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Gripe matou 71 pessoas 
no Estado em 10 anos,
diz Ministério da Saúde

Saúde 06

Em 2019, 138 pessoas foram atendidas em hospitais do RN em razão
do vírus influenza. Custo de internação das pessoas foi de R$ 116 mil

Fora de casa  16

Prefeitura divulga 
programação do 
Carnaval 2020

Governo do RN 
paga novembro
de 2018 no dia 15

Delegado apura 
mensagens contra 
ex-assessor

Serão gastos R$ 6 milhões 
com as festas de 2020. Polos 
carnavalescos terão show com 
Alceu Valença, Carlinhos Brown, 
Monobloco, Tony Garrido,
Ricardo Chaves, entre outros

Quitação de mais uma parte dos 
salários atrasados será possível 
a partir da operação de crédito 
feita pelo Governo junto ao Banco 
Daycoval. Receberão os servidores 
que ganham mais de R$ 5 mil

Luiz Gonzaga Lucena afirmou que 
vai solicitar informações sobre os 
titulares das linhas telefônicas de 
onde teriam partido as ligações 
para Isaac Samir, que tem feito 
denúncias sobre a Câmara

Folia 05 Salários 03 Parnamirim 04

América e ABC passam 
de fase na Copa do Brasil 
Com os resultados, americanos e abecedistas 
garantiram R$ 650 mil para os cofres dos times

Entrevista 07

Planejar o 
desenvolvimento
Presidente da Fiern, Amaro 
Sales, defende que novo 
Plano Diretor incentive o 
empreendedorismo

Ricardo Marchetti / EC São Luiz
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Em meio à intervenção 
constante das autoridades, 
uma briga de gangues toma 

conta das praias urbanas de Natal.
De um lado, ratões criados 

mais conhecidos como gabirus, 
transmissores de leptospirose. De 
outro, os pombos, transmissores 
de mais de 50 doenças, entre elas 
a toxoplasmose, histoplasmose, 
psitacose e bactérias como a 
Salmonella. 

Juntos, roedores e voadores 
tiram o sossego de nativos e turistas, 
mas, principalmente, atrapalham 
o turismo, cuja renda beneficia por 
baixo mais de 50 segmentos que 
sobrevivem do turismo.

Um prejuízo que se reflete todos 
os anos, quando em algum lugar 
fora daqui alguém comenta sobre a 
péssima experiência que teve numa 
das praias urbanas de Natal.

É um fenômeno que piora 
na alta temporada, quando os 
roedores são atraídos pela farta 
oferta de comida deixada pelos 
frequentadores das barraquinhas 
de praia.

Só que, como a ocasião faz o 
ladrão, essa turma parruda não 
tem esperado mais o sol cair para 
fazer o que a natureza o manda e 
sai à plena luz do dia para beliscar 
o que for possível, enfiando-se entre 
as pernas dos veranistas.

Na orla de Ponta Negra, 
contudo, esses ratos enfrentam 
a oposição dos bombos, que não 
admitem repartir o butim à luz 
do dia e enfrentam a “rataiada” 
impertinente.

Não acontece a todo momento, 
mas acontece, basta prestar atenção.

Desde que a orla recebeu as 
obras de enrocamento, que são os 
muros de pedras postos na divisa 

com os calçadões, para impedir 
a invasão da maré, os roedores 
acharam um habitat para se 
instalar, se esconder e procriar, 
especialmente agradável para eles 
na alta temporada, onde comida 
não falta.

Não seria justo, diante do 
exposto, culpar as autoridades 
sanitárias somente. O metrô de 
São Paulo, o mais famoso do País, 
tem brigadas especializadas no 
extermínio de ratos, que roem até os 
dormentes de trilhos sobre os quais 
rodam as composições. De lá, a 
Prefeitura belisca parte considerável 
do orçamento do município.

Natal não tem metrô, mas tem 
praia. E como onde existe problema 
deve haver reparação, a ausência 
de ações solidárias também deve 
ser cobrada, já que todos têm a sua 
dose de culpa nessa fatura, uma 
vez que a desorganização e sujeira 
explícitas traduzem ali exatamente 
o que a capital potiguar não deveria 
ser, mas é.  

Um péssimo cartão de visitas 
para o Rio Grande do Norte.   

Orla perigosa
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NOTAS & INFORMES

Queridos irmãos e irmãs!
Iniciando a publicação de uma reflexão neste jornal, 

quero começar com um tema que é também uma 
característica importante da fé: a comunicação.

 A necessidade de comunicar a fé está implícita na 
consciência missionária da Igreja. De fato, ao enviar os 
discípulos para a missão, Jesus ordena que eles comuniquem 
a fé. A fé na pessoa e na obra dele, o Filho de Deus que 
comunica aos homens e às mulheres a vida divina. Jesus 
Cristo é para nós aquele que comunica Deus. Falamos, em 
Teologia, da autocomunicação de Deus que acontece por meio 
do Filho e do Espírito Santo. Portanto, comunicar a fé se 
radica na essência mesma do significado da Revelação.

Revelação é comunicação de Deus. Ao enviar os 
discípulos, Jesus dá a ordem para que eles comuniquem 
ao mundo o que lhes foi comunicado. O que comunicamos, 
na realidade, é uma alegre notícia, uma boa nova, uma 
mensagem de esperança, de amor. De fato, nós somos 
destinatários de uma mensagem que eleva a dig-nidade 
humana. Jesus nos comunicou o grande amor de Deus 
pelos homens e mulheres. O projeto do Pai é que todos 
sejam irmãos e irmãs, que todos tra-balhem pela 
construção do Reino de Deus, reino da verdade e da 
justiça, reino da paz e do amor.  

Por isso, é necessário também reconhecer que só 
podemos comunicar o que conhecemos. É fundamental 
reconhecer que a comunicação da fé acontece numa estreita 
relação entre a boa nova e a vida. Como a boa nova, a 
mensagem de Cristo, sua Palavra é verdadeira vida, então 
não pode haver uma separação entre anúncio, comunicação 
da fé sem experiência da vida. A doutrina, o dogma não são 
realidades hostis à vida, pelo contrário, estão a ser-viço da 
vida, enquanto são realidades que dizem respeito à relação 
de Deus com o homem, e nunca se dá na doutrina uma 
exposição de incompatibilidade entre Deus e o homem. Se é 
necessário afirmar a transcendência divina, isto é, Deus não 
é criação do homem, Ele está acima do homem, também se 
deve afirmar que o Deus que conhecemos é sempre o Deus 
conosco, manifestado e tornado próximo do homem por meio 
do seu Filho, o Verbo encarnado.

Deus quer se comunicar a um outro ser que não ele 
mesmo, pois tal comunicação existe em Deus (o Pai se 
dá ao Filho, o Filho se entrega ao Pai no amor que é o 
Espírito Santo), e para que esta comunicação exterior 
aconteça Ele cria o ser humano. O homem existe para 
ser o destinatário da autocomunicação de Deus. Isto 
também quer dizer que é da essência do homem a 
comunicação, pois ele mesmo se define como o ser que 
existe para receber a comunicação de Deus.

A necessidade de 
comunicar a fé

DESAFIO I
O governador de São Paulo, 

João Doria, rebateu o “desafio”. 
“Bravata me lembra populismo 
e populismo me lembra algo 
ruim para o Brasil”, disse 
o tucano, afirmando que os 
governadores poderiam, mas 
não foram chamados para um 
diálogo com Bolsonaro sobre o 
assunto.

DESAFIO II
Do Rio Grande do Sul, o 

governador Eduardo Leite disse 
que “não é razoável, sensato e 
lógico” o presidente querer que 
os estados façam uma redução 
abrupta do ICMS, enquanto 
o governo federal impõe aos 
governadores despesas maiores.

DESAFIO III
Nem mesmo o governador 

de Minas Gerais, Romeu Zema, 
ultradefensor da redução do 
tamanho do Estado, concordou 
com o presidente da República. 
“Não sou irresponsável. Peguei 
um estado quebrado, com 
rombo de R$ 34,5 bilhões. 
Nesse momento, Minas não 
pode abrir mão de arrecadação. 
É triste, mas a realidade é 
essa”, escreveu, pelo Twitter.

ILAÇÃO
A Advocacia-Geral da 

União fez uma defesa enfática, 
perante a Justiça Federal em 

O apresidente Jair Bolsonaro voltou a responsabilizar os 
estados, nesta quarta-feira (5), pela alta no preço dos com-
bustíveis. E lançou um desafio aos governadores. “Eu zero o 

(imposto) federal, se zerar ICMS. Está feito o desafio aqui. Eu zero o 
(imposto) federal hoje e eles (governadores) zeram ICMS. Se topar, eu 
aceito. Está ok?”, afirmou o presidente. O comentário foi uma reação 
a críticas de governadores sobre a intenção do governo federal de 
alterar a forma de cobrança de ICMS, que é um imposto estadual, 
sobre a gasolina e o diesel.

Desafio aos governadores

Brasília, de Fábio Wajngarten, 
o chefe da Secretaria de 
Comunicação Social do 
governo Jair Bolsonaro. Em 
manifestação no âmbito de 
ação popular movida por 
deputados do PSOL que pedem 
o afastamento do chefe da Pasta, 
advogados da União afirmam 
que ele é alvo de “ilação” e 
“inverídica acusação”.

MINERAÇÃO EM TERRA INDÍGENA
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou nesta quarta-feira 
(5) um projeto de lei para 
regulamentar a mineração e 
a geração de energia elétrica 
em terras indígenas. O texto 
será analisado pelo Congresso 
Nacional. O projeto também abre 
a possibilidade de as aldeias 
explorarem as terras em outras 
atividades econômicas, como 
agricultura e turismo.

MICROCEFALIA
O plenário do Senado aprovou 

nesta quarta-feira (5) a medida 
provisória que concede pensão 
vitalícia no valor de um salário 
mínimo (R$ 1.045,00) para 
crianças que nasceram com 
microcefalia decorrente do zika 
vírus. O benefício será destinado 
às crianças nascidas entre 
1º de janeiro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2019 e que também 
recebem o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

PREVIDÊNCIA
A governadora Fátima 

Bezerra apresentou aos demais 
poderes nesta quarta-feira 
(5) a proposta de reforma da 
Previdência. Também ontem 
estava prevista uma reunião com 
os servidores, mas os sindicatos 
que representam o funcionalismo 
não compareceram.
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O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central 
decidiu nesta quarta-feira (5), por 
unanimidade, reduzir a Selic, a 
taxa básica de juros da economia, 
de 4,50% para 4,25% ao ano.

Este é o quinto corte da taxa 
no atual ciclo, após período de 16 
meses de estabilidade. Com isso, 
a Selic está agora em um novo 
piso da série histórica do Copom, 
iniciada em junho de 1996.

O novo corte da Selic ocorre 
em um momento de preocupa-
ções com o crescimento econômico 
global, após a epidemia do coro-
navírus atingir a China - um dos 
principais parceiros comerciais 
do Brasil.

O Copom se reúne a cada 45 
dias para definir a Selic, buscan-
do o cumprimento da meta de in-
flação, que é fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), ór-
gão formado pelo Banco Central e 
Ministério da Economia.

A meta central de inflação 
para o ano de 2020 é de 4% (com 
tolerância entre 2,5% e 5,5%). No 
caso de 2021, a meta é de 3,75%, 
com margem de 1,5 ponto (2,25% 
a 5,25%). E, para 2022, é de 
3,50%, com margem de 1,5 ponto 
(2% a 5%).

Quando a inflação está alta ou 
indica que ficará acima da meta, 
o Copom eleva a Selic. Dessa for-
ma, os juros cobrados pelos ban-

cos tendem a subir, encarecendo 
o crédito e freando o consumo, 
assim, reduzindo o dinheiro em 
circulação na economia. Com isso, 
a inflação tende a cair.

