 
que gostaria de permanecer no Fla-
mengo. Na segunda-feira (9), ao ser 
indagado se a saudade de Portugal 
poderia tirá-lo do clube, destacou. 
“É a única coisa que pode, mas mi-
nha paixão pelo jogo é tanta que às 
vezes me esqueço”.

Outro indício de que o acerto 
com o Flamengo está muito pró-
ximo foi o comentário dele sobre 
a vontade de conquistar uma 
Liga dos Campeões. “Meu sonho 
sempre foi ganhar uma Cham-
pions, mas o Flamengo já me 
fez mudar um pouquinho desse 
sonho. Minha vontade é continu-
ar e está nas mãos do Flamengo. 
Tem a ver com a questão fi nan-
ceira”, explicou. 

Jorge Jesus afirma 
que aceitaria dirigir
a Seleção Brasileira

Opção

“Qual treinador do mundo não aceitaria dirigir a 
Seleção Brasileira ou o Flamengo”, disse português

Treinador tem contrato com o Flamengo até maio, mas deve renovar para esta temporada

Alexandre Vidal / Flamengo

Sem vencer há cinco jogos 
no Campeonato Paulista, o 
Corinthians ainda pode viver 
uma situação curiosa nas úl-
timas rodadas do estadual. 
Lanterna do Grupo D com 
apenas dez pontos, o time de 
Tiago Nunes corre risco de 
ser obrigado a torcer pelo ri-
val São Paulo nas rodadas fi -
nais para avançar às quartas 
de fi nal do torneio. Dos três 
últimos jogos do São Paulo 
na fase de grupos, dois deles 
serão contra adversários di-
retos do Corinthians na briga 
pela vaga, casos do Red Bull 
Bragantino e Guarani.

Após a vitória por 2 a 1 
sobre a Ponte Preta, na se-
gunda-feira, o Bragantino 
chegou aos 14 pontos e lide-
ra o Grupo D. Em seguida, 
aparece o Guarani com 13. A 
Ferroviária tem 10, mesma 
pontuação do Corinthians, 
que fi ca na lanterna pelo 
número de cartões amarelos. 
Faltam três rodadas para o 
término da etapa classifi ca-
tória. O Corinthians já não 
conseguiu se credenciar para 
a Libertadores.

O Corinthians não vence 
um jogo pelo Paulistão desde 
o dia 2 de fevereiro, quando 
derrotou o Santos por 2 a 0. 
O próximo jogo será meste 
domingo, contra o Ituano, na 
Arena em Itaquera.

Depois do último jogo, 
contra o Novorizontino (que 
terminou empatado em 1 a 
1), o técnico Tiago Nunes dis-
se que a equipe tem evoluído. 
Ele atribuiu o tropeço às con-
dições do gramado. “Não tem 
bola no chão”, disse.

Corinthians
pode depender 
do São Paulo
para se classificar

Paulistão

Técnico Tiago Nunes (Corinthians)

Albari Rosa / Gazeta do Povo

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de pneus, protetores e baterias para reposição 
destinadas à manutenção da frota (veículos de leves, pesados e máquinas pesadas) do Município de Tangará/RN, 
conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados 
através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo 
ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:De 11/03/2020 das 08h00min até às 
08h59min do dia 24/03/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS:Dia 24/03/2020, às 09h30min. INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS:Às 09h30min do dia 24/03/2020. 
LOCAL/SITE:www.portaldecompraspublicas.com.br.REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado 
através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 10 de Março de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONFIRA A LISTA 
DE PRÓXIMOS JOGOS

15/3: Ituano,
na Arena Corinthians

22/3: Palmeiras, 
na Arena Corinthians

1/4: Oeste, 
na Arena Barueri

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 
OBJETO: Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, tipo passeio, para atendimento às necessidades da 
Secretaria de Assistência Social do Município de Tangará/RN, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo 
de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 
016/2020-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando à realização do 
objeto acima em epígrafe, conforme descrito no Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 13/03/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 
24/03/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24/03/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 14h00min do dia 24/03/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL 
DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de 
cópia, a partir do dia 13/03/2020, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal 
de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de 
segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 10 de março de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

EXTRATOS DE CONTRATOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 003 2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN - CNPJ - 08.077.265/0001-08. 
CONTRATADOS/VALORES: Francisca de Assis Gomes - CPF - 010.998.994-51. R$ 19.964,70. 
Valdete Martiniano dos Santos - CPF - 085.997.844-39. R$ 19.997,00. Maria Veraneide Gomes - CPF 
- 023.590.634-48. R$ 18.641,30. Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares de Mossoró 
e Região - CNPJ - 15.322.872/0001-43. R$ 628.422,00. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e Empreendedor Rural para atender os alunos matriculados na Rede Pública de 
Ensino do Município de Areia Branca/RN em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 10 de março 
a 31 de dezembro de 2020.

