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Após sessão tensa, com seis horas de discussão, plenário da Assembleia aprovou projeto polêmico. Será aberto um crédito 
extraordinário de R$ 1,8 bilhão para corrigir falha na elaboração do orçamento de 2019. Faltava dotação para pagar despesas
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Surfe 16

Italo Ferreira garante vaga 
para as Olimpíadas de Tóquio
Durante a disputa do Billabong Pipe Masters, surfista potiguar e
Gabriel Medina garantiram sua vaga após a eliminação de Filipe Toledo

Bell Marques e
Alinne Rosa agitam 
primeiro dia da folia
Micareta começa nesta quinta
e espera receber 250 mil foliões
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Faern vai ampliar 
programa de 
assistência técnica

Policiais penais 
recusam reajuste de 
23% e seguem parados

Presidente da Federação da 
Agricultura, José Vieira faz 
balanço do setor em 2019 e 
projeta o ano que vem

Para a categoria, proposta 
apresentada pelo Governo do 
RN para aumento escalonado 
não condiz com realidade
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Projeto estava parado na Comissão de Finanças... José Dias resisiu, mas matéria seguiu ao plenário... Plenário aprovou projeto com 16 votos favoráveis... Sanção de Fátima aconteceu ontem à noite ainda
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Veto é derrubado, e 
tenentes terão oito 
anos para promoção

Agora RN supera 
marca dos 10 mil 
jornais diários

Iniciativa do deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL), que havia 
sido vetada pela governadora 
Fátima Bezerra, voltou a valer. 
Emenda a reestruturação das 
carreiras corrige distorção 
envolvendo os tenentes

Levantamento do IVC, referência 
para o mercado publicitário, 
considera as tiragens dos dias 1º 
e 30 de novembro, excetuando-se 
finais de semana e os feriados.
Em números exatos, a média 
diária foi de 10.347 exemplares
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Os deputados estaduais decidiram derrubar esta se-
mana o veto à chamada “Emenda dos Tenentes”, como 
foi apelidada. A iniciativa, que é de autoria do deputado 
estadual Sandro Pimentel (PSOL), tem como objetivo 
corrigir uma distorção presente no texto original do pro-
jeto de reestruturação de carreira dos policiais e bom-
beiros militares do RN. 

O projeto de lei complementar que previa a reestru-
turação da carreira dos bombeiros e da PM foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa do RN no final de outubro e 
foi sancionado como a Lei 657/2019 – mas a “Emenda dos 
Tenentes” foi vetada pela governadora Fátima Bezerra.

O texto original encaminhado pelo governo do estado 
para a votação trazia uma falha em relação aos tenentes. 
Este posto é dividido em dois: segundo tenente, que é o 
primeiro cargo; e o primeiro tenente, que é o segundo e o 
último cargo. Aapós passar por essas duas etapas, se está 
pronto para ascender ao cargo de capitão, coronel e assim 
sucessivamente. 

Com o projeto original, os outros postos teriam um 
teto de 8 anos para ganhar suas promoções, enquanto os 
tenentes, por conta dessa divisão em primeiro e segundo, 
precisariam de 16 anos: 8 anos como primeiro-tenente e 
mais 8 como segundo-tenente, como se fossem dois cargos 
diferentes. A emenda apresentada por Sandro Pimentel, 
que foi amplamente debatida com os profissionais da área 
e aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia, 
garante a redução do tempo de espera na progressão de 
carreira para esta patente.

De acordo com a emenda, a progressão de carreira vai 
demandar 4 anos como primeiro-tenente e mais 4 como 
segundo-tenente, sendo 8 anos o total de tempo em que se 
ocuparia o cargo de tenente, como já estava previsto para 
os demais.  Pelo texto agora aprovado em definitivo, cai 
de 16 para 8 anos o tempo para que um tenente avance 
para a patente de capitão, igualando o tempo necessário 
para progressão de carreira com as demais patentes.

Atualmente, são 66 oficiais no cargo de tenente no Es-
tado, ocupando cargos administrativos, de saúde e com-
batentes. Destes, 50 poderão avançar na carreira já no 
início de 2020 por conta da emenda.

REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS
Além de alterar tempo para promoções, o projeto de 

reestruturação das carreiras dos policiais e bombeiors 
militares prevê um reajuste salarial para a categoria de 
23%, reduzindo a defasagem remuneratória. O aumento 
será aplicado de forma escalonada, até novembro de 2022.
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Com uma política externa 
desastrosa sob todos os 
sentidos e sem base de 

sustentação no Congresso, é natural 
que os vácuos de poder sejam 
ocupados tendo em vista a sucessão 
de 2022, por mais prematura que 
seja esse debate num país normal. 
Não é o caso do Brasil.

Momento certo para que 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), saia em tour pela Europa, 
onde o aguarda uma série de 
compromissos como representantes 
de organismos internacionais.

Interlocutores do presidente da 
Câmara ouvidos pelo jornal Globo 
confirmam o óbvio: a intenção de 
Maia é estreitar laços com líderes 
mundiais ignorados ou atacados 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

A programação começa esta 
semana em Genebra, na Suíça, 
onde o filho de César Maia tem 
encontros com representantes da 

Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e a ex-presidente do Chile 
Michelle Bachelet, atual comissária 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para direitos humanos.

Espaços a ocupar não faltam.
Desancada por Bolsonaro 

nos primeiros dias de governo, a 
China é hoje o grande cliente do 
agronegócio brasileiro e cultiva 
a ideia de ter no país um grande 
comprador de sua tecnologia 5G, 

o que é estratégico em sua guerra 
comercial contra os EUA.

Com a birra de Bolsonaro 
contra a Argentina, por conta de 
seu presidente eleito com viés de 
esquerda, o Brasil já começou a 
perder dinheiro, tendo em vista 
ser o país vizinho o nosso grande 
parceiro comercial no Continente.

Obcecado pelo tal 
“globalíssimo”, o presidente dá 
chances generosas para atores 
influentes como Maia e outros 
encenem passos que lembrem as 
de um primeiro-ministro em pleno 
regime presidencialista.

Outro problema para Bolsonaro 
tem nome: Sérgio Moro e sua 
popularidade, maior que a do 
chefe, fortemente presente no 
bolsonarismo.

Tudo isso abre oportunidades 
de ouro para uma monumental 
disputa de poder na qual, 
infelizmente, neste momento, só o 
Brasil perde.

Brasil das oportunidades

EDITORIAL
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CORONELADAS
O deputado José Dias (PSDB) 

enfileirou críticas ao governo 
Fátima Bezerra nesta quarta-feira, 
durante as discussões sobre o crédito 
extraordinário na Assembleia. Em 
determinado momento, disse que o 
governo estadual dá “coroneladas”. 
“Com todo respeito aos coronéis”, 
ressalvou, acenando para o coronel 
Araújo, secretário de Segurança 
Pública, que assistia à reunião da 
Comissão de Finanças.

CAERN
Deputados de oposição 

queriam limitar a R$ 9 milhões a 
movimentação de recursos prevista 
no projeto que autoriza o Governo 
do Estado a usar recursos da Caern 
para pagar contrapartidas em 
convênios com o governo federal. Os 
deputados Gustavo Carvalho (PSDB) 
e Hermano Morais, entretanto, 
retiraram suas emendas em um 
gesto de cooperação com o governo.

POLITICAGEM
Protagonista da sessão de 

ontem da Assembleia, o deputado 
José Dias criticou a não liberação, 
pela governadora Fátima Bezerra, 
de emendas ao orçamento de sua 
autoria. Ele chamou a prática 
de “politicagem”, em resposta 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
confirmou e concluiu nesta quarta-feira, 11, a aprovação da 
proposta que permite a prisão de condenados após decisão 

em segunda instância. O projeto de lei do Senado 166/2018, do 
senador Lasier Martins (Podemos-RS), já havia passado pela 
primeira aprovação anteontem e precisava ser confirmado em 
turno suplementar na CCJ. O texto tem caráter terminativo, o que 
significa que vai direto para a Câmara dos Deputados, a não ser 
que pelo menos nove senadores requeiram a votação da proposta 
também no plenário da Casa. É isso que deve acontecer.

Segunda instância
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ao secretário Fernando Mineiro, 
de Gestão de Projetos e Relações 
Institucionais, que, na véspera, 
havia dito que José Dias estava 
tratando o projeto do crédito 
extraordinário “à luz da disputa 
política”.

PROFESSORES DA UERN I
Professores da Uern 

manifestaram formalmente 
nesta quarta-feira que são contra 
a proposta já apresentada pelo 
Governo do Estado para a reforma 
da Previdência. A medida que mais 
preocupa a categoria é o aumento 
da alíquota previdenciária para 
até 18%, apesar de a proposta 
do governo ser para um reajuste 
progressivo.

PROFESSORES DA UERN II
Quando apresentou o projeto, o 

governo deu até o dia 17 para que 
os servidores se manifestassem 
sobre a proposta, antes do envio 
para a Assembleia Legislativa. 
Em assembleia, os professores da 
Uern cobraram a apresentação 
do projeto completo. Sem isso, 
solicitaram a suspensão das 
negociações.

PUNIÇÃO NO PSL
O Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT) 
anulou ontem as suspensões dos 
18 deputados bolsonaristas do PSL 
punidos na semana passada. Entre 
eles está o deputado federal potiguar 
General Girão.
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O plenário da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou nesta quarta-feira, 11, por 
16 votos a favor e uma abstenção 
(nenhum contra), a autorização 
para que o Governo do Estado abra 
um crédito extraordinário no orça-
mento de 2019 no valor de quase 
R$ 1,8 bilhão. A aprovação aconte-
ceu durante uma sessão tensa, que 
teve aproximadamente seis horas 
de discussão.

Segundo o governo, a medida 
garante o pagamento dos salários 
de dezembro e o 13º de 2019 dos ser-
vidores públicos. A gestão estadual 
diz que tem os recursos em caixa, 
mas que não há mais dotação orça-
mentária suficiente para quitar as 
despesas. O problema é decorrente 
de uma falha na elaboração do or-
çamento no ano passado.

Até ontem, o projeto estava 
parado na Comissão de Finanças 
e Fiscalização da Assembleia. Para 
que a matéria avançasse para o 
plenário, era necessário que o rela-
tor, o deputado José Dias (PSDB), 
apresentasse seu parecer e o texto 
fosse votado na comissão. Contudo, 
na reunião desta quarta-feira, o 
parlamentar disse que só apresen-
taria seu parecer após ouvir o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE).

Diante da pressa do governo 
para aprovar o projeto, um grupo de 
14 parlamentares apresentou um re-
querimento ao presidente da Casa, o 
deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
pedindo que a matéria fosse analisa-
da em plenário imediatamente. Após 
ouvir a Procuradoria da Assembleia, 
Ezequiel acatou o pedido e colocou o 
projeto em votação no plenário, dis-
pensando a tramitação.

No requerimento, os deputa-
dos argumentaram que o tempo 
de análise do projeto na Comissão 
de Finanças ultrapassou os prazos 
regimentais. Os parlamentares re-
gistraram que o Regimento Interno 
da Assembleia estabelece um prazo 
de dois dias para que cada comissão 
vote parecer sobre matérias em que 
há pedido de urgência, como este do 
crédito extraordinário.

Para o deputado José Dias, no 
entanto, o projeto só poderia ser 
retirado da comissão antes de ser 
analisado, e encaminhado para ple-
nário, após 45 dias de tramitação. 
Ele citou artigos da Constituição do 
Estado que tratam do assunto.

O projeto do crédito extraordi-
nário chegou à Assembleia no dia 
18 de novembro – entregue pelo 
vice-governador Antenor Roberto 
– e foi aprovado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação 
no dia 28. Desde então, estava na 
Comissão de Finanças aguardando 
posicionamento do relator.

