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PSDB recebe filiação 
de 42 vereadores e 
prefeitos no RN

Bolsonaro faz 
primeira visita
ao RN esta semana

Em Canguaretama, por 
exemplo, agora 9 dos 13 
vereadores são tucanos

Presidente vai assinar mais de 
200 licenças para a pesca de 
atum na próxima quinta-feira
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Aeroporto começou 
a dar prejuízo em 
2015, diz Inframerica

Licitação para
novo hospital será 
feita em até 6 meses

Coronavírus já afeta 
o comércio potiguar 
com o exterior

Companhia alega que, um ano após 
inauguração, começou a perceber 
queda no número de passageiros e 
contrato desvantajoso

Confira encarte especial na 
edição de hoje

Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante recebeu na semana 
passada os primeiros R$ 2,5 milhões 
para o início das obras do hospital

Para quem importa produtos e 
insumos da China, o Covid-19 
determinou cancelamento de feiras 
empresariais e adiamento de acordos
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Mais da metade dos vereadores já 
decidiu ou cogita mudar de partido

Janela partidária 08 e 09

Na Câmara Municipal de Natal, dos 29 parlamentares, 6 já decidiram que vão mudar de sigla, 5 admitem que estão avaliando
o quadro político e outros 4 disseram não ter posicionamento definido. 11 dizem que vão permanecer nos seus atuais partidos

ABC empata com o Vitória (BA) e América perde para o Freipaulistano 
(SE). Resultados deixam os dois clubes potiguares com seis pontos, cada

Luciano Marcos / ABC FC

Coronel Azevedo 
presta contas do 
primeiro ano de 
mandato na ALrn
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Vítima da inexperiência na 
modelagem da licitação do 
primeiro aeroporto privado 

do País, a Inframérica deixará 
um dia a operação em São 
Gonçalo do Amarante sem olhar 
para trás.

Ajudou nessa decisão o buraco 
sem fundo de administrar um 
terminal com a metade do que era 
esperado para o movimento de 
passageiros, mas, principalmente, 
um contrato ruim, onde o valor 
fi xo de outorga independe do 
desempenho econômico.

Os custos da torre de controle, 
que em outros aeroportos é da 
Aeronáutica, mas estouravam nas 
costas da companhia argentina, 
também pesaram na decisão, que 
começou a ser cogitada já um 
ano depois do terminal abrir ao 
público, em 2014.

Não vai criar problemas para 
o turismo, nem voos deixarão de 
descer e decolar daqui. É apenas 
mais uma lição que levamos 
para casa acerca das nossas 
próprias possibilidades e como 
as coisas são construídas até se 
chegar a elas.

Por enquanto, o caso 
envolvendo a Inframérica aponta 

para os erros na modelagem 
inicial das concessões, que não 
convive nada bem com a recessão 
econômica do País e a difi culdade 
com que muitas empresas têm 
com as autoridades brasileiras, 
especialmente quando isso envolve 
suspeitas de corrupção.

Quanto ao pedido para jogar 
o boné da Inframérica, ele já era 
esperado para qualquer momento 
pela Secretaria de Aviação Civil, 
sabedora dos problemas sem 
volta dos termos da licitação 
celebrados em 2011, antes da 
companhia começar a investir 
os R$ 700 milhões que agora ela 
quer de volta.

Além disso, pesou o valor 
defasado das tarifas de embarque 

que, ao não permitir reajustes, 
apertou o torniquete ao redor da 
Inframérica.  

Tudo isso não é de todo o mal, 
já que o aeroporto é bem avaliado. 
Só o desfecho pesa contra a nossa 
autoestima. De fato, não era o que 
queríamos.

As pretensões originais 
eram de um hub de cargas 
e, quem sabe, daqui alguns 
anos, um movimento que 
beirasse os 40 milhões de 
passageiros, sem contar uma 
Zona de Processamento de 
Exportações que nos elevasse 
a outro patamar em nossas 
rudimentares relações 
econômicas com o mundo.

E não é nem preciso dizer o que 
deu errado, já que no ano passado 
registramos um movimento de 2,3 
milhões de passageiros, quando a 
meta era o dobro disso.

Mas, entre mortos e feridos, 
salvar-se-ão todos, já que 
a indenização a ser paga a 
Inframérica virá do novo 
operador, que já encontrará 
a estrutura toda construída, 
inclusive sob os auspícios de uma 
modelagem de licitação mais 
amigável e racional.

Morreu, mas passa bem
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NOTAS & INFORMES

Só alegria o mês de fevereiro de 2020. Desde a 
primeira semana que o Carnaval tomou conta de 
Natal. A cidade viveu um mês de festas por todos 

os seu cantos e recantos. Mas acabou. Tchau, blocos de 
carnaval. Tchau, shows. Tchau, beijos e abraços rega-
dos a cerveja e suor. Tchau, fevereiro - mês do carnaval 
-. Foi bom enquanto durou seus vinte e nove dias nesse 
ano bissexto.

Março chegou. E agora, sem festas, como vai ser?
Se é verdade que o Brasil só começa a funcionar 

depois do Carnaval, o que você espera do resto do ano e 
o que vai fazer até o Carnaval do ano que vem?

Este ano, temos eleições municipais para eleger 
prefeito e vereadores. A eleição também é uma festa. Só 
que, diferente do Carnaval de fevereiro. Não são decisões 
sobre beijar a, b, c, d; sobre tomar cerveja, uísque ou ca-
chaça; ou sobre sair no bloco a, b, c, d ou ir ao show desse 
ou daquele artista. Na festa das eleições, suas decisões 
têm consequências por pelo menos quatro anos.

Olhando os blocos (partidos e candidatos) que se 
preparam para entrar na passarela das eleições, ainda 
não enxergo nenhum com pinta de campeão da festa 
eleitoral de 2020. Você já tem alguma preferência para 
escolher o prefeito de Natal e seu vereador na Câmara 
Municipal? Que critérios você vai defi nir para a escolha 
do prefeito ou do vereador? Na festa das eleições, todos 
devemos participar. A omissão nas eleições é entregar 
de bandeja o nosso direito de escolha para outros que 
sequer conhecemos.

Um fato me chama a atenção na movimentação de 
candidatos e partidos. A posição do prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, que tem o direito e vai disputar a reelei-
ção. Hoje no MDB, seu partido de origem, Álvaro quer 
sair para outra legenda. Até aí tudo bem. É natural 
um político não estar se sentindo bem numa legenda e 
querer sair. Não vou entrar nos motivos de Álvaro Dias 
querer deixar o MDB.

O que acho incomum é não aparecerem partidos 
“brigando” para ter Álvaro em seus quadros. Afi nal, é 
o prefeito de uma capital. Qual o partido que não quer 
ter um prefeito de uma capital em seus quadros? Bem... 
Até 4 de abril, Álvaro Dias tem de decidir em qual 
partido fi ca para disputar a reeleição.

A festa democrática das eleições exige de cada um 
muito mais do que abraços, beijinhos e apertos de mão. 
Exige pensar, refl etir, ouvir, trocar opiniões e tomar, 
com consciência, a decisão do voto. As paixões, que são 
inebriantes no Carnaval de fevereiro, não devem ser 
predominantes na festa das eleições. Todo o cuidado 
é pouco com as paixões políticas. O resultado pode ser 
desastroso nos quatro anos seguintes.

Fevereiro se foi. E agora?

RETORNO
O ex-governador e ex-senador 

Garibaldi Alves Filho deverá ser 
candidato a deputado estadual 
nas eleições de 2022.

SOB NOVA DIREÇÃO
Ainda respondendo a 

acusações na Justiça, o ex-
ministro Henrique Eduardo Alves 
não apita mais em nada no MDB 
estadual.

FORÇA MUNICIPAL
Sem Henrique, e agora sob 

o comando do deputado federal 
Walter Alves, o MDB deverá 
eleger o maior número de prefeitos 
e vereadores em 2020 entre os 
partidos no Estado.

NOVO MOMENTO
O deputado paulista Baleia 

Rossi, novo presidente do MDB, 
emplaca um novo partido 
nacionalmente. Velhos caciques 
foram banidos da sigla, com 
exceção do senador alagoano 
Renan Calheiros.

ESPELHO
No RN, Walter Alves segue a 

mesma linha. Aqui, o número de 
políticos jovens e mulheres nas 
próximas eleições será maior do 
que nas demais.

Deputados e senadores se reúnem em sessão 
conjunta do Congresso Nacional amanhã 
para votar dez vetos presidenciais, liberando 

a pauta para a análise de três projetos de lei (PLNs) 
que regulamentam a execução de emendas impositi-
vas e diminuem o valor total das emendas do relator-
-geral do Orçamento, transformando-as em despesas 
a cargo do Executivo. Os projetos fazem parte do 
acordo dos parlamentares com o governo para tentar 
encerrar a polêmica sobre o assunto.

Emendas

DEU ERRADO
Na última eleição, a articulação 

de Henrique Alves foi considerada 
desatrosa não só para ele, mas 
para aliados. Walter Alves perdeu 
mais de 80 mil votos. Já o apoio de 
Henrique a Benes Leocádio resultou 
na derrota do senador José Agripino 
Maia, que tentou chegar à Câmara.

SEM BRILHO
Por falar em Benes Leocádio, é 

considerada muito pífi a e apagada a 
atuação do deputado federal.

QUERIDINHO
O desembargador Glauber 

Rego, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, atualmente é 

o “queridinho” de setores poderosos 
da classe política potiguar. Não 
é para menos. Nas suas gavetas 
dormitam processos tempestuosos, 
capazes de tsunâmis políticos e até 
cadeia.

TENSÃO
Alçado à alta esfera federal, um 

político potiguar teme que processos, 
aos quais responde na Justiça do 
RN, venham à tona.

MULHERES
O Avante vai levantar a 

bandeira da mulher nas eleições de 
2020. O partido é o único presidido 
por uma mulher no RN: Karla 
Veruska.

Sávio Hackradt ► Jornalista
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Ana Lourdes Bal
Repórter

O Rio Grande do Norte vai re-
ceber mais de 200 licenças para a 
pesca de atum na próxima quin-
ta-feira (12), em Mossoró. A sole-
nidade de entrega terá a presença 
do presidente Jair Bolsonaro. Será 
a primeira visita ofi cial do chefe de 
Estado às terras potiguares após 
as eleições de outubro 2018.

Além de Bolsonaro, a ativida-
de terá a presença da ministra de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina, e do secre-
tário nacional de Pesca e Aquicul-
tura, Jorge Seif. Também estarão 
presentes os ministros Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) e Ro-
gério Marinho (Desenvolvimento 
Regional).

Segundo o secretário de Agri-
cultura do Rio Grande do Norte, 
Guilherme Saldanha, há mais de 
dez anos, o número de barcos pes-

queiros tem aumentado, e estes 
barcos não têm licenças para ope-
rar. 

“Era algo bastante atrasado. Aí 
você vai permitir que o pescador te-
nha uma série de benefícios sociais. 

Eles só têm acesso aos benefícios 
com seu barco e sua documentação 
de pesca regularizadas”, explicou 
ele.

Além disso, diz Saldanha, tam-
bém as grandes comercializadoras 

de atum do Nordeste só podem 
comprar o produto dos barcos que 
estiveram regularizados. Com isso, 
os pescadores acabavam fi cando à 
margem do processo, por não estar 
com regularização em dia. 

“É um grande ganho pro Rio 
Grande do Norte e, em especial, 
para a área de Areia Branca”, diz 
Guilherme Saldanha.

O Terminal Pesqueiro de Na-
tal, localizado no bairro da Ribeira, 
zona Leste da capital potiguar, es-
tá aguardando a mudança de con-
cessão do Governo Federal para o 
RN, segundo Guilherme Saldanha. 
“Ainda depende de um decreto do 
governo federal, que deveria ter 
saído em fevereiro. Existe uma 
perspectiva que saia em março”, 
conta ele.

O secretário disse que após a fi -
nalização do processo de mudança 
de concessão. A ideia é entregar a 
administração da estrutura para a 
iniciativa privada.

Visita será a primeira de Bolsonaro ao RN após ter sido eleito presidente

Bolsonaro faz primeira visita ao RN para  
entregar licenças de pesca em Mossoró
Além do presidente Bolsonaro, ação terá presença da ministra de Agricultura, Tereza Cristina, e 
também dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional

Atum

Valter Campanato / Agência Brasil

O Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos vai 
lançar ainda este mês uma campa-
nha para incentivar as mulheres a 
ingressar na política. 

