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A
Exportação de melão para a China 
deve gerar 60 mil empregos no RN

Em cinco anos 07

Após visita ao RN, asiáticos autorizaram importação do melão potiguar. Expectativa é que, em cinco anos, produção local 
seja dobrada, chegando a 20 mil hectares destinados à exportação. O que deve desencadear cerca de 60 mil empregos
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Permanência de Rodriguinho 
no Cruzeiro vira incógnita
Potiguar voltou a aparecer como titular da equipe no Mineiro, 
mas salário considerado alto é entrave para continuidade

Decisivo, João 
Paulo é elogiado

América avalia 
derrota para o ABC

Meia marcou o gol da vitória 
do ABC no clássico. Apesar 
da boa atuação, atleta ainda 
se considera fora de forma

Técnico Waguinho Dias 
afirmou que atuação 
no primeiro tempo foi 
determinante para revés

Artesanato no Centro de Convenções 04

Fiart começa nesta sexta em Natal
Expectativa é que 50 mil pessoas visitem a feira nos 10 dias de evento.
Em 2019, mais de R$ 7 milhões foram movimentados com as vendas

Eduardo Bolsonaro 
vai receber título de 
“Cidadão Natalense”

Investigação de 
contrato da Funpec 
corre em sigilo

RN estuda montar 
barreira sanitária 
contra coronavírus

Estado espera 
concluir Museu da 
Rampa até junho

Homenagem, aprovada pelos 
vereadores em novembro por 
iniciativa do parlamentar Cícero 
Martins (PSL), será entregue no dia 13 
de fevereiro. Idealizador do título
lista ajudas do deputado para o RN

Desde novembro passado, processo 
que apura gastos com publicidade 
passou para o sigilo, o que impede 
a visualização sobre o avanço das 
investigações

Objetivo é realizar fiscalizações em 
aeroportos e rodoviárias, a fim de 
conter possível epidemia que está 
assustando o mundo. Estratégia 
depende de recomendação do 
Ministério da Saúde

Secretaria de Infraestrutura conseguiu 
resolver pendências da obra. Serviço 
tem custo total de R$ 7,6 milhões em 
repasses do Ministério do Turismo, 
com contrapartida de R$ 1 milhão

Homenagem 03

Ministério Público 08

Saúde 08

Turismo e história 03
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Aideia de combate a 
corrupção como um fim 
em si mesmo, em que 

orientações de ordem moral 
ultrapassam os limites do 
ordenamento jurídico e do devido 
processo legal, joga o País numa 
zona de turbulência e insegurança 
institucionais sem precedentes 
desde a redemocratização.

Absurdos ditos sem o menor 
constrangimento, sugerindo 
a improvável (para não dizer 
impossível) “refundação da 
República”, são bobagens tão 
magníficas que sua capacidade de 
produzir temor nos aproxima das 
ditaduras mais abomináveis.

Pior: acena como alternativa 
final o populismo, seja de direita ou 
de esquerda, o que certamente seria 
um retrocesso muito mais danoso 
a esta altura do que acontece no 
mundo.

Desde que os militares 
assumiram o controle do País, 
em 1964, e permaneceram por 20 
anos, houve avanços inequívocos 
no País. Mas se deram também na 
proporção dos atrasos inerentes ao 

autoritarismo.
O sistema de telecomunicações 

no País, por exemplo, deu um 
salto gigantesco durante os 
anos de chumbo, mas o controle 
centralizado nas mãos de grupos 
dentro das Forças Armadas 
não foi capaz de dirigir a Nação 
em direção ao livre mercado e 
à educação de base, embora as 
escolas públicas da época fossem 
infinitamente superiores às de hoje.

A repressão do Estado 
policial, que produziu a edição 
do Ato Institucional 5, fechando 
o Congresso e cassando muitos 
direitos civis, atrasou o País 
em décadas, embora dentro do 
arcabouço de uma ditadura 

infinitamente mais branda na 
comparação com as do Chile e da 
Argentina.

Depois de quase 14 anos do 
Partido dos Trabalhadores no 
poder, durante os quais o Estado 
foi panaceia para tudo, parece 
inevitável agora supor que é preciso 
mudar sob bases mais alinhadas 
aos tempos modernos e suas 
complexas conjunturas.

Reforma tributária, reforma 
política, enxugamento do Estado, 
abertura de mercado, tudo que faz 
parte de uma agenda liberal na 
economia, porém, só dará resultado 
se os novos governos seguirem 
dentro de uma linha de respeito 
às instituições da República e 
não na base do confronto ao que 
representam.  

Com um déficit educacional 
notável, baixíssima produtividade 
e uma infraestrutura deficiente, que 
resulta em custos extraordinários 
para investidores (um resumo do 
medíocre PIB brasileiro), querer 
“refundar” a República seria 
realmente o meio mais fácil de 
afundá-la.

“Refundar” ou afundar

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

PRÓ-TRANSPORTE
A governadora Fátima Bezerra 

estabeleceu como meta concluir 
dentro da sua gestão duas das 
três etapas que faltam do Pró-
Transporte. Este ano, o projeto 
completa 15 anos, sem conclusão.

SUBSTITUIÇÃO NO GOVERNO
Por razões de saúde, a 

promotora de Justiça aposentada 
Arméli Brennand deixará o 
comando da Secretaria de 
Mulheres, Juventude, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos. No 
lugar, assume a ex-vice-prefeita de 
Natal Eveline Guerra.

TAVA SUMIDO
Quem visitou Natal nesta quinta-

feira (23) foi o ex-senador Lindbergh 
Farias, do PT do Rio de Janeiro. A 
passagem rendeu uma foto com a 
governadora Fátima Bezerra.

IMPOSTO DO PECADO
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, disse ontem que pediu à 
sua equipe estudos para a criação 
de um “imposto do pecado”. Ele 
mencionou cigarros, bebidas 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta, 23, que 
estuda recriar o Ministério da Segurança Pública, mas não 
deu detalhes sobre como se daria uma eventual fragmentação 

da atual pasta do ministro Sérgio Moro, que ficaria com o comando 
apenas da “Justiça”. Ele estaria sendo pressionado por secretários 
estaduais de segurança pública. Caso o presidente repita o mesmo 
modelo de ministério da Segurança Pública do seu antecessor 
Michel Temer, Moro perderia o comando da Polícia Federal, do De-
partamento Penitenciário Nacional (Depen) e da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), os três órgãos mais importantes da sua pasta.

Menor poder para Moro

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

alcoólicas e produtos com adição de 
açúcar como alvos potenciais de um 
novo tributo.

REFORMAS
O secretário especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, o potiguar Rogério 
Marinho, profere palestra na 
próxima quarta-feira (29) em Natal. 
A convite de quatro federações, o 
secretário falará sobre “as reformas 
que estão mudando o Brasil”.

HOTEL MISTERIOSO
O Governo do Estado anunciou 

ontem que liberou licenças 
ambientais para a construção de um 
hotel cinco estrelas em Tibau do Sul, 
próximo a Pipa. Serão 94 casas - cada 
uma com 220 metros quadrados de 
área e seis leitos - e 60 bangalôs de 
alto padrão, além de hotel. O nome do 
empreendimento e outros detalhes, 
contudo, ainda estão em sigilo.

ARRECADAÇÃO
A arrecadação de impostos 

federais em 2019 totalizou R$ 
1,537 trilhão, um crescimento real 
de 1,69% em comparação ao ano 
anterior.

Para buscar uma gestão ambiental mais eficiente, o Ins-
tituto Chico Mendes (ICMBio), em parceria com o Sindicato 
da Indústria de Pesca do Estado do Rio Grande do Norte 
(Sindipesca-RN),  a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Mi-
nistério da Agricultura e o Centro Tamar (ICMBio/MMA), 
lançou o Programa de Voluntariado “Parceiros do Oceano 
Atlântico”.

O programa, lançado nesta semana, na Casa da Indús-
tria, visa salvar espécies em extinção, fazer a destinação cor-
reta do lixo, apoiar, incentivar e divulgar o monitoramento e 
as boas práticas de pesca na frota atuneira sediada em Na-
tal. “A ideia do Programa é identificar parceiros e trabalhar 
unidos”, explicou a analista ambiental, Mônica Brick Peres, 
do ICMBio.

O programa é uma continuidade das ações que come-
çaram em 2007, no mês de outubro do ano passado, o Sin-
dipesca realizou o mini-curso “Identificação do agulhões 
e tubarões capturados pela frota atuneira de Natal/RN”, 
ministrado pelo professor Garcia Júnior, do ICMBio, que  
mostrou detalhes da fisiologia das espécies para que os pes-
cadores possam identificar e jogar de volta ao mar, e assim 
atuarem como preservadores dessas espécies de tartarugas, 
agulhões e tubarões.

“Parceiros Atlântico”
é lançado na Fiern

Projeto

Programa visa fomentar boas práticas de 
pesca na frota atuneira sediada em Natal
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Programa é uma continuidade das ações que começaram em 2007

Fiern / Divulgação

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Eco-
nomia, Waldery Rodrigues, anunciou nesta quinta-feira 
(23) que o governo irá alterar neste ano a sistemática de 
correção para o salário mínimo, sem que haja perdas para 
os trabalhadores.

Atualmente, o piso salarial do País é corrigido pelo 
INPC acumulado no ano anterior. O problema é que o rea-
juste precisa entrar em vigor no dia 1º de janeiro antes da 
apuração final do índice de inflação.

“Uma alternativa é fazer a correção do salário mínimo 
pelo INPC acumulado nos 12 meses entre dezembro de um 
ano e novembro do ano seguinte. O importante é entregarmos 
previsibilidade para o cidadão e para o orçamento”, afirmou.

Se esse formato fosse utilizado para 2020, o período inflacio-
nário usado no cálculo seria de novembro de 2018 a novembro 
de 2019 - com novo valor valendo a partir de janeiro de 2020.

Governo vai propor alteração 
no cálculo do salário mínimo

Período de inflação



A Secretaria Estadual de 
Infraestrutura (SIN) espera en-
tregar as obras do Terminal da 
Rampa e do Museu do Aviador 
até junho. A obra foi inaugurada 
em dezembro de 2018, mas inaca-
bada, com apenas 55% de execu-
ção dos serviços estruturantes.

Segundo o secretário Gusta-
vo Rosado, o Governo do Estado 
conseguiu resolver as pendências 
relacionadas com ajustamentos 
do contrato. A obra tem custo to-
tal de R$ 7,6 milhões em repasses 
feitos pelo Ministério do Turismo, 
com contrapartida do Estado de 
R$ 1 milhão. “A construção esbar-
rou na falta de recursos e nos di-
versos ajustamentos da obra. Os 
problemas foram equacionados e 
temos até junho para a entregar 
o equipamento”, disse ele nesta 
quinta-feira (23), em entrevista 
ao programa Agora News, da rá-
dio Agora FM (97,9)

Com o término das obras, o 
local histórico será restaurado e 
equipado, ganhando novos espa-
ços e passando a ser um complexo 
cultural estruturado para receber 
visitantes. O novo Complexo da 
Rampa terá paisagismo, concep-
ção visual, acústica e questões re-

lacionadas ao patrimônio histórico 
e museologia, como a restauração 
da base de hidroaviões de Natal.

O novo museu vai contar a 
importância de Natal para os 
primórdios da aviação e também 
a participação da cidade na Se-
gunda Guerra Mundial – quando 
a cidade sediou a maior base aé-
rea americana fora dos Estados 
Unidos. Na época, quase 20% da 
população natalense era compos-
ta por militares americanos que 
influenciaram a cultura e costu-

mes locais.
O complexo turístico conta 

com um museu e o memorial do 
aviador com área para exposições 
temporárias e permanentes. O es-
paço em homenagem aos aviado-
res que passaram por Natal terá 
ainda auditório para 126 pessoas, 
bar temático, estacionamento 
para 85 carros, lojas de souvenir 
e píer para contemplação do pôr 
do sol do rio Potengi, considerado 
um dos mais belos do Brasil. A 
área construída é de 13 mil m².
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A Câmara Municipal de Natal 
marcou para o dia 13 de feverei-
ro a solenidade que vai marcar 
a entrega do título de “Cidadão 
Natalense” para o deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
filho do presidente Jair Bolsonaro.

A assessoria do parlamentar 
afirmou ao Agora RN nesta quin-
ta-feira (23) que a vinda a Natal 
para receber a homenagem está 
prevista na agenda, mas que o 
compromisso ainda precisa ser 
confirmado. Isso deverá acontecer 
nos próximos dias.