No mérito do projeto, também 
houve divergência. Na opinião do 
relator, não cabe à Assembleia Le-
gislativa aprovar abertura de cré-
dito extraordinário. José Dias citou 
a lei federal 4.320, de 1964, que, no 
artigo 44, estabelece que créditos 
extraordinários deverão ser aber-
tos por decreto do Poder Executivo.

Além disso, segundo o parlamen-
tar, a atual situação financeira do 
Estado não preenche os requisitos 
necessários para a abertura de um 
crédito extraordinário. “É somente 
em casos de guerra, forte comoção 
social ou no caso de despesas impre-
visíveis, o que não é o caso, pois os 
salários dos servidores são totalmen-
te previsíveis”, argumentou.

Como sugestão, o deputado do 
PSDB propôs que o governo en-
viasse um projeto para abertura de 
crédito suplementar – outra moda-
lidade de crédito adicional.

O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes Neto, discorda. Se-
gundo ele, o governo anterior en-
viou, e a Assembleia aprovou, um 
orçamento que escondia um déficit 
bilionário nas contas. Ele explica 
que parte deste rombo foi sendo 
coberto com receitas correntes e ex-
traordinárias e com remanejamen-
tos, mas que agora não há mais 
margem para ajustes.

Segundo o auxiliar do governo, 
a suplementação orçamentária só 
pode ser feita para reforçar uma 
dotação orçamentária já existente e 
apenas nos casos de arrecadação não 
prevista. Ele diz que este não é o caso 
do Governo do RN. O que houve, ele 
explica, é que receitas entraram ao 
longo do ano e foram inteiramente 
consumidas pelo orçamento.

Com a aprovação do crédito ex-
traordinário, a previsão do governo 
é pagar parte da folha de dezembro 
dos servidores no próximo sábado, 
14. O calendário prevê para esta da-
ta o pagamento para os servidores 
da segurança pública e para quem 
recebe até R$ 4 mil. Quem ganha 
acima disso receberá no sábado um 
adiantamento de R$ 4 mil. A folha 
seria finalizada no dia 30 de dezem-
bro, com o pagamento do restante e 
a folha integral para os servidores 
de órgãos com arrecadação própria.

SANÇÃO DE FÁTIMA
No início da noite de ontem, em 

publicação no Twitter, a governa-
dora Fátima Bezerra anunciou a 

Projeto foi aprovado pelo plenário da Assembleia após seis horas de discussão

Deputados aprovam e Fátima sanciona 
crédito extraordinário para pagar salários
Após sessão tensa, com seis horas de discussão, plenário da Assembleia aprovou projeto polêmico. Será aberto um crédito 
extraordinário de R$ 1,8 bilhão para corrigir falha na elaboração do orçamento de 2019. Faltava dotação para pagar despesas

Orçamento
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sanção do projeto aprovado horas 
antes na Assembleia.

“Pronto, assinado! Agora se 
Deus quiser nossa gestão vai fi-
nalizar o ano com 15 folhas pagas, 
incluindo novembro de 2018 (em 
2018 foram apenas 10). E conti-
nuaremos batalhando até que os 
demais atrasados sejam quitados. 
Já podemos comemorar”, escreveu 
a governadora.

PAGAMENTO DE ATRASADOS
O calendário do Governo do Es-

tado prevê o pagamento da folha de 
dezembro nos dias 14 e 30, segundo 
as faixas salariais. O 13º, por sua 
vez, está previsto para entrar de 

uma vez só, no dia 30. Segundo 
Fátima, contudo, um resquício do 
abono poderá ficar para o dia 2 
de janeiro de 2020, a depender de 
quando será depositado para o Es-
tado o recurso proveniente do leilão 
do excedente da cessão onerosa.

Quanto aos atrasados, só há a 
perspectiva da folha de novembro 
de 2018 para quem ainda não rece-
beu. Esse pagamento deve ser feito 
nos primeiros dias de 2020. As fo-
lhas integrais de dezembro de 2018 
e o 13º salário daquele ano serão 
pagas com receitas extraordinárias 
que o Estado segue perseguindo.

O crédito extraordinário já con-
templa todas as folhas em atraso.

Oposição critica “pressão” do 
governo para aprovar projeto

Outros projetos
são aprovados

Deputado estadual José Dias (PSDB)

João Gilberto / ALRN

Durante as discussões na 
sessão desta quarta-feira, o 
deputado José Dias fez duras 
críticas ao governo Fátima Be-
zerra e ao modo como os gover-
nistas conduziram o debate em 
torno do crédito extraordinário. 
Segundo ele, a gestão estadual 
patrocinou ataques aos deputa-
dos ao longo dos últimos dias.

O parlamentar fez menção 
a um vídeo que, segundo ele, 
mostra o secretário-chefe do 
Gabinete Civil do Governo do 
Estado, Raimundo Alves Jú-
nior, solicitando que sindicalis-
tas fossem à Assembleia Legis-
lativa para tumultuar a sessão 
e pressionar os deputados a 
votar. Para José Dias, a prática 

Além do crédito extraordinário, 
os deputados aprovaram nesta 
quarta-feira outros dois projetos 
polêmicos enviados pelo governo.

Um deles é o que institui no 
Rio Grande do Norte o programa 
“Moto Legal”. Segundo a proposta, 
donos de motocicletas com até 155 
cilindradas e com a documentação 
irregular poderão evitar ter o veí-
culo apreendido caso se compro-
metam a quitar os débitos junto ao 
Departamento Estadual de Trân-
sito em até 120 dias após a entrada 
em vigor do programa.

Segundo o governo, o objetivo 
é estimular a regularização da 
transferência de propriedade e o 
licenciamento das motocicletas.

O outro projeto aprovado auto-
riza o Governo do Estado a utilizar 
recursos da Companhia de Águas 
e Esgotos (Caern) para pagar con-
trapartidas de convênios celebra-
dos entre a União e o Estado. A 
matéria vai garantir a conclusão 
de várias obras de saneamento no 
Estado.

Pelo projeto, o Estado deverá 
realizar o reembolso à Caern após 
a conclusão das obras. Em razão 
do estado de calamidade financei-
ra em que o Estado se encontra, 
muitas dessas obras estavam 
ameaçadas de serem paralisadas 
ou de cancelamento dos convênios.

configurou crime de atentado.
O tucano defendeu o afasta-

mento do secretário e a respon-
sabilização dele na Justiça. De 
acordo com José Dias, a pressão 
exercida pelo governo sobre a 
Assembleia Legislativa teve 
viés autoritário. “Isso é pior do 
que um AI-5”, chegou a falar, 
durante reunião da Comissão 
de Finanças.

Estado receberá
R$ 460 milhões

Para pagar os salários de de-
zembro, o 13º salário deste ano 
e a folha de novembro de 2018, o 
Governo do Estado utilizará, além 
das receitas correntes, verbas ex-
traordinárias.

Ao todo, o Estado receberá em 
dezembro – ou, no mais tardar, nos 
primeiros dias de janeiro de 2020 
– R$ 460 milhões em receitas ex-
traordinárias. Desse montante, R$ 
180 milhões serão provenientes de 
um empréstimo com garantia de 
royalties de petróleo e gás; R$ 120 
milhões, da venda da operação da 
folha salarial ao Banco do Brasil 
(já descontando a dívida que ha-
via com o banco); e outros R$ 160 
milhões são esperados do leilão do 
excedente da cessão onerosa.
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Entrevista José Vieira
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO RN (FAERN)

O sistema que integra a Fede-
ração da Agricultura (Faern) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural no Rio Grande do Norte (Se-
nar) realiza nesta quinta-feira, 12, 
a partir das 19h, no Boulevard Re-
cepções, em Parnamirim, o 5º Se-
minário Cenário Econômico e Po-
lítico para o Setor Rural em 2020.

O evento, como acontece todos 
os anos, marcará a entrega das 
medalhas do Mérito Rural Senador 
Moacyr Duarte às personalidades 
que mais se destacaram no setor 
rural no ano.

Os participantes do seminário 
terão uma palestra do professor, 
antropólogo e consultor Luiz Al-
meida Marins Filho, considerado 
um dos 100 mais importantes pa-
lestrastes do País.

A premiação é considerada a 
maior honraria concedida pela 
Federação da Agricultura, Pe-
cuária e Pesca do Rio Grande do 
Norte (Faern) aos nomes que se 
destacaram em prol do desen-
volvimento do setor rural no Rio 
Grande do Norte.

A medalha, como acontece tra-
dicionalmente, será entregue em  
quatro categorias: Política e/ou 
Administração Pública, Científica, 
Produtor Rural e Jornalismo. Os 
nomes agraciados foram escolhidos 
por representantes de entidades 
que compõe a comissão da medalha.

Este ano, os nomes agraciados 
por categoria serão os seguintes:

Produtor Rural: Francisco Ve-
loso Júnior, diretor executivo da 
Tapuio Agropecuária; Política e/
ou Administração Pública: coronel 
Alarico José Pessoa Azevedo Jú-
nior, comandante-geral da Policia 
Militar do Rio Grande do Norte; 
Desenvolvimento Científico, Tec-
nológico ou do Ensino: Elton Lúcio 
de Araújo, professor da Universi-
dade Federal Rural do Semi-Árido 
(Ufersa); Comunicação e/ou Jorna-
lismo: InterTV Cabugi, afiliada da 

TV Globo no RN.
Na entrevista abaixo, o presi-

dente do Sistema Faern/Senar, Jo-
sé Vieira, faz um balanço do setor 
agropecuário em 2019. Confira:

Agora RN: Como o senhor 
definiria 2019 para os produto-
res do Rio Grande do Norte?

José Vieira: Do ponto de vista 
do Sistema Faern/Senar, foi um ano 
de muita expectativa, pois marcou 
o início da gestão de um novo presi-
dente para o Brasil e de uma nova 
governadora para o Rio Grande do 
Norte. Ao mesmo tempo, foi um 
ano de novos e tremendos desafios 
na luta para a retomada dos ativos 
dos produtores potiguares perdidos 
para os últimos anos de seca. En-
tão, foi tudo muito desafiador, mas 
meu balanço é positivo.

Agora RN: Em que pontos o 
senhor considerou positivo?

José Vieira: Nós conseguimos 
concluir, pela Federação da Agri-
cultura e pelo Senar, nossa ação 
de assistência técnica continuada 
a 340 produtos rurais de caju do 
Estado dentro do programa “For-
talecimento da Cajucultura”, onde 
conseguimos ampliar em torno de 

cinco mil hectares a incorporação 
de novas áreas a essa produção, 
sem mencionar o trabalho de as-
sistência aos cajueiros adultos que 
tanto sofreram com a estiagem. 
Incorporamos a Embrapa nesse 
processo na Serra de Santana para 
debater com os produtores tecnica-
mente a questão do reerguimento 
dessa cultura tão cara a nós, pro-
dutores potiguares.  

Agora RN: Há algum proje-
to específico para tocar no ano 
que vem?

José Vieira: Estamos deslo-
cando 40% do orçamento do Senar 
para a assistência técnica. Não 
posso revelar agora o valor, mas 
ele é substancial. Começou este 
ano com um projeto piloto para 300 
produtores e deverá saltar para 

1.600 produtores no ano que entra, 
graças à injeção de recursos que 
pretendemos dar. Essa assistência 
será fornecida no período de dois 
anos, abrangendo várias cadeias 
produtivas e de forma totalmente 
gratuita para o produtor. O objeti-
vo é acompanhar de perto os nossos 
produtores rurais.

Agora RN: Os produtores 
também estão mobilizados pa-
ra se defender dos frequentes 
assaltos e furtos no campo. Há 
uma ação nesse sentido?