Segundo a ministra da pas-
ta, Damares Alves, o objetivo é 
aumentar o número de mulheres 
candidatas nas eleições de outubro 
deste ano, para prefeitos e vereado-
res em todos os 5,5 mil municípios 
do país.

“Nós vamos conversar a conver-
sar com o Brasil, para que muitas 
mulheres venham a ser candida-
tas. Nós já conversamos com todos 
os partidos, as secretarias de Mu-
lheres de todos os partidos fi zeram 
um compromisso conosco de que os 
partidos vão trabalhar muito para 
ter um número muito maior de 
candidatas”, afi rmou a ministra. 

A campanha do governo fe-
deral deverá ter uma mensagem 
semelhante à campanha do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
que começou a ser veiculada nesta 
semana, e que fi cará no ar durante 
o mês de março, em emissoras de 
TV e rádio, para incentivar as mu-
lheres a participarem da vida polí-

tica e a se candidatarem a cargos 
públicos.

“Nós queremos que todas as 
cidades tenham, no mínimo, uma 
mulher vereadora. Ainda temos 1,4 
mil municípios no Brasil sem uma 
mulher na Câmara”, acrescentou 
Damares 

Alves, ao reforçar a necessidade 
da campanha. Ela ainda prometeu 
percorrer os estados do país in-

centiva ndo mulheres a entrar na 
política. “Eu vou começar a andar, 
a partir da semana que vem, nos 
municípios todos que eu puder ir 
no Brasil, chamando mulheres pa-
ra o processo político-eleitoral. Nós 
precisamos ter mais mulheres para 
esse processo”.

Em 2018, segundo dados do Ca-
dastro Eleitoral, foram registradas 
mais de 77 milhões de eleitoras, o 

que representa 52,5% do total de 
147,5 milhões de eleitores. Desse 
número, apenas 9.204 (31,6%) mu-
lheres concorreram a um cargo ele-
tivo nas Eleições Gerais de 2018. 
Destas, 290 foram eleitas, um au-
mento de 52,6% em relação a 2014.

Apesar da desproporção, houve 
um avanço rumo à igualdade de 
gênero. 

Em 2014, foram escolhidas 190 
mulheres para assumir os car-
gos em disputa, o que equivalia a 
11,10% do total de 1.711 candidatos 
eleitos. Já no último pleito, as 290 
eleitas correspondiam a 16,20% do 
universo de 1.790 escolhidos, um 
crescimento de 5,10% com relação 
à eleição anterior.

O Rio Grande do Norte teve a 
única governadora eleita em 2018, 
a petista Fátima Bezerra. 

Para a Câmara dos Deputados, 
em 2018, foram eleitas 77 parla-
mentares, um aumento de 51% em 
relação ao último pleito, quando 
foram escolhidas 51 mulheres para 
a casa. Já nas assembleias legisla-
tivas, foram eleitas 161 represen-
tantes, um crescimento de 41,2% 
em relação a 2014.

Damares Alves: “Queremos que todas as cidades tenham uma mulher vereadora”

Governo Federal anuncia campanha para 
incentivar mulheres a entrarem na política

Programa

Marcelo Pozzebom / Agência Brasil

A Prefeitura de São Gon-
çalo do Amarante espera lici-
tar a construção do hospital 
público em até seis meses. 
O Município recebeu na se-
mana passada os primeiros 
R$ 2,5 milhões para o início 
do empreendimento, que de-
verá custar cerca de R$ 50 
milhões.

A nova unidade hospital 
de São Gonçalo do Amaran-
te vai contar com 135 leitos, 
sendo 120 para clínica médi-
ca, 7 para Unidade Terapia 
Intensiva (UTI) adulta e 7 
para UTI pediátrica. O local 
também ofertar serviço de ur-
gência e emergência infantil e 
adulto. O futuro hospital, de 
acordo com informações da 
prefeitura, terá a capacidade 
de fazer mais de 1,3 milhão 
de atendimentos por ano. 

Agora, para defl agrar a li-
citação, o Município aguarda 
a aprovação dos projetos exe-
cutivos pela Caixa Econômica 
Federal.

Mesmo antes de terminar 
a novela da distribuição de 
recursos do Orçamento deste 
ano, uma nova queda de bra-
ço já começa a ser desenhada 
nos bastidores do Congresso. 
Os senadores Eduardo Braga 
(MDB-AM) e Roberto Rocha 
(PSDB-MA) entraram em 
campo para disputar a rela-
toria do Orçamento de 2021.

A função de relator se 
tornou mais cobiçada porque, 
muitas vezes, o titular do pos-
to acaba tendo poderes maio-
res do que os de ministros 
de Estado. No Orçamento 
impositivo, o relator controla 
o destino de uma verba bilio-
nária a ser destinada para 
emendas parlamentares.

Na prática, a defi nição do 
relator do Orçamento deve 
ocorrer até o fi m do mês, já 
que o Congresso quer come-
çar a discutir as regras para 
2021. Caberá ao relator defi -
nir a prioridade para aplica-
ção de R$ 19 bilhões. 

Licitação para o 
hospital de São 
Gonçalo será feita 
em até seis meses

Orçamento 2021 
já tem disputa 
pelo controle da 
relatoria

Obras

Recursos



A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, única 
mulher a comandar um estado no 
Brasil, afi rmou que o “mundo da 
política é muito machista”. Em en-
trevista ao jornal Folha de S. Pau-
lo, ela defendeu que as mulheres 
ocupem mais espaços na política 
nacional, por serem “mais da meta-
de da população”.

De acordo com a governadora, a 
“sub-representação” das mulheres 
na política é resultado da “cultura 
do patriarcado”. Ela lembrou que, 
além de ela ser a única mulher 
governadora do País, é baixo o nú-
mero de deputadas estaduais no 
Rio Grande do Norte (apenas 3 de 
um universo de 24) e de deputadas 
federais (77 eleitas em 2018) e se-
nadoras (11 em atuação).

“O mundo da política, infeliz-
mente, é um mundo muito machis-
ta. É só olhar os números aí. Somos 
muito poucas nos chamados espa-
ços de poder. (…) Evidente que isso 
se deve a toda uma questão do pon-
to de vista cultural que permeia is-

so que é a cultura do patriarcado. É 
muito desafi ador a mulher galgar 
esses degraus. É muito difícil, mas 
temos que ousar. Sou um exemplo 
disso”, afi rmou a governadora.

Fátima Bezerra lamentou, 
ainda, ataques sexistas a mulhe-
res. “É mais do que lamentável. É 
revoltante”, disse a governadora.
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O PSDB do Rio Grande do Nor-
te recebeu na última sexta-feira (6) 
a adesão de 42 novos vereadores, 2 
prefeitos e 2 vice-prefeitos. A ade-
são em massa ocorreu na sede do 
partido, em Natal, e contou com 
a presença do deputado estadual 
Ezequiel Ferreira, presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte e presidente es-
tadual do PSDB. Os novos fi liados 
são de Canguaretama, Nísia Flo-
resta, Serra Caiada, Bom Jesus, 
Extremoz, Olho D’água, Tibau, 
Grossos, Bento Fernandes, Ouro 
Branco, Lagoa Nova e Boa Saúde. 

“O PSDB entrará nas eleições 
deste ano como o maior partido 
do Estado, e nossa expectativa é 
que, após o pleito, o partido esteja 
ainda maior. Nosso trabalho tem 
sido sempre no sentido de fortale-
cer o partido, aproximar a legenda 
da população e atrair novas lide-
ranças. É com muito prazer que 
recebemos os novos fi liados, sejam 
todos bem-vindos. Que possamos 
juntos trabalhar pelo crescimento 
dos nossos municípios e do Esta-
do”, disse Ezequiel Ferreira.

Em Canguaretama, o PSDB, 
que não possuía nenhum verea-
dor, passa a contar com 9 repre-
sentantes dos 13 membros da 
Câmara Municipal, inclusive com 
a presidente do Legislativo, Ir-
mã Lila. A parlamentar chega ao 
partido como pré-candidata a pre-
feita do município. “É com muita 
honra que estamos chegando ao 
PSDB, com a consciência da nossa 
responsabilidade em representar 
este partido e buscar continuar 
lutando por melhorias para Can-
guaretama”, disse Lila.

Já de Nísia Floresta, onde o 
partido já contava com quatro 
representantes na Câmara, o 
PSDB recebeu a adesão de mais 
5 vereadores. A partir de agora, 
dos 11 representantes do Legisla-
tivo, 9 são tucanos – inclusive a 
presidente da Câmara Municipal, 

Polyana Dias. O ato de fi liação 
contou com a presença do prefei-
to Daniel Marinho (PSDB) e do 
presidente do partido na cidade, 
Ricardo Marinho. “Estamos forta-
lecendo o partido. Já tínhamos a 
maior bancada da Câmara e ago-
ra, vamos com certeza avançar 
ainda mais com o crescimento de 
Nísia”, disse Daniel.

De Serra Caiada, onde o PSDB 
também não possuía representação, 
se fi liaram à legenda seis parlamen-
tares, além de vários pré-candida-
tos. O grupo chega ao partido sob a 
liderança do ex-prefeito Fausto An-
drade. Quem também se fi liou à le-
genda foi o pré-candidato a prefeito 
do município Joãozinho Furtado. O 
ato de fi liação do grupo contou com 
a presença do deputado estadual 
Raimundo Fernandes (PSDB).

Em Bom Jesus, onde o PSDB 
conta com a liderança do prefei-
to Clécio Azevedo, se fi liaram ao 
partido oito vereadores. O gestor 
agradeceu a Ezequiel pelo apoio 
recebido concedido a sua adminis-
tração, que tem recebido alta apro-
vação popular. O vereador Eduar-
do Motta, de Extremoz, também 
ofi cializou sua entrada no PSDB 
potiguar. O parlamentar é pré-can-
didato a prefeito da cidade. 

De Olho D’água dos Borges, 
o PSDB recebeu a adesão da pre-

feita Maria Helena e de mais seis 
vereadores, também se tornando a 
maior bancada do Legislativo mu-
nicipal. Outro prefeito que se fi liou 
a legenda foi Naldinho, de Tibau, 
que chega ao partido junto com a 
vice-prefeita Lidiane e mais três 
vereadores, compondo agora uma 
bancada com quatro nomes.

De Grossos assinou fi cha de fi -
liação do partido a pré-candidata 
a prefeita Cinthia Sonali. Já de 
Bento Fernandes, o vice-prefei-
to e pré-candidato a Prefeitura 
Robenílson Júnior se fi liou ao 
PSDB. Do município também se 
integra ao partido um vereador e 
um ex-vereador.

Já do município de Ouro Bran-
co o PSDB recebeu a fi liação de 
dois novos vereadores, que se jun-
tam aos dois já membros do par-
tido que integravam a Câmara da 
cidade. Também chegam a legenda 
3 ex-vereadores e o pré-candidato a 
prefeito Denis Rildon. O ato de fi -
liação contou com a participação do 
deputado estadual Vivaldo Costa 
(PSD). O PSDB ainda fi liou tam-
bém na sexta-feira o vice-prefeito 
de Lagoa Nova, Iranildo. 

O prazo para troca de legenda 
encerra-se no dia 3 de abril, seis 
meses antes da realização do pri-
meiro turno do pleito, marcado 
para 4 de outubro.

Presidente do PSDB no RN, Ezequiel Ferreira, com novos fi liados ao partido no Estado

PSDB filia 42 novos vereadores, 
prefeitos e vices em várias regiões
Em Canguaretama, o PSDB, que não possuía nenhum vereador, passa
a contar com 9 representantes dos 13 membros da Câmara Municipal

Filiação em massa

PSDB RN / Divulgação

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afi rmou que 
o Parlamento brasileiro tem dado 
demonstração de responsabilidade 
diante das crises política e econô-
mica no País. Segundo ele, no ano 
passado, o Parlamento comandou a 
pauta de votação, como a aprovação 
da reforma da Previdência, mesmo 

com ataques às instituições.
“Quanto custam esses ataques? 

Quanto se precisa por mês para se 
manter uma estrutura que ataca as 
instituições que discordam ou criticam 
o governo brasileiro? Vivemos um mo-
mento difícil. Achei que, no ano passa-
do, ia ser um ano de aprendizado para 
todos”, disse Rodrigo Maia.