Com a Selic no menor pata-
mar já visto, o Brasil passou a 
ocupar a nona posição no ranking 
de países com as maiores taxas 
de juros reais (descontada a infla-
ção) do mundo. Levantamento do 
site MoneYou e da Infinity Asset 
mostra que o juro real do Brasil 
está hoje em 0,91%. 

No topo do ranking, que con-
sidera as 40 economias mais rele-
vantes do planeta, estão o México 
(3,20%), a Malásia (2,30%) e a 
Índia (2,28%). Decisão foi anunciada pelo BC nesta quarta-feira (5) e não surpreendeu mercado

Copom diminui taxa básica de juros
para 4,25% e renova mínima histórica
Depois da quinta redução seguida, Selic está em novo piso histórico. Com a decisão do Comitê de Política Monetária, 
Brasil passou a ocupar a nona posição no ranking de países com as maiores taxas de juros reais (sem inflação) do mundo

Selic

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Governo do Estado anunciou  
que a folha salarial de novembro 
de 2018 será quitada no dia 15 de 
fevereiro. O pagamento aos 9.151 
servidores públicos do Rio Grande 
do Norte foi confirmado pela go-
vernadora Fátima Bezerra nesta 
quarta-feira (5). Os salários serão 
pagos a quem recebe acima de R$ 5 
mil, que são os servidores que não 
receberam à época, totalizando R$ 
94,9 milhões.

A quitação de mais uma parte 
dos salários atrasados será possível 
a partir da operação de crédito feita 
pelo Governo junto ao Banco Day-
coval. A negociação antecipa uma 
parte dos royalties da exploração 
de petróleo no Rio Grande do Norte 
a serem recebidos até setembro de 
2022. A operação disponibilizou R$ 
180 milhões aos cofres do Tesouro 
Estadual.

Essa é a segunda folha salarial 
atrasada que o Governo quita desde 
o início de 2019, ainda restando os 
pagamentos de dezembro e o 13º de 
2018. A equipe de gestão financeira 
segue trabalhando para angariar 
novas receitas extras com o objetivo 
de pagar os salários atrasados.

No dia 22 de janeiro, o Governo 
do Estado anunciou, pela primeira 
vez em oito anos, o calendário de 
pagamento dos servidores públi-
cos. Durante 2020, a folha salarial 
seguirá o padrão estabelecido no 

ano passado, com a antecipação 
para quem ganha até R$ 4 mil, 
30% do salário de quem recebe 
acima desse valor e os agentes de 
Segurança Pública entre os dias 14 
e 15 e a quitação do restante ao fim 
do mês. Aqueles que trabalham em 
órgãos com arrecadação própria e 
os servidores da educação que es-
tão na ativa seguem recebendo no 
último dia útil.

Governadora Fátima Bezerra anunciou pagamento durante reunião nesta quarta-feira

Governo confirma data do pagamento 
da folha salarial de novembro de 2018

Empréstimo

José Aldenir/AgoraRN

Deputados vão ao STF pedir 
impeachment de Weintraub

Educação

Um grupo de deputados, 
encabeçado por Tabata Amaral 
(PDT-SP), apresentou  uma 
denúncia no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, por crime de responsabi-
lidade. Os deputados pedem ao 
STF que determine o impeach-
ment de Weintraub.

O pedido será baseado na 
radiografia realizada no Minis-
tério da Educação por uma co-
missão da Câmara que indicou 
paralisia tanto no planejamento 
quanto na execução de políticas 
públicas por parte da pasta co-
mandada por Weintraub.

O colegiado que conduziu a 
vistoria foi presidido por Taba-
ta e teve relatoria do deputado 
Felipe Rigoni (PSB-ES). O de-
putado potiguar Rafael Motta 
também endossou o pedido.

A denúncia cita ineficiência 
na gestão das políticas de al-
fabetização, omissão da pasta 
para fazer uso de R$ 1 bilhão 
resgatados pela Operação Lava 
Jato, falhas no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e inob-
servância do Plano Nacional de 
Educação.

Segundo Tabata, mais de 
20 parlamentares assinam a 
denuncia contra Weintraub. 

“Somos mais de 20 parlamen-
tares pedindo o impeachment 
de Weintraub. Decidimos que 
basta”, disse Tabata.

Os deputados também de-
nunciam suposta ofensa ao 
princípio da impessoalidade. 
No último fim de semana de 
janeiro, Weintraub usou sua 
conta no Twitter para respon-
der diretamente a usuários da 
rede social sobre possíveis er-
ros de correção nas provas do 
Enem e pediu ao presidente do 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), responsável 
pela realização do exame, nova 
análise de um caso.

Ministro Abraham Weintraub

Marcelo Camargo / Agência Brasil

R$ 94,9 mi
NÚMEROS

é o valor que resta ser pago da 
folha salarial de novembro de 2018 
para quem ainda não recebeu, 
segundo o Governo do Estado
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A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte vai investigar a origem 
das mensagens intimidadoras que 
o ex-assessor Isaac Samir diz es-
tar recebendo por telefone e pelas 
redes sociais desde que começou 
a publicar denúncias de supostas 
irregularidades na Câmara Muni-
cipal de Parnamirim.

A informação foi confirmada 
ao Agora RN nesta quarta-feira 
(5) pelo delegado Luiz Gonzaga 
Lucena, da 1ª Delegacia de Parna-
mirim. O delegado afirmou que vai 
solicitar às operadoras de telefonia 
informações sobre os titulares das 
linhas telefônicas de onde teriam 
partido as ligações relatadas por 
Isaac Samir.

O objetivo da ação, segundo 

Lucena, também é apurar de onde 
foram publicadas “fake news” que o 
ex-assessor diz estarem sendo pos-
tadas nas redes sociais envolvendo 
seu nome. A solicitação da quebra do 
sigilo cadastral não depende de auto-
rização judicial, segundo o delegado.

O trabalho de apuração da 
Delegacia de Parnamirim começa 
dias depois de Isaac Samir proto-
colar um boletim de ocorrência na 
Polícia Civil relatando fake news 
nas redes sociais envolvendo seu 
nome.

Ele diz também que recebeu 
ameaças de morte, mas isso não 
consta do boletim de ocorrência que 
ele apresentou às autoridades. Em 
entrevista esta semana ao progra-
ma “A Hora é Agora”, da Rádio Ago-

ra FM, ele compareceu com colete à 
prova de balas. Nesta quarta-feira, 
ele disse que tem mensagens nas 
quais um vereador supostamente 
teria dito que o ex-assessor estaria 
“com os dias contados”.

Nas últimas semanas, Isaac 
Samir vem denunciando supostas 
irregularidades na obra de reforma 
e ampliação da Câmara Municipal 
de Parnamirim. Isso teria motiva-
do as ameaças.

Isaac diz que os serviços, que 
vão custar quase R$ 2,2 milhões 
aos cofres públicos e foram auto-
rizados pelo presidente da Casa, 
vereador Irani Guedes (Republi-
canos), começaram sem licencia-
mento ambiental e sem alvará da 
Secretaria de Meio Ambiente e Ur-

banismo. O ex-assessor questiona 
a necessidade da obra e os valores.

O ex-assessor afirmou que, 
após iniciar as denúncias, começou 
a ser perseguido e que, por causa 
disso, perdeu o cargo de confiança 
que ocupava na Prefeitura de Par-
namirim. No último sábado (1º), 
foi publicada no Diário Oficial do 
Município uma portaria assinada 
pelo prefeito Rosano Taveira que 
exonera Isaac Samir do cargo de 
assessor técnico da Secretaria de 
Planejamento, Finanças, Desen-
volvimento Econômico e Turismo 
(Seplaf).

Segundo o ex-assessor, a de-
missão aconteceu após pelo menos 
14 vereadores pressionarem o pre-
feito a fazê-lo. Ex-assessor da Prefeitura Isaac Samir

Parnamirim: Delegado apura mensagens 
contra ex-assessor que denunciou Câmara
Titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Luiz Gonzaga Lucena, afirmou que vai solicitar às operadoras de telefonia 
informações sobre os titulares das linhas telefônicas de onde teriam partido as ligações relatadas por Isaac Samir

Irregularidades em obra

José Aldenir / Agora RN

Em visita ao Rio Grande 
do Norte, a ex-presidente 
Dilma Rousseff foi recebida 
pela governadora do estado 
Fátima Bezerra, no Centro 
Administrativo, na última 
terça-feira (4). O registro foi 
divulgado nesta quarta (5) 
pela chefe do Executivo.

“De passagem rápida por 
Natal, ontem ela nos fez uma 
visita. Presidenta @dilmabr, 
alegria imensa de tê-la mais 
uma vez ao nosso lado, com a 
leveza de quem está do lado 
certo da história. O Rio Gran-
de do Norte estará sempre de 
braços abertos para recebê-la. 
#coraçãovalente”, disse por 
meio das redes sociais.

Em visita a Natal, 
Dilma Rousseff 
é recebida por 
Fátima Bezerra

Na Governadoria

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou na 
manhã desta quarta-feira (5), 
por unanimidade (16 votos a 
0), um projeto de lei do senador 
Styvenson Valentim (Podemos-
-RN) que obriga a realização do 
exame toxicológico com resul-
tado negativo para aqueles que 
desejem obter posse ou porte de 
arma de fogo.

A proposta tramita em cará-
ter terminativo. Isso significa 
que, se não houver recurso para 
o plenário, seguirá agora direto 
para análise da Câmara dos De-

putados.
“Eu não discordo do direito 

individual da posse de arma, 
mas é preciso ter real necessi-
dade e apresentar capacidade 
psicológica para o uso responsá-
vel. O projeto de lei que propus 
prevê que todos aqueles que 
quiserem adquirir uma arma 
passem por exame toxicológico. 
Me preocupa saber que depen-
dentes químicos também podem 
ter acesso a arma de fogo. Já 
que não se nega o direito ao por-
te, que se analise a capacidade”, 
argumenta Styvenson.

Iniciativa é do senador potiguar Styvenson Valentim (Podemos); proposta vai à Câmara

Dilma, vice Antenor Roberto e Fátima

CCJ do Senado aprova exame 
toxicológico para posse de arma

Vai à Câmara

José Aldenir/AgoraRN

Instagram / Reprodução
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O Carnaval de Natal chega a 
2020 com uma programação di-
versificada para sete polos de folia: 
Ribeira, Ponta Negra, Petrópolis, 
Redinha, Rocas, Centro Histórico 
e Zona Oeste. Serão centenas de 
artistas que se apresentarão nos 
palcos e ruas de Natal, a partir da 
quinta-feira (20), quando a canto-
ra Iza abrir o tradicional Baile de 
Máscaras do Largo do Atheneu.

Segundo a Prefeitura do Natal, 
os gastos públicos com a festa serão 
de R$ 6 milhões - o valor é mesmo 
do ano passado. Em 2019, a festa 
gerou R$ 71,5 milhões em receitas, 
segundo dados da Federação do 
Comércio do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio). 

“Uma tradição que está confi-
gurada na capital potiguar. Esta-
mos fazendo uma das maiores do 
Nordeste e do Brasil. Isso contribui 
para que Natal seja cada vez um 
importante destino turístico para 
eventos”, disse o prefeito Álvaro 
Dias nesta quarta-feira (5), na 
apresentação oficial do Carnaval 
2020, que ocorreu em um hotel da 
região sul de Natal.

O Carnaval 2020 apresenta 
artistas do porte de Alceu Valença, 
Carlinhos Brown, Monobloco, Tony 
Garrido, Antônio Nóbrega, Ricardo 
Chaves, Margareth Menezes, Ro-
berta Sá, Lia de Itamaracá, Duda 
Beat, Daúde, Glória Groove, Zezé 
Motta, Cavaleiros do Forró, Capilé 
e Sérginho, numa festa consolida-

da e aprovada pela população que 
também terá dezenas de blocos 
de rua, troças, escolas de samba, 
tribos de índios e muitas prévias 
incentivadas pela Prefeitura do 
Natal.