A entrega do título de “Cidadão 
Natalense” para Eduardo Bolso-
naro foi aprovada pela Câmara de 
Natal em novembro de 2019. Após 
uma sessão polêmica, os vereado-
res autorizaram a homenagem por 
17 votos a 6. O reconhecimento 
foi proposto pelo vereador Cícero 

Martins (PSL).
Escrivão licenciado da Polí-

cia Federal, Eduardo Bolsonaro 
tem 35 anos e é natural do Rio 
de Janeiro (RJ). Em 2018, ele foi 
eleito para o segundo mandato de 
deputado federal pelo estado de 
São Paulo. Na eleição, ele recebeu 
1,8 milhão de votos, se tornando o 
parlamentar mais votado da histó-
ria do País.

Ao justificar o pedido para a 
homenagem, Cícero Martins ale-
gou que Eduardo Bolsonaro arti-
culou, junto ao Governo Federal, 
o envio de recursos financeiros 
para Natal e que poderá ajudar a 
capital potiguar em futuras nego-
ciações em Brasília.

De acordo com Cícero, graças à 
ação de Eduardo Bolsonaro, Natal 
se transformou em uma das can-
didatas a receber R$ 30 milhões 

do Ministério da Saúde para a 
construção de um novo hospital. A 
capital potiguar concorre com Ma-
naus (AM) e Fortaleza (CE). Além 
disso, já estaria assegurado tam-
bém outro repasse, no valor de R$ 
1 milhão, para o sistema de saúde 
da capital potiguar.

“Com esse título, além de um 
gesto de reconhecimento e grati-
dão, teremos um ‘parceiro’ forte 
em Brasília e que será fundamen-
tal para o crescimento da nossa 
cidade”, completou Cícero.

A entrega do título de Cidadão 
Natalense para o filho de Bolso-
naro deverá acontecer no plená-
rio da Câmara de Natal. Não foi 
divulgado ainda se a solenidade 
terá algum esquema especial de 
segurança nem como será o acesso 
à Casa Legislativa no dia da ho-
menagem. Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e vereador Cícero Martins (PSL)

Filho de Bolsonaro receberá título de 
Cidadão Natalense no dia 13 de fevereiro
Entrega do título para o deputado Eduardo Bolsonaro foi aprovada pela Câmara de Natal em novembro de 2019.
Após sessão polêmica, vereadores autorizaram homenagem por 17 votos a 6. Proposta é do vereador Cícero Martins

Homenagem

Reprodução

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro
reserva de PORTEIRO para atuar em JOÃO CAMARA - RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 1819/2019.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 22/01 a 31/01/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos,
avaliação documental e entrevista.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro
reserva de PSICÓLOGO para atuar em NATAL - RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 313/2020.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 22/01 a 31/01/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos,
avaliação documental e entrevista.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro
reserva de INSTRUTOR DE ESPORTE E LAZER (GERAL) para atuar em NATAL - RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 316/2020.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 22/01 a 31/01/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos,
avaliação documental e entrevista.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro
reserva de NUTRICIONISTA para atuar em NATAL - RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 319/2020.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 22/01 a 31/01/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos,
avaliação documental e entrevista.

Secretário de Infraestrutura do Estado, Gustavo Rosado Coelho, falou sobre a obra

Infraestrutura espera encerrar as
obras do Museu da Rampa até junho

Previsão

José Aldenir / Agora RN



SEXTA-FEIRA, 24.01.2020Atualidades4

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos-RN) expôs trechos 
de uma conversa que teria man-
tido pelo aplicativo WhatsApp 
com o prefeito Atevaldo Nazário, 
do município de Encanto, no Oes-
te Potiguar. Nas mensagens, o 
prefeito aparece recusando uma 
verba de R$ 250 mil, que estaria 
sendo articulada por Styvenson 
junto ao Governo Federal e que 
seria destinada para a construção 
de um abatedouro na região.

Na conversa, Styvenson pede 
ao prefeito que regularize algumas 
pendências para que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) libere os recur-
sos. Entre os impedimentos para o 
envio da verba, estaria a inscrição 

da Prefeitura de Encanto no Cauc, 
um cadastro de inadimplência 
mantido pelo Governo Federal. A 
inscrição nesse sistema impede a 
transferência de recursos federais 
para estados e municípios.

“O contrato de repasse do mi-
nistério da agricultura está aguar-
dando publicação, mas o município 
continua com pendência no Cauc. 
Consta também várias diligências 
no contrato que precusam (sic) ser 
atendidas o mais rápido possível”, 
escreveu o senador, para o prefeito.

Inicialmente, foi divulgado que 
a verba – no valor de R$ 250 mil – 
seria proveniente de uma emenda 
parlamentar indicada por Styven-
son no Orçamento Geral da União 
(OGU) em 2020, mas o senador 

não apresentou emenda neste 
teor. O Agora RN perguntou à 
assessoria do parlamentar qual é 
a origem dos recursos que ele está 
intermediando e ainda aguarda os 
esclarecimentos.

Em resposta à mensagem de 
Styvenson, o prefeito teria escri-
to – segundo as conversas divul-
gadas pelo senador – que não 
teria interesse nos recursos e que 
preferia receber um ônibus. O di-
nheiro disponibilizado, teria dito 
o prefeito, não daria para execu-
tar toda a obra.

 “Se for o matadouro vou que-
rer não.. / Primeiro 250 não dar 
nem para começar / Eu iria ficar 
com uma obra sem condições de 
terminar / Fico aguardando os ôni-

bus caso o senador possa ajudar 
Encanto agradecerá”, escreveu o 
prefeito, em quatro mensagens 
separadas.

Em entrevista à Rádio Obelis-
co, de Pau dos Ferros, o senador 
repudiou as falas do prefeito e 
destacou que não teme processo 
por divulgar a conversa. “Não tem 
conversa particular entre entes 
públicos. Não tem conversa par-
ticular entre prefeito e senador. 
A população vai saber. Então, não 
converse porcaria comigo não. A 
população sabe com quem está 
lidando, sabe com quem está con-
versando”, afirmou Styvenson.

O Agora RN procurou Ateval-
do Nazário, mas ele não atendeu 
aos telefonemas da reportagem. Senador Styvenson Valentim (Podemos)

Styvenson exibe conversa no WhatsApp 
em que prefeito recusa verba federal
Em resposta a mensagem de Styvenson, prefeito Atevaldo Nazário, do município de Encanto, teria escrito – segundo 
conversas divulgadas pelo senador – que não teria interesse nos recursos (R$ 250 mil) e que preferia receber um ônibus

Polêmica

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, Paulinho 
Freire (PSDB), convocou os 
vereadores para uma sessão 
extraordinária na próxima 
quarta-feira (29), às 10h, 
para discutir um projeto que 
estipula um novo valor para 
incentivos na área cultural.

De acordo com o projeto 
de decreto legislativo 01/20, 
publicado no Diário Oficial 
do Município (DOM) desta 
quinta-feira (23), o valor do 
benefício para as atividades 
culturais deverá ser de 2% 
das receitas municipais pro-
venientes de ISS e IPTU.

A fixação anual do valor 
dos incentivos culturais é 
uma das regras da Lei Djal-
ma Maranhão (5.323/2001), 
que regula a concessão de 
incentivos para eventos cul-
turais no Município de Natal.

Um dos artigos da lei 
aponta que a Câmara Muni-
cipal do Natal deve fixar anu-
almente o valor a ser usado 
como incentivo cultural, que 
não pode ser superior a 2% da 
receita proveniente do ISS e 
do IPTU.

Vereadores 
interrompem 
recesso para 
votar projeto

Extraordinária

Começa nesta sexta-feira (24) e 
vai até o dia 2 de fevereiro a 25ª edi-
ção da Feira Internacional de Arte-
sanato (Fiart). O evento contará com 
380 estandes divididos em uma área 
de mais de 10 mil metros quadrados 
do novo pavilhão Nísia Floresta, no 
Centro de Convenções de Natal.

A expectativa é que 50 mil 
pessoas visitem a feira nos 10 dias 
de evento. Em 2019, mais de R$ 7 
milhões foram movimentados com 
as vendas.

“O Centro de Convenções está 
localizado entre a principal praia 
da cidade (Ponta Negra) e a Via 
Costeira, que reúne alguns dos 
maiores hotéis do Estado, facilitan-
do o acesso dos turistas ao evento”, 
frisou o diretor da Empresa Poti-
guar de Promoção Turística (Em-

protur), Bruno Reis.
O novo pavilhão do Centro de 

Convenções tem capacidade para 
receber mais de 8 mil pessoas. A 
edição 2019 da Fiart foi a primeira 
a ser realizada no espaço após a 
reforma entregue em 2018. O es-
paço foi elogiado pelos expositores 
e pelo público.

“A ampliação do Centro foi 
excelente para os artesãos e para 
os visitantes do evento. Todos elo-
giaram, pelo maior conforto e pelo 
melhor acesso, com destaque para 
a acessibilidade de idosos e defi-
cientes físicos”, apontou Neiwaldo 
Guedes, organizador da Fiart.

A Fiart terá como tema este 
ano “Inspiração e Arte, Negócios 
e Tradição”. A entrada no evento 
custa a partir de R$ 8,00.

Fiart começa nesta sexta
no Centro de Convenções

Artesanato

Expectativa que 50 mil pessoas visitem a feira de artesanato nos 10 dias de evento

José Aldenir / Agora RN
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contato@arketipo.arq.br

Ana Luize
ARQUITETANDO

DE FÉRIAS, MAS NAO OFF...
Rota de férias pelo Velho 

Continente (que amo), apre-
ciando a arquitetura histórica, 
a urbanidade, a modernidade, 
a mobilidade, a acessibilidade e 
todos os itens que tornam os pa-
íses da Europa mais humanos e, 
assim, mais justos nessa relação 
homem x cidade.  

A cada semana, falarei um 
pouco mais sobre cada uma. 

ONTEM X HOJE
Onde o histórico conversa 

com o moderno, sem que haja 
conflitos. Onde a mesma esta-
ção que recebe o trem intercon-
tinental opera linhas do metrô 
local.

Por isso que parte de mim 
sempre morou aqui... Meus 
sonhos! Quem sabe um dia 
concretizo?!

Dizem que quando sonha-
mos já plantamos uma semen-
tinha para a concretização dos 
mesmos! Então, vamos sonhar!

Ainda sobre sonhos, quem 
sabe um dia nossas cidades 
brasileiras disponibilizem os 
mesmos serviços e funcionem 
para os cidadãos que nelas 
habitam?! Mais no @arketipo.
arquitetura.

LIÇÕES DO VELHO CONTINENTE...
De Madri à Itália, passando 

por Londres, Amsterdã e Suí-
ça, preferimos optar por hotéis 
mais próximos aos aeroportos 
ou a estações ferroviárias (que, 
por sinal, são belezas à parte), 
uma vez que, de lá, podíamos 
caminhar até eles, já que as cal-
çadas tem piso acessível, assim 
como as guias são devidamente 
rebaixadas em todos os cruza-
mentos, sejam eles semaforiza-
dos (com tempo para todos os 
movimentos, inclusive e princi-
palmente ao pedestre) ou não.

Para atender a uma recomen-
dação do Tribunal de Contas da 
União (TCU), o governo propôs a 
contratação de servidores aposen-
tados do INSS para acabar com 
as filas dos pedidos de benefícios. 
A proposta foi apresentada nesta 
quinta-feira (23) pelo secretário 
Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, Rogé-
rio Marinho, ao TCU.

O ministro relator da matéria 
no tribunal Bruno Dantas está 
avaliando a viabilidade da propos-
ta apresentada pelo governo.

O Tribunal de Contas avisou ao 
governo que iria barrar a contrata-
ção exclusiva de militares da reser-
va para trabalhar na força-tarefa 
que o governo pretende montar 
para reduzir a fila de espera de 1,3 
milhão de pedidos do INSS. O re-
crutamento terá que ser ampliado 
para civis.

Não será uma revisão da apo-

sentadoria desses servidores do  
INSS. Mas uma contratação tempo-
rária. O recrutamento de servidores 
aposentados do INSS seria uma 
garantia de que a força de trabalho 
é qualificada para o serviço. Não há 
tempo hábil para treinamento de 

trabalhadores. Com essa exigência, 
o governo restringiria o número de 
funcionários públicos aposentados 
que podem ser contratados.