José Vieira: Fizemos o ter-
ceiro seminário sobre segurança 
pública rural, envolvendo a Polícia 
Militar e o comanda da Secretaria 
de Segurança Pública. Chegou a 
hora de construirmos juntos um 
projeto para a criação de um des-
tacamento voltado especificamente 
para a proteção dos nossos produ-
tores, e já iniciamos a doação de 
drones e smartphones, além de 
algum recurso, para propiciar uma 
resposta rápida das autoridades 
toda a vez que um produtor estiver 
sob a ameaça de marginais.  Apre-
sentamos esse projeto à governado-
ra durante a última Festa do Boi 
e ela ficou muito entusiasmada. A 

ideia é que as forças policiais pos-
sam chegar rapidamente aos locais 
afetados por meio de uma comuni-
cação mais rápida.

Agora RN: Há bons sinais 
de recuperação da economia 
rural para o ano que vem?

José Vieira: Eu diria que há 
muitos e sólidos sinais. Estamos 
fechando o ano com um recorde no 
volume de exportações este ano no 
Porto de Natal, e a expectativa pa-
ra o próximo ano é muito boa, com 
a possibilidade real de abertura no 
mercado chinês para as frutas poti-
guares. Ao mesmo tempo, a parce-
ria público privada celebrada com 
um frigorífico de Ceará-Mirim tem 
como benefício imediato interrom-
per a migração do nosso gado para 
a Paraíba, onde é abatido. Trata-se 
uma garantia importante para os 
produtores de que poderão abater 
seu gado no Estado.

Agora RN: O relacionamen-
to com o governo Fátima é bom, 
já que a Confederação da Na-
cional da Agricultura (CNA) 
apoiou a eleição do presidente 
Jair Bolsonaro, mas o RN tem 
uma gestão do PT?

José Vieira: As relações não 
poderiam ser melhores. O secretá-
rio da Agricultura escolhido pela 
governadora (Guilherme Salda-
nha) é um grande parceiro dos pro-
dutores rurais, e o diálogo com ela 
é sempre fluido e produtivo. Em su-
ma, nossas demandas são sempre 
muito bem atendidas pelo governo. 
E é bom que seja assim porque o 
próximo ano será desafiador.

Agora RN: Há alguma novi-
dade à vista?

José Vieira: Vamos implantar 
seis estufas para a produção com 
pouca água e quase nenhum her-
bicida, beneficiando micro e peque-
nos produtores. É uma tecnologia 
que estamos trazendo de Israel, 
como uma solução econômica para 
esse segmento numeroso e tão im-
portante. Queremos ampliar essas 
unidades tecnológicas para todo 
o Estado e, é claro, continuamos 
trabalhando a questão do endivi-
damento rural, sempre com foco 
numa política agrícola diferencia-
da para o Nordeste e a diminuição 
da burocracia na captação desses 
recursos por parte dos produtores.

Presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, José Vieira comenta ano de 2019

Agricultura potiguar fecha 2019 com 
balanço positivo, diz presidente da Faern
Segundo José Vieira, 2019 foi de “novos e tremendos desafios na luta para a retomada dos ativos dos produtores 
potiguares perdidos para os anos de seca”. Para 2020, ele destacou implantação de tecnologia israelense para produção

José Aldenir / Agora RN

Expectativa para o próximo 
ano é muito boa, com a 
possibilidade real de abertura 
no mercado chinês para as 
frutas potiguares”

José Vieira
presidente do Sistema
Faern/Senar, sobre
perspectivas para o ano que vem

“

1.600
NÚMEROS

é o número de produtores que 
deverão ser atendidos em 2020 
com a assistência técnica
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O  Fserviço público brasileiro garante faturamento 
e lucros de empresas de transporte de 
passageiros com 812.762 viagens de 

funcionários supostamente a serviço, só em 2019. São 
2.470 deslocamentos oficiais por dia, com gastos de 
passagens e diárias. 

Na prática, é como se o governo garantisse 
lotação máxima de mais de 15 Airbus 320, todo 
santo dia, só com servidores públicos civis, militares e 
“colaboradores”.

Os voos entre Brasília e Rio de Janeiro são os mais 

frequentes. Foram 54.382 viagens contra 42.636 entre 
a Capital e São Paulo, em segundo

Desde janeiro, foram exatas 18.037 viagens 
internacionais, e o destino preferido é Buenos Aires, 
capital do tango: 1.421 visitas de servidores.

Única boa notícia: o número de viagens já caiu 
12,4% em relação a 2018, quando foram realizadas 
997.410 viagens oficiais a serviço.

O ano de 2014, na reeleição de Dilma, foi o único a 
ultrapassar a marca de 1 milhão de viagens “a serviço”: 
em média, 3.059 por dia.

Servidores fizeram 2.470 viagens por dia, este ano

PODER SEM PUDOR

INIMIGOS SÃO REFERÊNCIAS
Eleito senador, Tristão da Cunha (avô do 

deputado Aécio Neves) foi procurado pelo baiano 
Luiz Viana Filho para apoiar um candidato dele 
a um cargo na Mesa Diretora. Tristão concordou 
imediatamente, prometendo votar no indicado. 
Luiz Viana Filho se animou: “Vou apresentar 
um ao outro, para que você o conheça melhor.” 
Tristão descartou: “Não precisa, eu já conheço os 
inimigos dele...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ABUSO DE PODER
Será entre os dias 16 e 

21 o evento que pretextou 
a viagem do ministro 
flamenguista Benjamin 
Zymler, do TCU, à região 
onde o Flamengo disputará 
o “mundial”. Mas ele viajou 
domingo (9) e chegou à 
região às vésperas do início 
do torneio. Faturou 12 
diárias, até voltar no dia 22.

VICE CONFIRMADO
O presidente Bolsonaro 

não perdeu a piada, apesar 
da notícia preocupante dos 
exames que faz para detectar 
possível câncer de pele: “Por 
enquanto, o Mourão continua 
vice”.

QUE VERGONHA
Alagoanos assistiram, 

sem surpresa, a prisão da 
filha e do genro do ex-
ministro de FHC Luciano 
Barbosa, vice de Renan 
Filho, no esquema de 

Nem o caixeiro-viajante 
mais alucinado 
precisa viajar tanto assim”

José Roberto Guzzo,
jornalista, e as 229 viagens de 
Rodrigo Maia nas asas da FAB

"

Divulgação

corrupção estimado em R$30 
milhões, na compra de órteses 
e próteses para a Secretaria 
de Saúde da pobre Alagoas.

GAROTÃO SABE SE MEXER
Impressiona a 

desenvoltura de Beto Pereira 

(MS), eleito líder do PSDB 
na Câmara com menos 
de um ano de mandato. 
Aproximou-se de Aécio 
Neves a João Doria, até 
Alexandre Frota. Venceu a 
disputa por 16x1.

MARINHA MANDOU BEM
O Navio Polar Almirante 

Maximiano, da Marinha 
do Brasil, foi que localizou 
e recolheu itens pessoais 
e destroços do avião 
Hércules C-130, do Chile, 
desaparecido desde a 
madrugada de terça-feira 
(10).

O BOM RUBEM
O Senado aprovou 

ontem a indicação do 
diplomata Rubem Barbosa 
como novo embaixador em 
Nursultan (Cazaquistão). 
Foi embaixador brasileiro 
na Indonésia, Austrália 
e também cônsul em Los 
Angeles.

Alinhamento de Alcolumbre a Maia irrita senadores
São cada vez mais frequentes as críticas de 

senadores ao alinhamento do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. A reação se intensificou após 
decisões de Alcolumbre para protelar a votação das 

propostas que estabelecem a regra de prisão após 
condenação em segunda instância. Obediente a 
Maia, o presidente do Senado adiou a votação da 
proposta para 2020. Não há memória de presidente 
do Senado tão dócil em relação ao da Câmara.

É UM VEXAME
A atitude constrangedora de Alcolumbre gera 

críticas de senadores como Alessandro Vieira 
(SE), Lasier Martins (RS) e Otto Alencar (BA).

ACORDO CONVENIENTE
Alcolumbre provocou ontem expressões 

de indignação ao afirmar que o tema só seria 

votado após “construirmos um acordo com a 
Câmara”.

ORDEM É CONFUNDIR
Maia teria instruído seus prepostos na 

comissão especial para retardar a votação da 
proposta, como incluir na PEC os vários ramos 
da Justiça.

Previdência cria programa para 
identificar benefícios irregulares

INSS

Começou a funcionar nesta 
quarta-feira, 11, um programa 
vinculado ao Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) que vai 
facilitar a identificação de bene-
fícios irregulares e suspender 
esses pagamentos. Intitulada 
Programa de Governança e Inte-
gridade, a medida integra e cruza 
dados das instâncias administra-
tivas do órgão, como diretorias de 
governança, auditoria e setores 
de gestão de pessoas.

“Esse novo programa parte 
da premissa de que tão ou mais 
importante do que a cessação de 
benefícios irregulares é a identifi-
cação das causas que levaram ao 

pagamento de forma irregular; a 
origem do benefício irregular; e 
por que ele ocorreu”, disse o pre-
sidente do INSS, Renato Vieira, 
durante a solenidade de lança-
mento do programa.

Segundo ele, esse processo de 
aprendizado permitirá, ao INSS, 
“uma diminuição gradativa e 
constante” do número de paga-
mentos irregulares.

Um balanço divulgado no iní-
cio da semana pelo INSS aponta 
que 261 mil benefícios foram can-
celados ou suspensos em 2019, 
após um pente fino ter encontra-
do “indícios de fraude e irregula-
ridades”.

Balanço do INSS aponta que 261 mil benefícios 
foram cancelados ou suspensos em 2019

Medida anunciada integra e cruza dados das instâncias administrativas do órgão

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura de Macaíba antecipa 
13º salário dos servidores públicos

Grande Natal

A Prefeitura de Macaíba anun-
ciou que vai pagar nesta quinta-
-feira, 12, para todos os servidores 
públicos municipais, o 13º salário 
antecipadamente. Está prevista a 
transferência de R$ 5 milhões para 
o funcionalismo. São cerca de 2 mil 
servidores, entre ativos e inativos.

De acordo com a legislação, o 
município teria até o próximo dia 
20 de dezembro para efetuar o pa-
gamento, mas o prefeito Fernando 
Cunha determinou a antecipação 
no repasse, mesmo com a Prefeitu-
ra registrando perdas de arrecada-
ção com ICMS.

“Essa medida aumenta a satis-
fação no trabalho e humanização 
no atendimento à população”, diz 
o prefeito Fernando Cunha, acres-
centando que devem aproveitar 
o recurso para pagar dívidas e 
aproveitar as festas de fim de ano. 
“Mais uma vez, renovamos nosso 
compromisso com os trabalhadores 
e incentivamos o comércio”. Prefeito de Macaíba, Fernando Cunha

José Aldenir / Agora RN
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Mesmo com a crise fiscal, a 
Secretaria Estadual de Turismo 
(Setur) projeta trabalhar em 2020 
com um orçamento de aproxima-
damente R$ 6 milhões, dos quais 
R$ 1,1 milhão é proveniente de 
emendas parlamentares para pro-
moção do destino.

“Pode ser que aumente um 
pouco, mas isso dependerá de par-
cerias com o setor privado”, disse 
nesta quarta-feira, 11, a secretá-
ria Ana Costa.

Ela lembrou que a grande con-
quista deste ano foi a melhora da 
conectividade entre Natal e São 
Paulo, maior polo emissor de tu-
rismo para o RN.

“Isso se deve às medidas do 
governo Fátima que, ao baixar 
as alíquotas sobre o querosene 
de aviação, destravou o até então 
pequeno volume desses voos para 
Natal”, acrescentou.

Ana Costa acredita que o 
primeiro semestre de 2020 se-

rá muito melhor com relação ao 
mesmo período deste ano a partir 
da política adotada pela pasta de 
segmentar os destinos do RN em 
diversos nichos de atração turísti-
ca, entre eles turismo de aventura 
e religioso.