O Carnaval de 2020 vai contar 
com apresentações de 49 bandas de 
frevo, 1.151 músicos instrumentis-
tas, 94 atrações de palco com 584 
músicos e intérpretes, 49 Blocos e 
Troças. Somente com estes agru-
pamentos, a estimativa é de que se 
totalize mais de 25 mil foliões.

Quando o assunto é incentivo 
através da Lei Municipal Djalma 

Maranhão, os números não param 
de impressionar. São 20 Prévias de 
Carnaval (blocos) e 15 Blocos in-
centivados englobando 52 mil foli-
ões, além de 14 Escolas de Samba e 
9 Tribos de Índios no Polo Ribeira.

A contratação de artistas locais 
em seus diversos estilos e gêneros 
representa mais de 90% da progra-
mação do Carnaval de Natal. “A 
prefeitura tem investido muito na 
economia criativa, apoiando todas 
as expressões artísticas por todas 
as regiões da cidade. A economia 
criativa pode gerar recursos para 
os cofres públicos”, explicou o pre-

feito Álvaro Dias.
No Polo Rocas, na Zona Leste, 

será dedicado ao samba. No palco 
que será montado na região irão 
passar artistas como o Clube do 
Samba Potiguar, Fobica do Jubila, 
Debinha Ramos (Roda de Samba 
com Marcos Diniz e Adilson Bispo), 
Zorro e Coisas de Samba (Roda de 
Samba com Toninho Melé), Ar-
quivo Vivo (Roda de Samba com 
André da Mata), Ribeira Boêmia 
(Roda de Samba com João Caval-
canti), Luizinho Nobre (Roda de 
Samba com Juliana Diniz), Cores 
do Nosso Samba - Valéria Oliveira  

(Roda de Samba com João Martins 
(Part. Josy Ribeiro e Berthone) e 
Roda de Samba do Raphael Almei-
da - com Paulinho Mocidade (Part. 
Carlos Zens).

O edital para bandas de frevo 
selecionou e apoiou financeiramen-
te orquestras para acompanhar 
blocos e troças, além do fomento 
às Escolas de Samba, Tribos de 
Índios, Rei, Rainha, Corneteiro, 
Figurinista e Coordenador. A Pre-
feitura do Natal contrata também 
atrações musicais consolidadas e 
revelações da nossa música para os 
palcos dos sete Polos. O processo de 
seleção pública contempla também 
escolas de samba, tribos e grupos 
folclóricos.

Os foliões, artistas e produtores 
tem a disposição toda a logística 
e infraestrutura com Segurança 
e Mobilidade. A logística e inves-
timento que fazem o Carnaval 
de Natal um projeto de sucesso 
vai desde a contratação de am-
bulâncias, brigadistas, banheiros 
químicos, seguranças particula-
res, estruturas de gradeamento, 
sonorização, iluminação, palcos e 
camarins.

Além da atuação das Secreta-
rias de Mobilidade, Limpeza Urba-
na, Guarda Municipal, Proteção ao 
Consumidor, Iluminação Pública 
adicional, articulação institucional 
com as Polícias Militar e Civil para 
dar segurança aos foliões e agre-
miações carnavalescas.

Prefeito Álvaro Dias (MDB): “Carnaval contribui para que Natal seja cada vez um importante destino turístico para eventos”

Prefeitura do Natal divulga programação 
dos polos de folia para o Carnaval 2020
Serão gastos R$ 6 milhões com as festas de 2020, o mesmo valor que foi gasto no mesmo perído do ano passado; polos 
carnavalescos terão show com Alceu Valença, Carlinhos Brown, Monobloco, Tony Garrido, Ricardo Chaves, entre outros

Agenda

José Aldenir / Agora RN

POLO PONTA NEGRA  DATA ATRAÇÃO/SHOW HORA
SEX 21/02/2020 Banda Dubê 18h
Luizinho Nobre 20h
Alceu Valença 22h
SAB 22/02/2020 Rosa de Pedra 20h
Carlinhos Brown 22h
DOM 23/02/2020 Priscila Braw 20h
Monobloco 22h
SEG 24/02/2020 Banda Submarino Amarelo 18h30
Antônio Nóbrega 20h30
Ricardo Chaves 22h30
TER 25/02/2020 Banda Detroit (Pranchão saindo do Praia 
Shopping) 16h
Sueldo Soaress 20h
Margareth Menezes 22h

POLO PETRÓPOLIS
QUI 20/02/2020 Cortejo 17h
Lia de Itamaracá (Part. Carlos Zens) 19h
Jaina Elne 20h30
IZA 22h30
SEX 21/02/2020 Ivando Monte 17h30
4º Concurso Dosinho de Marchinhas Carnavalescas 19h30
Almério 21h30
SAB 22/02/2020 Nação Zambêracatu 17h20
Bandíssima 18h
Du Souto 19h20
Orquestra Greiosa 20h40
Duda Beat 22h10
DOM 23/02/2020 Andiara Freitas 19h30
Roberta Sá 21h30

SEG 24/02/2020 Don Cardoso & Seus Metais 19h30
Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério 
21h30
TER 25/02/2020 Soanata (Palco Praça das Flores) 16h
Dodora Cardoso 17h30
Rildo Lima 19h30
Tony Garrido e Banda 21h30
                                                                                                                                                                                 
POLO CENTRO HISTÓRICO (Palco Beco da Lama)                                                  
SEX 21/02/2020 Ângela Castro 19h
Skarimbó 21h
SAB 22/02/2020 Jamilly e a Caixinha de Música 17h
Bloco Sabbath 19h
Zeca Brasil (Palco Zé Reeira) 20h
Fuxico de Feira 21h
DOM 23/02/2020 João Batista do Fama (Palco Kengas) 16h
Desfile das Kengas - Dj Samir 18h
Glória Groove (Palco Kengas) 20h
SEG 24/02/2020 Coco Juremado RN As Flechas 17h
Alana Araújo Banda 19h
Daúde 21h
TER 25/02/2020 Baile do Mc Priguissa 17h
Nailson Santos 19h
Zezé Motta 21h
Yrahn Barreto (Bar do Naldo) 21h
                                                                                                                                           
POLO ROCAS                                                                                                                    
SEX 21/02/2020 Clube do Samba Potiguar 20h30
Fobica do Jubila 22h30
SAB 22/02/2020 Debinha Ramos - Roda de Samba com 
Marcos Diniz e Adilson Bispo 16h

SEG 24/02/2020 Zorro e Coisas de Samba - Roda de 
Samba com Toninho Melé 16h
Arquivo Vivo - Roda de Samba com André da Mata 18h30
Ribeira Boêmia - Roda de Samba com João Cavalcanti 21h
TER 25/02/2020 Luizinho Nobre - Roda de Samba com 
Juliana Diniz 16h
Cores do Nosso Samba - Valéria Oliveira  - Roda 
de Samba com João Martins (Part. Josy Ribeiro e 
Berthone) 18h30
Roda de Samba do Raphael Almeida - com Paulinho 
Mocidade (Part. Carlos Zens) 21h

POLO REDINHA (Palco Cruzeiro)                                                                                      
SEX 21/02/2020 Itanildo Show e Banda 19h
Banda Luau 21h
SAB 22/02/2020 RN Autoral no Trampolim da Folia 19h
Gabriel Ciríaco 21h
DOM 23/02/2020 Igor Dantas 19h
CPI da Folia 21h
SEG 24/02/2020 BEX 19h
Dudu Galvão 21h
TER 25/02/2020 Cristiane Velassy 19h
Laryssa Costa 21h
       
POLO REDINHA (Palco Buiú)                                                                                      
SEX 21/02/2020 Banda Panka de Bakana 20h30
Saia Rodada 22h30
SAB 22/02/2020 Rodolfo Amaral 20h30
Cavaleiros do Forró 22h30
DOM 23/02/2020 Nara Costa 20h30
Babado Novo 22h30

SEG 24/02/2020 Isaque Galvão 20h30
Banda Grafith 22h30
TER 25/02/2020 Alphorria 20h30
Serginho (ex Pimenta Nativa) 22h30
         
POLO OESTE
SAB 22/02/2020 Circuito Musical (Pranchão saindo do 
Conselho Comunitário do Bairro Nazaré) 16h
Cavaleiros do Forró 20h
Naldinho Cunha 22h
DOM 23/02/2020 Robson Paiva 18h
Banda Preta 20h
Capilé 22h
SEG 24/02/2020 Litto Lins 18h
Som e Balanço 20h
Banda Nagibe 22h
TER 25/02/2020 Banda Nana Neném 18h
Serginho (ex Pimenta Nativa) 20h
                                                                                                                                                                                                   
POLO PRAIA - PRANCHÃO PRAIA                                                                                
DOM 23/02/2020 Banda Detroit 15h
Perfume de Gardênia 17h
SEG 24/02/2020 Banda Detroit 15h
Banda Dubê 17h
                                                                                                                                     
POLO RIBEIRA                                                                                                                  
SAB 22/02/2020 Desfile das Tribos de Índios 18h
Desfile das Escolas de Samba do Grupo Acesso 20h
Desfile das Escolas de Samba do Grupo B 23h
DOM 23/02/2020 Desfile das Escolas de Samba do Grupo 
A 20h

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020 EM NATAL
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Desde que o coronavírus surgiu na China 
o governo brasileiro tem feito um bom 
trabalho para proteger a população, 

inclusive contra grave pandemia, por exemplo. 
Até já comprou mais de R$150 milhões em 
materiais como seringas, medicamentos, máscaras 
etc. Mas o Ministério da Saúde e a Secretaria de 
Comunicação batem cabeças e não se entendem, 
escondendo as providências com medo de alarmar 
a população. Não percebem que pânico é o filho 
da desinformação. As abordagens são distintas. A 

Secretaria de Comunicação (Secom) prefere esperar 
eventual infectado no Brasil para começar a agir. O 
Ministério da Saúde defende estratégia diferente: 
“é melhor prevenir contra o fogo do que gritar 
quando o fogo já começou”, diz uma fonte. Para 
a Saúde, não se pode esperar o aparecimento de 
infectados para orientar a população sobre o que 
deve ser feito no combate ao vírus. O governo 
teve cuidados extraordinários, na preparação do 
resgate dos brasileiros na China. Mas fez a opção 
de esconder isso dos brasileiros.

Coronavírus: governo se preparou, mas não conta

PODER SEM PUDOR

A BATALHA DE ITARARÉ
O ex-presidente FHC ainda se diverte quando 

lembra o dia em que destacou o embaixador Júlio 
César Gomes dos Santos, aquele do escândalo Sivam, 
para atuar como mediador de uma crise Peru-Equador. 
“Engalanado e investido de poderes plenipotenciários”, 
recordou-se FHC, divertido, papeando com amigo, “ele 
não pôde cumprir a missão: acabou protagonizando 
uma autêntica Batalha de Itararé, aquela que não 
houve.” É que, ao desembarcar, o diplomata foi 
acometido de uma diarreia que durou cinco dias.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ICMS PORNOGRÁFICO
Bolsonaro desafiou 

governadores a zerar o ICMS 
dos combustíveis, em troca do 
fim dos impostos federais. Se 
não encaram essa, poderiam 
ao menos reduzir a carga 
tributária pornográfica de 30% 
sobre cada litro. 

OS BRAVOS DA FAB
E os onze da FAB que vão 

à China resgatar brasileiros, 
hein? Homens e mulheres que 
deixaram as famílias para 
ir ao lugar de onde ninguém 
quer se aproximar. Merecem 
condecoração por bravura, no 
mínimo.

 
PARAGUAIOS NA BRONCA

Primeiro ministro de 
Bolsonaro a visitar o Paraguai, 
Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) teve de ouvir 
reclamações sobre a redução 
de negócios com o Brasil, hoje 
o terceiro parceiro comercial 

Nós sempre fomos 
obstáculo para 
o socialismo”

Jair Bolsonaro

sobre o ódio que ele percebe da 
esquerda aos militares

“

Divulgação

daquele país.
 