Nesta quinta-feira (23), o pre-
sidente Jair Bolsonaro confirmou 
que o decreto com as medidas 

emergenciais não foi publicado 
porque precisa do aval do TCU. O 
governo divulgou que queria con-
tratar 7 mil militares da reserva 
para tarefas como recepcionar os 
segurados e fazer triagem de docu-
mentos, liberando 2.500 servidores 
que atualmente ocupam essas fun-
ções para analisar os processos - a 
fila dos pedidos com atraso de mais 
de 45 dias ultrapassa 1,3 milhão.

Atualmente, 7.820 servidores 
do INSS fazem a análise de docu-
mentos para a concessão de benefí-
cios. Com o reforço dos militares, o 
governo deu setembro como prazo 
para normalizar a situação.

No Rio Grande do Norte, qua-
se 9 mil pedidos de benefícios pre-
videnciários aguardam resposta 
há pelo menos 45 dias. Nas agên-
cias, o tempo de espera médio é 
de 5 horas. 172 servidores traba-
lham nas agências da Previdên-
cia Social em Natal.

No Rio Grande do Norte, há quase 9 mil pedidos de benefícios aguardando resposta

Governo propõe agora contratar 
aposentados do INSS para força-tarefa
TCU avisou ao governo que iria barrar a contratação exclusiva de militares da reserva para trabalhar 
na força-tarefa que o governo pretende montar para reduzir a fila de espera de 1,3 milhão de pedidos

Fila de espera

José Aldenir / Agora RN

Quem ainda não fez o 
saque imediato do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) tem até 31 de mar-
ço para resgatar o dinheiro.

O saque começou a ser li-
berado em setembro de 2019 
de acordo com o mês de ani-
versário do trabalhador. Ago-
ra, o valor já está disponível 
para todos que têm direito e 
ainda não fizeram a retirada.

O saque imediato prevê 
a retirada de R$ 998 para 
quem tem até este valor 
de saldo em contas ativas 
ou inativas vinculadas ao 
FGTS. Para aqueles que têm 
saldo acima desse valor, o 
limite de saque é de R$ 500.

Trabalhadores 
têm até 31 de 
março para fazer 
saque imediato

FGTS

Dinheiro está disponível na Caixa

Caixa / Divulgação

O tabelião Airene Paiva, pré-
-candidato do PCdoB à Prefeitura 
de Parnamirim, admitiu que a vere-
adora Professora Nilda (PSB) pode 
ser sua companheira de chapa na 
disputa eleitoral de 2020. Ele afir-
mou que qualquer um dos dois pode 
ser o candidato principal, com o ou-
tro na condição de candidato a vice.

“Temos uma união de esforços 
na construção das campanhas de 
Parnamirim. Eu conversei com 
ela e falei: ‘vamos respeitar os am-
bientes de atuação da gente, mas 
ao mesmo tempo construir um di-
álogo sobre Parnamirim’. Estamos 
fazendo isso juntos, conversando. 
Tomaremos uma posição conjunta 
sobre o processo eleitoral de Par-
namirim”, afirmou Airene nesta 
quinta-feira (23), em entrevista ao 
programa Manhã Agora, da rádio 
Agora FM (97,9).

Integrantes da oposição ao 
prefeito Rosano Taveira, Airene e 
Professora Nilda têm participado 
de eventos em conjunto e discutido 
uma aliança para a eleição munici-
pal. “Se eu vou ser o vice ou ela vai 
ser a vice, só o futuro dirá”, comen-
tou o tabelião.

Airene defende que as várias 

tendências da oposição ao prefeito 
Taveira componham uma só candi-
datura nas eleições municipais de 
2020. À exceção da vereadora Pro-
fessora Nilda, ele reconhece, po-
rém, que a tarefa é difícil, pois – na 
avaliação dele – adversários têm 
“projetos pessoais” para Parnami-
rim, e não propostas de governo.

“A divisão das oposições favore-
ce quem está no mandato. Esse é 
o debate que a gente tem travado 
para tentar unificar a oposição em 
torno de um nome. Mas há percal-
ços de ordem partidária, outros de 
ordem pessoal… são projetos de 
pessoas, e não de partido ou gover-

no”, avaliou.
Ainda segundo Airene, a união 

das oposições esbarra na falta de 
renovação dos quadros políticos. 
Ele afirmou que vários pré-candi-
datos que hoje se consideram de 
oposição já compuseram, em al-
gum momento, o grupo político que 
governa Parnamirim desde 2001.

“De renovação de quadro – que 
não participou do governo e que 
não teve influência na indicação de 
cargo –, tem eu e a Professora Nil-
da. Tirando nós dois, (os outros) já 
estiveram lá na balança dos vinte e 
poucos anos de gestão”, declarou o 
pré-candidato do PCdoB.

Tabelião Airene Paiva (PCdoB)

Airene não descarta chapa com 
Professora Nilda para a Prefeitura

Parnamirim

José Aldenir / Agora RN

Vereadora Professora Nilda (PSB)

José Aldenir / Agora RN
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Este ano de 2020 pode marcar uma virada na política 
de comunicação do governo Jair Bolsonaro, na 
“guerra de narrativas” que virou rotina no dia-a-

dia. Será implantado um plano envolvendo todos os 
ministérios, sob coordenação do Palácio do Planalto, 
para comunicar melhor as ações do governo. O 
presidente promete se engajar nisso, evitando por 
exemplo suas coletivas improvisadas “na grade”, à 
saída do Alvorada ou na chegada ao trabalho. Mas 
poucos acreditam que ele fará isso. 

A tentativa de coordenação das ações de 

comunicação do governo são capitaneadas pelo chefe 
da Secom, Fábio Wajngarten.

O desafio do secretário de Comunicação será 
convencer Bolsonaro & filhos que só usar redes sociais 
não ganha a tal “guerra da narrativa”.

Com quase três décadas de embates com 
jornalistas, Bolsonaro não reconhece em ninguém 
autoridade para lhe dar lições sobre o tema.

Certa vez, Bolsonaro respondeu a uma ponderação 
do general Augusto Heleno: “O sr. entende de 
estratégia militar, de política entendo eu”.

Governo prepara plano para se comunicar melhor

PODER SEM PUDOR

O MENTIROSO OFICIAL
Pedro Rattes era prefeito de Manacapuru (AM) 

quando encontrou Arquimedes, mentiroso oficial da 
cidade, e resolveu jogar conversa fora: “Conta uma 
mentira aí, Arquimedes...” O homem se esquivou: 
“Posso não, seu Pedro, hoje eu estou triste, vou ao 
enterro do seu Arnaldo, dono da mercearia.” Rattes 
ficou envergonhado, pediu desculpas. Mas não 
demorou descobrir que o comerciante estava vivo 
e saudável. Pediu explicações a Arquimedes, que 
respondeu candidamente: “Ué, o senhor não pediu 
para eu contar uma mentira?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

JÁ DEU
Ao vetar o batismo de 

uma praça com o nome de 
Marielle Franco, o governador 
do DF, Ibaneis Rocha, acabou 
mostrando a diferença entre 
opinião publicada e opinião 
pública. A enquete de uma 
rádio inconformada com o veto 
mostrou que o apoio à decisão 
foi de 70%.

FESTA NO PLANALTO
É indisfarçável o 

entusiasmo no Palácio do 
Planalto com a chegada de 
Regina Duarte ao governo. 
Está combinado que sua 
nomeação e posse (muito 
festiva) ocorrerá após o 
retorno dele da visita a Índia.

PARA EVITAR CIRCO MIDIÁTICO
A nova lei anticrime 

reforça a impossibilidade 
de levantamento do sigilo 
dos depoimentos de delação 
premiada até o recebimento 

Lógico que o Moro 
vai ser contra”

Presidente Jair Bolsonaro 
sobre a ideia de recriar o 
Ministério da Segurança Pública

“

Divulgação

da denúncia pela Justiça. 
O juiz fica proibido de dar 
publicidade a acordos.

LIBERAÇÃO PARADA NA 
JUSTIÇA

Há quase dois anos está 
na Justiça uma ação da 
Defensoria Pública de Alagoas 
para autorizar a venda direta 

de etanol de produtores a 
postos de combustíveis. Hoje 
a “agência reguladora” ANP 
proíbe a venda direta para 
beneficiar os distribuidores, 
encarecendo o preço final.

IMPORTANTE VIAGEM
Durante a sua viagem 

à Índia, o presidente Jair 
Bolsonaro deve assinar até 
uma dúzia de acordos e termos 
de cooperação entre os países, 
principalmente nas áreas de 
tecnologia, saúde e energia.

SEM HISTERIA
A Lei nº 7.716 de 5 de 

janeiro de 1989 define crimes 
de preconceito de raça ou cor. 
Também consta na lei previsão 
de reclusão de 1 a 3 anos para 
quem distribuir ou veicular 
qualquer tipo de propaganda 
ou símbolo, incluindo a 
suástica, com o intuito de 
divulgação do nazismo.

Projeto de reforma já incluía superfaturamento
Ainda não começou a reforma do Teatro 

Nacional de Brasília, fechado há seis anos, 
porque governo teve de refazer o projeto. 
Elaborado em gestão anterior, o projeto 
favorecia o superfaturamento da futura 

obra, segundo explicou o governador Ibaneis 
Rocha (MDB). Assim, os R$33 milhões que 
seriam gastos na reforma parcial prevista no 
projeto original, agora serão suficientes para 
realizar a maior parte.

CHAMEM A POLÍCIA
O projeto original de reforma do Teatro 

Nacional previa gastos espantosos de R$240 
milhões.

PROJETO ESTATIZADO
A empresa pública Novacap é que está 

preparando o projeto básico da restauração do 

Teatro Nacional. A licitação sairá até o fim de 
fevereiro.

DINHEIRO GARANTIDO
Ibaneis conseguiu os R$33 milhões no 

Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da 
Justiça. A iniciativa privada deve bancar o 
que faltar.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) reco-
mendou à Prefeitura de Ceará-Mi-
rim, na Grande Natal, que apenas 
nomeie servidores concursados e 
que só crie novos cargos se forem 
efetivos, para a substituição de 
temporários. Além disso, o MPRN 
também solicitou na recomenda-
ção, publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) de quarta-feira 
(22), que a Prefeitura não realize 
contratos temporários para cargos 
em que há candidatos aprovados 
mediante concurso público válido.

As duas primeiras medidas 
estão elencadas em um Termo de 
Ajustamento de Gestão, compro-
misso assumido pelo Poder Exe-
cutivo de Ceará-Mirim perante o 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Norte (TCE-RN) e 
o MPRN. A cláusula sexta versa 
sobre a nomeação dos servidores 
concursados apenas após a redução 
do gasto de pessoal para o limite 
prudencial, previsto no parágrafo 

único do art. 22 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). O que já 
foi atingido pelo Município de Ce-
ará-Mirim.  

Já a criação de novos cargos 
efetivos para a substituição de 
temporários é tratada na oitava 
cláusula e indica, igualmente à ou-
tra cláusula, que isso só poderá ser 
feito após a redução do limite pru-
dencial, conforme a LRF expressa.

Para emitir a recomendação, 
o MPRN levou em consideração 
que, no âmbito do Município de 
Ceará-Mirim, já foram ajuizadas 
duas ações civis públicas com o ob-
jeto da obrigação de fazer concurso 
para provimento de cargos efetivos 
de profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família e a obrigação de 
fazer concurso público para provi-
mento de cargos efetivos – além de 
determinar que o Município se abs-
tivesse de realizar novos contratos 
temporários de servidores públicos 
ou prorrogar os já em vigor por pra-
zo superior a seis meses.

Prefeitura é recomendada a 
não fazer contratos temporários

Ceará-Mirim

Município deve apenas nomear concursados e só criar 
novos cargos se forem efetivos, para substituir temporários

Pregoeiro Municipal
JOSÉ JAILSON PEREIRA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 05 de fevereiro de 2020, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2020 para registro de preço, objetivando Contratação de empresa 
especializada na locação de tratores para a execução do corte de terra no Município de Campo 
Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de 
Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a 
sexta-feira.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Campo Redondo/RN, 23 de janeiro de 2020

JOSÉ JAILSON PEREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Campo Redondo/RN, 23 de janeiro de 2020.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que estará 
realizando no dia 05 de fevereiro de 2020, às 11h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2020 para registro de preço, objetivando Contratação de empresa para fornecimento de gás 
GLP (P-13), água mineral e vasilhames (Gás GLP P-13 kg e de água mineral capacidade de 200ML, 
500ML 1,5ML e 20 litros), destinados ao atendimento das secretarias Municipais da 
Administração Pública Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José 
Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de 
segunda a sexta-feira.