“Há muitas ações que quere-
mos explorar a partir do ano que 
vem, inclusive, no que se refere ao 
Centro de Convenções de Natal, 
para atrair mais eventos na baixa 
temporada”, afirmou Ana Costa. 

Entre eles, uma ação no WTM 
Latin America, evento business-
-to-business (B2B) de três dias que 
acontece em abril em São Paulo.

No conjunto, as companhias 
aéreas Gol, Latam e Azul já têm 
publicado um aumento de 22,3% 
na oferta de assentos para a atual 
temporada de verão, que vai de 
novembro 2019 a abril 2020.

Isto significa que o Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal, pas-

sa a receber aeronaves maiores e 
novos voos que podem trazer mais 
turistas para as praias potiguares. 
Até o momento, já constam na 
malha área do Aeroporto de Natal 
685 voos para o período de alta 
temporada.

Já estão sendo operados 30 no-
vos voos semanais regulares, nas 
três companhias – um aumento, 
segundo a secretária, de 22,3% no 
número de assentos em relação ao 
mesmo período anterior.

RN prevê orçamento de
R$ 6 milhões para turismo 

Secretaria de Turismo ainda aponta para um primeiro semestre muito melhor, graças à política adotada pela pasta
de segmentar os destinos do RN em diversos nichos de atração turística, entre eles turismo de aventura e religioso

Divulgação Assecom

As vendas do comércio varejis-
ta no Rio Grande do Norte cresce-
ram 1,5% em outubro deste ano, 
na comparação com o mês anterior, 
segundo a Pesquisa Mensal de Co-
mércio, divulgada nesta quarta-fei-
ra, 11, pelo IBGE. O resultado é a 
terceira alta seguida no índice em 
2019, mas que ainda não tira o se-
tor do vermelho, ao registrar 0,1% 
negativo no acumulado de todo o 
ano.

Com relação ao mês de outubro 
de 2018, o crescimento total do se-
tor potiguar foi de 3,9%. De acordo 
com o levantamento, os números 
locais ficaram acima da média na-
cional, que cresceu tímidos 0,1% 
em outubro, na comparação com 
setembro.

Ainda de acordo com a pesqui-
sa, seis das oito atividades pesqui-

sadas registraram altas: equipa-
mentos e material para escritório, 
informática e comunicação (5,3%), 
combustíveis e lubrificantes (1,7%), 
artigos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cosmé-

ticos (1,2%), móveis e eletrodomés-
ticos (0,9%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (0,3%), tecidos, 
vestuário e calçados (0,2%).

Já o setor de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentí-

cios, bebidas e fumo, após avançar 
4,0% entre maio e setembro, mos-
trou variação próxima à estabilida-
de (-0,1%), enquanto as vendas do 
segmento de livros, jornais, revis-
tas e papelaria caíram 1,1% frente 
a setembro passado.

Na avaliação da gerente da pes-
quisa, Isabella Nunes, o varejo es-
tá encerrando 2019 melhor do que 
iniciou. “Isso por conta do quadro 
conjuntural mais favorável ao con-
sumo, com uma melhora no merca-
do de trabalho, apesar de predomi-
nar a informalidade, e na massa de 
rendimentos. A liberação do FGTS 
e a inflação controlada também 
impulsionaram as vendas. Além 
disso, houve um aumento na con-
cessão de crédito para pessoa física, 
o que estimula a aquisição de bens 
duráveis”, encerrou.

Comércio varejista potiguar cresce em outubro
e tem o melhor resultado do ano, aponta IBGE

Desempenho

2020

O Clube de Oficiais da Po-
lícia Militar do Rio Grande do 
Norte terá eleição no próximo 
dia 15 (domingo), quando 
será escolhida diretoria para 
três anos de mandato.

A entidade dispõe de es-
trutura no bairro do Tirol, em 
Natal, ao lado da Cidade da 
Criança, oferecendo espaço 
para eventos, piscinas, bar e 
restaurante, área para chur-
rasco, brinquedoteca, quadras 
para squash, hidroginástica, 
dança de salão, jiu-jitsu, beach 
tennis, mini-campo de futebol, 
além do Hotel de Trânsito.

Têm direito a voto os ofi-
ciais – na ativa ou reserva – e 
sócios do Clube, que abriga, 
ainda, a Associação dos Ofi-
ciais Militares Estaduais.

Clube de Oficiais 
da Polícia terá 
eleição no dia 15

Nova diretoria

Em relação a outubro de 2018, crescimento total do setor potiguar foi de 3,9%

José Aldenir/AgoraRN
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Os policiais penais do Rio 
Grande do Norte decidiram em 
Assembleia Geral realizada nesta 
quarta-feira, 11, pela continuidade 
da operação “Segurança Acima de 
Tudo”, em que apenas os serviços 
básicos estão sendo realizados e as 
visitas estão suspensas nas uni-
dades prisionais. De acordo com a 
presidente do Sindasp-RN, Vilma 
Batista, a proposta apresentada 
pelo governo não condiz com a rea-
lidade pleiteada pela categoria.

Na terça-feira, 10, o Governo 
do Estado havia apresentado uma 
proposta de reajuste de 23% nos 
salários da categoria, aplicado de 
forma escalonada e condicionado 
à suspensão do movimento de pa-

ralisação. No entanto, a greve dos 
policiais penais pleiteia o cumpri-
mento de um acordo firmado em 
julho entre o Sindasp e o Governo 
do Estado que tratava sobre um 
Projeto de Lei para reforma estatu-
tária e a implementação do auxílio 
alimentação.

A greve dos policiais penais te-
ve início na última quarta-feira, 4, 
e tem afetado a logística do sistema 
carcerário. Presos em flagrante es-
tão sendo custodiados nas delega-
cias de Natal, superlotando unida-
des, sem serem transferidos para o 
Presídio Estadual de Parnamirim.

Quanto a uma decisão judicial 
referente ao movimento, o Sindas-
p-RN explica que ela diz respeito 

à realização das provas do Enem 
para os presos e, desde esta terça-
-feira, 10, os apenados já realizam 
o exame normalmente, assim co-
mo aconteceu nesta quarta-feira. 
“Além disso, outros pontos alega-
dos pela Procuradoria Geral do 
Estado não procedem e, por isso, 
iremos fazer a defesa através da 
via judicial”, explica.

Sobre a operação “Segurança 
Acima de Tudo”, a presidente do 
Sinsasp-RN, Vilma Batista, afirma 
que vários pontos ainda não foram 
abordados na negociação. “A nossa 
carreira tem que ser reestruturada 
de acordo o nível superior de esco-
laridade já previsto em lei, por isso, 
pleiteamos uma reforma estatutária. Greve teve início na última quarta-feira, 4, e tem afetado a logística do sistema 

Policiais penais recusam reajuste de 23% 
e decidem continuar com paralisação
Para a categoria, proposta apresentada pelo Governo do Estado não condiz com realidade; greve reinvidica o 
cumprimento de acordo firmado em julho, que tratava sobre um PL para reforma estatutária e auxílio alimentação

Greve

Cedida
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Bell Marques é a grande 
atração de abertura 
do Carnatal 2019

Folia

Bahia também se fará presente com Alinne Rosa, ex-Cheiro de Amor,
que volta à micareta após alguns anos puxando seu próprio bloco: O Vale

O baiano Bell Marques é a 
grande atração da abertura do 
Carnatal 2019 nesta quinta-feira, 
12, que acontece na área externa 
da Arena das Dunas. A micareta 
segue até o domingo, 15, com 10 
blocos e expectativa de público to-
tal de 250 mil pessoas, mas com 
a promessa de fazer a alegria dos 
mais diversos públicos.

A previsão é que os portões da 
Arena das Dunas sejam abertos 
às 17h. Nesta quinta, sexta-feira 
e sábado, os blocos começaram a 
sair às 18h30. Já no domingo, com 
a festa “Vumbora Day”, a abertu-
ra será às 12h e os blocos saindo a 
partir das 17h.

Ex-vocalista do Chiclete com 
Banana, Bell Marques estará à 
frente do bloco “Vumbora”. Ainda 
no mesmo dia, a cantora Alinne 
Rosa vai comandar os trabalhos do 
bloco “O Vale”. Os foliões irão per-
correr duas vezes todo o percurso 
do Carnatal 2019. Isso vai repre-
sentar 4 horas de música e alegria.

À frente do trio, Bell Marque 
vai apresentar parte dos 40 anos 
de carreira e um dos veteranos do 

PROGRAMAÇÃO

Quinta-Feira (12)
FitDance
O Vale
Vumbora

Sexta-Feira (13)
Largadinho
Vumbora
Me Abraça
Solta o Parango

Sábado (14)
Vumbora
Vem com o Gigante
Bicho
ÔBaiuno

Domingo (15)
Vumbora Day
Village
Vem com o Gigante
Bicho

ç

ç

ç

evento, Bell Marques – ex-vocalista 
do Chiclete com Banana – traz no 
repertório um grande número de 

hits, como “Diga Que Valeu”, “Cara 
Caramba” e “Sou Camaleão”, entre 
outras canções que embalaram os 
foliões ao longo dos anos.

No segundo dia de festas, o lar-
go da Arena das Dunas vai tremer 
com a trinca formada por Bell Mar-
ques (Vumbora), Durval Lelys (Me 
Abraça) e Cláudia Leitte (Largadi-
nho). A sexta-feira também terá a 
estreia da do bloco “Solta o Paran-
go”, da banda baiana Parangolé.

No sábado, Bell Marques terá 
o terceiro dia trio. Em seguida, é a 
vez de Saulo Fernandes com o blo-
co “Ô Baiuno”, com seu axé melódi-
co. A terceira atração é o cantor Léo 
Santana, com o bloco “Vem Com o 
Gigante”. Fechando a programa-
ção, o Bloco Bicho – o mais antigo 
bloco do Carnatal –, capitaneado 
por Ricardo Chaves.

A festa se encerra no domingo, 
com o segundo dia de Ricardo Cha-
ves e de Léo Santana. O dia marca 
a chegada de uma das atrações 
mais esperadas, Ivete Sangalo, que 
lidera o bloco Village. A edição será 
encerrada com a dupla Rafa e Pipo 
Marques, no bloco “Vumbora Day”.

Bell Marques toca já no primeiro dia conduzindo bloco Vumbora

Maurícia da Matta / DivulgaçãoDivulgação

Alinne Rosa comanda o bloco "O Vale" também no primeiro dia
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade 
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 024/2019, no dia 26 de dezembro de 2019, às 11:30 
horas, objetivando: A Aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel S-10 e óleo diesel), para 
atender as necessidades das diversas secretárias deste Município, do Fundo Municipal de saúde 
e do Fundo Municipal de assistência Social, durante todo o exercício de 2020. O Edital na íntegra, 
estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, 
S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/
licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 11 de dezembro de 2019.

Valério Sampaio Carneiro 
PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade 
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 025/2019, no dia 26 de dezembro de 2019, às 13:30 
horas, objetivando: Aquisição de gelo, gás de cozinha, água mineral e Vasilhame de 20 litros de 
água mineral, para atender as necessidades das diversas secretárias deste Município, do Fundo 
Municipal de saúde e do Fundo Municipal de assistência Social, durante todo o exercício de 2020. 
O Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link 
http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: 
cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 11 de dezembro de 2019.
Valério Sampaio Carneiro 

PREGOEIRO

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

MB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 31.196.786/0001-98, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, com validade: 14/10/2025,  para Posto de revenda 
de combustível liquido com capacidade de 90m3, localizado na Av. Olavo Lacerda Montenegro, 
3545, Parque das Nações, Parnamirim/RN.

BRUNO VICTOR AMARAL DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

A APOENA MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA,  CNPJ: 06.018.299/0002-79, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - RLO, para extração mineral de 
GAIBRO, numa área de 2,35 (há) localizada no Sítio Dois Riachos, Zona Rural, Caicó/RN.