ERA SÓ CAMPANHA
Ao contrário da “grande 

imprensa” brasileira, que subiu no 
palanque do Partido Democrata 
para macaquear colegas 
americanos, esta coluna avisou que 
não havia chance de Donald Trump 

sofrer impeachment.
 

PROFISSÃO MENTIRA
Circula um vídeo em que 

a “documentarista de ficção” 
inscrita no Oscar mente na TV 
pública americana sobre o Brasil, 
Bolsonaro, campanha de 2018 e 
quadrilheiros do seu partido, o 
PT. Maior cara de pau.

TST MANDOU BEM
Foi animadora a decisão do 

Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) de não reconhecer “vínculo 
empregatício” de motoristas 
do Uber, diante do frequente 
justiçamento de empregadores 
por motivação ideológica. 

PELEGADA NUNCA MAIS
Em Brasília, a deputada 

Arlete Sampaio (PT) contou 
que sindicalistas apresentarão 
uma “opção” à privatização da 
CEB, estatal de energia que 
eles quebraram. Ainda bem que 
ninguém leva a pelegada a sério.

Recesso retardou oferta de empregos para jovens
Juristas fizeram alertas sobre as consequências do marasmo e da vida boa de parlamentares 

(com férias de quase dois meses) na oferta de empregos para os mais jovens. É que a medida 
provisória 905, que criou o Contrato Verde Amarelo, e serviu de base para planejamento de 
custos de empresas, ainda não foi convertida em lei e pode “gerar insegurança jurídica” nos 
negócios e desestimular novos investimentos.

Além da folga de 48 dias até o dia 3, há o recesso de 15 dias em julho.

OLHA O PROBLEMA
Caso a MP não vire lei, as contratações devem 
seguir normas antigas, mas será motivo de 
judicialização entre empresas e empregados.

CONTRATAÇÕES VÃO SOFRER
“As empresas se organizaram para ter um 
custo com as novas regras e sem virar lei, 

altera a programação”, alerta o advogado 
Peterson Vilela.

AINDA HÁ TEMPO
Para o advogado trabalhista Leonardo 
Gonzalez, a situação ainda não é grave. Ele 
diz ser “mais prudente” aguardar prazo de 
validade da MP.

Apesar da preocupação com a 
eventual chegada do coronavírus 
ao Brasil, outro tipo de agravo 
respiratório – mais simples e co-
mum – segue fazendo vítimas e 
chamando a atenção dos serviços 
públicos: a gripe, dos tipos A e B. 
O Rio Grande do Norte registrou 
71 mortes causas por estas cepas 
de vírus entre os anos de 2009 até 
2019, segundo dados pelo Ministé-
rio da Saúde.

O número representa os óbitos 
em unidades hospitalares do Esta-
do – públicos, privados e filantró-
picos. De acordo com os dados de 
morbidade hospitalar do Ministé-
rio, o Rio Grande do Norte regis-
trou – dados referentes aos meses 
de janeiro a novembro – um total 
de 9 mortes causadas pela gripe 
em 2019.

Em comparação com outros 
estados da região Nordeste, o Rio 
Grande do Norte teve o terceiro 
menor registro de óbitos, ficando 
atrás de Piauí (1) e Sergipe (2). Em 
contrapartida, o Ceará contabili-
zou 88 mortes no ano passado.

No passado, ainda de acordo 
com os números, 138 pessoas fo-
ram atendidas em hospitais em 
razão de problemas relações com 
o vírus influenza em hospitais. O 
custo de internação das pessoas 
atendidas com o vírus foi de R$ 116 
mil. Ao longo dos últimos 10 anos, 
as unidades hospitalares atende-
ram 2.819 pessoas infectadas com 
influenza.

“O vírus que mais mata em todo 
o mundo ainda é o da gripe. Causa 
mortes na China, Alemanha, Es-
tados Unidos, Brasil, ou seja, em 
todos os lugares do planeta. Nosso 
foco tem que ser na prevenção, em 
ações para evitar o contágio, como 
a vacinação”, diz o secretário ad-
junto da Saúde, Petrônio Spinelli.

Segundo o Ministério da Saúde, 
a campanha de vacianção contra a 
gripe será realizada de 13 de abril 

a 15 de maio. Para 2020, a popula-
ção de 55 a 59 anos foi adicionado 
ao grupo prioritário.

Em razão do surto global do co-
ronavírus (2019-nCoV), o Rio Gran-
de do Norte foi a primeira unidade 
federativa a construir um plano de 
contingência e um protocolo clínico 
para atender casos da doença. O 
instrumento irá proporcionar uma 
orientação a todas as equipes de 
saúde que receberão os possíveis 
doentes infectados pelo vírus. “Nós 
temos um plano de contingência 
para casos suspeitos. Temos hos-
pitais designados para atender os 
doentes. O Hospital Maria Alice 
Fernandes vai cuidar das crianças; 
já o Hospital Giselda Trigueiro vai 
receber adultos”, detalha Petrônio 
Spinelli.

O Ministério da Saúde ainda 
não determinou o bloqueio ou con-
trole excessivo da entrada de pas-
sageiros nos portos e aeroportos, 
mas já existem planos de contin-
gência específicos e fluxos deter-
minados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Inicialmente os hospitais de 
referência para atendimentos dos 
possíveis casos suspeitos são o 
Giselda Trigueiro e Maria Alice 
Fernandes em Natal. Caso neces-
sário, também serão inseridos os 
hospitais Rafael Fernandes, em 
Mossoró, e Telecila Freitas Fontes, 
em Caicó.

De acordo com André Pru-
dente, infectologista e diretor do 
Hospital Giselda Trigueiro, as me-
didas de prevenção ao coronavírus 
se assemelham ao vírus da gripe 
influenza. “É importante lavar as 
mãos frequentemente com água e 
sabão, evitar tocar nos olhos, nariz 
e boca com as mãos não lavadas, 
evitar contato próximo com pesso-
as doentes, ficar em casa quando 
estiver doente, cobrir a boca e nariz 
ao tossir ou espirrar com um lenço 
de papel”, encerra.

Campanha de vacinação contra gripe será iniciada em 13 de abril no Brasil

Gripe matou 71 pessoas
no RN nos últimos 10 anos, 
aponta Ministério da Saúde

Cuidados

José Aldenir / Agora RN

Número representa os óbitos em hospitais
do RN – públicos, privados e filantrópicos
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O planejamento urbanístico é 
fundamental para a prevenção de 
problemas na infraestrutura das 
cidades. Segundo o presidente da 
Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales, o ano de 2020 será impor-
tante para a definição de ações 
para o reordenamento urbano de 
Natal. A entidade também defen-
de a inclusão de ambiente propício 
para o empreendedorismo nas dis-
cussões para a Revisão do Plano 
Diretor de Natal.

“O exercício do planejamento é 
fundamental para a construção de 
soluções e, muito especialmente, 
para prevenir problemas no futu-
ro”, diz Amaro Sales. A Fiern será 
uma das participantes do Seminá-
rio Internacional Agora Natal, or-
ganizado pelo Grupo Agora RN de 
Comunicação. O evento vai contri-
buir para os debates relacionados 
com ações urbanísticas, planeja-
mento da mobilidade e de reorde-
namento dos espaços urbanos.

A programação é gratuita e 
toda a sociedade está convidada a 
participar das discussões. “Assim, 
saúdo a iniciativa do Grupo Agora 
RN em nos ajudar a refletir sobre 
urbanismo, mobilidade e susten-
tabilidade, sobretudo, agora que o 
Plano Diretor de Natal está sendo 
reavaliado”, pontua o presidente 
da Fiern.

O Seminário Internacional vai 
trazer contribuições para os deba-
tes relacionados com a Revisão do 
Plano Diretor da capital potiguar. 
De acordo com Roberto Serquiz, 
presidente da COEMA (Comissão 
Temática do Meio Ambiente da 
FIERN), o evento aborda um tema 
que, na visão dele, é urgente para 
Natal. “Estamos há doze anos em 
atraso na revisão do Plano Diretor. 
Essa revisão é essencial para avan-
çarmos na nossa competitividade. 
Uma cidade turística não pode 
passar tanto tempo para atualizar 

seu Plano Diretor. Por isso, esse 
seminário vem em um momento 
tão propício, ao trazer especialistas 
e pessoas capacitadas ao debate”, 
discorre.

Ainda de acordo com Roberto 
Serquiz, a discussão sobre o Plano 
Diretor deve ser feita com raciona-
lidade, em um processo participati-
vo, envolvendo todos os atores, com 
serenidade e sem viés ideológico. 
“Os aspectos técnicos devem ser 
levados em consideração, visando a 
qualidade de vida e um ambiente 
adequado ao empreendedorismo. 
É isto que a classe empresarial 
precisa: regras claras, segurança 
jurídica, transparência e um am-
biente adequado. E o Plano Diretor 
também deve ir nesta direção. Es-
se seminário certamente terá dis-
cussões neste sentido e será uma 
oportunidade para aprofundarmos 
essa discussão fundamental para a 
cidade”, comenta.

O Seminário Internacional 
Agora Natal vai trazer nomes im-
portantes da arquitetura e urba-
nismo. Entre eles, está o arquiteto 
Gustavo Rocha, superintendente 
de Infraestrutura do Porto Digital 
do Recife, que vai trazer a palestra 

“Urbanismo e tecnologia, o caso do 
Porto Digital do Recife”. A região 
no entorno do terminal portuário 
era, até a década de 2000, conhe-
cida pela degradação econômica, 
mas foi requalificada de forma 
acelerada em termos urbanísticos, 
imobiliários e de recuperação do 
patrimônio histórico edificado.

A segunda palestrante será 
Maria Cristina Trovão Santana, 
arquiteta e urbanista, coordena-
dora de Uso do Solo do Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Curitiba (Ippuc). Ela vai 
apresentar o tema “Urbanismo e 
Mobilidade – Curitiba e os eixo de 
Mobilidade”.

A última palestra será do ar-
quiteto português Manuel Salgado, 
que atualmente presidente da So-
ciedade de Reabilitação Urbana de 
Lisboa (SRU). Ele também foi vere-
ador do Urbanismo e Reabilitação 
Urbana da Câmara Municipal de 
Lisboa até 2019. O profissional vai 
trazer as soluções promovidas para 
o Rio Tejo, na capital portuguesa, 
que foram responsáveis por melho-
rias urbanísticas do rio e que, nos 
últimos anos, vem atraindo cada 
vez mais moradores e turistas.

Presidente da Fiern, Amaro Sales: “planejar é fundamental para construir soluções”

Planejamento urbano deve incluir 
o empreendedorismo, diz Amaro
Seminário Internacional Agora Natal, que acontece no dia 12, vai trazer 
contribuições para os debates sobre a Revisão do Plano Diretor de Natal

Discussão

José Aldenir / Agora RN

Seminário Internacional Agora Natal

Palestrantes:

Gustavo Rocha (Recife/PE)
Palestra: Urbanismo e
tecnologia, o caso do
Porto Digital do Recife

Manuel Salgado
(Lisboa/Portugal)
Palestra: Transformações
Urbanas no Rio Tejo

 

Maria Cristina (Curitiba/PR)
Palestra:  Urbanismo e
Mobilidade – Curitiba e os
eixos de Mobilidade

Quando? 12 de fevereiro, das 14h às 18h

Onde? Hotel Escola Barreira Roxa

Como se inscrever? Gratuita, no Sympla

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MIL MINÉRIOS LTDA, CNPJ nº 05.752.706/0001-23, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação 
da Licença de Operação – RLO, para extração de granito ornamental, localizada na Fazenda Pau 
D’ arco, s/n, zona rural, Cruzeta-RN.

Ernani Scheuer
Engenheiro de Minas/Procurador  

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, CNPJ: 08.167.306/0001-49, torna público que es-
tá requerendo  ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA Licença Simplificada para a Pavimentação em paralelepípedos  na continuação da Av. Isabel 
Gondim (acesso 2º Conj. Lot. Alto da Floresta e 3º Conj. Lot. Alto do Coqueiral), Nísia Floresta, RN.