“O entorno do governo tem uma 
estratégia nas redes sociais e tem 
operado de forma a classifi car as 
instituições como inimigos da so-
ciedade. Nós temos que ter equilí-
brio, paciência e compreender que 
o governo está pressionado: pro-
meteu muito e não entregou. Nós 
queremos ajudar”, destacou.

“Quanto custam esses ataques?”
Rodrigo Maia:

“Mundo da política é muito 
machista”, diz Fátima Bezerra

Participação da mulher

Governadora do RN, Fátima Bezerra

José Aldenir / Agora RN
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A Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) informou que o licencia-
mento de automóveis nos dois pri-
meiros meses do ano recuou 1% em 
relação ao mesmo período de 2019. 
Foram licenciadas 394,5 mil unida-
des, ante 398,4 mil em 2019.

O presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes, explicou que o pa-
drão que se verifi ca há tempos é o 
de resultados menos expressivos 
nos primeiros meses do ano.

 “Quero dizer que o primeiro 
bimestre está dentro das nossas 
expectativas, aquele padrão que a 
gente imaginava que poderia acon-
tecer”, disse.

No período, também diminuí-

ram as exportações e a produção 
de veículos. As reduções foram de 
11,2% e 13,4%, respectivamente. 
O Brasil fechou fevereiro soman-
do 58,2 mil automóveis exporta-
dos e 395,9 mil produzidos pelas 
montadoras.

As vendas e a produção de ca-
minhões também apresentaram 
quedas de 1,2% e 0,9%, respec-
tivamente. Em 2020, foram 13,7 
mil unidades emplacadas, ante as 
13,9 mil de 2019. Quanto à pro-
dução, o total passou de 16,4 mil 
para 16,3 mil.

Já o índice de exportações atin-
giu um bom desempenho, com au-
mento de 35% ao fi nal de fevereiro. 
A variação que se deu pela diferen-

ça entre os resultados do primeiro 
bimestre de 2019 e de 2020, quan-
do foram exportadas 1.326 e 1.790 
unidades, respectivamente.

Ainda de acordo com a Anfa-
vea, o bimestre transcorrido foi 
encerrado com uma piora nos três 
índices das vendas internas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias. 
As vendas internas tiveram uma 
oscilação de menos 3,8%, a expor-
tação de menos 13,2% e a produ-
ção de menos 4,3%.

A Anfavea informou ainda que 
a empregabilidade da indústria 
automobilística encolheu, na com-
paração com janeiro e fevereiro 
de 2019. O total de postos caiu de 
261,5 mil para 251,9 mil.  Setor automobilístico também registra a demissão de 9,6 trabalhadores em 2020

Licenciamento de veículos novos recua
1% no primeiro bimestre, aponta Anfavea
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores informou que o licenciamento de automóveis nos dois 
primeiros meses do ano recuou 1% em relação ao mesmo período de 2019, sendo licenciadas 398,4 mil unidades em 2020

Mercado

Getty Images
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As mulheres conquistam espaço na política, apesar das difi cul-
dades, mas em ritmo muito lento. Mas, ao contrário da maio-
ria dos países democráticos, deputados e senadores brasilei-

ros nunca elegeram mulheres para presidir a Câmara ou o Senado. 
Mulheres já presidiram todos os tribunais superiores (STF, STJ, TSE, 
STM e agora o Tribunal Superior do Trabalho, com a ministra Maria 
Cristina Peduzzi), mas no Legislativo, nada. Fez uma concessão na 
presidência da República.

Mulheres são 76 dos 513 deputados federais. É a maior propor-
ção da História brasileira na Câmara, mas são apenas 15% do total.

Em 2012, a deputada Rose de Freitas (ES) disputou a presidência 
da Câmara e Luiza Erundina (SP) fez a tentativa em 2017. Em vão.

No Senado são 12 parlamentares, número menor que as 13 da 
legislatura anterior. Elas equivalem apenas a 14,8% dos senadores. 

A bancada feminina diminuiu no Senado e não era para menos: 
elas eram apenas 62 das 353 candidaturas às vagas de senador.

Mulheres quase não têm 
vez no Poder Legislativo

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

MILITÂNCIA OBSTINADA
É maior do que supõe o Planalto 

o estrago causado pelo general e 
ex-ministro Santos Cruz (Governo). 
Demitido após trombar com 
Eduardo Bolsonaro, ele circula de 
forma obstinada falando mal do 
presidente.

MILITÂNCIA ESVAZIADA
O criminalista Kakay, tão 

admirado, frustrou estudantes 
numa aula de no Uniceub, em 
Brasília. Insultou os eleitores de 
Jair Bolsonaro de “57 milhões 
de fascistas” e chamou de 
“ministrinho” a Sergio Moro, que no 
mesmo local, meses antes, atraiu o 
triplo da audiência estudantil.

BOBO SÓ O CONTRIBUINTE
Uma de “comissão de 

superendividamento do 
consumidor” da Câmara vota 
quarta (11) o relatório de Franco 
Cartafi na (PP-MG) dando ordens 
para “prevenir e solucionar” dívidas. 
Quanto aos precatórios, zero.

Afastados do PSL esperavam 
apoio do presidente

O presidente Jair Bolsonaro pode enfrentar um novo problema 
com aliados, desta vez os 12 deputados federais cujos mandatos foram 
suspensos por um ano pela Câmara, a pedido do presidente nacional 
do PSL, deputado Luciano Bivar (PE). Os doze parlamentares, 
suspensos por se manterem fi éis a Bolsonaro, reclamam que não 
receberam dele nem mesmo uma palavra de defesa ou solidariedade.

PSL ENCOLHEU
A bancada caiu de 

53 para 41 deputados. 
Os afastados não podem 
exercer funções (de líder, 
por exemplo), nem falar em 
nome do partido. 

QUEM FOI PUNIDO...
Estão suspensos Aline 

Sleutjes, Bibo Nunes, Carlos 

Jordy, Caroline de Toni, 
Daniel Silveira, General 
Girão, Filipe Barros.

...FICA 1 ANO FORA
Também Hélio Lopes, 

Márcio Labre, Sanderson 
e Vitor Hugo e Cabo Junio 
foram suspensos de suas 
atividade partidárias na 
Câmara.

Cláudio
Humberto

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PEDRO NETO NOBERTO DA SILVA, CPF/; 108.318.694-96, torna público a concessão de Licença 
Simplifi cada Nº 2018-121624/TEC/LS-0139 em favor do empreendimento localizado; RECANTO DAS 
ÁGUAS - Povoado Nascença, s/n, Zona Rural, Município de Pureza/RN, junto ao Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte  – IDEMA.

PEDRO NETO NOBERTO DA SILVA 
Proprietário

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO RAISSA II EIRELI, inscrito no CNPJ: 20.103.659/0001-80, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de revenda de combustíveis líquidos em favor do 
empreendimento localizado na Rua Joaquim da Silva, S/N – Centro - Sítio Novo/RN.

Romualdo Torres Bezerra Junior 
Diretor

POSTO L S SANTA FE LTDA
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO L S SANTA FE LTDA, CNPJ: 16.777.255/0001-03 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, com prazo de validade até 02/03/2026 em favor do empreendimento com a atividade de 
Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, Localizado na Rua José de Macedo Freire, 86 Janduís 
CEP: 59.650-000 no município de ASSU/RN.

LUIS CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

THASSOS-MARMORE LTDA, CNPJ: 02.302.920/0001-90, torna público a concessão de Licença 
de operação Nº 2018-126879/TEC/LO-0248  em favor do empreendimento localizado; BR 304, S/N, 
Centro Industrial Avançado - CIA, Km 03, Lote 11, Município de Macaíba-RN, junto ao Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte  – IDEMA.

ISMAR DIOGENES GURGEL
Proprietário

CONCESSÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VÂNIA DE SOUZA LIMA CPF: 457.931.821-87, torna público o pedido Licença Simplifi cada em 
favor do empreendimento localizado; Sitio das meninas, Santa Luzia - Touros/RN, junto ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte  – IDEMA.

VÂNIA DE SOUZA LIMA 
Proprietário

COOPERATIVA CULTURAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.391.591/0001-87 - NIRE: 24.4.0000004.1.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente da COOPERATIVA CULTURAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso das atribuições estatutárias conferidas pela alínea “e” do art. 34, convoca os cooperados, que nesta 
data totalizam 3852 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois), para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada fora da sede da cooperativa, por falta de acomodações sufi cientes para 
todos os cooperados, no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM/UFRN, situado no Campus 
Universitário, Av. Sen. Salgado Filho, 3000 - Candelária, Natal - RN, CEP 59078-970, no dia 27 de março 
de 2020 (sexta-feira), em primeira convocação às 08h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 09h (nove horas), no mesmo 
dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e, persistindo a falta de 
quórum legal, em terceira e última convocação às 10h (dez horas), no mesmo dia e local, com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação 
de contas do exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 
Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração; IV - Eleição dos com-
ponentes do Conselho Fiscal; V - Fixação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula de presença 
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; VI - Plano de Trabalho para o ano de 
2020; VII - Outros assuntos não deliberativos de interesse social.

Natal/RN, 09 de março de 2020.

Embora a decisão seja irrever-
sível, a saída da Inframerica do 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te, só acontecerá de fato depois que 
outra empresa ou consórcio assu-
mir o empreendimento por meio de 
uma nova licitação, disse na última 
sexta-feira (6) o vice-presidente da 
companhia argentina, Juan Horá-
cio Djedjeian.

Em entrevista ao Agora RN, 
o executivo assegurou que, leve o 
tempo que for, até essa transferên-
cia se concretizar, “ninguém sen-
tirá qualquer diferença no padrão 
de funcionamento do terminal, e os 
efeitos dessa mudança serão zero”.

A relicitação do aeroporto de 
Natal precisará antes passar pelo 
Ministério da Infraestrutura, mas 
já conta com o apoio da Secretaria 
de Aviação Civil (SAC) e do Conse-
lho do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI).

Juan Horácio Djedjeian reve-
lou que o aeroporto, inaugurado 
em 2014, vem acumulando preju-
ízos desde 2015, com queda per-
manente na expectativa de pas-
sageiros, mas que o fator decisivo 
para a companhia querer sair da 
operação são aspectos contratuais 
desvantajosos, que já não fazem 
mais parte da modelagem dos no-
vos contratos de licitação. “Como 
fomos o primeiro no Brasil, paga-
mos caro por isso”, afi rmou. Já os 
aeroportos concedidos a partir da 
quarta rodada passaram a adotar 
um novo modelo de concessão, o 
que os tornou mais atraentes para 
a iniciativa privada.

Entre os problemas estão o mo-
delo de pagamento de outorga anu-
al, que tem valor fi xo, independen-
temente do volume de passageiros. 
Esse compromisso está em dia e 
custou à companhia argentina, no 
ano passado, R$ 15 milhões. 

Outro entrave está ligado aos 
altos custos de operação da torre de 
controle, que em outros terminais 
é responsabilidade da Aeronáutica, 
mas que em São Gonçalo do Ama-
rante são totalmente bancados pela 
Inframerica. A companhia também 
gerencia o aeroporto interncional 
de Brasília.

Do contrato de concessão de 28 
anos, a Inframerica cumpriu até o 
momento sete a se completar este 
ano. Agora, caberá o cálculo da 
indenização à agência reguladora. 
“O patrimônio, que inclui prédio, 
pertence à União, mas os R$ 700 
milhões que já investimos foram 
aportados no terminal, pátio de 
manobra, instalações do bombeiro, 
torre de controle, terminal e carga, 
terminal de passageiros, estaciona-
mento de veículos, acessos viários e 
área de guarda de equipamentos de 
aeronaves”, diz o superintendente 
do terminal, Ibernon Martins.

Até outro assumir, 
ninguém sentirá
diferença, assegura 
vice da Inframerica

Aeroporto Aluízio Alves

O AMOR ESTÁ NO AR
Não é caso isolado o 

romance de Lindbergh Farias 
e Gleisi Hoffmann, petistas 
enrolados em investigações 
de corrupção. Na Câmara e 
no Senado, a turma está se 
pegando para valer. Por quê? 
“Muito tempo sem fazer nada, 
conversa vai, conversa vem...”, 
teoriza um senador.