Areia Branca/RN, em 10 de março de 2020.
Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças - Prefeita.

Cerro Corá/RN, 10 de março de 2020.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO Nº. 06030001/2020
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará processo 
Licitatório “TOMADA DE PREÇOS 001/2020, que versa sobre CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUIMANGAS, 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN” Os envelopes relativos aos documentos de 
habilitação e proposta de preços serão recebido até às 09h00min do dia 27 DE MARÇO DE 2020, na Sala 
da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – Centro – Cerro 
Corá/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima 
citado. Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados pela Comissão Permanente de 
Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no 
endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-2478/2398/2409 e pelo e-mail: 
pref.cerrocora@gmail.com ou pelo Sitio Oficial do Município www.cerrocora.rn.gov.br.

Flaviano Elis de Matos
Presidente da CPL
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 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

C Dantas Teixeira ME, CNPJ 10.325.617/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Renovação de Licença 
de Operação (RLO) para o posto de combustível, localizado na Av. Da Independência, nº 654, bairro João Paulo XXIII, 
Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000. 

Nome do Representante Legal
Arthur Lima Moreno

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GARBOS TRADE HOTEL LTDA, 08.645.423/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, nº 2015-084686/TEC/LO-
0063, com validade até 27/02/2026, para o empreendimento hoteleiro com área externa do pátio do hotel, salão de 
eventos e recepção, auditório, pátio de estacionamento, localizado na Avenida Lauro Monte, n° 1301, CEP: 59.619-
000, Bairro: Abolição I, Mossoró/RN.

JOSÉ CARLOS RÊGO
Sócio-proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

GUZERA SOLAR ENERGIA LTDA, CNPJ 31.345.755/0001-51, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia para a Usina 
Fotovoltaica Guzerá, 60MW de potência, distribuídos entre Usina Guzerá I e Guzerá II, com 30 MW cada, localizado na 
Fazenda Riacho Grande, Zona Rural, Mossoró-RN.

DAVID RICARDO FONTES PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

SETA ENGENHARIA S/A CNPJ: 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada – LS, para 
EXTRAÇÃO MINERAL DE SAIBRO numa área de 5,00 (há) localizado na zona rural de Areia Branca/RN

SETA ENGENHARIA S/A 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 05/03/2024, para extração 
mineral de Feldspato em uma área de 14,00 hectares, na localidade Sítio Trincheiras, zona rural, Acari – RN. A área do 
empreendimento encontra-se inserida no processo DNPM: 848.083/2010

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 183.026.534-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação, com prazo de validade até 19/12/2021, em favor de uma Criação de Animais (Bovinocultura), localizado na  
Fazenda Riacho do Cedro, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

JOSE TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para a 
ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR68769, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, hoje Rua João Vitorino de 
Andrade, s/n, Centro, Caiçara do Rio do Vento - RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

O ABC terá de se virar sem o 
meia João Paulo por pelo menos 30 
dias. Um dos principais destaques 
do time, o atleta sentiu dores no 
joelho direito, ainda no primeiro 
tempo da partida contra o Vitória 
(BA), pela Copa do Nordeste, dis-
putada no último domingo (8).

De acordo com o chefe do De-
partamento Médico do alvinegro, 
Roberto Vital, não será necessário 
procedimento cirúrgico, mas o jo-
gador precisará de pelo menos 30 
dias afastado dos gramados para 
tratamento e recuperação. O atleta 
sofreu uma lesão no ligamento co-
lateral medial.

“Encaminhamos o João Paulo 
para realizar um exame de ima-
gem, e fi cou constatada a exis-
tência de uma lesão no colateral 
medial. Não há indicação cirúrgica, 
pelo menos, inicialmente, e será 
feito o tratamento convencional. 
O jogador passará por avaliações 
semanais para verifi car a evolução 
do quadro e a previsão inicial é de 
30 dias afastado das atividades, po-
dendo esse período ser antecipado 
ou adiado”, explicou Roberto Vital.