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito Municipal

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, CNPJ: 08.167.306/0001-49, torna público que 
está requerendo  ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA Licença Simplificada para a Pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas 
de Nísia Floresta (Trecho em Búzios e Trecho 3 ligando Alcaçuz/Pirangi do Sul, Nísia Floresta, RN.

Daniel Gurgel Marinho Fernandes
Prefeito Municipal        

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

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

SETA ENGENHARIA S/A 
Requerente/Proprietário

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: o Sr. JOSÉ LUIS ROJO, argentino, casado, comerciante, portador do CPF/MF n° 700.755.414-
83 e RG Argentino de n° 11750396, e sua esposa, a Sra. ADRIANA GLADYS DI NARDO, argentina, em-
presaria, portadora do CPF/MF n° 701.068.574-60 e RG Argentino de n° 14.180.932, ambos residentes e 
domiciliados na Boulevar Rondeau, n° 1801, Rosário, Caixa Postal 2000, Santa-Fé, Argentina, que vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia 
da Pipa, Tibau do Sul-RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 257,00m² (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados). Imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.022.05.1418.0008.6 e sequencial n° 
1.003401.3, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 9,00m, com a Travessa do 
Sol; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 29,55m, com o Sr. Adriano Caetano do Nascimento; Ao Sul, do ponto 
P3 ao P4 com 8,47m, com o Sr. Jorge Manoel Santos Bravo Costa; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 29,54m, 
com a Sra. Adriana Gladys di Nardo.  Seguindo as seguintes Coordenadas Geográficas de GPS PARA UTM: 
P1- X=273683,16 Y=9310065,09  P2- X=273681,35 Y=9310057,70  P3- X=273694,33 Y=9310039,32  P4- 
X=273692,50 Y=9310035,63. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA/RN com ART n° 
RN20190277735.  Imóvel não registrado junto ao registro de imóveis de Tibau do Sul/RN.   Os requerentes 
alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, sendo apresento o rol de documentos, 
que seguem em anexo ao presente oficio. O valor atribuído a este imóvel é R$ 29.000,00
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Jorge Manoel Santos Bravo Costa, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo ma-
nifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a 
identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes 
ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)
Tibau do Sul/RN, 06.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 6 de fevereiro de 2020 a 12 de fevereiro de 2020 (exceto ofertas de 2 e 4 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,69
MAÇO

R$0,69
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 6/2/2020 A 7/2/2020

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 6/2/2020 A 12/2/2020OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 6/2/2020 A 9/2/2020

Laranja-Pera
Granel

Cebola branca
Granel 1,89

KG

R$1,49
KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB

A 
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O
M

 M
O

D
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A
Ç

Ã
O

BEBA COM MODERAÇÃO

4,93
GARRAFA

R$

Energético 
Safadão
Garrafa c/ 2L

Sem cartão Makro: R$ 5,19 garrafa

Alface 
crespa 0,89

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel

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

KG

R$1,99
BDJ.

R$

Cará
Granel 3,19

KG

R$

Filé de peito de 
frango congelado 
Seara 
Pacote c/ 1kg

Capa de 
fi lé bovino   
Peça, 
a partir de 19,99

KG

R$ 22,90
PCT.

R$

Linguiça tipo 
calabresa Nobre
Pacote c/ 2kg

Cobertura cremosa 
Moinho
Unidade c/ 1,5kg

7,99
UNID.

R$ Queijo 
mussarela 
Biana
Peça

Jerked beef 
dianteiro 2000
Pacote c/ 1kg

18,99
KG

R$

23,90
PCT.

R$ 33,90
PCT.

R$ 21,90
KG

R$

12,99
UNID.

R$ 10,89
EMB.

R$

11,89
PCT.

R$

2,99
UNID.

R$ 0,67
GARRAFA

R$ 1,89
LATA

R$

5,35
KG

R$ 5,89
UNID.

R$

2,19
LATA

R$

Leite UHT Elegê
Unidade c/ 1L

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 250ml

Cerveja Skol
Lata c/ 350ml

Mortadela tubular 
Sadilar
Peça

Manteiga 
Venturosa
Unidade c/ 200g

Cerveja Devassa 
Puro Malte
Lata c/ 350ml

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 
IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Margarina Primor 
Unidade c/ 3kg

15,89
UNID.

R$ Hambúrguer 
Faroeste Aurora
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g 21,90

EMB.

R$

26,90
UNID.

R$16,69
EMB.

R$

1,79
PCT.

R$

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

Farinha de 
trigo especial 
Senhorita 
Pacote c/ 1kg

Açúcar 
demerara m&k 
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$ 2,29
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Café Santa Clara 
Pacote c/ 250g

3,79
PCT.

R$

Ervilha Aro
Unidade c/ 200g

1,49
UNID.

R$

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

1,75
UNID.

R$ 2,95
UNID.

R$

6,95
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Bombom sortido Garoto
Unidade c/ 250g

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional leve 
16, pague 15 rolos c/ 30m

Copos brancos 
descartáveis Max
Embalagem c/ 100 unidades 
para 200ml

Lava-roupas Ariel
Unidade c/ 3L

2,79
EMB.

R$

Salsicha hot dog 
congelada Seara 
Pacote c/ 5kg 

Queijo coalho Ioga 
Peça

Azeite extra 
virgem Borges 
Unidade c/ 500ml

Bebida láctea 
Italakinho
Unidade c/ 200ml

0,65
UNID.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 1,5L

Massa comum 
espaguete Gostoso
Pacote c/ 500g

1,39
GARRAFA

R$

1,55
PCT.

R$

Flocão 
Nordestino
Pacote c/ 500g

0,95
PCT.

R$

Molho de 
tomate Primor
Unidade c/ 340g

1,09
UNID.

R$ Sardinha Gomes 
da Costa
Unidade c/ 84g

Catchup ou 
Mostarda 
Predilecta
Embalagem c/ 
192 sachês c/ 7g2,75

UNID.

R$

3,39
PCT.

R$ 7,99
PCT.

R$7,89
UNID.

R$ 0,69
UNID.

R$ 3,95
EMB.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Detergente 
Pó Invicto 
Superação
Pacote 
c/ 2kg

Batata Pringles
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 114g

Sabonete 
Flor de Ypê
Fragrâncias, 
unidade c/ 90g 

Papel 
Higiênico 
Folha 
Simples 
Floral
Embalagem 
promocional 
leve 8 pague 
7 c/ 30m

Fralda Huggies Turma da Mônica
Diversos tamanhos, pacote hiper

49,90
PCT.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade 
p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$ 16,49
RESMA

R$ 49,90
UNID.

R$

Papel A4 Allmax
Resma c/ 500 folhas

Alimento para 
cães Coby 
Unidade c/ 18kg 

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

249,90
UNID.

R$

Fo
to

 il
us

tr
at

iv
a.

 N
ão

 a
co

m
pa

nh
a 

ro
da

.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

82,56
GARRAFA

R$

Whisky Johnnie 
Walker Red 
Label 
Garrafa c/ 1L

Sem cartão Makro: R$ 86,90 garrafa

Pneu Direction Touring
165/70R13 79T 
79T165/70R13 83T 
ou 175/70 R13 82T

189,90
UNID.

R$

18,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 24,99
CADA 

PARCELA

R$

10x
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7 c/ 30m

Fralda Huggies Turma da Mônica
Diversos tamanhos, pacote hiper

49,90
PCT.

R$

Copo de chopp 
Munich 7109
Unidade 
p/ 200ml 

2,99
UNID.

R$ 16,49
RESMA

R$ 49,90
UNID.

R$

Papel A4 Allmax
Resma c/ 500 folhas

Alimento para 
cães Coby 
Unidade c/ 18kg 

Pneu Direction Touring
175/65R14 82T

249,90
UNID.

R$

Fo
to

 il
us

tr
at

iv
a.

 N
ão

 a
co

m
pa

nh
a 

ro
da

.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

82,56
GARRAFA

R$

Whisky Johnnie 
Walker Red 
Label 
Garrafa c/ 1L

Sem cartão Makro: R$ 86,90 garrafa

Pneu Direction Touring
165/70R13 79T 
79T165/70R13 83T 
ou 175/70 R13 82T

189,90
UNID.

R$

18,99
CADA 

PARCELA

R$

10x 24,99
CADA 

PARCELA

R$

10x



QUINTA-FEIRA, 06.02.2020Geral10



QUINTA-FEIRA, 06.02.2020 Geral 11
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ESVE
SUBMARINO
QALPISTE

GURUESTE
ERRCOAR

ARRUELADE
DAISAPIOS

REMESSAST
DARAZECA
IDCHEIRAR

TROCAIEM
EELATEM

VIADUTOAP
TERMINAÇÃO

RABOMAJOR

Forças
políticas
opostas

(?)-mail,
correio da
internet

Sanduíche
de rosbife
com pão
francês

O que tem
madras-

ta ou
padrasto

Veículo que
se move
debaixo
da água

Comida
de passa-

rinhos

Sobra-
ram

Peça
entre a

porca e o
parafuso

Posto em
versos

Andei por
cima de 

Ellen Roc-
che: atuou
em "Haja
Coração"

Rito
funerário

comum na
Índia

(?) Balei-
ro, com-
positor
da MPB

Idem
(abrev.)

Língua
dos nomes
científicos
das plantas

Prefixo 
de "embe-

lezar"

Agência
Espacial
Brasileira

(sigla)

Número 
de pés 
do Saci

Arnaldo
Jabor,

cineasta

Superior
do capi-
tão, no
Exército

Cauda

Parte final
de uma
palavra

De + aí
(Gram.)
Envio 
(pl.)

Colocar

Material
como o
ferro

Farejar 
Madeira
nobre de
móveis

A voz da 
coruja (pl.)
Fruto da
oliveira

O leste

Efeito do
porre

Passar no
filtro (café)

As, em
espanhol

Carimbo
de passa-

portes
Traça

Cobertura 
de casebre

Mililitro
(símbolo)

Ao deus-
(?): aban-

donado
(dito)

A 17a letra
Mestre

espiritual
hindu

Altera;
substitui

Ponte sobre
estradas

3/las. 4/guru. 5/cedro. 7/arruela — enteado — ressaca.

HORÓSCOPO

Promessa de vida profissional agitada hoje. 
Os astros avisam que o dia pode parecer 
bastante complicado, mas recomendam 
que você olhe para frente com otimismo 
e confiança de que tudo vai dar certo. 

 No trabalho, o astral deve causar 
um pouco de cansaço e indisposição 
com superiores. Nas finanças, tenha 
sabedoria com o uso de seu dinheiro. Na 
saúde, beba mais água. 

Na família, o ambiente está conturbado 
pelo excesso de trabalho e ocupação de 
todos. A maioria não está tendo muito tempo 
disponível para o outro. Mas a sua liderança e 
o seu papel firme e forte serão um exemplo. 

Na vida profissional, não se abale com a 
demora nos resultados que você tanto espera. 
Na vida financeira, dose os gastos para que 
nada te falte. Hoje também pode rolar uma 
reunião em família, que pode ser conturbada.

Os astros pedem que você aposte na 
sensatez e na diplomacia para evitar 
conflitos. Seu poder criativo e espírito de 
colaboração estão em alta. Na vida tudo é 
uma troca, por isso, dê o melhor de si aos 
mais próximos e receba na mesma medida. 

Os astros sugerem correria nas tarefas de 
trabalho e recomendam que você termine 
o que precisa, mas de forma bem feita. No 
campo financeiro, a grana pode ficar meio 
curta hoje: segure os gastos. Na saúde, a 
recomendação é não abusar do álcool. 

Câncer, o recado dos astros para você é que 
tenha cuidado com a impulsividade, porque 
hoje há tendência a perder oportunidades 
com isso. Nas finanças, promessa de lucros 
ou ganhos inesperados. No ambiente 
familiar.