Pregoeiro Municipal

PROCESSO Nº. 1.010.032/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020 SRP

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 005/2020, com o Objetivo 
de Registro de preços para aquisição de pneus novos, protetor de pneus, câmaras de ar, 
baterias automotivas e a contratação dos serviços de reforma de pneus (recapagem e/ou 
recauchutagem e/ou remoldagem); para atendimento da frota municipal de acordo com as 
informações constante no termo de referência. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e 
Documentação poderão ser entregues até o dia 06 de fevereiro de 2020 a partir das 09:00 horas, 
edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-
mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

PREFEITURA MUNICIPIAL DE SERRA CAIADA/RN

Serra Caiada/RN, 22 de janeiro de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, torna público que realizará Processo Licitatório para Contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de construção da feira 
do gado, zona urbana do município de Serra Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos 
de habilitação e proposta serão entregues até as 09h00min do dia 11 de fevereiro de 2020, na Sala 
da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra 
Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 11 de fevereiro de 2020. Edital na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO Nº. 1.101.086/2019

João Maria de Oliveira Junior - Presidente da CPL
Serra Caiada/RN, 23 de janeiro de 2020.
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POSTO DE COMBUSTÍVEL UMARIZALENSE LTDA - ME
LICENÇA PRÉVIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL UMARIZALENSE LTDA - ME CNPJ: 29.120.373/0001-88, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Prévia – LP, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rua Taquina Alves, 223, Centro, 
CEP 59.865-000, Umarizal - RN.

Italo Aurelio Leite Queiroz
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

CERÂMICA BARRO VERMELHO LTDA-ME CNPJ: 03.390.463/0001-03, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada – RLS 2013-065770/TEC/LS-0429, para Industria de Ceramica para produção de telhas, localizada na Ac 
RN-118, KM 01, Zona Rural do Município de Itajaí-RN 

CERÂMICA BARRO VERMELHO LTDA-ME 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eol Potiguar B33 SPE S.A., CNPJ 34.327.417/0001-85, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, com prazo de validade 
até 11 de novembro de 2023 em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Potiguar B33 (composta por 10 
aerogeradores), localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Eol Potiguar B32 SPE S.A., CNPJ 34.327.409/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, com prazo de validade 
até 28 de novembro de 2023 em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica Potiguar B32 (composta por 13 
aerogeradores), localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ventos de Vila Acre II SPE S.A., CNPJ 29.523.731/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, com prazo de validade 
até 13 de dezembro de 2025 em favor do empreendimento Usina Eólica Ventos de Vila Acre II (9 aerogeradores), 
localizada na Vila Acre, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.216.990/0001-89, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, para uma empresa que realiza Transporte de Resíduos Perigosos, localizada a Rod Quarto Anel Viário, 2346, 
Pedras, Fortaleza/CE, CEP: 60.874-401.

FRANCISCO GUILHERME DE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL

S & F COMBUSTIVEIS LTDA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

S & F COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 28.602.863/0001-58, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – LI, 
para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rod BR 226, S/N, Nova Messias, 
CEP 59.775-000, Messias Targino - RN.

Silmara Gomes Peixoto
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes 
licenças:
n Renovação de Licença Simplificada para acesso aos poços de petróleo de códigos 7-SBO-1-RN e 7-SBO-3-
RN, localizados no Campo de Sabiá Bico de Osso, Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú/RN;
n Renovação de Licença Simplificada para acesso aos poços de petróleo de códigos 7-SDM-1-RN, 7-SDM-
-2-RN e 7-SDM-3-RN, localizados no Campo de Sabiá da Mata, Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município 
de Assú/RN.

Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 
Fiscalização Profissional do Estado do Rio Grande do Norte - SINSERCON/RN

CNPJ: 40.997.991/0001-43 - E-mail sinserconrn@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado Rio Grande do Norte – 
SINSERCON-RN vem CONVOCAR toda a categoria profissional no Estado do Rio Grande do Norte, para ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em conformidade com Estatuto, a realizar-se em sua sede, sito na Rua Vigário 
Bartolomeu, 635, Edif. 21 de Março, Sala 410, Cidade Alta, Natal-RN, no dia 13 de fevereiro de 2020, às 18h30min em 
Primeira Convocação, e às 19h00 em Segunda e última Convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Aprovação da Pauta de Reivindicações para subsidiar as negociações coletivas de trabalho com vista à celebração 
dos Acordos Coletivos de Trabalho, com os Conselhos e Ordem, para o exercício 2020/2021;
2) Instalação do processo de negociação coletiva de trabalho pela via da auto-composição e, se necessário, por intermé-
dio da mediação da Superintendência Regional do Trabalho no RN, e, caso não ocorra êxito no processo de negociação, 
autorizar a instauração de greve e, se necessário, do Dissídio Coletivo do Trabalho junto ao TRT 21ª;
3) fixar os percentuais e valores correspondentes às contribuições sindicais a serem estabelecidas como fonte de cus-
teio deste Sindicato, bem como autorizar expressamente o respectivo desconto;
4) Decretar assembleia Geral Permanente até o final do processo de celebração dos acordos Coletivos de Trabalho. 
Natal/RN, 13 de fevereiro de 2020.
5) Outros Assuntos de interesse da categoria.

JOSÉ DANTAS DE OLIVEIRA FILHO - Presidente do SINSERCON – RN

A Administração Geral de 
Aduana da China (GACC) – órgão 
responsável pela sanidade vege-
tal e animal – publicou comuni-
cado, em sua página oficial, que 
autoriza a importação de melão 
do Brasil. Em novembro, o Brasil 
fechou acordo com a China para 
viabilizar a exportação de melão. 
O acordo é simbólico por se tratar 
do primeiro entendimento sobre 
frutas com o país asiático.

O governo brasileiro ainda não 
foi notificado oficialmente, mas a 
medida entrou em vigor na quar-
ta-feira (22). A China ainda irá pu-
blicar a lista de fazendas e estru-
turas de embalo para exportação 
(packing houses) certificadas para 
a venda ao mercado do país.

Técnicos da GACC inspecio-
naram fazendas produtoras de 
melão no Rio Grande do Norte 
e no Ceará, entre os dias 12 e 17 
de janeiro de 2020. Os estados são 
os maiores produtores da fruta. 
O objetivo das visitas foi verificar 
as plantações nas áreas livres da 
mosca-da-fruta nos estados.

A China é o maior mercado 
consumidor de melões no mundo 
– consome cerca de metade da pro-
dução mundial, o equivalente a 17 
milhões de toneladas em 2017. Se 
o Brasil conquistar 1% do merca-
do chinês, o volume de exportações 

da fruta deverá dobrar.
No Rio Grande do Norte, o 

volume de exportação de melões 
frescos registrou alta de 64,8% 
em 2019, ao se comparar com o 
ano anterior. Foram US$ 70,9 
milhões em 2018 contra os US$ 
116,9 milhões de 2019. 

Ao todo, entre janeiro e dezem-
bro do ano passado, foram vendidas 
186,7 mil toneladas de melão para 
o exterior, o que é 78,6 mil tonela-
das a mais que em 2018, quando o 
Estado exportou pouco mais de 108 
mil toneladas da fruta.

Dados da Associação Brasilei-
ra dos Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (Abrafrutas) 

mostram que a abertura do mer-
cado chinês para o melão potiguar 
vai gerar cerca de 10 mil novos 
empregos. Além disso, a área cul-
tivável passará dos atuais 20 mil 
para 40 mil hectares de produção.

“A expectativa é que nos próxi-
mos cinco anos, se possa dobrar a 
produção local, chegando a 20 mil 
hectares destinados à exportação 
para China. O que deve desencade-
ar a abertura de aproximadamente 
60 mil novos postos de empregos 
para atender a demanda. Possi-
velmente teremos embarques ain-
da nesta safra para os chineses”, 
destacou o secretário estadual de 
Agricultura, Guilherme Saldanha.

China ainda irá publicar a lista de fazendas e estruturas de embalo para exportação

Exportação de melão a partir
do RN é autorizada pela China
Venda do fruto para o exterior gerou US$ 116 milhões para a economia 
potiguar; expectiva da fruticultura no Estado é dobrar produção em 2020

Negócios

José Aldenir / Agora RN

O número de casos prováveis 
de dengue, zika e chikungunya re-
gistrados no Rio Grande do Norte 
aumentou 68,9% em todo o ano 
de 2019. De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap), os registros passaram de 
32.980 em 2018 para 55.704 ao 
longo de todo o ano passado.

Os dados da Subcoordenadoria 
de Vigilância Epidemiológica (Su-
vige) foram divulgados nesta quin-
ta-feira (23). O boletim encerrado 
em 28 de dezembro de 2019 aponta 
para a notificação de 39.056 casos 
suspeitos de dengue, com 10.792 
confirmações, o que representa 
uma incidência de 1.122,62 casos 
por 100 mil habitantes. 

Em todo o Rio Grande do Norte, 
o período do ano com maior inci-
dência de dengue aconteceu entre 
19 de maio a 31 de agosto, quando 

foram notificados 20.554 casos sus-
peitos de dengue.

Quanto a chikungunya, foram 
notificados no Estado 15.402 casos 
suspeitos, sendo confirmados 6.310.  
Com relação ao zika vírus, foram 
registrados 1.246 casos prováveis. 
Foram confirmados 81 casos e des-
cartados 397.

A subcoordenadora de Vigi-
lância Epidemiológica da Sesap, 
Alessandra Lucchesi, destaca a 
prevenção dessas doenças. “É ne-
cessário que todos tomem as me-
didas de prevenção à proliferação 
do mosquito Aedes aegypti: receber 
o agente de combate às endemias 
em suas residências, eliminar água 
de vasos de flores, tampar tonéis 
e tanques, não deixar água acu-
mulada, manter caixas de água e 
fechadas e colocar o lixo em sacos 
plásticos, entre outras”, encerra. Foram registrados 55.704 casos 

RN registrou aumento de 68,9% nos 
casos de zika, dengue e chikungunya

Doença

Ilustrativa
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O inquérito civil para inves-
tigar o contrato de R$ 50 milhões 
firmado entre a Fundação Norte-
-Rio-Grandense de Pesquisa e Cul-
tura (Funpec) e a empresa Fields 
Comunicação Ltda, iniciado em 
outubro de 2018 pelo Ministério 
Público Federal (MPF), foi colocado 
em segredo de Justiça. Os recursos 
públicos foram utilizados para a 
campanha publicitária denomina-
da “Sífilis Não”.

O dinheiro para a campanha 
tem origem no Ministério da Saú-
de. O órgão federal iniciou, em 
parceria com a UFRN, o projeto 
“Resposta Rápida à Sífilis”. A as-
sinatura com a empresa de comu-
nicação ocorreu em setembro de 
2018.

Até maio do ano passado, a 
investigação – que desde o início 
tramita sob cuidados do procura-
dor da República Kleber Martins 
– não se tratava de peça sigilosa. 
No entanto, desde novembro pas-
sado, o processo passou para sigilo, 
o que impede a visualização sobre o 
avanço das investigações.

O projeto “Resposta Rápida à 
Sífilis”, financiado pelo Ministério 
da Saúde, foi feita divulgação em 
todo o Brasil. À época, a Funpec 
apontou que a contratação da 
agência de publicidade foi realiza-
da por meio de processo licitatório e  
atendia integralmente às regras da 
legislação sobre contratos públicos. 
Somente os gastos de veiculação 
nos diversos canais de comunicação Investigação sobre contrato entre Funpec e Fields começou a partir de denúncia anônima

Investigação de contrato de R$ 50 mi
da Funpec corre em segredo de Justiça
Inquérito civil do Ministério Público Federal investiga pagamentos da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 
feitos à empresa Fields Comunicação Ltda, em contrato assinado em setembro de 2018, para as ações publicitárias “Sífilis Não”

MPF

Funpec / Divulgação

do País foram de R$ 32,2 milhões.
A investigação sobre o contrato 

entre a Funpec e a Fields Comuni-
cação começou a partir de uma de-
núncia anônima. Chamou a aten-
ção o fato de a empresa ter sido a 
a única participante da licitação 
pública.