Deputado Vitor Hugo

Não existem ‘redes 
sociais do governo’ 
emitindo fake news”

líder do governo Bolsonaro na 
Câmara dos Deputados

“

Divulgação
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, Declaram sua intenção de 
adquirir o controle societário da CHB - Companhia Hipotecária Brasileira (CNPJ nº 10.694.628/0001-98), a qual passará a 
funcionar com as características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central 
do Brasil, conforme previsto no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações da CHB - Companhia Hipotecária 
Brasileira e Outras Avenças, firmado em 12 de dezembro de 2019, entre os acionistas Elias Antônio Souto Filgueira Barreto, 
Teresa Josefina Paiva Souto Filgueira Barreto, Álvaro Alberto Souto Filgueira Barreto, Pedro Henrique Tinôco Souto Filgueira 
Barreto, Maria Isabel Tinôco Souto Filgueira Barreto, Luiz Eduardo Tinôco Souto Filgueira Barreto, Mário Roberto Souto 
Filgueira Barreto, Maria Elisa Filgueira Barreto Amoedo e a CHB Holding Financeira Ltda.: Denominação social:  
CHB - Companhia Hipotecária Brasileira: Local da sede: Natal-RN; Composição societária:  - controladora:  Pessoa Jurídica: 
CHB Holding Financeira Ltda. - (CNPJ sob o nº 35.067.638/0001-24); com participação de 70% das ações ON e do Total - 
Sócia controladora da CHB Holding Financeira Ltda. - Pessoa Jurídica: Copaca Consultoria Imobiliária Ltda.  
(CNPJ nº 18.315.353/0001-46) - Percentual de Participação: 100% do Total; - Sócia controladora da Copaca Consultoria 
Imobiliária Ltda. - Pessoa Jurídica: Lumabe Participações Ltda. (CNPJ nº 34.032.320/0001-45) - Percentual de Participação: 
100% do Total - Sócio controlador da Lumabe Participações Ltda. - Pessoa Física: João Carlos Falbo Mansur -  
(CPF nº 116.687.758-24); Percentual de Participação: 100% do Total. As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do 
presente instrumento, Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercer cargos de administração na CHB - Companhia Hipotecária Brasileira: João Carlos Falbo 
Mansur - CPF nº 116.687.758-24 - Cargo: Diretor Presidente; Silvano Gersztel - CPF nº 265.298.468-32 - Cargo Diretor 
Executivo. As pessoas físicas e jurídicas signatárias deste instrumento Esclarecem que eventuais objeções à presente 
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias 
contados da data da publicação 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 Recife (Deorf/GTREC): Rua da Aurora, 1.259 - 3º andar - Santo Amaro - CEP 50040-090 - Recife - PE. Processo  
nº 0000170577 - Natal-RN, 03 de março de 2020. CHB Holding Financeira Ltda. - Copaca Consultoria Imobiliária Ltda. - 
Lumabe Participações Ltda.; João Carlos Falbo Mansur - Silvano Gersztel.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020, 
PROCESSO ADM. N° 3846/2019. Órgão Gerenciador: Município de Afonso Bezerra/RN. Vigência: 
12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, HOSPITAL MATERNIDADE DR. TEÓDULO AVELINO E DEMAIS UNIDADES DE 
SAÚDE, para supri as demandas das Secretaria Municipal de Saúde do município de Afonso 
Bezerra. Empresas: 1) PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME, CNPJ nº 
05.211.683/0001-40, com o valor de R$ 64.119,40 (Sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e 
quarenta centavos), Assinatura em 04/03/2020; 2) A W NUNES DOS SANTOS-ME, CNPJ nº 
00.713.399/0001-58, com o valor: R$ 38.516,44 (trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e 
quarenta e quatro centavos), Assinatura em 05/03/2020 e 3) C A DE FARIAS, CNPJ nº 
14.115.425/0001-50, com o valor R$ 57.241,80 (Cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e um 
reais e oitenta centavos), Assinatura em 05/03/2020. Afonso Bezerra/RN.Contratante: 
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49.

Com duas missões agendadas 
por ano na China, nos últimos 12 
anos, sem contar as viagens ex-
traofi ciais àquele país contratadas 
por clientes, são incontáveis as ho-
ras que o consultor potiguar Átila 
Feitosa fi cou dentro de um avião, 
levando interessados em importar 
produtos chineses ou participar de 
feiras internacionais. Sua última 
parada por lá foi entre outubro e 
novembro do ano passado.

Este ano, depois de adiar com-
promissos agendados em março, 
abril e junho, por causa da epide-
mia de coronavíru, Átila ainda tem 
esperança que as indústrias chine-
sas voltem a operar em maior capa-
cidade ainda este mês. “Se isso não 
acontecer, muitas empresas por 
aqui do varejo, tecidos, energia so-
lar, alumínio e embalagens, entre 
outros, não terão mais produtos ou 
insumos para repor seus estoques”, 
antecipa.

Segundo o consultor, até ago-
ra, só 30% dos operários chineses 
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há de mais espinhoso no ofício, a 
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Potiguar Átila Feitosa contumava ir duas vezes para atividades comerciais na China

Crise do coronavírus já afeta o 
comércio potiguar com o exterior
Para quem importa produtos e insumos da China, o Covid-19 determinou 
cancelamento de feiras empresariais e adiamento de acordos de comércio

Exportações

Reprodução

aéreos, já que todas as companhias 
que voam regularmente para Chi-
na suspenderam as operações, o 
que reduziu drasticamente a capa-
cidade de espaço para cargas que 
seguem nos voos comerciais. 

“Isso nos leva a refl etir sobre 
o nosso grau de dependência da 
manufatura chinesa e se não está 
na hora de buscarmos alternativas   
de fornecimento em mercados com 
o do Vietnã, Singapura, Índia e 
também aqui no Brasil, onde existe 
capacidade industrial ociosa para 
tentar minimizar os efeitos desta 
devastadora situação criada pela 
epidemia do coronavírus”, diz Atila 

Feitosa.

OUTROS SETORES
Nesta quarta-feira (4), Jairo 

Amorim, diretor industrial da Gua-
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ação para alavancar seus serviços 
profi ssionais que sofrem forte con-
corrência da internet.

Segundo a presidente da Abav 
local, Michele Pereira, com exceção 
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Isso nos leva a refletir sobre o 
nosso grau de dependência da 
manufatura chinesa e se não 
está na hora de buscarmos 
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em mercados com o do Vietnã, 
Singapura, Índia e também 
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do coronavírus”

Átila Feitosa
Consultor empresarial

“
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Em Natal, mais da metade dos 
vereadores já decidiu ou avalia 
mudar de partido para as eleições
 Dos 29 parlamentares, 6 já decidiram que vão mudar de sigla, 5 admitem que estão avaliando o quadro político 
e outros 4 não quiseram emitir posicionamento. Entre os demais, 11 dizem que vão permanecer nos seus atuais partidos

Janela partidária

Vereadores que pretendem disputar as eleições mu-
nicipais de 2020 – seja para reeleição ou para prefeito 
ou vice-prefeito – têm até o dia 3 de abril para mudar de 
partido sem correr o risco de perder o atual mandato. Tra-
ta-se da chamada janela partidária, que abriu na última 
quinta-feira (5) e que fechará exatamente seis meses an-
tes do pleito deste ano.

Neste prazo de um mês, os parlamentares podem trocar 
de legenda sem incorrer em infi delidade partidária. Fora 
deste prazo, os vereadores só podem sair de um partido 
para o outro caso a Justiça Eleitoral reconheça justa causa, 
já que, legalmente, os mandatos conquistados em eleições 

proporcionais (caso dos vereadores e deputados no Brasil) 
pertencem aos partidos.

A janela partidária existe desde 2015 e surgiu com o 
objetivo de frear a criação de novos partidos. Isso porque, 
pela legislação atual, além de quando há justa causa, 
parlamentares podem mudar de legenda desde que seja 
para um novo partido. O intuito da lei era evitar que, nas 
épocas que antecedem a eleição, houvesse uma “explosão” 
de novas legendas.

Em Natal, mais da metade dos vereadores pode apro-
veitar a janela para trocar de partido. Dos 29 parlamenta-
res, 6 já decidiram que vão mudar de sigla, 5 admitem que 

estão avaliando o quadro político e outros 4 não quiseram 
emitir posicionamento. Entre os demais, 11 dizem que 
vão permanecer nos seus atuais partidos, 1 não pretende 
ser candidato à reeleição e outros 2 não foram localizados 
pela reportagem.

Ao trocarem de partido, os parlamentares buscam 
principalmente mais recursos para a campanha e apoio 
político para as campanhas. No caso dos vereadores, outro 
motivo preponderante é a formação da chapa proporcio-
nal. Ao mudarem de legenda, os vereadores buscam par-
tidos com mais possibilidades de conquistarem assentos 
na Câmara Municipal.

ANA PAULA ARAÚJO
Não vai mudar. Filiou-se ao PL
em julho de 2019, antes da janela, 
após conseguir autorização da 
Justiça Eleitoral para deixar o 
Democracia Cristã.

MAURÍCIO GURGEL
Vai mudar. Deixará o PSOL para 
se fi liar ao PV em ato na próxima 
quarta-feira (11).

LUIZ ALMIR
Está avaliando. Está sem partido 
após conseguir autorização na 
Justiça para se desfi liar do Avante. 
Antes, já havia conseguido também 
aval para sair do PR, partido pelo 
qual foi eleito pelo 2016.

SUELDO MEDEIROS
Não se pronunciou. Está fi liado 
ao PHS. Saída é provável, já que 
partido será extinto por não ter 
atingido cláusula de desempenho 
nas eleições de 2018.

ARY GOMES
Não tem posicionamento defi nido. 
Está fi liado ao PDT.

CARLA DICKSON
Não vai mudar.
Permanece no Pros.

DINARTE TORRES
Vai mudar, mas ainda
não defi niu a nova legenda.
Foi eleito pelo PMB.

DIVANEIDE BASÍLIO
Não vai mudar. Permanece no PT.

FERNANDO LUCENA
Não vai mudar.
Permanece no PT.

JÚLIA ARRUDA
Não tem posicionamento defi nido. 
Foi eleita pelo PDT.

KLAUS ARAÚJO
Não vai mudar. Permanece no 
Solidariedade.

DAGÔ DE ANDRADE
Não vai mudar.
Permanece no DEM.

PRETO AQUINO
Vai mudar do Patriota
para o PSD.

RANIERE BARBOSA
Não vai mudar.
Segue no Avante.

PAULINHO FREIRE (PRESIDENTE)
Não se pronunciou. Está fi liado ao 
PSDB. Saída, no entanto, é impro-
vável, pois ele é o atual presidente 
municipal do partido.

CÍCERO MARTINS
Vai mudar. Deixará o PSL para 
ingressar no Progressistas. Apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro, diz 
que não vai se fi liar ao Aliança 
pelo Brasil quando o partido for 
ofi cializado. “Não preciso de partido 
para apoiar o presidente”, afi rma. 
Será o terceiro partido de Cícero 
Martins desde 2016, quando ele foi 
eleito pelo PTB.

AROLDO ALVES
Não vai mudar. Permanece no 
PSDB.

BISPO FRANCISCO DE ASSIS
Não vai mudar. Permanece no 
Republicanos.

CHAGAS CATARINO
Não tem posicionamento defi nido. 
Está fi liado ao PDT.

ELEIKA BEZERRA
Está avaliando.
Foi eleita pelo PSL.

ERIKO JÁCOME
Está avaliando.
Foi eleito pelo Podemos.

FELIPE ALVES
Não tem posicionamento defi nido. 
Foi eleito pelo MDB.

FRANKLIN CAPISTRANO
Não pretende ser
candidato à reeleição.
Foi eleito pelo PSB.

FÚLVIO SAULO MAFALDO
Não vai mudar.
Permanece no Solidariedade.

KLÉBER FERNANDES
Está avaliando.
Foi eleito pelo PDT.

ROBSON CARVALHO
Vai mudar, mas ainda
não defi niu a nova legenda.
Foi eleito pelo PMB.

NEY LOPES JÚNIOR
Vai mudar, mas ainda não defi niu 
a nova legenda. Antes da janela, já 
aguardava autorização da Justiça 
para sair do PSD, algo que ainda 
não conseguiu.

NINA SOUZA
Está avaliando. Hoje fi liada
ao PDT, ela foi eleita pelo PEN 
(atual Patriota), mas conseguiu 
autorização para trocar de partido.

DICKSON NASSER JÚNIOR
Não vai mudar.
Permanece no PSDB.