Os astros avisam que a quinta-feira vai 
começar agitada para você, Capricórnio. 
O nervosismo e a falta de tranquilidade 
de sua parte podem piorar ainda mais a 
situação, especialmente na convivência 
com os mais íntimos. 

O dia é especial para cuidar das suas 
finanças, do seu trabalho e de interesses 
financeiros. Leve as coisas a sério e 
cumpra seus deveres à risca, sem titubear. 
Assim vai conservar o crédito e o prestígio 
profissional. 

Aquário, hoje o dia requer um pouco mais 
de calma, um pouco mais de alma. Pare 
um pouco para pensar, medite e ouça a voz 
do seu coração. Tenha bom senso e faça 
justiça. Rezar faz bem e pode abrir um novo 
caminho na sua vida e em seu interior. 

QUI - Na vida financeira, promessa de 
estabilidade. Para hoje, priorize seus 
interesses e renove-se naquilo que faz e 
terá mais chance de fazer sucesso e vencer 
as dificuldades. 

Você está passando por uma fase de inferno 
astral e o dia traz energias negativas que 
podem atrair a ação de gente invejosa e que 
faça intrigas. Essas pessoas farão tudo para 
colocar você em uma situação delicada.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Luisa decide mostrar a carta de Alice para 
Marcelo. Pendleton pede que Luisa passe 
alguns dias em sua casa para cuidar das 
meninas enquanto ele viaja. Yasmin escuta 
Raquel falar que é verdadeira Dark Lady. 
João fica com ciúmes de Eric e Poliana. Iure 
pede desculpas a Sophie pela atitude rude 
de seu pai. Fernanda vê Débora e Afonso 
conversando. Depois da descoberta, Bento 
foge. Preocupada, Ruth alerta a todos sobre 
o sumiço de Bento. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Ermelinda distribui as tarefas dos sítios para 
Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara. 
Ermelinda se preocupa com o interesse de 
Zezinho por Alexia/Josimara. Juan tenta 
confortar Mário. Téo lamenta a morte de 
Alexia/Josimara. Luna/Fiona se emociona ao 
ver fotos de Helena no computador. Luna/
Fiona revela a Kyra/Cleyde que está decidida 
a procurar Helena para saber o motivo de a 
mãe tê-la abandonado. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Magno é libertado e visita Betina. Magno 
afirma que se afastará de Betina. Todos 
comemoram a volta de Magno. Érica 
alerta Ryan sobre o perigo do sucesso. 
Álvaro ameaça Vitória. Davi visita Amanda 
na prisão. Verena consegue um emprego 
no bar onde Marina trabalha. Vitória e Raul 
se aproximam. Miranda se encontra com 
Daniel. Leila e Magno se beijam. 

No vilarejo, Isabela vê na internet 
o sucesso de C1R e decide que irá 
aprender a cantar de qualquer jeito. 
Meire descobre que Dinho é a pessoa 
que roubou seu dinheiro. O sobrinho 
entra em desespero e justifica que está 
sendo ameaçado por Navarro. Meire 
diz que quer se encontrar pessoalmente 
com Navarro para ver se ele possui peito 
para lidar com ela.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES E UM RESGATE
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Globo garante que ainda tem 
nos filmes um grande negócio

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

Canal 1
A TV Globo, através da sua Comunicação e di-

ferentemente do que pensa a coluna, assegura que 
o investimento em filmes continua como uma das 
prioridades da programação.

E com a audiência crescendo ao longo dos anos.
Também informa que, há mais de uma década, 

mantém as mesmas oito sessões de cinema, exibin-
do cerca de 900 filmes por temporada, por meio de 
contratos com todos os estúdios americanos, bem 
como os maiores do mercado independente.

Em 2019, segundo a nota, foram levadas ao ar 
114 produções brasileiras e que, ainda no ano pas-

sado, 198 milhões de pessoas assistiram a um dos 
seus filmes, enquanto 98 milhões pelo menos um 
por semana.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas aqui, 
quando se fala em filmes na televisão, a referência 
não é feita só ou diretamente à TV Globo. Mas tam-
bém ao SBT, Record, Rede TV!, Band etc., que há 
tempos se desinteressaram em manter contratos 
milionários com as grandes distribuidoras. E isto, 
claro, sem deixar de considerar que a TV paga, ho-
je tem a maioria dos seus canais em situação das 
mais delicadas. 

POR ACASO
Na noite de terça, a Record, 

uma das redes mais poderosas, 
às 22h30, na sessão chamada 
“Cine Record Especial” exibiu 
“Velozes e Furiosos”.

Existe outro mais gasto e 
esmerilhado? Ficou atrás de 
Globo e SBT, com o Ratinho em 
reprise.

VALE DESTACAR
O SBT, por exemplo, às 

terças-feiras alcança resultados 
muito bons com o “Cine 
Espetacular”.

Mas há o cuidado de 
respeitar uma janela mínima de 
seis meses entre uma exibição 
e outra. O que nem sempre 
acontece em outras emissoras.

PODEROSA
A Band - talvez no mundo, 

mas no Brasil com certeza - é 
a que reúne o maior número 
de emissoras de TV por metro 
quadrado.

Da sua sede, no Morumbi, 
em São Paulo, partem os sinais 
da Band rede, TV Bandeirantes 
SP, Terra Viva, BandNews, 
BandSports e Sex Privé. O SBT, 
que é o SBT, só tem uma. Tudo 
isso, fora as rádios, que também 
não são poucas.

POSTURA
Julia Duailibi é sempre o 

exemplo perfeito de alguém com 
elegância e postura correta, à 
frente das câmeras. Dá gosto de 
ver.

Cuidados que nem mesmo 
na própria GloboNews são 
obedecidos o tempo todo e por 
outras apresentadoras.

VALE A PENA
Se ter canal no YouTube já 

era, o podcast também passou 
a ser uma alternativa para a 
realização de trabalhos dos mais 
interessantes.

Por exemplo: a entrevista de 
Ivan Moré com Mauro Naves, à 
disposição. Vale ouvir.

ANIVERSÁRIO
No dia de ontem, quarta, o 

canal Fox Sports completou oito 
anos de existência. Está no ar 
desde 5 de fevereiro de 2012.

E ainda com o seu futuro 
indefinido. Nada se pode 
assegurar sobre ele. Conviver 
com essa insegurança, para 
os seus funcionários, deve ser 
desesperadora.

TAMBÉM ONTEM
Estava marcada para esta 

quarta-feira, reunião do Cade, 
onde o assunto Fox Sports seria 
novamente colocado em pauta.

Não foi. Será que surgiu 
alguma novidade? É o que se 
espera.

nRobson Santos, ex-Band, 
será o diretor do programa 
“CNN 360º”, do Reinaldo 
Gottino na CNN Brasil...

nAliás, a CNN Brasil 
trabalha na contratação 
de outros profissionais. 

nOntem, no UOL, foi 
colocada uma foto do 
Roberto Carlos ao lado 
de um Chrysler Imperial 
1965...

nCarro, principalmente 
os modelos mais antigos, 
sempre foi uma das suas 
manias...

nPor exemplo, quando 
está em São Paulo, ele 
só circula com um Ford 
Escort 1986, preto...

nQue ele tem desde zero 
quilômetro.

nNovo contrato da Rede 
TV! com a DAZN para a 
Sul-Americana começa a 
valer a partir da próxima 
terça-feira, 11...

nDeportivo Cali e River 
Plate jogam na Colômbia...

nTransmissão da partida 
de volta no dia 25.  

Bate-Rebate

C´est fini

Globo observou uma 

boa resposta do público 

infantil na audiência de 

“Salve-se quem Puder”.

E isso certamente terá 

reflexos no espaço de 

alguns personagens, 

como Kyra, vivida por 

Vitória Strada, um 
tanto atrapalhada, 
e das crianças Alice 

Palmar e Ygor Marçal 

– Queen e Mosquito, 
respectivamente.
Então é isso. Mas 
amanhã tem mais. 

Tchau!

Divulgação

BEM RECEBIDO
O reality show “Extreme 

Make Over Brasil – Casa dos 
Sonhos” ainda nem estreou 
no GNT e já é considerado um 
sucesso comercial.

Em fase adiantada de 
gravações, o programa fechou a 
venda de três cotas, para Coral, 
Panasonic e Vivo. O primeiro 
episódio vai ao ar em 10 de 
março.

NOVA TEMPORADA
Patricia Abravanel grava, 

a partir de março, a nova 
temporada do “Topa ou Não 
Topa”, o formato das maletas, 
sucesso da Endemol Shine.

O programa tem ocupado 
o segundo lugar nas noites de 
sábado.

STREAMING
Rita Guedes integra o 
elenco da série “Arcanjo 
Renegado”, que chega à 
Globoplay dia 7 – mas, 
como “aperitivo”, terá o 
seu início destacado em 
“Tela Quente”, segun-
da-feira. Vive Manuela 
Berengher, uma ambi-
ciosa deputada, casada, 
que mantém relaciona-
mento extraconjugal com 
Gabriel (Leonardo Brício), 
comandante-geral da PM.



EsportEse
e.mail: redacao@agorarn.com.br
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Diretoria do Retro FC tem como objetivo o acesso para a série B do Campeonato Brasileiro em cinco anos. Time atua na primeira divisão do Campeonato Pernambucano, após conseguir promoção temporada passada

CT de R$ 35 milhões,
Conheça o Retrô FC (PE), novo clube rico do Nordeste. Referência em estrutura, clube tem se 
destacado também nos resultados dentro de campo, nos jogos do Campeonato Pernambucano

Daniel Gomes

Em um complexo de 15 hec-
tares cercado de Mata Atlântica 
em Camaragibe, perto do Recife 
(PE), um novo empreendimento 
do futebol brasileiro se inspira 
no passado para traçar um plano 
ambicioso. Um clube-empresa 
chamado Retrô promete investir 
pesado para chegar ao menos no 
Campeonato Brasileiro da Série B 
dentro de quatro anos, com direito 
a construir estádio, revelar joga-
dores e até contratar torcedores se 
for preciso.

O mentor do projeto é o presi-
dente do clube, Laércio Guerra. 
Empresário e diretor-geral do 
Centro Universitário Brasileiro 
(Unibra), fundado em 2008, ele 
teve a ideia de criar o Retrô em 

2016. Em um terreno espaço on-
de construiria um condomínio 
residencial, preferiu investir R$ 
35 milhões para construir um 
complexo esportivo voltado inicial-
mente ao trabalho social da sua 
instituição de ensino.

Em 2019 a ideia de virar um ti-
me profissional vingou. No ano ano 
passado o time foi vice-campeão 
da segunda divisão e conseguiu o 
acesso à elite. Neste ano, precisa 
terminar entre as primeiras po-
sições para conseguir a sonhada 
vaga na Série D do Brasileiro do 
ano que vem e iniciar a luta por 
promoção no cenário nacional.

O empresário escolheu batizar 
o clube com algum nome capaz de 
resumir o conceito do projeto. “A 

ideia é tentar retroagir aos con-
ceitos do futebol antigo, dentro 
do que é moderno na preparação 
atual. Só joga aqui quem sabe cui-
dar da bola e tenha técnica, seja 
zagueiro ou goleiro”, explicou ao 
Estado. A grande inspiração é a 
seleção brasileira de 1982.

Guerra tinha como experiên-
cia no futebol ter sido dirigente do 
Sport, mas ao criar o próprio clube 
preferiu apostar em uma estru-
tura que rompesse com o modelo 
tradicional do futebol. Os mem-
bros principais do organograma 
do Retrô vieram de outras áreas: o 
diretor de futebol trabalhava com 
logística e o supervisor tinha gran-
de experiência na área comercial, 
por exemplo.

“Nós pegamos neófitos. Se 
fosse alguém que já estava no fu-
tebol, teria os vícios do esporte”, 
explicou. Para contratar jogadores 
ou técnico, há um processo seletivo 
de várias etapas, inclusive com en-
trevista. “Quando a gente contrata 
treinador, nós é que dizemos o que 
ele precisa aplicar no dia a dia. É 
o técnico que tem de se adaptar ao 
clube e não o inverso”, afirmou.