R$ 32 mi
CONTRATO

foram os gastos com a campanha 
“Sífilis Não” em diversos canais de 
comunicação de todo o Brasil

A Secretaria Estadual de Saú-
de (Sesap) estuda montar barreiras 
sanitárias no Rio Grande do Norte 
para prevenir casos de coronaví-
rus. O objetivo é realizar fiscaliza-
ções em aeroportos e rodoviárias, 
a fim de conter possível epidemia 
que está assustando o mundo. A 
estratégia será adotada caso haja 
recomendação do Ministério da 
Saúde, mas a Sesap já trabalha 
com essa opção. Apesar da preocu-
pação do Estado, o Ministério da 
Saúde atualmente descarta a sus-
peita do vírus no Brasil.

O coronavírus é uma grande fa-
mília viral que causa infecções res-
piratórias em seres humanos e ani-
mais. As infecções pelo coronavírus 
pode causar doenças respiratórias 
leves a moderadas, parecidas com 
um resfriado comum. Porém, tam-
bém podem causar síndromes res-
piratórias graves, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars), 
que teve seus primeiros relatos na 
China, em 2002. A doença se disse-
minou rapidamente para mais de 
doze países na América do Norte, 
América do Sul, Europa e Asia, 
infectando mais de 8.000 pessoas 
e causando aproximadamente 800 
mortes, antes da epidemia global 
de SARS ser controlada em 2003. 
Desde 2004, nenhum caso de Sars 
tem sido relatado mundialmente.

Em 2012, foi isolado outro novo 

coronavírus, distinto daquele que 
causou a Sars no começo da década 
passada. Esse novo coronavírus era 
desconhecido como agente de doen-
ça humana até sua identificação, 
inicialmente na Arábia Saudita e, 
posteriormente, em outros países 
do Oriente Médio, na Europa e na 
África. Todos os casos identificados 
fora da Península Arábica tinham 
histórico de viagem ou contato re-
cente com viajantes procedentes de 
países do Oriente Médio (Arábia 
Saudita, Catar, Emirados Árabes 
e Jordânia).

Agora, o coronavírus voltou a 
aparecer na China. Até agora, só 
em 2020, morreram 25 pessoas, 
segundo autoridades. Mais de 600 
pessoas foram afetadas pela doen-
ça. Além da China, foram notifica-
dos casos da doença na Tailândia, 
Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Es-
tados Unidos, Singapura, Arábia 
Saudita e Vietnã. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), durante 
reunião do comitê, declarou nesta 
quinta-feira (23) que ainda não é 
hora de declarar o coronavírus co-
mo uma emergência global.

Na quarta-feira (22), o Governo 
de Minas Gerais disse que trata co-
mo suspeito o caso de uma infecção 
em uma mulher que veio da China 
e apresenta sintomas da doença. O 
Ministério da Saúde, contudo, des-
cartou a hipótese.

RN estuda montar barreira 
sanitária contra o coronavírus

Saúde
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Folk, samba e tributo ao “Rei do Pop” no fim de semana

“1917” é a estreia da semana

O fim de semana é aquele momento de reunir os amigos e curtir as 
melhores festas. Os agitos começam já nesta sexta-feira (24). Quem 
busca algo mais intimista pode aproveitar o folk, no estilo voz e violão, 
do cantor maranhense Phill Veras, na Casa da Ribeira, às 18h. Veras se 
destaca atualmente como um dos principais artistas da nova geração na 
produção musical do País e apresenta o mais recente álbum, “Alma”.

Neste sábado (25), a dica é esticar até Pirangi do Norte, em 
Parnamirim, para curtir mais uma edição do Baile Ribeira Boêmia. As 
atrações dispensam apresentação: Dodora Cardoso, Sueldo Soares e 
Messias Paraguai e Banda, dentre outros artistas. A festa acontece no 
restaurante Paçoca de Pilão, a partir das 17h. No domingo (26), é dia de 
prestar Tributo ao Rei do Pop, com Rodrigo Teaser. O show é considerado 
o maior tributo latino americano a Michael Jackson e conta com uma 
produção que envolve banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos 
especiais, elevadores cênicos e muito mais. O espetáculo começa às 19h, 
no Teatro Riachuelo, em Natal.

Dirigido por Sam Mendes (Beleza 
Americana), o filme é situado na 
Primeira Guerra Mundial. Dois 
soldados britânicos recebem ordens 
aparentemente impossíveis de cum-
prir. Em uma corrida contra o tempo, 

eles precisam atravessar o território 
inimigo e entregar uma mensagem 
que pode salvar 1,6 mil companheiros 
de batalha. 

O longa tem dez indicações ao 
Oscar de 2020.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

SEXTA-FEIRA

18h – Phill Veras em 
Natal
Local – Casa da Ribeira 
(Ribeira)
21h – Downton – funk, 
bregafunk e eletrônico (
Local – Ateliê Bar e 
Petiscaria (Ribeira)
22h – Disconexa + SMK 
HAUS convidam CASH e 
PAULETE LINDALVA
Local – Laboratório 
Cultural Disconexa – LCD 
(Ribeira)

24
JANEIRO

SÁBADO

15h – Raffe Summer Fest 
2020
Local – Cervejaria Raffe 
(Candelária)
17h – Baile Ribeira Boêmia
Local -  Paçoca de Pilão 
(Pirangi do Norte – 
Parnamirim)
19h – Festa de Despedida 
Oito Bar
Local – Oito Bar – Avenida 
Prudente de Morais 
(Candelária)
20h – I Love Cafuçu 40º
Local – Casanova Ecobar 
(Candelária)
21h30 – Poetas do Nordeste 
em Rock
Local - Taverna Pub

DOMINGO

17h – Toca pro Carnaval
Local – Santa Madre Haus 
Bar (Lagoa Nova)
19h – Tributo ao Rei do Pop
Local – Teatro Riachuelo 
(Tirol)
19h – Milonga Tango y Vino
Local – Tango y Vino Espaço 
Cultural (Dix-Sept Rosado)

25

25

JANEIRO

JANEIRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 23h – Grafith 40º

Local – Pepper’s
(Ponta Negra)

Os agitos do Verão Pirangi 
2020 deste fim de semana prome-
tem muita animação com a dupla 
de forró Sirano & Sirino. Eles se 
apresentam neste sábado (25) 
na Arena Se Cuida, montada na 
Praia de Pirangi do Norte pela 
Prefeitura de Parnamirim.

Além das atrações musicais, o 
Verão Pirangi 2020 leva para os 
turistas e veranistas diversas op-
ções de lazer, com atrações que en-

volvem também inúmeras práticas 
esportivas.

Na Arena Pirangi do Norte, os 
visitantes poderão participar de 
atividades como Beach Tennis e 
Beach Soccer. No domingo (26), 
tem frescobol internacional, às 
8h, na mesma Arena.  No mesmo 
horário, tem muito surf na Praia 
de Cotovelo. 

As atrações em Pirangi do Nor-
te são todas gratuitas.  

Dupla Sirano & Sirino é atração
no Verão Pirangi 2020 no sábado
Arenas montadas na praia de Pirangi do Norte, em Parnamirim,
terão shows, apresentações de dança e vários campeonatos esportivos

Litoral
Sábado, 25 

Arena Se Cuida Parnamirim 

9h - Hit 
10h - Muay Thay 
11h - Ritmos 
12h - Hebron 
13h - Hit e Zumba 
14h - DJ Rodrigo Souza 
15h - Lucas Pavani 
16h - Banda Preta 
18h - Sirano & Sirino 

Arena Pirangi do Norte (Sel) 

8h - Beach Tennis 
8h - Beach Handball 
9h - Beach Soccer 

9h - Telepesquisa
(dança, sorteio e brindes) 
10h - Academia Stylo 
16h - Sunset 

Domingo, 26 

Arena Pirangi do Norte (Sel) 

8h - Surf – Praia de Cotovelo
Arena Pirangi do Norte
8h - Frescobol Internacional 
9h - Beach Soccer 
9h - Telepesquisa (dança, de-
gustação, espaço kids, sorteio e 
brindes) 
10h - Academia Malhart Fit 
Igreja Caminho da Santidade
16h - Terço Católico 

ç

ç

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Arena Se Cuida, em Pirangi do Norte

Reprodução / Pref. de Parnamirim

ç
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.216.990/0001-89, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação, para uma empresa que realiza Transporte de Resíduos não Perigosos, localizada a Rod Quarto Anel Viário, 
2346, Pedras, Fortaleza/CE, CEP: 60.874-401.

FRANCISCO GUILHERME DE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

MIKELANGELA MORAIS DE OLIVEIRA, inscrito sob o CNPJ no. 13.227.647/0002-83, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS para atividade de ARMAZENAMENTO E REVENDA DE GLP, localizada na Rua Pedro 
Nolasco, S/N, Tibau-RN.

MIKELANGELA MORAIS DE OLIVEIRA 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Usina de Energia Eolica Junco I S.A., CNPJ 15.313.226/0001-10, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplifi-
cada - LS, com prazo de validade até 16 de dezembro de 2025 em favor do empreendimento Linha de 
Transmissão 230 kV, que liga a Subestação Amazonas à Subestação Carcará II, localizada na Zona Rural, 
no Município de Areia Branca e Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0006-17, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação 
(LO) para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda PH, S/N, CEP 59695-000, Zona Rural, 
Baraúna/RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA(LS):

A FÁBIO ALVES DO NASCIMENTO (JF TRANPORTES E DISTRIBUIÇÃO), CNPJ: 20.877.689/0001-44, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a revenda de gás liquefeito de petróleo-GLP, localizada na Rua 
Samuel Fernandes da Costa, nº 36 – Centro. CEP: 59695-000 no município de Baraúna-RN.

FÁBIO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 
e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento ex-
trajudicial de usucapião ordinário.
Solicitantes: a Sra. LILIANA FERRARI e o Sr. FRANCO BUCCI, ambos italianos, casados sob o regime da comunhão 
de bens, aposentados, ela portadora do Passaporte n° YA5217595, expedido em data de 03.06.2013 e válido até 
02.06.2023, inscrita no CPF/MF sob o n° 014.994.884-08, ele portador do Passaporte n° YA4933122, expedido em data 
de 03.06.2013 e valido até 02.06.2023, inscrito no CPF/MF sob o n° 014.994.874-36, residentes e domiciliados na Via 
Grimandi, n° 9, Anzola Emilia, Bologna, Itália, CEP 40011, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godi-
nho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional 
no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Preguiça, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 722,08m² (setecentos e vinte e dois metros e oito decímetros quadrados), perímetro de 107,79m. 
Imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.04.0250.0000.7 e 
sequencial n° 1.002348.8, CEP: 59.178-000. Confrontantes e Limitações: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 25,09m com 
o Sr. Domênico di Lido; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 28,81m com a Rua da Preguiça; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 
com 25,09m com o Sr. Paolo Bartolone; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 28,81m, com o Sr. Paolo Bartolone. Imóvel 
não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam  terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apre-
sentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento ex-
trajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua 
área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de 
outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 24.01.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

 para uma viagem tranquila

Ao interromper a rotina e embarcar 
em uma viagem, ainda que curta, 
-  a trabalho ou lazer -, o visitan-

te encontra um ambiente diferente. Se a 
ideia é fugir das preocupações, é preciso 
de manter atento a uma questão: a saúde.  
Para isso, o planejamento é fundamental. 

Dicas de saúde

USE ROUPAS 
APROPRIADAS
PARA O CLIMA

Até a roupa que será usada 
deve ser apropriada ao meio 
de transporte e ao clima do 
destino turístico, seja ele quente, 
frio, úmido ou seco. Antes de 
embarcar para o destino, é 
importante se informar sobre 
a rede credenciada para o 
plano de saúde do viajante 
apesar de o Sistema Único de 
Saúde (SUS) garantir acesso 
universal e gratuito para todos 
os brasileiros.  Outro ponto 
importante é assegurar se a 
região de destino demanda 
algum tipo de cuidado especial, 
como vacinas. O planejamento 
evita também que o turista 
enfrente epidemias ou visite 
locais com risco de infecção 
grave.

CUIDADO COM 
OS ALIMENTOS

Para os adeptos da 
gastronomia local, um alerta: 
água não tratada e bebidas 
preparadas com gelo de 
origem duvidosa estão entre os 
principais vetores de doenças. 
Peixes e frutos do mar podem 
causar alergias e, em situações 
mais extremas, até problemas 
neurológicos. Já alimentos 
vendidos nas ruas também 
podem ser uma ameaça à saúde 
do viajante.