CALENDÁRIO ELEITORAL 2020

5 de março a 3 de abril

Janela partidária

4 de abril

Todos os partidos que pretendem disputar as eleições devem estar 
com registro aprovado pelo TSE
Até esta data, pretensos candidatos devem estar cadastrados no 
domicílio eleitoral onde desejam concorrer
Prazo para fi liação partidária defi nitiva

6 de maio

Prazo máximo para que eleitores regularizem situação junto ao TRE

16 de junho

TSE divulga valor corrigido do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC)

30 de junho

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão 
transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato

 7 de julho a 5 de agosto

Nomeação dos mesários

20 de julho a 5 de agosto

Convenções partidárias

16 de agosto

Início da propaganda eleitoral, inclusive com carros de som e comícios

28 de agosto

Início do horário eleitoral no rádio e na televisão

1º de outubro

Fim do horário eleitoral no rádio e na televisão
Último dia para debates no rádio e na televisão

3 de outubro

Fim da propaganda eleitoral, inclusive circulação de carros de som e 
comícios

4 de outubro

Eleições (1º turno)

5 de outubro

Reinício da propaganda eleitoral, inclusive com circulação de carros de 
som e comícios para o segundo turno, onde houver

9 de outubro

Início do horário eleitoral no rádio e na televisão para o segundo 
turno, onde houver

23 de outubro

Fim do horário eleitoral no rádio e na televisão
Último dia para debates no rádio e na televisão

24 de outubro

Fim da propaganda eleitoral, inclusive circulação de carros de som e 
comícios

25 de outubro

Eleições (2º turno)

*Fonte: 

Os próprios parlamentares ou suas assessorias.
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ANA PAULA ARAÚJO
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após conseguir autorização da 
Justiça Eleitoral para deixar o 
Democracia Cristã.

MAURÍCIO GURGEL
Vai mudar. Deixará o PSOL para 
se fi liar ao PV em ato na próxima 
quarta-feira (11).

LUIZ ALMIR
Está avaliando. Está sem partido 
após conseguir autorização na 
Justiça para se desfi liar do Avante. 
Antes, já havia conseguido também 
aval para sair do PR, partido pelo 
qual foi eleito pelo 2016.

SUELDO MEDEIROS
Não se pronunciou. Está fi liado 
ao PHS. Saída é provável, já que 
partido será extinto por não ter 
atingido cláusula de desempenho 
nas eleições de 2018.

ARY GOMES
Não tem posicionamento defi nido. 
Está fi liado ao PDT.

CARLA DICKSON
Não vai mudar.
Permanece no Pros.

DINARTE TORRES
Vai mudar, mas ainda
não defi niu a nova legenda.
Foi eleito pelo PMB.

DIVANEIDE BASÍLIO
Não vai mudar. Permanece no PT.
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Não vai mudar.
Permanece no PT.
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Não vai mudar. Permanece no 
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Não vai mudar.
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Vai mudar do Patriota
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Não vai mudar.
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PAULINHO FREIRE (PRESIDENTE)
Não se pronunciou. Está fi liado ao 
PSDB. Saída, no entanto, é impro-
vável, pois ele é o atual presidente 
municipal do partido.
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que não vai se fi liar ao Aliança 
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FELIPE ALVES
Não tem posicionamento defi nido. 
Foi eleito pelo MDB.

FRANKLIN CAPISTRANO
Não pretende ser
candidato à reeleição.
Foi eleito pelo PSB.

FÚLVIO SAULO MAFALDO
Não vai mudar.
Permanece no Solidariedade.

KLÉBER FERNANDES
Está avaliando.
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ROBSON CARVALHO
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não defi niu a nova legenda.
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Vai mudar, mas ainda não defi niu 
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para sair do PSD, algo que ainda 
não conseguiu.

NINA SOUZA
Está avaliando. Hoje fi liada
ao PDT, ela foi eleita pelo PEN 
(atual Patriota), mas conseguiu 
autorização para trocar de partido.

DICKSON NASSER JÚNIOR
Não vai mudar.
Permanece no PSDB.
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*Fonte: 

Os próprios parlamentares ou suas assessorias.
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CONFIRA O ÓLEO DO MOTOR
O motor é o coração do carro. A 
checagem deste equipamento 
jamais deve ser ignorada. O óleo 
e fi ltros são essenciais para o bom 
funcionamento e a troca desses 
itens deve ser realizada a cada 10 
mil quilômetros rodados em média.

CORREIAS DO MOTOR 
E VELAS DE IGNIÇÃO
Recomenda-se que a cada 
seis meses você faça a revisão 
da correia dentada. As velas 
de ignição também requerem 
cuidados. Se esses itens não 

estiverem em dia, o carro 
pode sofrer com perda de 
potência, aumento de consumo 
de combustível ou falhas no 
funcionamento do motor. 

VERIFIQUE OS FREIOS
Na maioria dos casos, o sistema 
de freios deve ser checado a cada 
10 mil quilômetros rodados. Não 
deixe de checar também o fl uído 
de freio, que é responsável pelo 
bom funcionamento dos freios.

ALINHAMENTO E 
BALANCEAMENTO E RADIADOR
Manter em dia o alinhamento da 
direção e o balanceamento das 
rodas é uma providência essencial. 
Se o volante estiver trepidando 
ou puxando para um dos lados, é 
sinal de problemas. Confi ra o nível 
da água do radiador antes de sair 
de casa. Para isso o motor deve 
estar frio, o recomendado é que 
seja antes de ligar seu carro. Caso 
o nível esteja abaixo do mínimo, 
acrescente água no tanque 
do radiador. Isso pode evitar a 

fundição do motor do seu carro!

VERIFIQUE TODO O SISTEMA 
ELÉTRICO E LUZES DO VEÍCULO
as lâmpadas e lanternas, de 
tempos em tempos, acabam 
queimando. Verifi que os piscas, 
luzes de freio, luzes de ré e 
faróis regularmente para evitar 
transtornos. Lembrando que 
conduzir veículo com lâmpada 
queimada é proibido por lei e 
você pode ter que pagar multa 
por conta disso.

CONFIRA OS ITENS 
DE SEGURANÇA
Não se esqueça de conferir 
os itens de segurança que 
devem estar disponíveis para 
emergências como, macaco, chave 
de roda e triângulo de sinalização. 
A falta dessas ferramentas é 
considerada infração gravíssima e 
sujeita o motorista a sete pontos 
na CNH.

MANTER A PINTURA
O sol, chuva e o poeira são 

inimigas da pintura veicular. O 
ideal é lavar o carro a cada 15 dias 
e encerar todo mês. A película 
de cera protege o verniz, que é a 
camada que dá brilho à pintura. 
Se você é do tipo que gosta de 
lavar seu carro pessoalmente, 
certifi que-se de usar apenas 
o xampu recomendado pelas 
marcas. Não se deve utilizar sabão, 
pois tem soda e ataca a pintura. 
Após um ano, é recomendável 
fazer a cristalização da pintura, 
que utiliza uma cera especial

NÃO ESQUEÇA DA 
CALIBRAGEM E DO RODÍZIO
O principal cuidado rotineiro 
com os pneus é não descuidar 
da calibragem. Pressão de 
ar insufi ciente provoca o 
desgaste irregular e prejudica 
a dirigibilidade do veículo. Em 
situações extremas, você pode até 
perder o controle e se expor ao 
risco de acidentes. E nem sempre 
um pneu com baixa pressão fi ca 
visivelmente murcho. Por isso, 
calibre os pneus com frequência. 

A HORA DA TROCA DOS PNEUS
Na hora de substitui-los, aliás, 
o correto é trocar os quatro 
pneus de uma vez. Isso garante 
melhor dirigibilidade. Se isso 
não for viável fi nanceiramente, 
compre pelo menos dois pneus 
novos. Instale-os sempre no 
mesmo eixo e dê preferência ao 
traseiro. Isso porque pneus gastos 
aumentam o risco de perda 
de aderência na traseira, com 
possíveis derrapagens em curvas, 
especialmente com pista molhada.

Manter a manutenção dos veículos em dia é uma tarefa que requer 
atenção constante dos proprietários. Para evitar transtornos e gas-
tos fi nanceiros além do previsto, é necessário que sejam cumpridas 

revisões regulares, para que se verifi que a situação dos sistemas mecânicos 
ou elétricos. A manutenção também diminui o desgaste do carro e, com isso, é 
reduzida a desvalorização do preço fi nal na hora de revenda. Saiba o que fazer 
para manter o automóvel sempre em boas condições.

M
revisões regulares, para que se verifi que a situação dos sistemas mecânicos 
ou elétricos. A manutenção também diminui o desgaste do carro e, com isso, é 
reduzida a desvalorização do preço fi nal na hora de revenda. Saiba o que fazer 
para manter o automóvel sempre em boas condições.

Saiba como 
deixar seu 
carro em dia
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Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1Canal 1
Telejornal da Rede TV! perde 

com sorteios no meio
As modifi cações realizadas no “Rede TV 

News”, tudo indica, deram bom resultado.
A efetivação de Mariana Godoy na 

bancada, formando dupla com Boris Casoy, se 
considerarmos a reação do Ibope, foi bem aceita 
pelo público.

Na noite desta segunda-feira, dentro do 
jornal, está prevista a estreia da coluna “É 
Política com Amanda Klein”. Voltando da 
licença-maternidade, ela passa a desempenhar 
esta nova função.

Tudo certo, bem encaminhado, menos a 

irracional questão do “Rede TV News” ter todas 
as suas edições interrompidas às 8h da noite.

Naquilo que seria um break, entram os 
sorteios da Caixa Econômica Federal, que em 
alguns dias passam de sete ou oito minutos de 
duração. Uma maluquice.

Mesmo considerando o interesse comercial 
e o que isto deve representar fi nanceiramente 
para a emissora, é uma interrupção 
completamente absurda.

Por que, como medida mais lógica e menos 
antipática, não negociar um antes ou depois?

NÃO CUSTA
Todas as principais emissoras, 

Globo, SBT, Record, Band e 
Rede TV!, ao fi nal da exibição 
dos seus telejornais, só levantam 
solenemente o nome do diretor-
responsável. E nem um outro.

Por que não os editores, 
pauteiros, produtores, 
cinegrafi stas e as demais pessoas 
envolvidas? A importância de 
todos é indiscutível.

 
MERCADO

A revista Variety divulgou as 
cinquenta mulheres que impactam 
o mundo do entretenimento.

Elisabetta Zenatti, número um 
da Floresta, faz parte da lista.

RÁDIO
Independentemente do seu 

trabalho na televisão, Band, 
Oliveira Andrade estuda a 
possibilidade de voltar a fazer 
rádio. Proposta em análise.

Oliveira, durante seis anos, 
como trabalho mais recente, 
apresentou o “Jornal de Serviços” 
da Pan.

MUDOU
A direção do Multishow 

decidiu alterar a estreia da quarta 
temporada da série “Xilindró”, 
protagonizada por Gustavo 
Mendes e Oscar Filho.

Em vez de 25 de março, como 
se pretendia, fi cou para julho. Os 

CINEMA
Danton Mello e João Signorelli 
(foto) interpretam José Arigó e 
Chico Xavier em “Predestinado 
– Arigó e o Espírito do dr. Fritz”, 
rodado em Rio Novo, Minas.
O fi lme chega aos cinemas no 
dia 18 de junho.

André Cherri

15 episódios inéditos têm direção-
geral de Marcio Trigo e produção 
da Formata.

CINEMA
A partir do dia 2 de abril, Ivete 

Sangalo volta aos cinemas, em 
“De Perto Ela Não É Normal”, 
produção estrelada por Suzana 
Pires.

Faz Dayse Aparecida, uma 
divertida professora de Filosofi a.

REALITY DO PORTA 
Em sua primeira semana de 

inscrições, o “Futuro Ex-Porta”, 
reality show lançado pelo Porta 
dos Fundos em parceria com o 
YouTube, já ultrapassa 3,2 mil 
inscritos. Isso demonstra que 
o Brasil é mesmo um mercado 
amplo de humor.

O reality busca um novo 
comediante para ocupar o elenco 
fi xo do grupo.

EVENTO DE LANÇAMENTO
O GNT promove na manhã de 

hoje, na sede da Globosat em São 
Paulo, o evento de lançamento do 
programa “Extreme Makeover 
Brasil”, com o apresentador 
Otaviano Costa e toda a equipe.

Detalhe: antes mesmo da 
estreia da primeira temporada, o 
canal já garante a segunda, com 
exibição entre agosto e setembro.