O Retrô disputou neste ano pe-
la primeira vez a Copinha e conta 
com uma ampla estrutura para a 
base. Os mais novos jogam futsal 
pelo sub-7. Todas as categorias 
buscam jogar no mesmo estilo, 
com toque de bola e sem chutões. 
Em 2019, em 13 competições 
estaduais disputadas para as ca-

tegorias de inferiores, o clube foi 
finalista em 11. Atualmente são 
532 garotos na base.

Todos utilizam o mesmo CT 
que os profissionais. A estrutura 
está em reforma para ter com 11 
campos oficiais. O local negocia 
com a CBF para receber os treinos 
da seleção brasileira no próximo 
mês durante a disputa do jogo com 
a Bolívia, pelas Eliminatórias da 
Copa. O elenco profissional tem 
folha salarial de R$ 400 mil, a 
terceira maior de Pernambuco. 
Apenas Sport e Náutico gastam 
mais. O compromisso do clube é 
pagar os jogadores a cada 15 dias, 
sem atrasar.

O empresário utiliza a estru-
tura do Retrô inclusive como ex-
tensão dos alunos da Unibra. Es-
tudantes de fisioterapia, educação 
física, odontologia e biomedicina 
fazem estágio no CT e atuam no 
atendimento aos garotos. Os alu-
nos têm ainda o papel de atuar co-
mo torcedores em jogos do time, ao 
ganharem ingressos, transporte e 
camisas para os jogos do time na 
Arena Pernambuco.

Guerra afirmou que, no mo-
mento, os pesados aportes ainda 
não dão retorno. Neste ano o time 
começou bem o Estadual e após 
quatro jogos é o quinto colocado.

torcida “contratada” e salário quinzenal



OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: o Sr. ROBERTO MILLENAAR, argentino, solteiro, empresário, portador do CPF/MF de n° 
827.311.520-87, portador da cédula de identidade RNE n° V629660-I, residente e domiciliado na Rua Taman-
duá, n° 23, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR 
CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com 
endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59054-630.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 20.288,72m² (vinte mil, duzentos e oitenta e oito metros e setenta e dois decíme-
tros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 
1.0101.038.06.1020.0000.9 e sequencial n° 1.002049.7, CEP: 59.178-000.   Confrontantes: Partindo do vér-
tice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.308.994,06 e E= 272.868,30, 
seguindo com distância de 32,50 m e azimute de 120°57’15” chega-se ao vértice V2, seguindo com distância 
de 7,34 m e azimute de 128°07’10”, chega-se ao vértice V3, seguindo com distância de 4,79 m e azimute de 
136°17’58”, chega-se ao vértice V4, seguindo com distância de 26,64 m e azimute de 141°43’38”, chega-se 
ao vértice V5, seguindo com distância de 42,02 m e azimute de 138°07’20”, chega-se ao vértice V6, seguindo 
com distância de 39,52 m e azimute de 139°06’41”, chega-se ao vértice V7; Confrontando nesses trechos com 
Carlos Alberto Nieto. Seguindo com distância de 17,40 m e azimute de 226°20’17”, chega-se ao vértice V8, 
seguindo com distância de 20,10 m e azimute de 222°47’37”, chega-se ao vértice V9, seguindo com distância 
de 18,17 m e azimute de 226°23’17”, chega-se ao vértice V10, seguindo com distância de 50,83 m e azimute 
de 227°51’44”, chega-se ao vértice V11, seguindo com distância de 25,12 m e azimute de 231°20’21”, chega-
-se ao vértice V12; Confrontando nesses trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distância de 74,39 m e 
azimute de 318°42’42”, chega-se ao vértice V13, seguindo com distância de 34,46 m e azimute de 319°39’39”, 
chega-se ao vértice V14, seguindo com distância de 51,09 m e azimute de 320°43’33”, chega-se ao vértice 
V15; Confrontando nesses trechos com José Alexandre V. da Silva. Seguindo com distância de 58,36 m e 
azimute de 53°55’05”, chega-se ao vértice V16, seguindo com distância de 47,87 m e azimute de 46°48’42”, 
chega-se ao vértice V17, seguindo com distância de 0,72 m e azimute de 149°40’39”, chega-se ao vértice 
V18, seguindo com distância de 13,10 m e azimute de 54°11’12”, chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando 
neste trecho com Paulo Artur Marinho, totalizando uma área de 20.288,72 m² e um perímetro de 564,43 m. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CFT n° BR20190247386.   Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 160.585,24. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 
15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Alexandre V. da Silva, o Sr. Paulo Artur 
Marinho, o Sr. Carlos Alberto Nieto, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação com-
pleta do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, 
sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direi-
tos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião 
e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 06.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da 
Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/
SRA nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente 
financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo identificado(s), após esgotadas as tentativas de 
ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de publicação deste Edital, 
resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal Cadin.
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do 
Banco responsável pela operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº OPERAÇÃO
ESPOLIO MARIA HELENA DO 

NASCIMENTO 72298952434 AVALISTA/FIADOR 4000310

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

AVISO DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A MINERAÇÃO APODI LTDA., CNPJ 09.483.319/0001-90, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação – LO n° 2019-130849/TEC/RLO-0008 com validade até 16/01/2026 para a 
extração mineral de calcário, localizada no Sítio Agrovila São Manoel – Assentamento Canto da Vara 
n° 200, Zona Rural, município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

Marson Moraes
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

A UNIÃO NORTE RIOGRANDENSE DE AEROMODELISMO - UNA às 20:00h na RN-160 S/N 
Peri-Peri Macaíba/RN, CEP: 59.280-000 para eleição de uma Nova Diretoria da associação.
Natal, 06 de fevereiro de 2020.

Luiz Roberto da Silva Queiroz 
Presidente

Faltam ainda dois anos para 
a Copa do Mundo do Catar. Mas 
Neymar já projeta o sucesso da se-
leção brasileira em 2022. Em en-
trevista ao site da Fifa, o atacante 
mostrou otimismo quanto ao futu-
ro e fez elogios à geração que vem 
chegando à seleção nos últimos 
anos. “Estou muito otimista quan-
to ao futuro da seleção brasileira”, 
declarou.

Neymar diz acreditar que a 
seleção chegará em grandes con-
dições à futura Copa por reunir 
no momento jogadores mais expe-
rientes e jovens apostas do técni-
co Tite, como Everton Cebolinha, 
Richarlison, Vinicius Junior e 
Rodrygo.

“Estamos muito fortes. O elen-
co está mais experiente, mesmo 
contando com jovens jogadores. 
Temos jogadores que já disputa-
ram duas Copas do Mundo, como 
eu, por exemplo. Ganhamos, per-
demos, tivemos muitas experiên-
cias positivas e negativas. E pode-
mos ajudar os mais jovens com a 
nossa experiência”, afirmou.

O atacante também exaltou 
a permanência de Tite à frente 
da seleção. “A comissão técnica, 
ao contrário dos últimos anos, foi 
mantida. Esta continuidade vai 

facilitar o nosso trabalho e aumen-
tar nossas chances [na Copa]”, co-
mentou.

Neymar acredita que mais jo-
vens apostas vão surgir na seleção 
até o Mundial de 2022. “Todos eles 
são muito talentosos. E você pode 
esperar que, até 2022, outros vão 
aparecer. O Brasil tem uma im-
pressionante habilidade de desco-
brir talentos.” Na sua opinião, os 
maiores rivais do Brasil na futura 
Copa serão a França, atual cam-
peão, Bélgica, algoz do Brasil no 

Mundial da Rússia, Inglaterra e 
Argentina.

Questionado sobre o Paris 
Saint-Germain, o brasileiro não 
poupou elogios a Kylian Mbappé, 
astro da França na última Copa 
e uma das referências do time 
francês. “Kylian é um fenômeno. 
Ele tem o potencial para se tornar 
um dos melhores jogadores da 
história. Tê-lo como companheiro 
de time é uma grande honra. Nos 
entendemos muito bem em campo 
e também fora. Eu amo ele!”

Atacante Neymar acredita que mistura de experiência com juventude será benéfica

Neymar elogia nova geração: 
“Muito otimista para o futuro”
Craque demonstrou-se empolgado com os novos jogadores que estão 
surgindo e acredita em bom desempenho da Seleção na próxima Copa

Expectativa

Lucas Figueiredo / CBF

A diretoria do Botafogo progra-
mou uma festa neste sábado (8) 
para marcar a apresentação oficial 
do meia japonês Keisuke Honda, 
que chega ao Rio de Janeiro nesta 
sexta-feira. Através das redes so-
ciais, a torcida foi convocada a ir ao 
estádio do Engenhão, onde haverá 
uma série de atrações. Incluindo a 
primeira entrevista coletiva, que 
será transmitida no telão, do refor-
ço contratado na última sexta.

Além de ser entrevistado pela 
imprensa, Honda será apresenta-
do à torcida no gramado do Enge-
nhão, por volta do meio-dia, onde 
receberá a camisa 4 em um show 
comandado pelo cantor MC G15. 
O dia começa pela manhã com um 
amistoso do time sub-17 do Bota-
fogo, que tem como estrela a joia 
Matheus Nascimento, das seleções 
de base, contra o Boavista.

A programação idealizada pela 
diretoria do Botafogo prevê ainda 

um show do DJ Pelé e do Botafogo 
Samba Clube. Os portões do Enge-
nhão serão abertos às 9 horas e a 
entrada será através de doação de 

1 kg de alimento não perecível.
No Botafogo, o meia japonês 

receberá um salário fixo mensal e 
adicionais por metas alcançadas. 
Além disso, Honda ficará com 
20% de toda a comercialização de 
marketing que o clube fizer com 
ele. Há também um bônus por jo-
gos em que atuar.

A contratação do jogador provo-
cou efeito imediato na associação 
de torcedores ao Botafogo. Na úl-
tima sexta-feira, dia do anúncio da 
contratação, houve um aumento no 
número de adesões ao programa do 
sócio-torcedor em 400% se compa-
rado com a quinta anterior.

Honda, de 33 anos, traz no 
currículo passagens por grandes 
clubes na Europa, como Milan e 
CSKA Moscou, além da presença 
em três Copas do Mundo. Pela se-
leção japonesa, marcou 37 gols em 
98 jogos. O seu último clube foi o 
Vitesse, da Holanda.