ATENÇÃO PARA O
PERÍODO DE VIAGEM

A estação escolhida para a 
viagem também merece atenção, 
uma vez que algumas doenças 
são típicas do inverno, enquanto 
outras estão mais associadas ao 
verão. O guia Viaje Legal orienta, 
ainda, que qualquer problema de 
saúde, como alergia a alimentos, 
problemas cardíacos ou alguma 
necessidade especial sejam 
comunicadas ao agente de 
viagem. É importante também 
respeitar as regras de segurança 
nos transportes e equipamentos 
turísticos. São cuidados que 
reduzem riscos de acidente e 
o perigo de contrair doenças 
durante o passeio.

ESTEJA COM AS 
VACINAS EM DIA

A vacina contra a febre amarela 
deve ser aplicada 10 dias antes da 
viagem para regiões com risco da 
doença. A validade da imunização 
é de 10 anos. Crianças, adultos e 
idosos devem viajar sempre em 
dia com os exames de rotina e o 
calendário de vacinas do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
entre elas, gripe, sarampo, rubéola 
e paralisia infantil. Vale lembra 
que algumas infecções só se 
manifestam após o retorno para 
casa. Nesse caso, o turista deve 
indicar o roteiro da viagem para 
que o médico possa identificar 
possíveis causas, facilitando o 
diagnóstico e tratamento da 
doença.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de cadastro
reserva de INSTRUTOR SENAT (SEGURANÇA NO TRABALHO) para atuar em JOÃO 

CAMARA - RN.
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 1771/2019.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 22/01 a 31/01/2020.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos,
avaliação documental e entrevista.
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Você vai lutar com unhas e dentes pelo 
que quer. A carreira terá prioridade, 
especialmente se pintar uma boa 
oportunidade de conquistar uma 
promoção ou o reconhecimento que 
tanto deseja. 

Assuntos de casa e família terão prioridade 
para você no início do dia, ainda mais se 
ocorrer algum imprevisto no lar. Mais tarde, 
o astral vai fluir melhor e tudo parecerá 
mais fácil. Conte com a sorte, mas faça a 
sua parte também. 

Você vai sentir uma forte necessidade de se 
aperfeiçoar no que faz. Bom momento para 
mergulhar nos estudos e investir em coisas 
que possam melhorar o seu currículo. Mostre 
que tem ambição, que quer crescer e que 
pode assumir novos desafios no trabalho.

Hoje você não terá “papas na língua” 
e se tiver que dizer algo a alguém, 
fará isso sem piedade. Procure ter um 
pouco mais de paciência ao lidar com 
os parentes, sobretudo se você trabalha 
com alguém da família. 

Você vai mergulhar de cabeça em tudo 
que decidir fazer. Boa fase para mudar de 
emprego ou buscar mais estabilidade no 
trabalho. Fique atenta às oportunidades 
de aprender coisas novas e progredir na 
profissão. 

Você pode ter mais facilidade para guardar 
dinheiro nesta fase. Definir um objetivo para 
isso pode ser um ótimo estímulo: economize 
para realizar um sonho. Fique longe de fofocas 
e intrigas no trabalho. 

Atuar em equipe vai tornar o seu 
trabalho mais produtivo no início do 
dia. Ótimo astral, inclusive, para firmar 
uma sociedade. À tarde, pode ter algum 
aborrecimento com atrito com amigos, 
por isso, procure controlar suas reações. 

Com espírito batalhador e com muita 
perseverança, você nunca desiste de seus 
objetivos e isso será ainda mais evidente 
hoje pela manhã. Os astros vão estimular as 
finanças e você terá boas oportunidades.

Procure prestar mais atenção à sua saúde. 
Se sentir que algo não vai bem, procure 
logo um médico, não deixe para depois. 
O trabalho vai exigir ainda mais empenho 
nesta sexta. Some forças com os colegas 
para dar conta das tarefas. 

Você pode sentir mais cansaço no início 
do dia. Procure reagir ao desânimo e 
encarar os desafios para terminar logo que 
precisa ser feito. Deixe as preocupações 
pessoais longe do trabalho e use seus 
talentos para brilhar no que faz. 

Os astros vão reforçar a sua criatividade 
e enviarão doses extras de sorte para 
o seu signo. Pode fazer conquistas 
importantes, sobretudo no período da 
manhã. À tarde, terá que mostrar muita 
disciplina e concentração.

Conte com o apoio dos amigos para 
cumprir as tarefas ainda no período da 
manhã. À tarde, o cansaço será maior e 
você vai querer ficar mais no seu canto. 
Na vida pessoal, pode ter problemas 
com fofocas ou intrigas à tarde.

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

Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar Januário. Thelma fecha seu restaurante. Januário vai à casa de Lurdes. 
Oliveira conta a Danilo sobre o fechamento do restaurante. Matias e Miranda não conseguem se entender. Vitória 
liberta Belizário e Veiga. Betina vê uma foto de Verena, e Nicete se preocupa com a filha. Lurdes confessa a Januário 
o ocorrido com Jandir, e Ryan ouve. Januário convida Lurdes para sair. Danilo procura Thelma. Vitória desabafa com 
Davi sobre seu trabalho. Natália confessa às irmãs que está namorando Durval. Ryan e Érica confortam Lurdes. Gabo 
surpreende Thelma e a convida para viajar. Betina confronta Verena. Miguel assume o caso de Magno. 

AMOR DE MÃE

Justina conta sobre sua ida ao circo para Emília, que fica admirada com a filha. Afonso é hostil com 
Shirley. Alfredo pede para Alaor empregar Tião. Lola sugere que Inês deve conversar com Shirley. 
Alfredo e Adelaide fazem as pazes. Emília impõe uma condição para deixar Adelaide levar Justina 
para falar com Selma. Olga sente ciúmes do assédio das mulheres a Zeca. Karine se interessa por 
Alfredo e incentiva sua contratação. Virgulino não acredita em retaliações de Hilton. Tião começa a 
trabalhar no cabaré. Lola se preocupa ao saber que Alfredo trabalhará na loja de Assad.

ÉRAMOS SEIS

O resumo dos capítulo não foi divulgado pela emissora.

Joana e Sérgio recebem algumas encomendas em sua casa e descobrem que Mário pediu o cartão de crédito 
para o seu avô. Devido a difamação feita por Débora, Marcelo começa a ser evitado pelas professoras do colégio. 
Ruth mostra a João uma foto de sua verdadeira mãe. Mirela pede para Luca ajuda-lo com a rádio da escola. João 
decide contar para Kessya o paradeiro de Mosquito. Mirela surge com uma nova ideia para o grêmio realizar no 
colégio. Carla diz a Guilherme e Raquel que está pensando em mudar-se para São Paulo. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Um edital divulgado pela 
Fundação Nacional de Artes (Fu-
narte) para anunciar o Prêmio 
de Apoio a Bandas de Música 
chamou a atenção por proibir a 
participação de alguns tipos de 
banda, incluindo as de rock. Nas 
redes sociais, muitas pessoas es-
tão apontando possível preconcei-
to contra o estilo musical – isso 
porque o atual presidente da en-
tidade, Dante Mantovani, já dis-
se que “o rock ativa a droga, que 
ativa o sexo, que ativa a indústria 
do aborto”.

A Funarte, no entanto, afir-
ma que o veto já foi utilizado 
em anos anteriores. O edital foi 
publicado na quarta-feira (22) 
e prevê recursos de R$ 5,47 mi-
lhões. Ao todo, 158 projetos deve-
rão ser contemplados

Segundo o texto, a intenção 
é “premiar conjuntos musicais 
denominados Banda de Música, 
Banda Municipal, Banda Sinfô-
nica, Banda de Concerto, Banda 
Filarmônica, Sociedade Musical e 
Orquestra de Sopro”.

Um dos itens do edital tam-
bém deixa claro quem não poderá 
concorrer. Além de grupos que te-
nham sido beneficiados por emen-
das parlamentares ou programas 
estaduais nos últimos dois anos, 
o veto se estende “a fanfarras ou 
bandas marciais ligadas ou não 
a instituições do ensino regular 

público ou privado, bandas de pí-
fanos, bandas de rock, big-bands, 
bem como conjuntos musicais as-
semelhados, conjuntos musicais 
de instituições religiosas, bandas 
militares e bandas de instituições 
de segurança pública”.

A Funarte declarou que o edi-
tal é semelhante ao apresentado 
em edições anteriores do Prêmio. 
“A redação atual é quase igual 
nas três versões anteriores, 2007, 
2010 (Procultura) e 2012, não 
sendo absolutamente uma novi-
dade da gestão Dante Mantova-
ni. A redação desse item sempre 
visou apenas a evitar confusão 
com outros tipos de bandas, não 
somente as de rock. Estas, como 
outros tipos de bandas diferen-
tes das bandas civis tradicionais, 
nunca foram incluídas nesse prê-
mio”, diz trecho da nota.

Edital da Funarte para música 
veta o rock e sofre críticas 
Artistas argumentam que há preconceito contra 
estilo musical; edital vai distribuir R$ 5,47 milhões 

Música

Depois de dois finais de semana 
consecutivos no veraneio da praia 
de Pirangi, o projeto “Band Verão” 
desembarca nesta sexta-feira (24) 
na paradisíaca Praia de Galinhos, 
no litoral Norte do Estado, onde foi 
montada uma estrutura especial 
para a realização de competições 
esportivas e shows musicais.

“A opção por Galinhos deve-se 
não só a parceria com a prefeitu-
ra local, mas principalmente pela 
potencialidade turística do muni-
cípio, que é muito bonito e ainda 
pouco explorado”, explica o execu-
tivo Carlo Bastos, diretor geral da 
Band Natal.

O “Band Verão” em Galinhos 
começa na sexta-feira com uma 
“oficina” de Beach Tênis, na qual 
instrutores vão iniciar no esporte 
alunos da rede municipal de en-
sino, além de representantes da 
população local que tenham inte-

resse em aprender a modalidade 
esportiva.

Já no sábado (25), o dia inicia 
com um torneio de Beach Soccer, 
que terá premiação em dinheiro e 
a participação de dez equipes, com-
postas por atletas da região. “Vai 
ter equipe de Galinhos, Guamaré, 
Pendências, Galos, entre outras. O 
nosso objetivo é valorizar os atletas 
regionais”, destaca Bastos.

No final da tarde do sábado, 
prosseguindo até às 22 horas, a 
festa fica por conta de shows musi-
cais, com a banda Doce Pecado.

Carlos Bastos anunciou ain-
da que tão logo encerre o “Band 
Verão”, o marketing da emissora 
estará lançando o “Band Folia”, já 
‘esquentando os tamborins’ para o 
carnaval. “Vamos ter uma parti-
cipação marcante no carnaval de 
Natal, com a participação inclusive 
de atrações nacionais”, revela.

“Band Verão” agita o fim de 
semana na praia de Galinhos

Veraneio

Dante Mantovani, da Funarte

Reprodução / Dante Funarte
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ABTA informa que o combate à pirataria 
na TV paga continua muito forte

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

Canal 1
Em contraponto ao que, no último dia 17 aqui 

foi colocado, a ABTA – Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura - informa que, em cola-
boração com as autoridades, várias medidas estão 
sendo tomadas para coibir o roubo de sinal.

Informa que, em 2019, as ações de combate à 
pirataria contaram com a participação do Minis-
tério da Justiça, Anatel, Ancine, Receita Federal, 
Ministério Público, Justiça e Polícia Civil. A in-
dústria de TV por assinatura atuou no monitora-
mento e denúncias das atividades piratas.

E que no último novembro, “a Secretaria de 
Operações Integradas (Seopi), do MJ, coordenou 

a Operação 404, maior ação contra pirataria di-
gital no país, com participação das polícias civis 
e Ancine”.

Foram realizadas apreensões em 12 estados, 
além de bloqueios de 210 sites e de 100 aplicativos 
de streaming ilegal de conteúdo. Destaca ainda 
que, no ano passado, além da destruição e apre-
ensão de aparelhos clandestinos, foram retirados 
mais de 100 mil decodificadores ilegais do merca-
do.

O combate à pirataria deve ser incessante, as-
sim como outras iniciativas que possam tornar os 
canais pagos mais acessíveis e atraentes.

SEM ATROPELO
As gravações de “Betinho” 

e “Sob Pressão” irão acontecer 
em períodos bem distintos e sem 
coincidir em momento nenhum.

A Globo, inclusive, reafirma 
que “Sob Pressão 4” está 
confirmada para o ano que vem.

OLHOS DO DONO
Número um da 

teledramaturgia da Globo, Silvio 
de Abreu passou esses dias e 
ainda continua em Buenos Aires, 
supervisionando as gravações de 
“O Anjo de Hamburgo”.

É o primeiro projeto da Sony 
Pictures com a Globo, totalmente 
falado em inglês, para exibição 
internacional.