ESTREIA HOJE
Também nesta segunda-feira, 

às 14h, na TV Gazeta, tem a 
estreia do “Fofoca Aí”, com Fefi to, 
Tia (Guilherme Uzeda), Gabriel 
Perline e Tutu. O programa vai 
estrear rindo de fake news e terá 
quadros sobre o assunto.

Em um deles, chamado ‘Fato 
ou Boato’, Uzeda mostrará um 
novo personagem, Hélio Botelho, 
que vai às ruas dar informações 
falsas como se fossem verdadeiras 
para testar a reação das pessoas.

 Nesta terça, na estreia da segunda 
temporada do “#Provoca”, do 
Marcelo Tas na Cultura, Jô Soares 
será o entrevistado.

 “Gênesis”, da Record, reuniu um 
pessoal muito bom em seu elenco...

Por exemplo: Jayme Periard será 
Lameque, sogro de Noé (Oscar 
Magrini). Duas feras, além de outros.

Nesta segunda, às 22h30, a Record 
exibe o quarto episódio da série 

“Aeroporto”...

É um relato de histórias inusitadas 
nos bastidores do aeroporto de 
Guarulhos.

Fontes bem importantes do 
mercado revelam que nesses 
próximos dias, talvez nesta semana 
ainda, devem surgir novidades 
importantes no caso Fox Sports.

O fi lme “Nada é Por Acaso”, 
baseado no livro de Zibia Gasparetto, 

está pronto, na mão da distribuidora, 
para defi nir seu lançamento...

Dirigido por Márcio Trigo, tem 
Giovanna Lancelotti e Rafael 
Cardoso nos papéis principais.

Está certo que o SBT deixou para 
abril o início de exibição da “WWE 
– Luta Livre na TV”...

Provavelmente no dia 11, mas ainda 
depende de um “sinal verde” de 
Silvio Santos.

Bate-Rebate

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 19 de março de 
2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o 
Registro de Preços para os serviços futuros e parcelados no corte de terra objetivando o 
preparo do solo e plantio mecanizado, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Cerro Corá/RN, de acordo com o 
Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Pregoeiro

Cerro Corá/RN, 06 de março de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

1º LEILÃO: 10/03/2020  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 12/03/2020  - 10:30h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 
PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Sala 
nº 807 da Torre “Tirol Way Offi ce” do “Tirol Way”, situada  à Avenida Senador Salgado Filho, 1718, no Bairro do Tirol, 
zona urbana/leste da capital de Natal/RN (CEP 59056-000) construção do tipo 3, composta de sala, lavabo e laje 
técnica, com 88,416m² de area real (PC 34,800m² + CC 47,668m² + CD 5,948m²) abrangendo a fração ideal de 
0,001482 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (parte) medindo 6.095,50m²/Carta de Aforamento nº 
17.334 (registrada no livro C.Nova 55 fl s. 135, Processo nº 50 .010/03 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da 
Prefeitura  Municipal de Natal em 26.02.2003, reunião das Cartas nºs 7.615, 7.616, 10.404, 11.113, 12.080 e 
12.732, com direito ao uso de uma vaga de garagem, a ser demarcada na Convenção  de Condomínio (IPTU nº 
3.020.0093.02.0071.0190.2 – Sequencial nº 9.239112-7). Imóvel objeto da Matrícula nº 62.476 do Registro de 
Imóveis da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/03/2020, às 
10:30 horas, e 2º Leilão dia 12/03/2020, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 
– Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: DIOGO NICOLAS RODRIGUES 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, nascido em 05/05/1984, portador da CNH de nº 02842210950, 
expedida pelo DETRAN/RN, que consta o documento de identidade de nº 003214780, expedido pela SSP/RN, e 
inscrito no CPF sob o nº 052.054.294-02, residente e domiciliado à Rua Sebastião Barreto, nº 33, Apto 702, Bairro 
Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.080-480. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O 
pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do 
comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valo-
res o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$190.102,54 (Cento e noven-
ta mil, cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 2º leilão: R$114.658,35 (Cento e quatorze mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, 
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer altera-
ções na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do 
leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se 
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi du-
ciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, 
exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despe-
sas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os inte-
ressados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se 
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, junta-
mente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, 
com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, 
caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apre-
sentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVA-
ÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e 
documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veícu-
los de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa 
forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR ne-
nhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo res-
ponsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando 
for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, inci-
dentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são 
de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Com-
pra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por 
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, 
ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída 
antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovi-
dos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, 
após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro 
e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto rela-
tivo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julga-
do, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato 
o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusiva-
mente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de 
comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou 
cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de ar-
rematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arre-
matação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a 
pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao 
reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de 
tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista 
no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará 
caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: 
(31)3360-4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 27/02/2020.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Dr.
Lauro Pinto, 315, 5º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – Fone: 616 9178. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0109441-
95.2011.8.20.0001. Ação: Procedimento Ordinário Autor: SENSORBRASIL Comércio e Locação Ltda. Réu: L & A Acessórios Pessoais Ltda-
me e outro. FINALIDADE: Citação de Lara Lavínia Bento, (CPF: 010.548.874-70, RG: 1894652, L & A Acessórios Pessoais Ltda-me, CNPJ:
05.954.643/0001-98), atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados
a partir da fluência do prazo previsto neste edital (TRINTA DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra
nesta secretaria, no endereço supra, à disposição da interessada. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 344, do NCPC). E será nomeado curador especial( art. 257, inc IV) Natal, 10
de outubro de 2019. Arklenya X. S. S. Pereira Juíza de Direito

                   JORNAL “ AGORA RN ”
06 + 09 / 03 / 2020

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 1-PTX-8-RN,
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 1-PTX-11-RN,
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 1-PTX-19-RN,
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 3-PTX-22-RN,
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 7-CLD-11-RN (7-PE-5-RN),
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 7-CLD-12-RN (7-PE-3-RN),
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 7-CLD-13-RN (7-PW-3-RN),
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 7-CLD-14-RN (7-PW-10-RN) e
- Renovação de Licença de Operação – RLO do poço 7-CLD-16-RN (7-PE-4-RN),
. Localizados nos Campos COLIBRI e CARDEAL, municípios de Gov. Dix-Sept Rosado e Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente
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Representantes de setores da 
indústria do Rio Grande do Norte 
participaram na semana passada 
de uma reunião preparatório para 
o Fórum de Desenvolvimento do 
Semiárido, que acontecerá de 27 a 
29 de março, em Mossoró, e terá a 
presença do presidente Jair Bolso-
naro, na solenidade de abertura, e 
do vice-presidente Hamilton Mou-
rão, no encerramento.

A reunião preparatória foi na 
Casa da Indústria e faz parte de 
uma série de encontros para reunir 
propostas que serão levadas ao fó-
rum, como projetos para melhorar 
a competitividade das atividades 
produtivas no semiárido. Presi-
dente do Sindicato da Indústria 

da Extração de Metais Básicos e 
de Minerais Não Metálicos do RN 
(Sindminerais), Mário Tavares 
disse que o encontro foi para tratar 
de possíveis sugestões que serão 
levadas ao fórum para superar 
“gargalos” que difi cultam o desen-
volvimento da região.

A iniciativa surgiu após o presi-
dente da Federação das Industrias 
ter recebido o convite do deputado 
federal General Girão (PSL) — que 
coordena a Frente Parlamentar em 
Prol do Semiárido — para partici-
par do fórum. “A ideia é defi nir pro-
postas para melhorar as condições 
de produção”, disse Mário Tavares.

A reunião teve a presença de 
interlocutores dos setores de mine-

ração, de água mineral, cerâmica, 
além de representantes da Code-
vasf (Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba) e demais entidades 
que vão participar do evento em 
Mossoró.

O 1º Fórum de Desenvolvimen-
to do Semiárido vai reunir, em 
Mossoró, ministros, parlamenta-
res, empresários, gestores de ór-
gãos públicos que atuam na região, 
lideranças dos setores produtivos, 
empresários, executivos, dirigentes 
e técnicos de entidades de classe, 
diplomatas, entidades internacio-
nais de fomento, ciência e tecnolo-
gia, representantes de câmaras de 
comércios. Grupo se reuniu após presidente da Fiern, Amaro Sales, ter sido convidado para fórum

Setores da indústria discutem na Fiern 
sugestões para Fórum do Semiárido
Reunião preparatória foi na Casa da Indústria e faz parte de uma série de encontros para reunir propostas que serão levadas ao 
fórum, que será realizado no fim do mês, como projetos para melhorar a competitividade das atividades produtivas no semiárido

Evento em Mossoró

Fiern / Reprodução

A partir das 9h desta segun-
da-feira (9), estará disponível pa-
ra consulta o lote multiexercício 
de restituição do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (IRPF), 
contemplando as restituições resi-
duais referentes aos exercícios de 
2008 a 2019.

O crédito bancário para 72.546 
contribuintes será realizado no dia 
16 próximo, somando R$ 240 mi-
lhões. Desse total, R$ 104,186 mi-
lhões são para contribuintes com 
prioridade no recebimento: 1.848 
idosos acima de 80 anos, 11.528 en-
tre 60 e 79 anos, 1.621 contribuin-
tes com alguma defi ciência física 
ou mental ou doença grave e 5.667 
contribuintes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte deve-
rá acessar a página da Receita na 
internet ou ligar para o Receita-
fone 146.

Na consulta à página da Re-
ceita, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências de dados 
identifi cadas pelo processamento. 
Nesta hipótese, pode-se avaliar as 
inconsistências e fazer a autorre-
gularização, mediante entrega de 
declaração retifi cadora.

A Receita disponibiliza, ain-
da, aplicativo para tablets e 

smartphones, o que facilita con-
sulta às declarações do IRPF e a 
situação no Cadastro de Pessoas  
Físicas - CPF.

Com ele é possível consultar 
diretamente nas bases da Receita 
Federal informações sobre libera-
ção das restituições do IRPF e a si-
tuação cadastral de uma inscrição 
no CPF.

A restituição fi cará disponível 
no banco durante um ano. Se o 
contribuinte não fi zer o resgate 
nesse prazo, deverá fazer reque-
rimento, por meio da internet, 
mediante o Formulário Eletrônico 

- Pedido de Pagamento de Resti-
tuição, ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Caso o valor não seja credita-
do, o contribuinte poderá procu-
rar qualquer agência do BB ou 
ligar para a Central de Atendi-
mento por meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo 
para defi cientes auditivos) para 
agendar o crédito em conta cor-
rente ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Crédito para 72.546 pessoas será feito dia 16, somando R$ 240 milhões

Imposto de Renda: Receita libera 
hoje consulta a lote de restituição

Tributação

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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PATROCÍNIO

Série D: Conheça os adversários 
dos times potiguares neste ano
ABC, América, Globo e Potiguar de Mossoró 

irão disputar a série D do Campeonato Bra-
sileiro em 2020. Com a tabela divulgada pela 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última 
quarta-feira (4), os quatro representantes do futebol 
do Rio Grande do Norte puderam conhecer seus ad-
versários na competição.

Na divisão dos grupos, América e Globo fi caram 
no Grupo A3, enquanto ABC e Potiguar caíram no 
A4. De acordo com a tabela, devido ao cruzamento 
das chaves, os times do RN podem se enfrentar já na 
segunda fase, quando os participantes do grupo A3 
passam a enfrentar os do A4.

Com apenas clubes do Nordeste nesses grupos, 
os times potiguares irão se deparar com adversários 
alagoanos, baianos, cearenses, pernambucanos e 
sergipanos. Ao todo, são oito participantes em cada 
grupo, que enfrentam-se entre si em dois turnos. Os 
quatro melhores colocados passam de fase. Taça da Série D do Campeonato Brasileiro. Rio Grande do Norte terá quatro times buscando conquistar esse troféu em 2020

Lucas Figueiredo / CBF

OS 12 ADVERSÁRIOS

 GRUPO A3:

Afogados (PE), América, 
Atlético (PB), Campinense (PB), 
Floresta (CE), Globo, Guarany de 
Sobral (CE) e Salgueiro (PE).

GRUPO A4:

ABC, Central (PE), Coruripe (AL), 
Freipaulistano (SE), Itabaiana 
(SE), Jacyobá (AL), Potiguar de 
Mossoró e Vitória da Conquista 
(BA).