O meia, que foi contratado pelo 
ABC em janeiro deste ano, ganhou 

destaque junto com o atacante 
Wallyson em campo. No primeiro 
clássico do ano contra o América, o 
camisa dez abecedista fez dois gols, 
um deles no último minuto da par-
tida, dando a vitória por 4 a 3 para 
o ABC no primeiro turno.

Com Wallyson também machu-
cado, a responsabilidade ofensiva 
do alvinegro fi cará direcionada pa-
ra Berguinho e Jailson, que estão 
no elenco desde o início da tempo-

rada e colecionam boas exibições 
com a camisa abecedista.

O time alvinegro só volta aos 
gramados no próximo sábado (13), 
contra o Imperatriz (MA), pela séti-
ma rodada da Copa do Nordeste. A 
equipe precisa de uma vitória para 
manter o sonho de uma possível 
classifi cação na competição. O clu-
be atualmente ocupa a quinta colo-
cação do Grupo B, com seis pontos, 
três atrás do Sport (PE).

A Secretaria de Esporte e La-
zer de Parnamirim realizou nesta 
terça-feira (10), no bairro de Pas-
sagem de Areia, o “Dia de Comba-
te ao Sedentarismo”. Muita gente 
compareceu ao Ginásio Ulisses 
Ávila Neto durante a manhã e par-
ticipou das atividades de dança. 
Houve ainda a oferta de uma mesa 
de frutas e serviços como aferição 
de pressão e testes glicêmicos.

Durante a manhã de ativida-
des, dois alunos de escolas muni-
cipais que foram selecionados para 
fazer testes na escolinha de futebol 
do América Futebol Clube esta-
vam presentes. Selecionados em 
eventos como o de ontem, os alunos 
estavam ansiosos para o próximo 
sábado (14), dia do teste.  

Guilherme da Costa tem 13 
anos e está no 6º ano na Escola Ma-
ria Fernandes Saraiva, é fl amen-
guista e joga no ataque. O garoto 
está empolgado com a possibilida-

de de ser aprovado no teste. Talli-
son Francisco, de 12 anos, é outro 
que vai fazer o teste. O aluno do 6º 
ano da Escola Municipal Senador 

Carlos Alberto de Souza é torcedor 
do Vasco da Gama e não vê a hora 
de chegar o sábado para mostrar o 
que sabe fazer com a bola no pé.

Meia João Paulo durante atuação no fi m de semana passado na Arena das Dunas

Ações aconteceram no Ginásio Ulisses Ávila Neto durante todo o dia de ontem

Lesão: ABC perde meia João
Paulo por pelo menos 30 dias

“Dia de Combate ao Sedentarismo” 
atrai público em Passagem de Areia

Atleta sentiu dores no joelho direito durante partida com o Vitória, no último 
domingo. Segundo médico, tratamento será convencional, sem cirurgia

Desfalque

Parnamirim

Luciano Marcos / ABC

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim
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O América de Natal já está em 
Caxias do Sul, no Rio Grande do 
Sul, para o confronto contra o Ju-
ventude (RS), nesta quarta-feira 
(11), válido pela terceira fase da 
Copa do Brasil. 

Para o lateral Renan Luís, o 
clube alvirrubro tem que pensar no 
futuro, já que, nos dois últimos jogos, 
a equipe não conseguiu a vitória. Foi 
um empate em 1 a 1 contra o Assu, 
pelo Campeonato Potiguar, e uma 
derrota para o Freipaulistano (SE), 
por 1 a 0, pela Copa do Nordeste.

Segundo o jogador, o time po-
tiguar precisa de uma vitória não 
só para aumentar o moral dos atle-
tas, mas também para melhorar  
as condições fi nanceiras do clube. 

Se passar de fase, América recebe-
rá R$ 2 milhões como premiação.

“Sabemos que não fi zemos 
bons jogos nos últimos dois com-
promissos (Assu e Freipaulistano), 
mas temos que pensar para a fren-
te. Agora temos o Juventude (RS) 
pela Copa do Brasil e voltarmos 
a jogar bem é muito importante 
não só por reencontrarmos o bom 
futebol, mas também para a saúde 
fi nanceira do América”, contou. 