DEYSIANE DA SILVA PEREZ
  RESPONSÁVEL TÉCNICA

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

M. SEABRA ALVES EPP, CNPJ: 23.902.201/0001-80, torna público que está requerendo 
a Prefeitura Municipal de Ceará Mirim/RN a Licença Ambiental para extração mineral da 
substância AREIA numa área de 7,00 (há) localizada na área rural do município de Ceará 
Mirim/RN

M SEABRA ALVES EPP 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

BRISAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 30.497.138/0001-09, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP para Loteamento, localizada na ROD 
RN012 - Zona Rural – Tibau/RN.

Lenille Regis
Prioritária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Norte (SINGTUR/RN), 
CNPJ: 01.073.417/0001-47, por seu presidente, convoca todos seus associados aptos 
a votar e serem votados para participarem da Assembleia Geral a ser realizada no dia 
17/12/2019 as 19h00m em 1ª convocação, ou meia hora depois, conforme o quórum 
estatutário, na Avenida Lima e Silva, 76, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.062-300, 
onde será deliberada a seguinte Ordem do dia: a) Prestação de contas; b) Aprovação 
do orçamento para o exercício seguinte. Natal/RN, 10 de dezembro de 2019.  EDSON 
JOSÉ DE LIMA JÚNIOR - Presidente do SINGTUR/RN

O governo federal publicou 
nesta quarta-feira, 11, uma porta-
ria em que reconhece situação de 
emergência por causa da seca em 
133 municípios do Rio Grande do 
Norte. O número corresponde a 
80% das cidades potiguares.

O documento, assinado pelo 
secretário nacional de Proteção 
e Defesa Civil, Alexandre Lucas 
Alves, está na edição de ontem do 
Diário Oficial da União e permite 
que o Estado receba auxílio federal 
nesta área e execute projetos sem 

licitação para combater os efeitos 
da estiagem.

O reconhecimento da situação 
de emergência tem como base um 
decreto da governadora Fátima 
Bezerra editado em 8 de setembro. 
Foi o 17º decreto seguido por causa 
da seca, que perdura há sete anos 
na região Nordeste. No anterior, 
eram 144 municípios afetados.

Ao renovar a situação de emer-
gência, o decreto de Fátima assi-
nala que, no primeiro semestre de 
2019, houve uma melhora no regi-

me de chuvas com relação aos últi-
mos sete anos, mas que os volumes 
registrados não foram suficientes 
para uma recarga satisfatória dos 
principais reservatórios do Esta-
do, sobretudo nas regiões do Alto 
Oeste e Seridó, onde há três mu-
nicípios em situação de colapso de 
abastecimento: Pilões, São Miguel 
e Paraná.

Ainda de acordo com o docu-
mento publicado pelo Governo do 
Estado em setembro, a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte (Caern) acumulou um 
prejuízo financeiro de quase R$ 3 
milhões no primeiro semestre de 
2019, por causa da paralisação do 
abastecimento de água em várias 
cidades. “Após a confirmação de 
colapso do manancial de água, ime-
diatamente é suspensa a emissão 
das contas mensais e, na maioria 
dos casos, a distribuição de água 
permanece por meio de carros pipa, 
arcados pelos órgãos governamen-
tais de forma integrada”, afirmou 
Fátima Bezerra.

Governo federal reconhece emergência 
pela seca em 133 municípios potiguares
Documento permite que o Estado receba auxílio federal nesta área e execute projetos sem licitação para combater os 
efeitos da estiagem; este foi o 17º decreto seguido por causa da seca, que perdura há sete anos em toda região Nordeste

Estiagem 

O volume dos reser-
vatórios hídricos do Rio 
Grande do Norte iniciou 
o mês de novembro com 
o melhor resultado desde 
2015, segundo boletim 
da Agência Nacional das 
Águas (ANA). A capacida-
de das 54 unidades ana-
lisadas – entre açudes e 
barragens – ultrapassou 
a marca dos 25,39% de ar-
mazenamento.

Apesar do registro po-
sitivo, o RN tem 27 reser-
vatórios abaixo dos 30% 
de armazenamento, sendo 
que 11 estão completa-
mente secos. O volume to-
tal das outras 27 unidades 
hídricas é de 1,09 bilhão 
de metros cúbicos. A capa-
cidade máxima de armaze-
nagem é de 4,4 bilhões de 
metros cúbicos.

O levantamento feito pe-
la reportagem do Agora RN, 
a partir da capacidade volu-
métrica das unidades hídri-
cas potiguares, analisou da-
dos publicados até meados 
de novembro. Comparando 
com o ano de 2015, período 
de maior intensidade da 
seca que aflige o Nordeste 
nos últimos cinco anos, a re-
cuperação foi de 54 milhões 
de metros cúbicos, saindo de 
21,48% para 25,39%.

Reservatórios
do RN têm 
maior volume 
desde 2015

ANA

Caern teve prejuízo de R$ 3 milhões

José Aldenir / Agora RN

PROCESSO ELEITORAL DO ALECRIM FUTEBOL CLUBE

COMUNICADO DE REGISTRO DE CHAPAS
ÀS ELEIÇÕES DO ALECRIM FUTEBOL CLUBE

Vem-se por meio da presente publicação, comunicar a inscrição da CHAPA Nº 01 às ELEIÇÕES 
DO ALECRIM FUTEBOL CLUBE, cujos integrantes e respectivos cargos seguem abaixo:

PRESIDENTE EXECUTIVO:  Ubirajara de Holanda Cavalcante
VICE-PRESIDENTE:              Francisco Antônio de Souza Filho
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO:          Flavio de Souza
VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO: Francisco de Assis Coutinho Fernandes
CONSELHEIROS:  Carlos Augusto de Medeiros; Daniel Sousa de Holanda Cavalcante; Daniella 
S. de Holanda Cavalcante; Emerson José Fernandes Torres Luiz; Fábio José de Souza; Flavio 
de Souza; Francisco de Assis Coutinho Fernandes; Ícaro Guedes do Nascimento; Idaliana 
Cyntia Silva de Souza Solano; José Antônio de Souza; Leonardo M. S. Miranda; Terezinha S. 
de Holanda Cavalcante

Natal, 12 de dezembro de 2019.

Ubirajara de Holanda Cavalcante
Presidente
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O Grupo Agora RN de Comuni-
cação não para de crescer. E neste 
mês de novembro, o jornal bateu 
mais uma importante marca, 
firmando o lugar – com larga dis-
tância – de veículo impresso com 
maior tiragem diária do Rio Gran-
de do Norte. Foram distribuídos 
mais 10 mil exemplares diários, 
segundo análise mais recente do 
Instituto Verificador de Comuni-
cação (IVC), entidade sem fins lu-
crativos que tem por objetivo cer-
tificar as métricas de desempenho 
de veículos impressos e digitais.

O levantamento considera as 
tiragens constatadas entre os dias 
1º e 30 de novembro, excetuando-
-se finais de semana e os feriados 
da Proclamação da República e 
de Nossa Senhora da Apresenta-
ção.  Em números exatos, a média 
diária foi de 10.347 exemplares, 
entre as 19 edições mensais.

Em relação ao mês anterior, 
houve um crescimento de 6,9%, 
puxado principalmente pela edi-
ção de aniversário, da qual houve 
distribuição em dois turnos, com 
tiragem estimada superior a 30 
mil exemplares (da qual 24,5 mil 
foram atestados pelo IVC). Em ou-
tubro, foram entregues 9,6 mil jor-
nais de média em locais como ór-
gãos públicos, padarias, cartórios, 
escolas, universidades, clínicas 
médicas, hospitais e também na 
rua. Há, segundo a análise do IVC, 
383 pontos de distribuição nas 
quatro zonas de Natal, além de 76 
pontos espalhados por outros 10 
municípios (Arês, Canguaretama, 
Goianinha, Macaíba, Monte Ale-
gre, Nísia Floresta, Parnamirim, 
Rio do Fogo, São Gonçalo do Ama-
rante e São José de Mipibu).

Desse total, 440 são pontos 
fixos, como estabelecimentos co-
merciais e órgãos públicos e pri-
vados em geral. Nesses locais, os 
jornais ficam à disposição para 
retirada pelos leitores. Além de-
les, há 19 pontos onde acontece a 
distribuição assistida, ou seja, com 
promotores entregando o jornal na 
mão do leitor. Entre esses pontos, 
estão os principais cruzamentos de 
trânsito de Natal e Parnamirim. 
Quando o sinal fecha, motoristas 
são abordados e recebem o exem-

Há, sengundo a pesquisa, 19 pontos onde acontece a distribuição assistida, com promotores entregando o jornal ao leitor

Entre os pontos de distribuição assistida por promotores, estão os principais cruzamentos de trânsito de Natal e Parnamirim

Agora RN supera marca 
dos 10 mil jornais diários
em novembro, aponta IVC
Levantamento considera as tiragens dos dias 1º e 30 de novembro, excetuando-se finais de semana e os feriados da 
Proclamação da República e de Nossa Senhora da Apresentação.  Em números exatos, a média diária foi de 10.347 exemplares

plar sem precisar sair do carro.
A certificação do IVC foi atri-

buída ao Agora RN em janeiro de 
2019, após seis meses de análise. 
Referência no Brasil em auditoria 
multiplataforma de mídia, o IVC 
fornece ao mercado dados isentos 
sobre comunicação e circulação de 
jornais impressos, entre outros 
serviços no segmento. Para isso, 
a entidade conta com uma plata-
forma que interliga números de 
diversas audiências às agências 
mais importantes de todo o País. 
Atualmente, o Instituto realiza a 
divulgação de informações e audi-
torias de mais de 400 publicações 
(jornais e revistas) filiadas.

A média de circulação do 
Agora RN atestada pelo IVC é 
considerada alta para os padrões 
do mercado de comunicação poti-
guar.  E ainda há uma estimativa 
de que esse número possa ser mais 
alto. Estudos apontam que cada 
exemplar é lido por até 5 pessoas 
– número que duplica em jornais 
no formato tabloide (formato mais 
compacto, praticado em Natal ex-
clusivamente pelo Agora)

O formato de circulação – sem 
custo para o público, o que é inédito 
no Rio Grande do Norte – repre-
senta garantia de audiência para 
os anunciantes. Não há sobra de 
exemplares e os anúncios expostos 
atingem dezenas de milhares de 
leitores. “O IVC é a ferramenta que 
temos para fornecer ao mercado pu-
blicitário dados isentos e detalhado, 
fazendo com que a nossa comercia-
lização seja pautada em números 
reais”, destaca a gerente comercial 
do Agora RN, Alayde Passaia. 

O diretor geral do Grupo Agora 
RN, Alex Viana, enaltece a certifi-
cação pelo IVC e o que isso repre-
senta para a viabilidade do projeto. 
“Estamos confirmando, dia após 
dia, a viabilidade do jornal impres-
so. Várias empresas conhecem a 
eficácia e eficiência de anunciar 
num jornal gratuito”, afirma o jor-
nalista e empresário.

Filiado também à Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), o Ago-
ra RN é impresso em 16 páginas 
em um formato que lembra o tab-
loide – o que facilita o manuseio 
e leitura.

Estamos confirmando, dia 
após dia, a viabilidade do 
jornal impresso. Várias 
empresas conhecem a eficácia 
e eficiência de anunciar num 
jornal gratuito”

Alex Viana

diretor geral do Grupo
Agora RN de Comunicação

“
exemplares/dia em novembro

de crescimento em relação a outubro

pontos 
de distribuição cidades

10.347

459 11 

6,9% 

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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Anderson Barbosa
Editor do Online

O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep) está normatizando os proce-
dimentos a serem adotados a par-
tir do recebimento até a liberação 
dos corpos que chegam à unidade. 
O Procedimento Operacional Pa-
drão (POP) deve ser publicado ain-
da esta semana no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

“A normatização das rotinas do 
Departamento Médico Legal é o fe-
chamento de um ciclo que começou 
com a reforma de toda a estrutura 
física do necrotério. Olhar como 
tudo isso aqui ficou é ver o renas-
cimento do Itep, e isso nos dá um 
extremo prazer”, celebrou Marcos 
Brandão, diretor-geral do Itep.