AFOGADOS DA 
INGAZEIRA FUTEBOL CLUBE

Time fundado em 2013, o 
Afogados é pertencente 
ao município de 
Afogados da Ingazeira, 
no interior de Pernambuco. 
Terceiro colocado no Campeonato 
Pernambucano de 2019, o clube 
conquistou o título simbólico de 
“Campeão do Interior”. Na atual 
temporada, o Afogados carrega 
o feito de ter eliminado o Atlético 
Mineiro na segunda fase da Copa 
do Brasil, nos pênaltis.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CORURIPE

Um dos representantes 
do estado de Alagoas, 
o time foi fundado em 
2002. Apesar de jovem, a 
equipe é tricampeã alagoana. Na 
temporada de 2019, fi cou em 3º 
lugar na competição estadual.

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
FREIPAULISTANO

Equipe mais jovem 
entre os grupos A3 e 
A4, fundada em 2016, o 
Freipaulistano é o atual 
campeão sergipano. Venceu

a fi nal contra o Itabaiana.

ASSOCIAÇÃO
OLÍMPICA DE ITABAIANA

O clube é o terceiro maior 
campeão sergipano, com 
dez títulos, e nos últimos 
quatro anos foi vice-
campeão estadual.

ATLÉTICO CAJAZEIRENSE
DE DESPORTOS

Invicto na temporada 2020,
o time paraibano é o líder 
do Grupo A no Estadual. 
Terceiro colocado no 
Campeonato Paraibano 
em 2019, o time é o 
orgulho da cidade de Cajazeiras 
desde a sua fundação, em 1948.

CAMPINENSE CLUBE

Primeiro adversário do América e 
um dos times mais tradicionais do 
grupo, a equipe paraibana 
foi vice-campeã estadual 
em 2019, após ser 
derrotada na fi nal para 
o Botafogo (PB). Fundado em 
1915, o time de Campina Grande 
já tem em sua conta um título da 
Copa do Nordeste.

CENTRAL SPORT CLUB

Time de Pernambuco 
fundado em 1919, é 
pouco conhecido fora 
do estado e também 
tem pouca tradição 
dentro dele. Além dos dois vices 
estaduais (2007 e 20018), o maior 
destaque da história do clube é 
a 4ª colocação no Campeonato 
Brasileiro Série B, em 1995.

ESPORTE CLUBE PRIMEIRO
PASSO VITÓRIA DA CONQUISTA

Com a fama de melhor 
time do interior da Bahia, 
por ter vencido cinco 
vezes a Copa Governador 
Estado da Bahia,
o time terminou em quarto
lugar na temporada passada.

FLORESTA ESPORTE CLUBE

Quarto colocado no 
Campeonato Cearense 
de 2019, o Floresta é um 
time antigo. Fundado 
em 1954, o clube nunca 
conseguiu protagonismo, seja 
no cenário regional ou nacional. 
A equipe sempre fi gura entre os 
rebaixados no estadual.

GUARANY SPORTING CLUB

Popularmente 
conhecido como 
Guarany de Sobral, o 
clube cearense já foi 
campeão da Série D, 
em 2010. Fundado em 1938,
o time disputou
a série A do Campeonato
Brasileiro em 1986.

JACYOBÁ ATLÉTICO CLUBE

Time da cidade de
Pão de Açucar, em 
Alagoas, o time, apesar 
de não ser jovem, 
nunca conseguiu 
grandes conquistas
no cenário local. Seu único
título é uma Série B do 
Campeonato Alagoano,
em 2018.

SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE

O “Carcará” jamais foi 
campeão estadual, mas, 
em compensação, é um 
dos clubes com maior 
tradição no interior de 
Pernambuco. Nas suas melhores 
campanhas, o time foi 6º colocado 
da Copa do Nordeste, em 2016.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0021-56, 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 a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda Santa Júlia, S/N, CEP 
59.600-000, Zona Rural, Mossoró/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO
DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte,

F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
expedido nos autos de nº 0806407-96.2017.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor DVN VIDROS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e Réu FRANCISCO CANINDE NUNES DE MELO, que pelo presente 
Edital, INTIMA FRANCISCO CANINDE NUNES DE MELO, CNPJ: 21.213.482/0001-38, tendo como 
último endereço conhecido na Av. Bernardo Vieira, 931, Quintas, CEP: 59.035-015, Natal/RN, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que proceda ao pagamento do montante exigido na inicial, na ordem 
de R$ 33.245,91 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, de modo que cumprida a obrigação no prazo ora determinado benefi ciar-se-á 
da isenção de custas e honorários advocatícios, conforme regramento do § 1º, do art. 1102-C, do Código 
de Processo Civil, ou, por outro lado, poderá apresentar embargos monitórios, no mesmo prazo decli-
nado, sob pena de assim não procedendo constituir-se-á a dívida em título executivo judicial. Em caso 
de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao 
conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afi xado no lugar de costume desta 
Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 21 de fevereiro de 
2020, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM 
Juiz que abaixo subscreve.

JOSÉ CONRADO FILHO
Juiz de Direito

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO – COOPERCACHO
CNPJ: 13.668.531/0001-07 - NIRE: 24.4.0000558.1

CNPJ: 13.668.531/0001-07 - NIRE: 24.4.0000558.1
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO – COOPERCACHO, no 
uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 55 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os 
cooperados, que nesta data totalizam 78 (setenta e oito), para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária, que será realizada na sede da cooperativa, situada na Rua João Pinheiro da Silva, n° 47, Centro 
– Jaçanã/RN, CEP: 59.225-000, no dia 28 de março de 2020 (sábado), em primeira convocação às 
07h30 (sete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo 
quórum legal, em segunda convocação às 08h30 (oito horas e trinta minutos), 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 09h30 (nove horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:  I - Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço 
Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do 
valor dos honorários, gratifi cações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2020; VI - Outros assuntos não deliberativos 
de interesse social. 

Jaçanã/RN, 09 de março de 2020.

Expedito Alexandre Pontes
Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA, CNPJ n° 08.568.537/0001-64, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Operação de Nº 2019-130869/TEC/LS-0014 com prazo de validade até 06 de Novembro de 
2025 em favor do empreendimento, extração mineral de argila com área de 9,5 ha, com volume proposto 
de 1.500 m³/mês, poligonal ANM nº 848.221/2018, localizada na Sítio Cruz de São Pedro, São José do 
Campestre/RN.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0010-18 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licen-
ça de Operação (LO) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na R 
MANOEL BASILIO, 278 no bairro de NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA CEP: 59.470-
000 no Município de RIACHUELO/RN.

FRANCISCO DE SALES DANTAS
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

Francheck Construções Serviços LTDA-RN, CNPJ: 32.178.518/0001-06, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  li-
cença Operação -LO para o Transporte de Carga Perigosa , localizada na Rua Augusto da Escossia Nogueira 
Neto, nº 410 A, Bairro: Presidente Costa e Silva   Zona :Urbana  do Município de Mossoró- RN.                             

Não é Gabigol, nem Fred, 
muito menos Ricardo Oliveira. 
O artilheiro do Brasil, até o mo-
mento, na temporada 2020, se 
chama Tiago Orobó, atacante do 
América. Já são 14 gols marcados 
em 18 jogos disputados, entre Co-
pa do Brasil, Copa do Nordeste e 
Campeonato Potiguar.

Tiago Pereira da Silva, de 26 
anos, é natural de Orobó (PE), 
município com 23.884 habitan-
tes, de acordo com a estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). O 
nome da cidade, inclusive, é o 
motivo do seu apelido do craque 
do América.

O atacante iniciou sua car-
reira no Timbaúba (PE), time 
pertencente à cidade de Timbaú-
ba, na zona da Mata Norte, em 
Pernambuco. Após passagens 
por clubes de Pernambuco e de 
outros estados do Nordeste, o 
destino mais curioso da carrei-
ra de Orobó foi o Qadsia SC, do 
Kuwait, país árabe no Golfo Pér-
sico, onde ele fi cou por quase du-
as temporadas.

Do Kuwait, o atleta decidiu 
retornar ao Brasil, em 2019, e jo-
gar pelo Maringá (PR), primeiro 
clube de Tiago fora do Nordeste. 
Como jogador profi ssional, pois 
na base chegou a atuar fora da 
região. Mas a passagem não foi 
tão longa. Foram 11 jogos e ape-
nas três gols.

“Tive muitas difi culdades 
por causa da comida, da língua 
e da cultura serem totalmente 
diferentes. Eu não sabia falar 
inglês. Fui campeão da Copa do 
Príncipe e vice-artilheiro do clu-
be com 8 gols. Depois, fui para o 
Maringá-PR jogar o Paranaense 

do ano passado. Me machuquei e 
não tive muita chances depois”, 
contou em entrevista recente ao 
portal da ESPN.

A chegada do atleta ao Améri-
ca foi ofi cializada em outubro do 
ano passado. Sua forma de jogar 
como centroavante fi xo ou pelas 
pontas atraiu a atenção do alvir-
rubro.

Por conta das boas atuações 
e dos gols em clássicos contra o 
ABC, o atacante caiu nas graças 
do torcedor americano. Nos três 
jogos em que enfrentou nesta 
temporada o alvinegro, maior 
rival do América, Orobó fez qua-
tro gols. Apesar dos resultados 
negativos para o América, a tor-
cida não deixou de enaltecer seu 
atacante.

No ritmo das plaquinhas para 
o artilheiro do Flamengo Gabriel 
Barbosa, a torcida americana 
resolveu aderir à ideia e fazer 
uma também para o goleador do 
alvirrubro. As placas com “Hoje 

tem gol do Orogol”, “Ele não tem 
dó, hoje tem gol do Orobó” e “Ei, 
Orobó! Faz um gol pra minha vó” 
são presenças constantes nos úl-
timos jogos do América.

Fã da NBA, Tiago Orobó tem 
costume de comemorar com o 
“Three Goggles”, como se estives-
se um binóculo com a mão, gesto 
comum entre os principais joga-
dores da competição.

Anterior à carreira como jo-
gador, Orobó chegou a fazer “bi-
cos” em uma padaria. O atacante 
fazia entregas, limpava o esta-
belecimento e fi cava no caixa. O 
atleta tinha que trabalhar para 
ajudar no sustento de sua casa.

Um dos jogadores com mais 
tempo em campo em 2020, Orobó 
disputou 18 dos 19 jogos feitos 
pelo América na temporada. Seja 
como titular ou entrando no meio 
do jogo, desde o técnico Wagui-
nho Dias, até Roberto Fernandes, 
o “Orogol” é uma fi gura sempre 
presente no time americano.

Atacante Tiago Orobó comemorando gol na Arena das Dunas, durante jogo do América

Orobó: Ele não tem dó
Conheça o artilheiro do Brasil na temporada: Tiago Orobó, do América, 
que já tem 14 gols em 18 jogos. Entenda também a comemoração

Craque

José Aldenir / Agora RN

A primeira convocação de Tite 
para as Eliminatórias da Copa do 
Mundo do Catar, em 2022, mos-
trou que a Seleção Brasileira tam-
bém está preocupada com o corona-
vírus. Com os laterais Alex Sandro 
e Danilo oriundos da Juventus, da 
Itália -, país que tem registrado 
grande número de casos da doença 
- e outros 15 de outros países eu-
ropeus, a comissão técnica decidiu 
monitorar a situação de cada um 
deles.

“Sabemos que os jogadores che-
garão de diversos países e tomare-
mos as medidas necessárias para 
preservar o bem-estar dos jogado-
res e da comissão técnica”, afi rmou 
o coordenador da Seleção, Juninho 
Paulista.

Segundo a CBF, o chefe do 
departamento médico da Seleção, 
Rodrigo Lasmar, está em contato 
com todos os clubes que tiveram 
jogadores convocados. A intenção é 
acompanhar eventuais problemas 

de saúde no período antes da apre-
sentação para os jogos dos dias 27 
e 31 de março, diante de Bolívia e 
Peru. Os jogadores se apresentam 
em Recife no dia 23.

Durante a coletiva que se 
seguiu à divulgação da lista de 
convocados, o preparador físico 
da seleção, Fábio Mahseredjian, 
demonstrou tranquilidade sobre o 
assunto e revelou que chegou a ser 
considerado como um caso suspeito 
de ter contraído coronavírus.

Coronavírus faz Seleção monitorar 
todos os jogadores convocados

Preocupação
Lusinácia Figueiredo Macedo

Gestora Ambiental.
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

FRN AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE, CNPJ: 35.841.110/0001-60, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença Prévia, para a Comercialização de Produtos Agrícolas ( Defensivos, Adubos, Fertilizantes , 
Irrigação e Máquinas Agrícolas), localizada à Rua: Piloto Pereira Tim, 2078 – Monte Castelo – Parnami-
rim/RN, CEP: 59146-220.