Meia Honda chegará ao Bota no sábado

Botafogo convoca torcida para 
apresentação de Honda no sábado

Chegada

Divulgação / Vitesse - HOL
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: a Sra. MYCHELLE KARLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, professora, portadora 
do CPF/MF n° 034.295.564-06, RG n° 001.834.011 - SSP-RN, e seu esposo, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, professor, portador do RG n° 001.394.315, e inscrito sob o CPF/MF 
n° 812.855.584-72, ambos residentes e domiciliados na Rua Antônio Vitor, n° 52, Cond. Vingt Rosado, 
Mossoró-RN, CEP: 59626-310, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía 
dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Três Poderes, Centro, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 187,74m² (cento e oitente e sete metros e setenta e quatro decímetros quadra-
dos), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0201.014.04.0324.0000.2 e sequencial número 1.000972.8 em nome da antiga possuidora, CEP: 59.178-
000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 7,84m, com a Rua dos 
Três poderes; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 24,15m, com a Sra. Elionésia Ferreira de Freitas; Ao Sul, 
do ponto P3 ao P4 com 7,74m, com a Sra. Lourdes Miguel de Araújo e o Sr. Paulo Miguel; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao P1 com 24,05m, com o Sr. Francisco Miguel. Memorial correspondente ao serviço registrado no 
CREA-RN com ART n° RN20190284381.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 120.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Francisco Miguel, o Sr. Paulo Miguel, a Sra. 
Lourdes Miguel de Araujo, a Sra. Elionésia Ferreira de Freitas, o Sr. Severino Cecílio da Cunha, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os re-
quisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões 
ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)
Tibau do Sul/RN, 06.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a empresa PIPA APARTAMENTOS CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n° 30.616.303/0001-02, situada na Rua Mangaba, 120, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP: 59.178-000, representada por seus sócios JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA, espanhol, solteiro, 
nascido na data de 22.09.1971, empresário, portador do RNE n° V532592-8 – CGPI/DIREX/DPF, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 015.854.274-62 e o Sr. FRANCISCO LABORDE, argentino, solteiro, empresário, portador 
do RNE n° G416456-0 MJSP/PF e inscrito no CPF sob o n°713.877.844-85, que vem através de seu advo-
gado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com 
escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Amor, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 1.241,18m² (mil, duzentos e quarenta e um metros e dezoito decímetros qua-
drados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.035.02.0510.0000.5 e sequencial número 1.007925.4, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes des-
crição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P01 ao P02 com 14,09m com a Rua do Amor; Ao Leste, do ponto 
P02 ao P03 com 83,30m com o Sr. Eduardo Tobias; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 16,00m com a Rua 
Projetada; Ao Oeste, do ponto P04 ao P01 com 82,93m com a Sra. Lenira Castelo da Silva. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN sob o n° RN20190262086.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 400.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Lenira Castela da Silva, o Sr. Eduardo 
Tobias, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presen-
te edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; 
II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes 
ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)
Tibau do Sul/RN, 06.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MOAGEM DE SAL LIMA EIRELI, CNPJ: 28.265.284/0001-67, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO 
com validade até 26/01/2020 para Atividade de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Av. 
Industrial Dehuel Vieira Diniz, 4111 – Santo Antônio, Mossoró/RN.

João Paulo Pontes de Lima
Proprietário

PEDIDO de Licença Simplificada

V & W Empreendimento LTDA, 13.039.653/0001-26, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada - LS para o Extração Mineral, localizada na São Lourencinho – Zona Rural – Apodi 
– RN, CEP: 59.700.000.

Vanderlei Raposo de Lima 
 Sócio

O atacante Gabigol, do Fla-
mengo, se uniu à campanha contra 
a homofobia, ao anunciar nesta 
semana que jogará com o número 
24 (referência a uma associação 
homofóbica ao número no jogo do 
bicho, do veado) nas costas durante 
uma partida do Campeonato Ca-
rioca. Normalmente, o atacante 
veste a camisa 9.

A informação preliminar era 
que o artilheiro rubro-negro iria 
entrar em campo com este unifor-
me na segunda-feira (3), contra o 
Resende, pela 5ª rodada do Cam-
peonato Carioca. Uma hora antes 
do início do jogo, no entanto, a as-
sessoria de imprensa do Flamengo 
informou que Gabigol jogará com 
número 24 no sábado (8) contra o 
Madureira, em confronto também 
válido pelo Campeonato Carioca. 
Gabigol “fez uma consulta sobre is-
so e o Flamengo concordou”, acres-
centou a assessoria do time.

O jogador também vai homena-
gear o astro do basquete americano 
Kobe Bryant, morto há uma se-
mana em acidente de helicóptero. 
Kobe, nos Lakers, usava a mesma 
numeração. Através do Twitter, 
Gabigol postou domingo o número 
24, seguido das hashtags “#nume-
roderespeito” e “#KobeForever”.

A questão da relação do 24 com 
a homofobia ganhou mais destaque 
no esporte em janeiro deste ano, 
quando o diretor de futebol do Co-
rinthians, Duílio Monteiro Alves, 
chegou dizer “24, aqui não”, duran-
te a apresentação do volante Can-
tillo. O número sempre foi usado 
pelo colombiano em sua passagem 

pelo Junior Barranquilla.
Pouco depois, o Bahia lançou a 

campanha “Número do Respeito”. 
“Número proibido? #NúmeroDo-
Respeito”, tuitou a diretoria da 
equipe em 28 de janeiro, com os 
emojis de uma bola de basquete e 
da bandeira com as cores do arco-
-íris do movimento LGBT+. Em se-
guida, os jogadores Flávio (Bahia), 
Nenê (Fluminense) e Tailson (San-
tos) passaram a usar o número. O 
próprio Cantillo, depois, foi auto-
rizado pelo Corinthians a usar a 
camisa 24.

É muito comum que os clubes 

deixem o número em branco em 
seus elencos por conta do precon-
ceito, fato que o veterano Nenê diz 
não caber mais no futebol.

“É uma representatividade 
enorme. Fico feliz de poder ser a 
cara dessa campanha, e também 
para homenagear um cara que foi 
ídolo não só no esporte, mas um 
símbolo de genialidade e supe-
ração que foi o Kobe. Sobre essa 
campanha (contra a homofobia), 
temos que dar os parabéns não só 
ao Bahia mas aos outros clubes que 
estão aderindo. Espero que isso 
possa ser um exemplo”.

Gabigol homenageará também o atleta Kobe Bryant, falecido em janeiro deste ano

Gabigol se une a campanha contra 
a homofobia e vai usar camisa 24
Atacante juntou-se a outros jogadores no Brasil e participará da 
campanha. Homenagem a Kobe Bryant é outro motivo pelo novo número

Atitude

Alexandre Vidal / CRF

Potiguar de Mossoró espera se 
redimir no 2º turno do Estadual

Esperança

Após um primeiro turno ir-
regular, o Potiguar de Mossoró 
já iniciou seus trabalhos visan-
do à disputa do segundo turno 
do Estadual. Sob comando do 
técnico Barata, a equipe busca 
não repetir a campanha que fez 
neste início de temporada. No 
primeiro turno, a equipe termi-
nou na 5ª colocação, com 8 pon-
tos ganhos, sendo duas vitórias, 
dois empates e três derrotas.

A diretoria do “Time Macho” 
e o técnico buscam parceiras pa-

ra a melhoria do elenco. O pró-
prio comandante da equipe tem 
conversado com clubes onde já 
atuou para contar com jogado-
res para a sequência do Estadu-
al e Série D do Brasileiro. Uma 
equipe com a qual o Potiguar 
está próximo de firmar parceira 
é o Náutico (PE), onde Barata 
trabalhou como auxiliar técnico 
e conquistou inclusive o título 
de Campeão Pernambucano. 

Mesmo com a tentativa de 
buscar apoio, a diretoria segue 

de olho no mercado e anunciou a 
contratação de mais um reforço: 
o atacante Leozinho, de 22 anos, 
que foi revelado pelo ABC. Ele 
chega ao Potiguar como indica-
ção do técnico Barata. 

A diretoria trabalha para 
anunciar mais três nomes até o 
fim desta semana, já que o time 
está com estreia marcada no 
segundo turno para a próxima 
segunda-feira (10), diante do 
Santa Cruz de Natal, às 15h, no 
estádio Frasqueirão, em Natal.
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O América empatou nesta 
quarta-feira (5) com a equipe do 
São Luiz no Estádio 19 de Outu-
bro, em Ijuí, localizada na região 
noroeste do Rio Grande do Sul. 
O time potiguar sofreu durante 
toda a partida, tendo o goleiro 
Ewerton como o principal desta-
que, mas passou para a próxima 
fase da Copa do Brasil 2020. Com 
o resultado, os americanos vão 
receber R$ 650 mil pela classifi-
cação.

Para a partida, o técnico Rober-
to Fernandes – que fazia a estreia à 
frente da equipe – modificou a linha 
de meio-campo, com as entradas 
de Arez e Michael. “O time levou 
gols aos cinco primeiros minutos 
nos últimos dois clássicos contra a 
ABC, mas fizemos diferente hoje. 
Precisava ter uma proteção maior 
da defesa, e isso aconteceu”, disse o 

técnico ao término da partida. 
O time gaúcho iniciou a partida 

pressionando os potiguares. Aos 10 
minutos, o meia Jean Carlo chutou 
forte na entrada da área e o goleiro 
americano fez bela defesa. Com 11 
minutos, o atacante Elias, da equi-
pe do São Luiz, chutou de fora da 
área, o goleiro Ewerton se esticou e 
conseguiu desviar a bola, que ain-
da explodiu no travessão.

O segundo tempo seguiu o 
script de muita pressão do São 
Luiz. O América seguiu com a es-
tratégia de segurar o resultado, 
mas aguardando as oportunidades 
para contra-ataque. Com a entra-
da do meia Dione, os americanos 
se mantiveram por mais tempo 
no ataque. Nos últimos minutos 
da partida, o São Luiz ficou ain-
da mais ofensivo, pressionando a 
defesa adversária, mas não houve 

sucesso. O placar terminou mesmo 
em 0 a 0.  

“Foi um resultado dos atletas, 
pela aplicação deles. Para quem 
está na Série C, como o América, 
avançar na Copa do Brasil é muito 
importante. Foi um grande mérito 
foi passar de fase”, avaliou o técni-
co Roberto Fernandes. 

Na próxima fase do torneio, 
o América vai enfrentar o River 
(PI). Os piauienses venceram o 
Bahia, em Teresina, por 1 a 0, 
também nesta quarta-feira (5).

Agora, o time americano volta 
as atenções para a Copa do Nor-
deste. Os liderados por Roberto 
Fernandes também irão enfrentar 
o River, do Piauí, no próximo do-
mingo (9). Para a partida, o Amé-
rica espera contra com dois novos 
reforços: o zagueiro Edimar e do 
meia-atacante Lelê. América sofreu com o ataque do time gaúcho do São Luiz durante os 90 minutos

ABC derroutou os sul-mato-grossenses da Aquidauanense por 1 a 0 

América sofre pressão, empata em 0 a 0 
no RS e está classificado na Copa do Brasil 
Goleiro Ewerton segura o ampate contra os gaúchos do São Luiz, da cidade de Ijuí, e garante a vaga dos americanos para a 
segunda fase do torneio nacional, que vai valer R$ 650 mil para o clube; próximo adversário no campeonato será o River (PI)

Sufoco

Ricardo Marchetti / EC São Luiz

Reprodução  / Aquidauanese

O ABC venceu nesta quarta-fei-
ra (5) a equipe do Aquidauanense, 
do Mato Grosso do Sul, por 1 a 0. A 
partida aconteceu no Estádio No-
roeste, na cidade de Aquidauana.

A partida começou com uma 
boa chance criada pelo potiguar 
Beleu, ex-Santa Cruz de Natal, Ba-
raúnas e América-RN, que está no 
Aquidauanense desde o ano passa-
do. Ele chutou forte de fora da área 
e obrigou o goleiro Rafael, do ABC, 
a fazer uma boa defesa.

Aos 34 minutos, o jogo fica é 
interrompido por alguns minutos 
para atendimento do atacante 

Wallyson, do ABC. Ele deixou o 
campo com lesão na perna e foi 
aplaudido pelos torcedores do ti-
me da casa. O jogador potiguar foi 
encaminhado para um hospital na 
cidade de Aquidauana, pois havia 
a suspeita de fratura. Com isso, o 
atacante deve ficar de fora dos pró-
ximos compromissos abecedistas. 

O time sul-mato-grossense 
teve as principais oportunidades 
durante toda a partida, mas, aos 
33  minutos do segundo tempo, a 
Aquidauanense foi surpreendida 
com um chute de fora da área de de 
Igor Goularte, que decretou o pla-

car final da partida em 1 a 0.
Na sequência da Copa do Bra-

sil, o adversário do ABC ainda está 
indefindo. Os potiguares aguar-
dam o resultado do confronto entre  
Altos (PI) e Vasco (RJ), em partida 
que será disputada na próxima 
quarta-feira (12)  no estádio Alber-
tão, em Teresina.

Agora. o ABC volta a  jogar no 
próximo sábado (8) pela 3ª rodada 
da Copa do Nordeste contra o Ce-
ará. A partida que seria realizada 
no Estádio Frasqueirão, mas foi 
alterada para a Arena das Dunas. 
O pontapé inicial será às 16h.

ABC vence o Aquidauanense, 
mas perde Wallyson lesionado

Fora de casa