MUITO PRÓXIMO
A direção da Band vem 

planejando algumas mudanças 
na sua programação, 
especialmente na faixa da 
manhã.

O lançamento do “Bora 
Brasil”, com Joel Datena, 
na sequência do “Bora São 
Paulo”, está em vias de ser 
sacramentado. 

TEM UM PORÉM
Não existe qualquer previsão 

de mudanças no “Aqui na Band”, 
tanto na sua duração quanto no 
conteúdo.Por enquanto a ordem 
é continuar como está. Há o 
entendimento que, aos poucos, 
o programa irá conquistar seu 
espaço junto ao público. Precisa 
de tempo.

DISTRATO
Aconteceu de forma bastante 

tranquila e respeitável o distrato 
do autor Emílio Boechat com a 
Record. Tudo definido e assinado 
na última quarta-feira.

O profissional, agora 
oficialmente desligado da 
emissora e da novela “Gênesis”, 
vai tocar outros projetos, 
incluindo o espetáculo musical 
“Silvio Santos Vem Aí!”, com 
estreia dia 13 de março em São 
Paulo.

IMPROVISO
O “Hoje em Dia”, da Record, 

já de alguns dias vem sendo 
apresentado de um outro estúdio 
e com tapadeiras.

E assim continuará até a 
estreia dos seus novos cenários, 
na primeira semana de fevereiro.

POSSIBILIDADE
A Rede TV!, em um trabalho 

coordenado por Leo Dias, está 
planificando toda a sua cobertura 
do Carnaval, como sempre e 
maior atenção nos bastidores dos 
desfiles de escolas e blocos.

A grande surpresa poderá ser 
a transmissão do Baile Gay, do 
Scala, na noite de terça-feira.

nO prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, 
será o próximo 
entrevistado do “Roda 
Viva” na Cultura.

nA vida mudou 
bastante na redação do 
jornalismo da Band...

nApós a chegada de 
Rodolfo Schneider, os 
principais cinegrafistas 
voltaram a frequentar 
as suas dependências.

nRecord também vai 
mudar os cenários 
do “Balanço Geral” e 
“Cidade Alerta”...

nMas só em março.

nO “Encrenca” volta ao 
vivo na Rede TV! no dia 
2 de fevereiro...

nDaí, com Ricardo de 
Barros em sua direção-
geral – e não mais 
na Superintendência 
Artística.    

nJornalismo da 
TV Globo tem uma 
programação especial 
para este sábado, 
aniversário de São 
Paulo.

nO documentário 
“Brasil: DNA África”, 
que a Cine Group 
produziu para a 
GloboNews, terá uma 
sessão de cinema em 
Berlim neste sábado.

nO “Lady Night”, em 
exibição na Globo, 
terá Lázaro Ramos na 
próxima quinta-feira. 

nNo ar em “Éramos seis”, 
Julia Stockler dirige, 
ao lado do pai Lionel 
Fischer, o espetáculo 
“A lira dos 20 anos”, 
sobre a ditadura militar. 
Apresentações dias 25 e 
26 no Tablado, no Rio.

Bate-Rebate

C´est fini
Programa da Iza, no Multishow, está em fase de criação, mas com vários detalhes já definidos.A música sempre terá seu espaço reservado, mas ela ainda receberá convidados das mais diferentes áreas. Serão dez programas, com direção de Pedro Secchin.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

DivulgaçãoRaquel Cunha / TV Globo

TUDO CERTO
A escalação de Júlio Andrade para o seriado “Betinho” 
(Globoplay) levou muita gente a imaginar que a Globo 
teria desistido de “Sob Pressão”, onde ele também é 
um dos protagonistas. Nada disso. Está confirmada a 
sua participação nos dois trabalhos.

AMOR DE MÃE
Elisa Romero gravou participação em “Amor de Mãe”, 
prevista para ir ao ar na próxima semana.
Assim como as cantoras Anitta e Luísa Sonza, a atriz 
irá contracenar com Ryan, personagem de Thiago 
Martins. Elisa fez sucesso no teatro de São Paulo com 
o espetáculo “Luz Del Fuego” e viveu uma vilã, Temina, 
em “Jesus”, na Record.

E O DETALHE
Ainda com relação ao 

Carnaval da Rede TV!, além 
de usar a equipe da casa, a 
ideia é contar com alguns 
convidados especiais.

Alguns, para manter 
o suspense, só serão 
anunciados em cima da 
hora.
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Futuro
incerto

Permanência

Atacante Pedro chegou ao Flamengo, após acordo de empréstimo com a Fiorentina

Permanência de Rodriguinho no clube mineiro 
é considerada difícil, devido ao custo salarial do 
atleta e a atual situação financeira do Cruzeiro

Alexandre Vidal / Flamengo

De volta ao time titular do 
Cruzeiro após quase oito meses 
parado por conta de uma hérnia 
de disco na coluna - esteve em 
campo na vitória por 1 a 0 sobre 
o Boa, na quarta-feira, no estádio 
do Mineirão, pela estreia no 
Campeonato Mineiro -, o meia 
Rodriguinho pode estar de saída 
do clube em breve. Dono de um 
dos salários mais altos do elenco, 
o jogador de 31 anos não está 
disposto a aceitar a readequação 
financeira para ganhar, nesta 
temporada, o teto de R$ 150 mil 
por mês.

Rodriguinho quer resolver a 
sua situação com o Cruzeiro o mais 
rápido possível e tem negociações 
em duas frentes. Primeiro 
precisa chegar a um acordo com o 
Cruzeiro para receber os salários 
atrasados de 2019 e saber como 
será uma eventual rescisão de 
contrato, que tem validade até o 
final de 2021. Ao mesmo tempo ele 
e seu empresário estão analisando 
propostas de outros clubes.

“Sim (é difícil a permanência). 
Mas eu também entendo o lado 
do clube, da dificuldade que está 
tendo de reconstruir, tanto que 

todos acompanham a situação 
complicada. Espera, nessa 
semana, resolver tudo isso”, 
disse o meia, contratado junto ao 
Pyramids, do Egito, por US$ 5,5 
milhões (R$ 23 milhões), deixando 
transparecer que é necessário a 
chegar um ponto bom para ele e 
para o Cruzeiro.

“Então, em breve teremos 
uma definição disso aí. É difícil o 
momento que o clube vive, temos 
um contrato. Teoricamente, eles 
têm que cumprir. Vamos ver o que 
vai ser melhor para mim, para o 
Cruzeiro e vamos chegar a uma 
definição o mais rápido possível. 
Possibilidade sempre existe, mas 
tem que ver o clube está disposto 
a fazer, o que estou disposto a 
aceitar. Temos que sentar e chegar 
a um ponto comum”, prosseguiu.

O técnico Adilson Batista 
também comentou a situação de 
Rodriguinho no Cruzeiro. “É um 
jogador talentoso, inteligente, 
diferente, gosta de fazer gol, 
gosta de dar assistência e vai ser 
importante. Eu preciso respeitar 
a decisão dele, e ele entender a 
nossa realidade. Ele também 
precisa entender”, afirmou.

Flamengo oficializa acordo com Pedro
Cara nova

A diretoria do Flamengo 
confirmou nesta quinta-feira mais 
um reforço para a nova temporada. 
O atacante Pedro, ex-Fluminense, 
foi oficializado pelo clube carioca 
por empréstimo de um ano. A 
diretoria deve desembolsar 1 
milhão de euros (cerca de R$ 4,65 
milhões) à Fiorentina, dona dos 
direitos do jogador de 22 anos.

“Feliz demais por estar de 
volta! Vamos juntos, NAÇÃO!”, 

disse o atleta, nas redes sociais. 
Pedro se refere a sua breve 
passagem pela base do time rubro-
negro, quando teve pouco espaço e 
foi dispensado. Acabou buscando 
vaga na base do Fluminense, onde 
ganhou oportunidade na equipe 
profissional e se destacou nos 
últimos dois anos.

“Voei alto da Itália para o 
Brasil, cheguei com chuva, evolui 
aos poucos na bateria de exames, 

documentos chegaram. Vamos 
juntos”, disse o jogador, que vinha 
anunciando o passo a passo de sua 
negociação com o Flamengo nos 
últimos dias.

Como aconteceu com a 
negociação, clube e jogador 
divulgaram bastante o acerto. 
Nas redes sociais do Fla, foram 
publicados seguidos vídeos sobre o 
atleta, que apareceu até cantando 
hinos do Flamengo. 



Os atacantes Borja e Deyver-
son trocaram no início deste ano 
a pressão no Palmeiras e as ro-
tineiras vaias do Allianz Parque 
pela expectativa de se tornarem 
protagonistas nas novas equipes. 
No próximo fim de semana os 
dois vão estrear em jogos oficiais 
com o colombiano em campo pelo 
Junior Barranquilla e o ex-colega 
escalado pelo Getafe. A diretoria 
alviverde estará atenta às parti-
das e torcerá pelo sucesso de am-
bos, até para conseguir vendê-los 
por um valor vantajoso.

Borja e Deyverson foram ne-
gociados por empréstimo com 
opções de compra definidas. Os 
dois chegaram ao Palmeiras em 
2017 e custaram juntos R$ 62,5 
milhões, pagos pela Crefisa. Após 
serem colegas de Palmeiras por 
quase três anos e fazerem um 

revezamento tanto no posto de ti-
tular e como no papel de alvo das 
críticas da torcida, os atacantes 
se apresentaram às novas equi-
pes com status de reforço de peso.

O colombiano Borja chegou 
ao Junior para realizar o sonho 
de atuar pela equipe do qual é 
torcedor. A diretoria do time se 
comprometeu a pagar 100% do 
salário durante o período de em-

préstimo, que é de um ano. O 
acordo assinado com o Palmeiras 
prevê que o atacante deverá ser 
comprado caso marque 23 gols e 
tenha participação em 75% dos 
jogos do Junior como titular.

A chegada do atacante ao clu-
be gerou uma grande expectativa 
na torcida. No sábado, contra o 
La Equidad, pela Liga Colombia-
na, Borja vai fazer a estreia em 
partidas oficiais. Pelo menos em 
um jogo-treino recente ele mos-
trou estar preparado para repetir 
uma temporada tão boa quanto a 
de 2016, quando foi campeão da 
Libertadores pelo Atlético Nacio-
nal. Contra o Jaguares, o reforço 
do Junior marcou dois gols e deu 
assistência para outro.

O Getafe apostou em Deyver-
son para conseguir vaga na próxi-
ma edição da Liga Europa. 
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CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 
213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada RAIZA NOELIA DOS SANTOS SILVA DE SALES (CPF/MF nº 
064.508.854-40), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 37.153, 
deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno des-
membrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com os 
seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 
77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 
590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 
213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada AUBLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (CNPJ/MF 
nº 17.784.526/0001-02), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 
37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno 
desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com 
os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, 
com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, 
com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 
o art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER o notificado FRANCISCO FABIO BARBOSA (CPF/MF nº 
054.615.204-05), brasileiro, solteiro, vigilante, que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imó-
vel objeto da matrícula nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do 
imóvel denominado “um terreno desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma 
área de 45.843,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de 
Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; 
Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de 
propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 213, § 
3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada KALIZE MARTINS DA COSTA (CPF/MF nº 094.491.964-27), brasileira, 
solteira, secretária ou KAUINNY MARTINS DA SILVA (CPF/MF n° 011.657.224-88), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA 
RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/
RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa 
de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste 
– com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do 
já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 213, 
§ 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE LIMA (CPF/MF nº 061.769.404-43), 
brasileira, solteira, vendedora, que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula 
nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno 
desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com 
os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, 
com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, 
com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

Atual campeã da mundial de 
Futsal Down, a seleção brasileira 
criou uma vaquinha virtual para 
tentar defender o título da modali-
dade este ano, na Turquia. O tor-
neio faz parte do Trisome Games, 
os Jogos Olímpicos para atletas 
com Síndrome de Down. Sem gran-
des patrocinadores, a equipe tem 
até o dia 5 de fevereiro para arreca-
dar os R$ 256 mil reais necessários 
para cobrir as taxas de inscrição e 
os custos da viagem.

“Na verdade, o prazo havia se 
encerrado em 31 de dezembro, mas 
conseguimos uma prorrogação com 
os organizadores, que querem ter o 
Brasil no torneio, até por sermos os 
atuais campeões”, explicou o técni-
co da equipe, Cleiton Monteiro ao 
site da Confederação Brasileira de 
Desportos para Deficientes Intelec-
tuais (CBDI).