EUGÊNIO CÉSAR SOBREIRA DE QUEIROZ
Responsável Técnico

CONCESSÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Joaquim Rodrigues da Silva, CPF 124.227.204-63, torna público o Pedido de Licença Simplifi cada 

LS em favor do empreendimento Fazenda São Joaquim (Povoado Punaú), zona rural, Pureza/RN, junto 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA.

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
Proprietário

CONCESSÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Miguel Rodrigues de Menezes, CPF 673.563.204-44, torna público o Pedido de Licença Simplifi ca-
da LS em favor do empreendimento Lote 99, Sitio São Miguel (Vila Israel), zona rural, Touros/RN, junto 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA.

MIGUEL RODRIGUES DE MENEZES
Proprietário

LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

 PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes 
licenças:
- Licença Simplifi cada – LS do Acesso ao poço 1-PTX-8-RN,
- Licença Simplifi cada – LS do Acesso ao poço 1-PTX-19-RN e
- Licença Simplifi cada – LS do Acesso ao poço 7-CLD-13-RN (7-PW-3-RN),
. Localizados nos Campos COLIBRI e CARDEAL, municípios de Gov. Dix-Sept Rosado e Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

PEDIDO de Licença de Regularização e Operação

CRISTIANE RAQUEL GUILHERME GUEDES – ME 11.692.881/0001-75, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
da LRO para ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PE-
TRÓLEO-GLP, localizada na Rua joão Cordeiro, 01 - Barrocas – Mossoró- RN CEP: 59.621-030.

CRISTIANE RAQUEL GUILHERME GUEDES - ME
Proprietário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020
AVISO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que se encontra aberto procedimento administrativo, visando o credenciamento de empresa(s) 
prestadora(s) de serviço(s) de atenção à saúde para realizarem Procedimentos Oftalmológicos – Tabela 
SUS. Os interessados terão do dia 09/03/2020 até o dia 25/03/2020 para realizarem o credenciamento. 
O edital na íntegra estará à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal, das 08h00 às 
12h00 e das 13h00 as 17h00. Macaíba/RN, 06 de Março de 2020. CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A G&E Manutenção e Serviços LTDA, 01.104.740/0003-00, torna público que esta requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a 
atividade de transporte de resíduos não perigosos (sucata de metais ferrosos e não ferrosos), localizada 
na  BR 405, nº 11,Dix-sept Rosado, Mossoró-RN.

Edimar de Oliveira Jerônimo
Gerente de Obra

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

EDITAL DE CITAÇÃO -  Prazo: 20(vinte) dias
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na forma da lei, etc.
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SE LTDA. contra EXECUTADO: JOAO BATISTA LUZARDO NETO, sendo determinada a CITAÇÃO de  
JOAO BATISTA LUZARDO NETO(CPF: 051.653.584-61),  para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
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Natal, 28 de janeiro de 2020.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes

Juíza de Direito
Processo:0839061-05.2018.8.20.5001
Exequente: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PINHEIRENSE LTDA.
Executado: JOAO BATISTA LUZARDO NETO

O volante William Gaúcho, do 
Afogados da Ingazeira, time do 
interior de Pernambuco, deu um 
belo exemplo de solidariedade na 
semana passada. Em meio a crise 
na cidade por conta das chuvas de 
fi m de Verão, o jogador deixou sua 
casa e foi até a casa de uma senho-
ra levar dinheiro e dar apoio a ela 
e à família.

William fi cou sabendo da his-
tória da família nas redes sociais 
do próprio Afogados. Sem falar 
com ninguém do clube, foi atrás do 
contato e endereço para conseguir 
chegar até a área atingida.

“Tudo aconteceu em Afogados 
mesmo. No sábado a noite teve 
um forte temporal na região. Eu 
acordei e vi um post em uma rede 
social do clube. Logo me prontifi -
quei. Só que eu não avisei nada ao 
clube e fui de bom coração mesmo. 
Porque meus pais me ensinaram a 
sempre pensar no próximo como se 
fosse a si mesmo. Peguei o número 
da senhora e fui atrás. Descobri o 
bairro onde ela morava e fui lá. Le-
vei dinheiro e divulguei as fotos do 
acontecido”, contou.

A ideia de mostrar para os seus 
seguidores foi próspera. Por causa 
disto, várias pessoas entraram em 
contato perguntando como cola-
borar com doações, o que deixou 
William muito feliz. Além disto, a 
visibilidade fez com que a prefeitu-
ra também se manifestasse sobre o 
ocorrido.

“Depois que eu publiquei na in-
ternet muita gente veio perguntar: 
‘Precisa de quê? Roupa?’. Eu falei 
para colaborarem como pudessem. 
Mesmo assim, alguns pediram o 
endereço para ir até local levar 

Volante do Afogados de Ingazeira com família afetada pelas chuvas no sertão

Volante do Afogados ajuda
família no sertão de Pernambuco
William ficou sabendo de família afetada pelas chuvas nas redes sociais do 
próprio Afogados. Sem falar com ninguém do clube, foi atrás do contato

Solidariedade

Instagram / Reprodução

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) vai abrir investiga-
ção para apurar a arrecadação da 
partida da última quinta-feira (5) 
entre Vasco da Gama e ABC, pela 
Copa do Brasil, quando o time ca-
rioca venceu por 1 a 0. A direção da 
equipe potiguar contesta os valores 
apresentados com a venda de in-
gressos. Isso porque a renda divul-
gada pela Federação de Futebol do 
Rio de Janeiro (Ferj) foi de R$ 140 
mil negativos.

O presidente do ABC, Fernan-
do Suassuna, foi recebido na sexta-
-feira (6) por Gilnei Botrel, diretor 
fi nanceiro da CBF, que ouviu a 
queixa do time potiguar. A contes-
tação é que, de acordo com regula-
mento da Copa do Brasil, o ABC 
teria 40% da renda da partida. 

A renda fi nal do jogo foi de 
R$ 1,117 milhão. No entanto, de 
acordo com o Vasco da Gama, as 
despesas da organização da parti-
da superaram os lucros. Os custos 

profi ssionais e operacionais tota-
lizariam R$ 1,260 milhão. Desta 
forma, o prejuízo foi de R$ 140 mil. 

Para se chegar ao défi cit, o pre-
sidente do ABC diz que foram adi-
cionadas várias taxas com valores 
fora da realidade e consideradas 
indevidas. O presidente alvinegro 
apresentou borderôs passados do 
Vasco, com jogos marcados para o 
Maracanã, para protestar em ra-
zão do prejuízo fi nanceiro sofrido 
pelo time potiguar. 

CBF decide investigar prejuízo na 
renda da partida entre Vasco e ABC

Copa do Brasil

dinheiro. Eu me senti outra pessoa 
sabendo que a postagem rendeu. 
Tem vezes que reclamamos por 
muito pouco. Outro ponto positivo 
foi que a prefeitura entrou na joga-
da para fazer a obra no barranco 
atrás da casa”, disse.

O ato inspirou William a seguir 
ajudando. O atleta planeja outras 
doações para o mês do seu aniversá-
rio, em agosto. Inclusive, falou com 
a própria mãe para pesquisar insti-
tuições de caridade no Rio Grande 
do Sul, estado de origem dele.

“Eu tive uma ideia para o meu 
aniversário. Nesta data ganhamos 
presentes, mas eu, dessa vez, quero 
presentear. Falei com minha mãe 
para pesquisar instituições de ca-
ridade no Sul. Em agosto, mês do 
meu aniversario, vamos fazer ces-
tas básicas e distribuir. Acho que 
esse vai ser o meu presente, falou.

William e o Afogados da Ingazei-
ra estão colhendo os frutos da boa fa-
se. O time ganhou popularidade por 
todo o País após eliminar o Atlético-
-MG na Copa do Brasil. Na partida, 
William Gaúcho entrou no fi m do 
jogo e converteu uma das cobranças 
na disputa de pênaltis. O jogador 
acha que esse feito contribuiu para 
dar visibilidade ao gesto.

“A gente ganhou muita popula-
ridade depois de eliminar o Atléti-
co-MG. Várias pessoas vieram fa-
lar comigo, agradecer, e afi rmaram 
que foi um feito histórico. Agora é 
seguir trabalhando”, afi rmou.

Eu me senti outra pessoa 
sabendo que a postagem 
rendeu. Tem vezes que
reclamamos por
muito pouco”

William Gaúcho
volante do Afogados de Ingazeira

“
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Em um jogo movimentado, ABC 
e Vitória (BA) empataram em 1 a 
1, na noite deste domingo (8), em 
partida válida pela sexta rodada da 
fase de grupos da Copa do Nordeste. 
Alisson Farias abriu o placar para 
os baianos e Igor Goularte foi o res-
ponsável por igualar o marcador na 
Arena das Dunas, em Natal. 

Com uma equipe mista, o alvi-
negro começou a partida sentindo a 
falta de alguns dos seus principais 
jogadores. O início foi complicado 
para o time de Natal. O Vitória (BA) 
aproveitou da fragilidade alvinegra 
e criou as principais jogadas de pe-
rigo nos primeiros minutos. A insis-
tência funcionou e o rubro-negro da 

Bahia saiu na frente. 
Alisson Farias recebeu na es-

querda, limpou a marcação e ba-
teu no ângulo, sem chances para o 
goleiro Rafael, do ABC. 1 a 0. Após 
o primeiro gol, a partida teve um 
equilíbrio maior. João Paulo, Jailson 
e Igor Goularte foram os principais 
nomes ofensivos do time potiguar. 

O primeiro tempo se encaminha-
va para o fi m, quando Richardson fez 
grande jogada pela esquerda e cru-
zou rasteiro. Igor Goularte, sozinho, 
empurrou para o fundo das redes, 
aos 45 minutos da primeira etapa. 

No segundo tempo, o ABC re-
tornou como acabou. A equipe era 
quem tomava a atitude, porém sem 
conseguir marcar. Francisco Diá, 
incomodado com a falta de gols re-
solveu trocar o atacante Erivan, por 
Núbio Flávio. Apesar da substitui-
ção, o jogo persistiu com chances 
criadas e desperdiçadas pelos dois 
clubes, principalmente pelo lado 
abecedista.  

O Vitória (BA) ainda teve um jo-

gador expulso. O atacante Vico ten-
tou uma bicicleta na área e atingiu 
o rosto do volante do ABC, Wesley 
Dias. Recebeu vermelho direto. 

Com o resultado, o ABC chegou 
aos seis pontos no Grupo A da Copa 
do Nordeste, o que o deixa na quin-
ta colocação, três atrás do quarto 
colocado, Sport (PE). Na próxima 

rodada, o alvinegro jogará contra 
o Imperatriz (MA), no estádio Frei 
Epifânio, no Maranhão, domingo, às 
15h30. 

AMÉRICA É DERROTADO 
O América foi derrotado pelo 

Freipaulistano (SE) por 1 a 0, na 
noite deste domingo (8), pela sexta 

rodada da Copa do Nordeste. O cen-
troavante do time sergipano, Luan, 
foi o responsável pelo gol da primei-
ra vitória do “Touro do Agreste” na 
Copa do Nordeste. 

A partida começou com o Amé-
rica tomando as iniciativas. O ti-
me alvirrubro tinha mais volume, 
mas não conseguia converter seus 
ataques em jogadas que levassem 
perigo ao goleiro do Freipaulistano 
(SE). As ausências de jogadores 
como Tiago Orobó e Dione parecia 
que pesavam em desfavor ao ataque 
americano. 

Minutos depois de uma boa 
chance perdida pelo time america-
no, o atacante do Freipaulistano 
(SE) meteu a cabeça na bola, após 
cruzamento vindo da direita, e mar-
cou o primeiro do time

Com o resultado, o time ameri-
cano chega aos seis pontos e despen-
ca para a vice-lanterna do Grupo B. 
Equipe volta aos gramados para en-
frentar o Juventude (RS), pela Copa 
do Brasil, na quarta (11).

Empate deixa o ABC três pontos atrás da zona de classifi cação da Copa do Nordeste

Em noite difícil para times do RN, ABC 
empata e América perde pelo Nordestão
ABC sai atrás, mas 
consegue empate. 
América perde 
fora de casa para o 
Freipaulistano (SE)

Copa do Nordeste

Luciano Marcos / ABC