O Agora RN foi ao Itep para ver 
de perto as melhorias feitas no se-
tor mais emblemático do instituto. 
É para o necrotério onde são leva-
das e periciadas todas as vítimas 
de morte violenta no Estado.

A diferença é gritante. Onde 
antes se empilhavam corpos, o que 
se vê agora é um corredor climati-
zado e higienizado. No lugar das 
gavetas jogadas no chão e dos sa-
cos com corpos estirados no chão, à 
céu aberto, agora existem macas e 
lençóis limpos.

Atualmente, a capacidade da 
câmara-fria do Itep é para até 45 
corpos. No momento da reporta-
gem, 31 estavam à espera de li-
beração.

“Além da sujeira, falta de es-
trutura, desorganização e do mau 
cheiro que existiam aqui no necro-
tério, faltava humanidade aqui. 
Até os pedreiros que contratáva-
mos para trabalhar em alguma 
obra aqui no necrotério desistiam 
do serviço. Agora é diferente. 
Está limpo, higienizado, foi todo 
adequado para poder oferecer aos 
nossos servidores um ambiente 
melhor de trabalho”, acrescentou 
o diretor.

Ainda de acordo com Marcos 
Brandão, foram investidos cerca 
de R$ 100 mil somente na refor-
ma física do prédio e outros R$ 20 
mil na compra de equipamentos 
de uso diário, como fardamentos, 
instrumentos cirúrgicos, máscaras 
e luvas de proteção, além de outros 
materiais que são usados durante 
as perícias.

“Uma melhora leva a outra. 
Hoje temos um fluxo melhor de 
trabalho no necrotério, sem acú-
mulo ou superlotação de corpos. E 

Câmara fria do Itep tem capacidade para até 45 corpos; No lugar de corpos empilhados, agora vê um corredor climatizado 

Flatscan é capaz de detectar objetos estranhos em um corpo em até 5 minutos; com raio-x convencional, levaria até meia hora

Após reforma, Itep padroniza normas 
para recebimento e liberação de corpos
Portaria que normatiza os procedimentos a serem adotados deve ser publicada ainda nesta semana no Diário Oficial do 
Estado. Agora RN foi ao Itep para ver de perto as melhorias feitas no setor mais emblemático do instituto, o necrotério

Necrotério

Fotos: José Aldenir / Agora RN 

a tendência é de evoluirmos ainda 
mais. A normatização dos proce-
dimentos que adotamos a partir 
da entrada de um corpo, tem este 
objetivo, que é padronizar a nossa 
rotina. E isso, com certeza, vai hu-
manizar ainda mais o nosso traba-
lho”, ressaltou Brandão.

Servidor do Itep há 20 anos, 

Edmar Pereira ocupa a função de 
necrotomista. Ninguém mais apro-
priado do que ele para atestar o 
quanto o órgão progrediu nos últi-
mos anos. “Antigamente era difícil. 
Hoje, temos um instituto padrão, 
um modelo a ser seguido”, afirmou.

E uma das razões, ainda de 
acordo com Edmar, está no setor de 

antropologia, onde são feitas as pe-
rícias para a identificação de ossa-
das. O setor foi criado recentemen-
te e dá um suporte ainda maior aos 
profissionais do necrotério. “Antes, 
esta sala vivia cheia de caixas, de 
restos. Agora, é um laboratório. 
Aqui estudamos, aqui fazemos ci-
ência”, acrescentou o necrotomista.

TECNOLOGIA
A tecnologia também está 

presente no necrotério do Itep. E 
tem nome: flatscan, um scanner 
corporal capaz de detectar 
qualquer objeto estranho no 
corpo de uma pessoa em 
menos de 5 minutos. Com um 
aparelho de raio-X convencional, 
o procedimento podia levar até 
meia hora.

“Com o flatscan não 
precisamos nem tocar no corpo. 
A imagem do escaneamento 
é de alta definição. O aparelho 
também pesa o cadáver, o que 
também é importante para a 
elaboração do laudo pericial”, 
destacou Marcos Brandão.

O aparelho custou quase R$ 
1 milhão. “Para o próximo ano, 
a nossa meta é adquirir mais 
dois aparelhos iguais a este. Um 
vamos instalar nas regionais de 
Mossoró e Caicó”, revelou Tiago 
Tadeu, chefe de gabinete do Itep.

POP
O Procedimento Operacional 

Padrão é o documento que, 
a partir de sua publicação, vai 
oficializar os procedimentos de 
rotina no necrotério do Itep-RN. 
É a partir dele que os peritos, 
técnicos ou servidores que 
trabalham no setor, devem se 
orientar desde o recebimento 
até a liberação dos corpos. As 
condutas e procedimentos vão 
do acolhimento, orientação e 
atendimento às famílias das 
vítimas, passando pela colocação 
de pulseiras de identificação de 
cada corpo que o instituto receber, 
até protocolos que devem ser 
adotados, como a conferência de 
documentos necessários para a 
devida liberação dos corpos.

Antigamente era 
difícil. Hoje, temos um 
instituto padrão”

Kenneth Rapoza,
Edmar Pereira, necrotomista, 
Servidor do Itep há 20 anos

“

José Aldenir / Agora RN
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Como é de praxe nas re-
des sociais, sempre que pos-
tamos uma foto capturada 
com nosso smartphone, ela é 
“capada”, ou seja, ao ser fei-
to o upload, perde-se a qua-
lidade da mesma. Mas isso 
chegou ao fim no Twitter: o 
microblog está mudando a 
maneira como processa as 
imagens enviadas e vai con-
seguir manter a qualidade 
original das fotos. 

O que, certamente, vai 
agradar não apenas a usu-
ários comuns, mas também 
profissionais de fotografia.

Nolan O´Brien, um dos 
engenheiros do Twitter, 
compartilhou em sua conta 
pessoal que a plataforma 
agora preservará a codifi-
cação JPEG quando forem 
carregadas via Twitter na 
Web, ao invés de de trans-
codificá-las, o que resultaria 
em uma degradação na qua-
lidade. E isso é, certamente, 
é uma frustração para quem 
gosta de postar suas fotos na 
rede ou trabalha com isso.

Há, no entanto, algumas 
limitações: o Twitter ainda 
vai transcodificar e com-
pactar as miniaturas das 
imagens, que é o que você vê 
no seu feed. Porém, assim 
que os usuários clicarem 
no post, eles poderão ver 
a imagem completa e não 
compactada que você enviou 
originalmente, desde que se-
ja JPEG.

O Twitter também con-
tinuará retirando dados 
EXIF (dados que fornecem 
mais informações sobre a 
imagem, incluindo quando, 
como e, potencialmente, 
onde foi tirada ou editada), 
que são legíveis por alguns 
aplicativos. A plataforma já 
fez isso anteriormente como 
maneira de evitar espiona-
gens de fotógrafos ou crimi-
nosos com más intenções.

COMO FAZER?
Poste uma foto em seu 

perfil no Twitter. Depois 
disso, ao clicar no tuíte em 
questão, abra a foto em tela 
cheia. Esta imagem é que 
estará com a qualidade ori-
ginal.

Twitter vai 
preservar 
qualidade original 
das fotos postadas

Redes Sociais 

Fotografos serão  beneficiados

Reprodução

PEDIDO DE LICENÇA DE AMPLIAÇÃO 

F N DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI CNPJ 
28.029.141/0001-56, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA,  LICENÇA ALTERAÇÃO 
para loteamento localizado na Estrada Boa Água, localizado no município de Nisia 
Floresta, Rio Grande do Norte.

 Maiza de Albuquerque – Bióloga  

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO, CNPJ/MF: 24.960.740/0001-38, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação para Beneficiamento de produto 
têxteis, Localizada no Sítio Flores, s/n, zona rural, 59.324-000, Jardim de Piranhas/RN.

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO
Sócio/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO RAISSA III EIRELI, inscrito no CNPJ: 23.231.914/0001-69, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação, N0 2018-119944/TEC/LO-0098, com prazo de validade até 04/12/2025, 
para a atividade de revenda de combustíveis líquidos, do empreendimento localizado na                 
Av. Governador Jose Agripino, 08 – BR-226  KM-62 – Centro – SENADOR ELOI DE SOUZA/RN.

Romualdo Torres Bezerra Junior - Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços e Perfuração Ltda, 15.031.293/0001-41, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 05/12/2022, em favor do 
empreendimento Base de apoio a extração de petróleo e demais atividades correlatas, numa área 
total de 37.700,0 m², localizada nas coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.432.453,0 mN / 683.665,0 
mE, Datum SIRGAS 2000, localizada em Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz, s/n, KM 31,7, Santa 
Julia, Mossoró / RN. 

Sebastião Filgueira do Couto -  Diretor Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade 
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 022/2019, no dia 26 de dezembro de 2019, às 09:00 
horas, objetivando: A contratação de empresa especializada, para realizar os serviços de 
reforma de cadeiras escolares e fabricação de gradil de ferro (grades e portões), para atender as 
necessidades das diversas Secretarias deste Município de Rio do Fogo/RN, do Fundo Municipal 
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social. O Edital na íntegra, estará à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do 
Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.  

Rio do Fogo/RN, 11 de dezembro de 2019.

           Valério Sampaio Carneiro  -   PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 023/2019, no dia 26 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, 
objetivando: A prestação de serviço no fornecimento de refeições, para atender as necessidades 
das diversas secretarias deste município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal 
de Assistência, durante todo o exercício de 2020. O Edital na íntegra, estará à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do 
Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 11 de dezembro de 2019.
Valério Sampaio Carneiro 

PREGOEIRO

LICENÇA AMBIENTAL
A VELA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CPF/CNPJ: 
09.441.186/0001-99, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 10/12/2019, através do Processo Administrativo SEMURB-20191031323, a 
Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Prédio Comercial e de Prestação 
de Serviços – Denominado VELA TRADE com área construída de 943,85 m² em um terreno 
de 800,00 m², situado na Rua Neuza Farache, esquina com a Rua Ismael Pereirra da Silva, 
1870, bairro de Capim Macio, Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FORUM DESEMBARGADOR MIGUEL 
SEABRA FAGUNDES JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 

315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-250 - Tel: (84) 3616-9558

Edital de Citação (30 dias)
Processo nº 0104337-54.2013.8.20.0001                      Ação: Usucapião 
Autor(a): Solon Ernestino de Oliveira e outros          Réu: Francisca Alves da Silva e outros
 
IMÓVEL: Um (01) imóvel urbano, situado na Rua Sampaio Correia, s/nº - Dix-Sept Rosado, 
Natal/RN, medindo 194,21m² de superfície, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, 
lado direito, com imóvel de propriedade de Manoel Nascimento Bezerril Nobre, medindo 
20,30m; ao Sul, lado esquerdo, com a Rua Severino Soares, medindo 20,30m (Rua Sampaio 
Correia); a Leste, fundos, com o imóvel de propriedade de José Andrade, medindo 10,00m (Rua 
Severino Soares, 69); e a Oeste, testada principal, com a Rua Sampaio Correia, medindo 9,15m. 
OBJETO: CITAÇÃO: dos terceiros interessados e réus incertos, em lugar incerto e não sabido; 
e seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a presente 
Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste Edital (30 
dias), tudo conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, 
no endereço supra. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC); e, para que chegue ao 
conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente 
assinado, e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na forma 
da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. Eu, Marcelo Quintino de Araújo, Auxiliar 
Técnico, digitei, e eu (_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo
Natal/RN, 05 de novembro de 2019