O comandante disse que du-
as empresas estiveram perto de 
apoiar a seleção, mas acabaram 
recuando. “Duas grandes empre-
sas se interessaram em nos apoiar, 
mas não bateram o martelo.” A 
CBF também foi procurada, mas 
também não contribuiu. “Estive no 
ano passado prestando assessoria 
para o Futsal Down do Peru. Em 
uma semana, conseguimos o apoio 
da Federação Peruana de Futebol, 
algo que não conseguimos com a 
CBF desde 2005”, lamentou.

Time brasileiro conquistou o título mundial após vencer a Argentina por 7 a 5 na final

Seleção brasileira de Futsal Down 
faz “vaquinha” para jogar mundial
Equipe brasileira é a atual campeã mundial de Futsal Down e precisa 
arrecadar fundos para disputar novamente a competição internacional

Atitude

Divulgação / CBDI

Apesar da CBDI ser filiada ao 
CPB (Comitê Paralímpico Brasi-
leiro), os recursos para o futsal são 
limitadores. Por não ser um espor-
te paralímpico, a modalidade não 
recebe repasses do governo Fede-
ral. “O sonho dos nossos atletas de 
buscar o bi-campeonato no exterior 
agora depende exclusivamente da 
solidariedade do brasileiro. O pra-
zo é curto, mas acreditamos neste 
milagre”, concluiu Cleiton.

Doações para a seleção de Fut-
sal Down podem ser feitas no site 
da própria modalidade, no link: ht-
tps://www.vakinha.com.br/vaqui-
nha/futsal-down-no-mundial.

FUTSAL DOWN NO MUNDIAL

Deseja saber mais sobre a 
vaquinha Futsal Down no 

Mundial? É só acessar o site:
www.vakinha.com.br

As contribuições variam 
entre R$ 25 e R$ 20 mil, via 
cartão de crédito ou boleto 

bancário.

Atacantes Borja (esq.) e Deyverson (dir.)

Emprestados pelo Palmeiras, Borja e 
Deyverson são estrelas nos novos clubes

Mudança de rumo

César Grecco / Palmeiras
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA LS

DIAS E ALVES CONFECÇÕES LTDA, 19.743.752/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA 
(LS) para indústria têxtil (facção), localizado na  R. Paulino Marques dos Santos, 68, Alto do Abrigo, município 
de Jardim do Seridó/RN.

FRANCISCO DE ASSIS ALVES
Empreendedor 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 - 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-250 - Tel: 3616-9558

Edital de Intimação (30 dias)
Processo nº 0852969-66.2017.8.20.5001
Ação: ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS
Requerentes: JOAO BOSCO DE SOUZA e PATRICIA COSTA DE SOUZA
O Exmº Sr Dr. Luis Felipe Lück Marroquim, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, 
FAZ SABER: para conhecimento público, que tramita perante o Juízo de Direito da 22ª Vara Cível os autos nº 
0806272-50.2018.8.20.5001 Ação de ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS proposta por JOÃO BOSCO DE 
SOUZA e PATRICIA COSTA DE SOUZA, portadores do CPF nº 130.702.664-87 e 222.369.534-53, respecti-
vamente, ambos residentes e domiciliados nesta capital, tendo sido determinada a INTIMAÇÃO dos eventuais 
terceiros interessados, para tomarem ciência da referida ação, no prazo de 30 (trinta) dias.
CUMPRA-SE. Dado e Passado, nesta Cidade do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, Eu, Marcelo 
Quintino de Araújo, Auxiliar Técnico, digitei, e eu, Jane Dalvi, Chefe de Secretaria da 22ª Vara Cível, conferi.

Natal, 27 de agosto de 2019
LUIS FELIPE LUCK MARROQUIM - JUIZ DE DIREITO

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

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

EDITAL de notificação para fins de Retificação de Área
Objeto do edital: Notificação dos Confinantes do imóvel objeto da retificação de Área.
Notificamos  JOÃO PAULO THEODORO LIMA, JACIARA TAVARES DA COSTA, CONDOMINIO SOLAR DE PIPA, 
PAULO HEIDER FEIJÓ, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do procedimento de RETIFICAÇÃO de 
Área processado perante o Cartório de  Tibau do Sul/RN, que tem como parte interessada o Sr. JOSÉ FRANCISCO J.P. 
LEMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito com CPF/MF - 230.259.724-91, RG n. 394091 – SSP/
RN, residente e domiciliado em Natal-RN, do imóvel abaixo discriminado.
A manifestação a favor ou contraria ao reconhecimento da posse dos interessados deve ser procedida diretamente 
junto ao cartório.
OBS: de Acordo com Lei 10.931/04 - Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:,  Assim, o II, “II - a reque-
rimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de 
área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação 
de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos 
confrontantes.

Tibau do Sul/RN, 24.01.2020.

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Tabelião Público

O América perdeu o primeiro 
“Clássico Rei” de 2020. Em um jo-
go com direito a duas viradas e gol 
no último minuto, o ABC saiu vi-
torioso por 4 a 3, na noite da quar-
ta-feira (22) na Arena das Dunas, 
em partida válida pela 6ª rodada 
da Copa Cidade do Natal, torneio 
equivalente ao primeiro turno do 
Campeonato Potiguar.

Para o treinador Waguinho 
Dias, o primeiro tempo foi deter-
minante para que o alvirrubro 
fosse derrotado no clássico. Segun-
do o técnico, a exibição da equipe 
na primeira etapa reflete nos três 
gols sofridos durante o período.

“Acredito, pelo primeiro tempo, 
que a nossa equipe não se encon-
trou. Não formos bem e não con-
seguirmos fazer o nosso primeiro 
tempo. É tanto que levamos os três 
gols. No intervalo, conseguirmos 
corrigir. Conseguimos, principal-
mente fazer com que a equipe 
conseguisse jogar o segundo tempo 
que vinha fazendo na competição. 
Fizemos o gol de empate e busca-
mos a todo instante outro gol”, ex-
plicou.

O América tomou um gol logo 
nos primeiros minutos de jogo, 
mas conseguiu a virada pouco 
tempo depois. Porém, ainda no 
primeiro tempo, sofreu mais dois 
gols e terminou a primeira etapa 
perdendo por 3 a 2.

Waguinho tratou o resultado 
como alerta para seus atletas. O 
técnico rubro afirmou que a der-
rota serviu para que os jogadores 

possam entender o que é o Esta-
dual que estão na disputa.

“Uma equipe que estava em ci-
ma tomar um gol aos 45 minutos, 
num contra-ataque da maneira 
que foi, só poderia culminar com 
uma derrota. Isso não faz parte do 
América, e todas essas situações 
são importantes para que eles 
(jogadores) acordem e entendam o 
que é a competição”, afirmou.

Apesar da má exibição no pri-
meiro tempo, o treinador america-
no acredita que conseguiu ajustar 
o time para o segundo tempo. 
Mas, ainda assim, isso não foi o 
suficiente para reparar os erros da 
primeira etapa.

“Nós conseguimos no intervalo 
acertar e o segundo tempo foi to-
talmente América. O time do ABC 

não chegou nenhuma vez, a não 
ser um chute que eles ganharam 
escanteio e depois, no final, foi 
um erro totalmente nosso dentro 
de campo de buscarmos, a todo 
instante, o gol. Eu acho que, no 
segundo tempo o América jogou, 
mas o erro principal foi no primei-
ro tempo, quando nós não jogamos 
o que sabemos”, relatou Waguinho 
Dias.

O time do América, agora, tem 
pouco tempo para se recuperar do 
resultado. A equipe enfrenta o Bo-
tafogo-PB, na Arenas das Dunas, 
pela Copa do Nordeste, no sábado 
(25), às 18h.

O elenco rubro se reapresentou 
na tarde desta quinta (23), às 15h, 
no CT, e inicia a preparação para 
o jogo de sábado.

Técnico Waguinho Dias acredita que time melhorou no segundo tempo do clássico

Waguinho Dias diz que 1º tempo foi 
crucial para derrota no Clássico Rei
Treinador criticou atuação da equipe na 1ª etapa. Técnico rubro ainda viu 
melhora da equipe na segunda parte, mas insuficiente para reverter placar
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José Aldenir/AgoraRN

Jogo aconteceu no estádio Frasqueirão

Santa Cruz de Natal vence por 3 a 2 e 
complica situação do Globo no Estadual

Campeonato Potiguar

Yuri Rocha

Encerrando a sexta rodada do 
Potiguar, o Santa Cruz venceu o 
Globo por 3 a 2 no Frasqueirão, 
na tarde desta quinta-feira (23).

O Tricolor de Natal marcou 
o primeiro gol com Anthony, ar-
tilheiro da equipe na competição 
com cinco gols, aos 25 minutos. 
Porém, no lance seguinte, o ár-
bitro Leonilson assinalou pênalti 
para a Águia de Ceará-Mirim. 
Gabriel Silva bateu e deixou tudo 
igual na partida. Depois disso, a 
“lei do ex” entrou em ação. Bebeto 
marcou dois gols contra o Globo, 
seu antigo time, e o 1º tempo ter-
minou 3 a 1 para o Santa Cruz.

No começo do 2º tempo, a 

Águia diminuiu com mais um gol 
do Gabriel Silva. A equipe ainda 
ficou com um jogador a mais, pois 
Niel do Tricolor foi expulso aos 30 
minutos. Mesmo assim, o Santa 
Cruz venceu por 3 a 2.

Nesse confronto, o Santinha 
mostrou uma proposta diferente 
dos outros jogos da competição. 
O time priorizou a posse de bola 
e dominou a partida inteira, sem 
jogar no contra-ataque como em 
jogos anteriores. 

Com esse resultado, o Santa 
Cruz fica na 3ª posição com dez 
pontos. A equipe volta ao campo 
na quarta-feira (29), para enfren-
tar o último colocado, o Palmeira.  
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O meia João Paulo foi um dos 
destaques do ABC na partida con-
tra o América, que terminou com 
a vitória do alvinegro por 4 a 3, na 
Arena das Dunas, válida pela 6ª 
rodada do Campeonato Potiguar. 
Além dos dois gols, o camisa 10 foi 
peça fundamental para a criação 
das jogadas do time abecedista.

De acordo com o técnico do 
ABC, Francisco Diá, o meia é um 
jogador diferenciado. O treinador 
ressaltou também a importância 
do atleta.

“João é um jogador diferente. 
Se ele tiver no melhor da sua for-
ma, ele irá nos ajudar bastante. Jo-
gador de muita qualidade, jogador 
do último passe. É o jogador que 
precisávamos”, comentou.

João Paulo estreou no alvine-
gro na rodada anterior ao clássico, 
quando entrou no segundo tempo 
contra o Santa Cruz de Natal. O 
pouco tempo em campo já foi o sufi-
ciente para o meia assumir não só 
a posição como também a camisa 
10, antes vestida por Jailson.

Autor do gol da vitória do ABC, 
nos últimos minutos, João Paulo 
não escondeu sua felicidade pelo 
desempenho em seu segundo jogo 
pelo alvinegro e primeiro clássico.

“Sem dúvida, um jogo para fi-
car marcado. Estou muito feliz. Foi 
o meu primeiro jogo como titular, 
em um clássico. Poder marcar dois 
gols importantes... Isso me deixa 
muito feliz. Foi uma noite espe-
cial”, destacou.

Além do gol da vitória, João 
Paulo deu a assistência para o gol 
de empate, marcado por Marlon, e 
fez o gol da virada alvinegra, ainda 
no primeiro tempo.

Mesmo com a boa atuação, o 
meia sabe que está fora de forma e 
pretende progredir no decorrer da 
competição.

“Cheguei faz poucos dias. Ain-
da não estou no melhor da minha 
forma física. Também senti falta de 
ritmo, mas isso vamos adquirindo 
jogo a jogo”, concluiu.

João Paulo e o elenco abecedis-
ta, agora, se preparam para o jogo 
contra o Confiança-SE, pela pri-
meira rodada da Copa do Nordeste, 
que será no sábado, 25, no estádio 
Batistão, em Aracaju (SE). João Paulo foi o jogador mais acionado no meio de campo abecedista no clássico

Destaque do ABC no Clássico Rei, meia 
João Paulo é elogiado por Francisco Diá
Jogador marcou o gol da vitória alvinegra na partida. Apesar da boa atuação, o atleta ainda se considera fora de forma e 
capaz de render mais. Além dos dois gols, João também deu uma assistência e foi válvula de escape no meio abecedista

“Diferente”
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