Renan também comentou a 
rotatividade que o elenco teve 
nos últimos jogos. Segundo ele, a 
“maratona” de jogos que a equipe 
terá neste mês (serão nove) é o 
principal fator para essas mudan-
ças no time principal.

“A gente sabe que as mudanças 
no time são por conta da maratona 
de jogos e acredito que, no fi nal, as 
coisas vão dar certo”, disse o lateral.

O América iniciou no domingo 
(8) uma sequência de nove par-
tidas em menos de um mês. O 
presidente Leonardo Bezerra e o 
técnico Roberto Fernandes já se 
manifestaram sobre o ritmo de 
jogos e admitiram que vão usar 
um time “alternativo” em algumas 
circunstâncias.

O confronto de hoje entre Amé-
rica e Juventude (RS) acontece às 
19h15, no estádio Alfredo Jaconi, 
no Sul. Será a primeira das duas 
partidas entre as equipes pela ter-
ceira fase da Copa do Brasil. Lateral já está concentrado com o restante do elenco para jogo hoje à noite no Sul

Após resultados negativos, lateral diz
que América precisa pensar para frente
Clube potiguar joga nesta quarta-feira em Caxias no Sul contra o Juventude, pela partida de ida da 3ª fase da Copa
do Brasil. Se passar de fase, América receberá R$ 2 milhões como premiação. Clube vem de um empate e uma derrota

Copa do Brasil

Diego Simonetti / América FC

O juiz Gustavo Amarilla negou 
nesta terça-feira (10) o pedido de 
transferência de Ronaldinho Gaú-
cho e seu irmão, Roberto Assis, pa-
ra prisão domiciliar em Assunção, 
no Paraguai. Ambos estão detidos 
desde sexta-feira (6) em um presí-
dio de segurança máxima na capi-
tal paraguaia.

A primeira solicitação dos ad-
vogados dos brasileiros foi de que 
ambos fossem liberados. Sem su-
cesso, foi pedida, então, a prisão 
domiciliar. O juiz e o Ministério 
Público, no entanto, se opuseram 
à oferta dos advogados.

Chegou a ser dado como ga-
rantia o imóvel que serviria como 
prisão domiciliar, no valor de US$ 
770 mil (cerca de R$ 4 milhões). 
Mas o juiz entendeu que, se am-
bos saíssem da cadeia, poderiam 
prejudicar as investigações de 
uso de passaporte falso e outros 
crimes. “É uma responsabilidade 
minha e do poder público que a 
investigação não seja obstruída 
e que ambos não fujam do país”, 
alegou Amarilla.

Como parte da investigação 
sobre a produção e uso de docu-
mentos falsos, já foi dada ordem 
de prisão a outras quatro pesso-
as. O Ministério Público aponta 
Dalia López, empresária respon-
sável por organizar a viagem de 

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão 
ao Paraguai, como suposta inte-
grante de uma organização cri-
minosa estruturada de maneira 
a facilitar o desenvolvimento e o 
uso de documentos de identidade 
e passaportes de conteúdo falso. 
Ela está foragida.

O esquema contaria com a par-
ticipação de funcionários estatais 
e privados e o objetivo seria obter 
negócios ilegais e benefícios patri-
moniais. Assim, um passaporte 
paraguaio emitido em nome de 
María Isabel Gayoso pelo Depar-
tamento de Identifi cação da Polí-
cia Nacional teria sido modifi cado 

para Ronaldinho, com nacionali-
dade paraguaia naturalizada.

Os dois irmãos chegaram ao 
Paraguai na última quarta-feira (4). 
No mesmo dia, a polícia foi ao hotel 
onde ambos estavam hospedados e 
apreendeu os passaportes falsos.

“Todo o processo começou a 
menos de uma semana. Pode ser 
que eles estavam fazendo o sim-
ples uso dos passaportes, mas 
também há outras crimes que 
estão sendo investigados”, disse 
Amarilla. Os celulares de Ronal-
dinho Gaúcho e seu irmão foram 
apreendidos e os conteúdos dos 
aparelhos vão para perícia.

Ex-jogador e o irmão estão presos no Paraguai desde a última sexta-feira (6)

Juiz diz temer fuga e mantém 
Ronaldinho preso em Assunção

Organização criminosa

Norberto Duarte / AFP