Luis Felipe Lück Marroquim -  Juiz(a) de Direito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

CNPJ: 08.483.240/0001-04 - Rua 26 de julho, 234, centro, São José de Mipibu/RN
Maria do Carmo  da Silva Carneiro -  Tabeliã Pública

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Cartório do 1º Ofício de Notas de São José de Mipibu/RN, faz saber, com 
base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que foi 
protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitantes: FRANCISCO GARCIA DA SILVA (CPF/MF sob o nº 737.725.424-68) e sua esposa MARIA DAS 
DORES DOS REIS SILVA (CPF/MF sob o nº 010.617.794-08).
Área objeto da usucapião: “Um terreno situado a Estrada Jacaracica, n° 42, Arenã, São José de Mipibu/RN, 
com uma área de 3.9964ha de superfície; limitando-se: Ao Norte, com terras de Antônio Amâncio da Silva; 
com 223,65m + 187,75m; ao Sul, parte com imóvel de propriedade do Sr. Manoel Rodrigues de Paiva, com 
198,09m e parte com imóvel do Sr. Clodoaldo Ramalho de Souza, com 227,90m; ao Leste, com Estrada Jaca-
racica, com 68,73m; e ao Oeste, parte com Clodoaldo Ramalho de Souza, com 56,32m; e parte com terras do 
Sr. Francisco Manoel de Souza, com 110,16m. - Descrição Perimétrica do Imóvel - Inicia-se a descrição deste 
perímetro no Vértice V1, de coordenadas 238854.00m E 9333160.00m N, partindo com azimute de 188°21’57” 
e distando 69,73m para o vértice V2, de coordenadas 238844.00m E 9333092.00m N, partindo com azimute 
de 271°44’08” e distando 198,09m para o vértice V3, de coordenadas 238646.00m E 9333098.00m N, partindo 
com azimute de 16°30’16” e distando 56,32m para o vértice V4, de coordenadas 238662.00m E 9333152.00m 
N, partindo com azimute de 281°54’6” e distando 227,90m para o vértice V5, de coordenadas 238439.00m 
E 9333199.00m N, partindo com azimute de 15°48’9” e distando 110,16m para o vértice V6, de coordenadas 
238469.00m E 9333305.00m N, partindo com azimute de 110°30’54” e distando 223,65m para o vértice V7, 
de coordenadas 238678.47m E 9333226.62m N, partindo com Azimute de 110°47’1” e distando 187,75m para 
o vértice V1. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro, 
representado pelo Sistema de Projeção UTM; cadastrado na Receita Federal sob o nº 9.066.349-7 e no Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sob o nº 951.064.927.090-3.”, imóvel não registrado 
junto ao registro de imóveis de São José de Mipibu/RN/RN. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 20 (vinte) anos.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da trami-
tação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa 
do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais 
e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

São José de Mipibu/RN, 28.11.2019
Maria do Carmo da Silva Carneiro -   Notária e Registradora

Foram recolhidos para os custos do Edital: Emolumentos-R$ 92,23. FDJ-R$24,09. FCRCPN-R$9,22. ISS 
4,61 – Total: R$ 130,15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
7° OFICIO DE NOTAS
LUIS CÉLIO SOARES

Oficial Titular
rua: Leôncio Etelvino de Medeiros 2935 – Capim Macio-Natal/RN

LUIS CÉLIO SOARES, Tabelião Público do sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo do Registro de Imóveis da 3ª. Zona, desta 
Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. Vem mui respeitosamente em cumprimento ao § 4° do Art. 26 da Lei n° 
9.514, de 20 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União, edição do dia 24.11.1997, INTIMAR os Sr. (a) NATALIA 
RIBEIRO FRANÇA MOURA – CPF/MF N° 065.973.544-00 e seu esposo EDUARDO JERONIMO DIAS PEREIRA DE MOURA – 
CPF/MF N° 048.144.824-18, para, assim, saldar o débito existente em favor da credora fiduciária POLO CAPITAL SECURATIZADORA 
S/A – CNPJ/MF sob n° 12.261.588/0001-16 – nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97. – B3 – CETIP/ DIOPE/CCI 
0000000004299/2019 – Código B3 – 13J00119831 – firmado em 12.06.2013 registrado sob o n° R-4/R-5 e AV-6 da matrícula n° 39.036 
deste Cartório, referente ao imóvel consistente de UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL N° 1401, no pavimento da TORRE “A”, 
parte integrante do “ CONDOMÍNEO RESIDENCIAL SUN GOLDEN” , situado na Rua Joaquim Eduardo de Farias n° 213, esquina com 
a Rua José Maia, no atual bairro da Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, ADVERTÊNCIA: - 
Prazo Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis – após a publicação deste EDITAL, findo prazo e não havendo impugnação serão 
adotadas as medidas previstas nos §§ 5°,6° e 7° da referida Lei n° 9.514. Dada e passada nesta cidade do Natal, Capital do Estado do 
Rio Grande do Norte, aos dez (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019) Eu,
Oficial,subscrevo e assino. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

K-11,12e13/12

COMARCA DE CANGUARETAMA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

OFÍCIO ÚNICO DE REGISTROS E NOTAS 
 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
MARIA DOS RAMOS FREIRE VIEIRA, Oficial do Registro de Imóveis do Termo-Sede da comarca de Canguaretama-RN, na forma 
da lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no art 2º do Decreto Lei 58 
de 10.12.1937, regulamento pelo Decreto 3.079 de 15.09.1938, com modificações introduzidas  pelo Decreto Lei nº 271 de 
28.02.1967, as quais foram incorporadas à Lei nº 4.591 de 16.12.1964 e, finalmente, de conformidade com os  artigos 18 e 19 da Lei 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que por parte de DENILSON LUCIO DA COSTA e sua ESPOSA ADRIANA MARIA DA ROCHA 
COSTA, brasileiros, empresários, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, nos termos da 
certidão de casamento  expedida por esta serventia, lavrada no livro B-6, folha 167, termo 604, datada de 12 de novembro e 2013, 
celebrado o casamento em 24 de agosto de 1998, ele empresário, portador da Carteira de Identidade Nº 2494004 expedida por 
SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 033.741.784-99, natural de Canguaretama-RN, nascido aos 11.04.1978, filho de  Antônio Lucio da 
Costa e Josefa Sales de Lima, ela portadora da Carteira Nacional de Habilitação – CNH  nº 1234296856, registro nº 04037829209, 
expedida por DETRAN-RN, em 20.04.2016, com validade até 19.04.2021, onde consta carteira  de Identidade RG nº 2627552 
expedida por SSP/PB,  inscrita no CPF/MF nº 044.706.924-17, natural de Nova Cruz-RN, nascida aos 20.11.1979, filha de José 
Manoel da Rocha e de Maria José Ribeiro da Rocha, residentes e domiciliados na Rua Gorgônio de Carvalho s/n no distrito de Piquiri 
deste município de Canguaretama-RN,  foi depositado nesta serventia sito a Rua André de Albuquerque, 155, nesta cidade, o 
memorial, plantas e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Canguaretama-RN, situado no Distrito de Piquiri deste município de Canguaretama-RN, o qual mede uma área de 52.815,74m²,  
limitando-se ao NORTE – com o loteamento Portal do Marfim 2ª etapa; SUL - com a Rua Karolina Phule e perímetro urbano do 
distrito de Piquiri; LESTE - com a Rua Otavio Lima e  perímetro urbano do distrito de Piquiri; e ao OESTE – com a Rua Francisco 
Florêncio, de acordo com o memorial descritivo, levantamento topográfico, conforme mostra a planta de situação reproduzida abaixo. 
Denominação: o loteamento denominar-se-á de “LOTEAMENTO PORTAL DO MARFIM 1ª ETAPA”, CARACTERÍSTICAS: a área do 
loteamento corresponde a 52.815,74m² de área, área não loteada (área verde/equipamentos) 603,16m²; área de Ruas e calçadas 
12.444,87m², área dos lotes 39.767,71m²,  composto de 08 quadras com um total de 181 lotes. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas neste cartório no endereço acima, até o 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da terceira (3ª) e última publicação do presente Edital, no Diário Oficial deste Estado e 
jornal de grande circulação também neste Estado. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os 
documentos desde já a disposição dos interessados, neste cartório de Registro de Imóveis, durante as horas regulamentares.  Dado 
e passado nesta cidade de Canguaretama-RN, aos 09 de dezembro de 2019. Eu,______ (Maria dos Ramos Freire Vieira), Oficial do 
Registro de Imóveis desta comarca de Canguaretama-RN, a digitei, subscrevi e assino. 

 
  Maria dos Ramos Freire Vieira - Oficial do Registro de Imóveis 

 

Edital De Citação Prazo: 20(vinte) dias O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível, na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0854305-42.2016.8.20.5001, proposta por Exequente: Banco Do Brasil S/A contra 
Executado: Mel Tur LTDA - ME, Francisco Das Chagas De Mendonca Borges, Marcio Saraiva Fernandes, sendo determinada a Citação De 
MEL TUR LTDA - ME CNPJ: 14.562.685/0001-74, Francisco Das Chagas De Mendonca Borges CPF: 316.927.704-97, Marcio Saraiva 
Fernandes CPF: 503.390.874-04 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 211.933,91 (duzentos e 
onze mil novecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por 
cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do 
débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a 
oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e 
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Vilma 
Maria Gurgel Fernandes De Medeiros, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. Natal, 1 de novembro de 2019. K-11e12/12
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Pode sentir uma inquietação para 
tomar novos rumos na carreira, talvez 
uma função diferente dentro do que 
você já vem fazendo. Cuidado com 
paqueras da internet, a realidade pode 
decepcionar.

Pode ter agito ao seu redor, mas você 
precisará de silêncio para refletir. O 
trabalho renderá mais quando estiver 
só. Se seu par te compreender, pode 
te ajudar nas tarefas. O sexo deve 
aliviar as tensões.

Pode pintar uma oportunidade boa no 
serviço, agarre! Resista às compras 
por impulso. A dois, chances de 
realizarem um sonho em comum. A 
sintonia do casal garantirá o prazer 
no sexo.

Preste atenção nas suas tarefas, pois 
há chances de se distrair facilmente. 
Se alguém lhe pedir conselhos, ouça 
e tente ajudar da melhor forma. 
Poderá se surpreender com algum 
gesto de amor do par.

Seu emocional está sensível, mas 
cuidado para não acabar absorvendo 
tudo, inclusive o que possa te fazer 
mal. Boa disposição para se exercitar. 
Se a paquera estava devagar, agora 
deve dar uma agitada. 

Poderá chamar para si a 
responsabilidade de organizar seu 
trabalho em equipe. Aquela paixão 
secreta deve permanecer assim por 
mais um tempo. 

A Lua Cheia pode trazer memórias 
e tristezas, mas as alegrias vividas 
nesse momento serão maiores. 
Reconheça suas conquistas e foque 
no futuro. Vida a dois com promessa 
de harmonia e muito desejo.

Terminar o ano sem pendências é 
ótimo, mas não se esgote por excesso 
de tarefas. Faça uma programação 
diferente com o(a) seu amor. Jantar 
romântico e uma noite de amor com 
tempo para se curtirem. 

Momento de indecisão entre sair e 
se divertir com amigos ou se dedicar 
mais ao trabalho. A razão te ajudará a 
escolher. Não tem muito tempo para 
conquista, mas ainda pode encontrar 
uma paixão.

Persistência pode gerar bons 
resultados no trabalho ou concursos. 
Diminua o ritmo de festas para dar 
conta de tudo até o final do ano. 

A Lua Cheia pode trazer novas 
possibilidades na profissão, 
principalmente se trabalha com imóveis, 
terapias ou alimentos. Seu bem pode 
estar passando por alguma dificuldade 
e seu apoio será importante.

Planos futuros estão à mil em sua 
cabeça. Essa energia favorece encerrar 
esse ano e começar o próximo com gás. 
Relacionamentos firmes poderão passar 
para um maior comprometimento.

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

Davi consegue escapar do galpão e é socorrido por paramédicos. Ryan provoca Érica sobre o 
almoço com Raul. Danilo e Camila se beijam. Miguel se preocupa com Davi, que afirma que o 
incêndio foi uma vingança de Álvaro. Vitória descobre sobre o estado de Davi e questiona Álvaro. 
Belizário ameaça Vicente. Danilo descobre que Camila é filha de Lurdes, e pede à namorada 
segredo sobre a relação dos dois. Samuel treina Marina. Amanda resgata Davi do hospital, antes 
que Belizário atente contra o ativista.

AMOR DE MÃE

Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete sobre a conversa com Clotilde. Emília contrata 
Gusmões para encontrar Adelaide. Zeca, Olga e as crianças procuram pelas economias de 
Candoca que Justina enterrou. Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos não 
consegue conversar com Mabel. Inês reencontra Lili e Isabel. Alfredo e Adelaide voltam de sua 
viagem e combinam um novo encontro. Carlos repreende Alfredo. Gusmões conduz Adelaide até 
Emília, e a moça confronta a mãe. Olga encontra a caixa com as economias de Candoca.

ÉRAMOS SEIS

Rosemary não entende por que Padre Paulo chama o marido de Elias. Elias decide ajudar 
Gabriela, pensando no dinheiro que pode ganhar. Mauri constata que o sangue raro de 
Gabriela veio do pai, já que Peter também possui o mesmo tipo sanguíneo. Vera comunica 
a Alberto que as vendas dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica surpreso quando 
Padre Paulo chega com Elias ao hospital. 

Ruth pede para Roger tirar as tecnologias implantadas na escola durante uma reunião. 
Pendleton presenteia Luisa com material de pintura para que ela retome seu hobbie. Filipa 
arma um plano contra Ester durante a oficina de doces de Nancy. João chega ao Ceará e 
revê sua mãe. Guilherme e Raquel discutem por ciúmes. Luisa volta a pintar. A campanha de 
divulgação do açougue é um sucesso e o movimento é dobrado. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O tradicional Festival Hal-
leluya de Natal terá início nesta 
sexta feira, 13, e segue até o do-
mingo, 15. A 10° edição do evento 
acontece no Anfiteatro da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e a expectativa dos 
organizadores é de que cerca de 95 
mil pessoas compareçam durante 
os três dias de festa. A entrada no 
evento é gratuita.

Para celebrar a primeira déca-
da do festival no estado, o Halleluya 
2019 traz como tema central a vida, 
seu valor e sentido. A temática será 
expressa através da Campanha So-
cial, que fará a arrecadação de ali-
mentos para instituições de carida-
de. Além disso, o intitulado “Espaço 
da Misericórdia” será dedicado a 
escutar e acolher pessoas para um 
momento de reflexão e oração.

Ao todo, são mais de 20h de 
shows, distribuídos em quatro pal-
cos simultâneos espalhados pela 
Arena Halleluya, Espaço Kids, Fes-
tival de Artes Integradas e o espaço 
de esportes radicais, o Halleluya 
Adventure. A acessibilidade tam-
bém é um ponto chave do festival, 
que conta com a participação de 
intérpretes para surdos e espaços 

adaptados. Há também responsabi-
lidade social, com recolhimento de 
lixo eletrônico e reciclagem de todo 
lixo produzido durante o evento.

HISTÓRICO
A primeira edição do festival 

na capital potiguar aconteceu em 
2009, no Bairro da Ribeira, mas 
desde 2012 ocorre no anfiteatro 
da UFRN. Em 2018, através da 
Lei nº 6806, passou a integrar o 
calendário oficial do município do 
Natal, batendo também seu recor-
de de público, chegando a reunir 
45 mil pessoas em um único dia de 
evento.

O Halleluya é o maior festival 
de artes integradas da América 
Latina, realizado pela Comunida-
de Católica Shalom há mais de 20 
anos, tendo sua primeira edição 
em 1997 no anfiteatro do Parque 
do Cocó, em Fortaleza/CE. O even-
to já teve diversas edições interna-
cionais, integrando a programa-
ção das edições Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ). E no Brasil, 
acontece anualmente nas cidades 
de Fortaleza/CE, São Luís/MA, 
Rio de Janeiro/RN, Natal/RN e, a 
partir de 2018, São Paulo/SP.

Evento já foi integrado ao calendário oficial de Natal, 
chegando a reunir 45 mil pessoas em um único dia

O Carnatal não acaba quando 
termina. A frase, apesar de meio 
confusa, resume exatamente a rea-
lidade do que acontecerá nesta sex-
ta, 13, e no sábado, 14. Nestes dias, 
após o encerramento da maior 
micareta do Brasil, os foliões mais 
animados seguirão direto para a 
festa “We Love Presidenta”, reali-
zada pela We9, ByLuan e Paradise 
Produções. 

O evento, que vem crescendo 

ano a ano, terá nesta edição o tema 
selva, com intervenções artísticas a 
noite inteira. 

No ‘line up’, chama atenção a 
presença da DJ revelação do ano de 
2019, Cacá Werneck, residente na 
The Week do Rio de Janeiro. Ainda 
se somam ao time DJs de Goiânia, 
Recife, Brasília, Aracaju, Teresina 
e Natal. André Albano, o potiguar 
que está ganhando o Brasil, é uma 
das atrações. 

Carnatal terá “after” com DJ 
CaCá Werneck, revelação do ano

Festa

Festival Halleluya
Divulgação

tem início amanhã
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Potiguar Italo Ferreira

São Paulo e Santos acer-
taram nesta quarta-feira 
uma troca envolvendo Vitor 
Bueno e Raniel. O meia conti-
nua no Morumbi, onde atuou 
por empréstimo nesta tempo-
rada, e o atacante desembar-
ca na Vila Belmiro, ambos em 
definitivo.

Não há valores envolvidos 
na negociação. O São Paulo 
repassou os 50% dos direitos 
econômicos que detinha de 
Raniel - Cruzeiro continua 
com a outra metade - e rece-
beu 50% sobre Vitor Bueno 
dos 60% que os Santos pos-
suía. O meia assinou um con-
trato até o final de 2023.

O Santos anunciou ofi-
cialmente o reforço na noite 
desta quarta-feira, um dia 
depois de confirmar que o téc-
nico Jorge Sampaoli não iria 
continuar no clube em 2020. 
A equipe, no entanto, não in-
formou o tempo de contrato 
do atacante de 23 anos

Pelo São Paulo, Raniel, 
que foi contratado por indi-
cação de Cuca em julho em 
uma negociação de R$ 13 
milhões por 50% dos direitos 
econômicos, não teve bom de-
sempenho e amargou o banco 
na maior parte do segundo 
semestre. Foram 14 jogos e 
apenas um gol.

Já Vitor Bueno teve um 
ótimo desempenho da reta 
final do Campeonato Brasi-
leiro, quando se tornou titu-
lar absoluto com Fernando 
Diniz. O meia teve atuações 
decisivas e fechou o ano como 
artilheiro da equipe no tor-
neio nacional com seis gols.

Na negociação, o São Pau-
lo ainda acertou com André 
Cury um prazo maior para 
pagar 1,5 milhões de euros 
(R$ 6,8 milhões) ao empresá-
rio, que ajudou o São Paulo 
na contratação de Raniel do 
Cruzeiro. Agora o clube irá 
pagar o valor em 2021.

São Paulo e 
Santos acertam 
troca de Vitor 
Bueno por Raniel

Transferência

O Brasil já tem definidos 
seus quatro representantes no 
surfe para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, em 2020. Durante a 
disputa da etapa de Pipeline do 
Circuito Mundial, no Havaí, o 
potiguar Italo Ferreira e Gabriel 
Medina garantiram sua vaga 
após a eliminação de Filipe Tole-
do nesta quarta-feira. No femini-
no, Silvana Lima e Tatiana Wes-
ton-Webb já haviam confirmado 
suas vagas.

Italo disputou a primeira 
bateria do dia contra o também 
brasileiro Jadson André. Ganhou 
por 8,53 a 7,20 e passou para as 
oitavas de final. "Tentei pegar 
as melhores ondas, o mar estava 
complicado, mas cada bateria é 
uma história e vamos seguir em 
frente", afirmou o surfista, que 
também está firme na briga por 
seu primeiro título mundial.

Como Filipinho era, entre os 
três atletas nacionais na briga 
pelo título, o de pior colocação ge-

ral, ele sabia que não podia per-
der sua bateria, fosse para conti-
nuar vivo em busca do troféu de 
campeão, fosse para se manter 
na corrida olímpica. Mas ele 
perdeu para Ricardo Christie, da 
Nova Zelândia, por 11,04 a 9,84, 
e acabou eliminado da etapa.

No feminino, Tatiana Wes-
ton-Webb foi a primeira brasi-
leira a carimbar seu passaporte 
para Tóquio. "Poucas atletas na 

vida têm a chance de ganhar 
uma medalha de ouro olímpica. 
É um título gigante, sempre foi 
meu sonho e quero conquistá-lo. 
Seria incrível", comentou a sur-
fista de 23 anos. "No tipo de onda 
do Japão, tudo pode acontecer. 
Vou treinar nesse tipo de onda 
para melhorar e estar pronta", 
avisou.

A experiente Silvana Lima, 
por sua vez, sabe que tem condi-
ções de coroar sua carreira com 
um pódio olímpico. "Eu sempre 
pensava em um dia disputar os 
Jogos Olímpicos e agora esse so-
nho se tornou realidade. Estou 
muito feliz em poder ter a chance 
de fazer isso pelo meu país, pela 
minha família, meus patrocina-
dores. Eu estarei lá no Japão", 
disse a atleta de 35 anos.

Neste ano, as duas disputa-
ram os Isa Games, em Miyazaki, 
e chegaram longe na competição 
no Japão. Lá, conseguiram sentir 
melhor as ondas, que não são tão 

grandes como as que estão acos-
tumadas a enfrentar no Circuito 
Mundial. Silvana ficou com a 
medalha de prata e Tati acabou 
caindo na última fase, terminan-
do na quinta posição.

Na mesma competição, só 
que no masculino, os brasilei-
ros brilharam e chegaram bem 
longe no evento. Italo ficou com 
a medalha de ouro, Medina foi 
bronze e Filipinho acabou che-
gando perto do pódio, mas aca-
bou desistindo da competição 
quando ainda tinha chances de 
medalha por causa de uma dor 
nas costas.

Os resultados dos atletas 
nacionais, tanto no Isa Games 
quanto no Circuito Mundial de 
Surfe, mostram que o Brasil terá 
ótimos representantes nos Jogos 
de Tóquio e que brigarão por me-
dalhas na praia de Chiba, onde 
será realizada a competição. Va-
le lembrar que esta é a estreia do 
surfe no programa olímpico.

Vivendo excelente momento, Italo disputou a primeira bateria do dia contra o também brasileiro Jadson André. Ganhou por 8,53 a 7,20 e passou para as oitavas de final

confirma vaga nos Jogos de Tóquio-2020
Além de Italo Ferreira, Gabriel Medina garantiu sua vaga após a eliminação de Filipe Toledo nesta 
quarta-feira, 11. No feminino, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb já haviam confirmado presença

Surf
Kelly - wsl/Kelly Cestari

"Tentei pegar as 
melhores ondas, 
o mar estava 
complicado, mas cada 
bateria é uma história 
e vamos seguir em 
frente"

Italo Ferreira
Surfista profissional

"

Vitor Bueno fechou com São Paulo

Divulgação


