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Eudo Leite quer 
reforçar combate 
à violência no RN

Vereadora critica 
Irani e afirma que 
obra é “imoral”

Procurador-geral de Justiça 
defende ações após episódios 
de violência perto de estádios

Rhalessa Freire endossou 
protestos contra reforma na 
Câmara de R$ 2,2 milhões
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Porto Digital de Recife é inspiração 
para requalificar a Ribeira, em Natal
Mudança de área degradada para espaço de inovação em Recife se deu 
após parcerias entre poder público, instituições de ensino e empresas

Leo Caldas / Pulsar Imagens

RECEBA EM CASA SUA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL AGORA RN. LIGUE 3027-1690

RN vai pedir verba a ministério
de Rogério Marinho para Oiticica
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Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente enviará novo plano de trabalho ao recém-nomeado ministro
de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, solicitando R$ 80 milhões para a conclusão da barragem em Jucurutu

Edital da licitação 
agora é prometido 
para o mês de março
Publicação das regras para o novo 
ordenamento do transporte foi 
adiado três vezes em 2019
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Cabral confirma que 
fez delação e implica 
a mulher pela 1ª vez
Em depoimento, ex-governador 
admitiu que Adriana Ancelmo 
sabia de “caixa paralelo”
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Paulo Guedes pede 
desculpas após fala 
sobre “parasitas”
Ministro da Economia ressaltou 
que avaliação privilégios do 
funcionalismo foi mal interpretada

Polêmica 04

Fábio Faria diz que 
não descarta apoio a 
Álvaro Dias em 2020
Deputado federal afirmou que 
vai apoiar candidato a prefeito de 
Natal que se declarar “anti-PT”

Eleições 04

Plataforma no site 
da Câmara mostra 
ação dos vereadores
Pelo sistema, também é possível 
consultar outras informações, 
como tramitação de projetos
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Halterofilismo 16

Paratleta potiguar se 
garante em Tóquio
Júnior França venceu a Copa 
do Mundo de Halterofilismo 
e agora mantém foco nas 
Paralímpiadas 2020
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Com a militância das redes 
sociais mais ativa do que 
nunca, obras públicas 

entraram na alça de mira de um 
público amplo, razão pela qual 
tornaram-se necessárias doses 
extras de transparência por parte 
do poder público.

Como aquela velha e 
esfarrapada história da mulher 
de César, a quem “não basta ser 
honesta, tem de parecer honesta”, 
a realização de reformas físicas 
profundas na Câmara Municipal 
de Parnamirim em pleno período 
eleitoral, cuja previsão é durar o 
ano todo, vem provocando uma 
bateria de críticas.

Acompanha essas críticas uma 
alteração substancial dos salários 
de servidores do Legislativo, o 
que incomoda eleitores atingidos 
pela crise econômica de um país 
literalmente na pindaíba.

Justas ou não, são críticas que 
precisam de respostas convincentes, 
uma vez que, enquanto estiver em 
reforma, a Câmara não estará 

atendendo bem os eleitores de 
Parnamirim num ano de pleito 
para prefeito e vereadores.

Tem algo errado aqui.
Se a vida começa e termina 

nas cidades, como dizem os 
municipalistas, obras tão longas e 
caras (quase R$ 2,2 milhões) como 
essas deveriam observar melhor 
o princípio da conveniência ou 
da oportunidade, quando não da 
moralidade.

É o que acontece, repita-se, com 
a obras já iniciadas na Câmara de 
Parnamirim, capazes de acender 
a luz vermelha de dúvidas e 
inquietações.  

Dúvidas e inquietações estas 
que, nesta segunda-feira, fizeram 
subir a temperatura durante 
sessão na Câmara.

Anos eleitorais não são 
propícios para que se cultive 
dúvidas nos eleitores. Afinal, se 
a mulher de César é tão honesta 
assim, é bom que suas intenções se 
pareçam assim perante um público 
nada disposto a tolerar excessos de 
quem quer que seja.

Em meio a reformas estruturais 
no País, poderes em condições de 
conceder seus próprios aumentos não 
vivem os seus melhores dias, apesar 
das burras cheias de dinheiro.

Quando modestos servidores 
são chamados de parasitas que 
matam seu hospedeiro, enquanto 
elites desse mesmo funcionalismo 
gozam seus altos salários, 
penduricalhos e férias de dois 
meses, um legislativo que nem 
tantas regalias têm deveria ser o 
primeiro a tomar cuidado.

A vingança está logo ali na 
frente, nas urnas.

Parnamirim e as reformas 
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NOTAS & INFORMES
PARABÉNS

Apesar de não ter se manifestado 
publicamente sobre a nomeação de 
Rogério Marinho para o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, a 
governadora Fátima Bezerra ligou para 
o novo ministro e o parabenizou pelo 
cargo.

POSSE
Por falar em Rogério Marinho, o 

novo ministro toma posse nesta terça-
feira, 11, às 14h, em cerimônia no 
Palácio do Planalto.

DE VOLTA AOS HOLOFOTES
Pela segunda vez em menos de 

um ano, a gestão da Câmara de 
Parnamirim se envolve em polêmica. 
No ano passado, foi a crise envolvendo 
a liberação de diárias para vereadores. 
Agora, a milionária e – para alguns – 
desnecessária reforma da Casa.

ELEIÇÕES
As comissões temáticas da 

Assembleia Legislativa fazem nesta 
segunda-feira (10) as primeiras 
reuniões do ano. Como primeiro item 
da pauta, a eleição da presidência e 
vice-presidência de cada colegiado.

PT 40 ANOS
Provável candidato do PT à 

Prefeitura do Natal em 2020, o médico 
Alexandre Motta marcou presença, 
no último fim de semana, no evento 
realizado no Rio de Janeiro que 
comemorou os 40 anos do partido. 
Com ele, representando o RN, a 
governadora Fátima Bezerra, o 

Secretários de Educação de todo o País querem 
entender quais foram os critérios utilizados pelo 
governo federal para aumentar em mais de 12% o 

piso nacional do magistério. O reajuste caiu no colo dos 
governos estaduais, que são obrigados a pagar o novo 
valor, mas que têm dificuldades para pagar até o que 
está em vigor hoje.

Que conta é essa?

senador Jean Paul Prates e a 
deputada Natália Bonavides.

ENGOLIU
O senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN) preferiu não 
comentar as declarações do 
presidente Jair Bolsonaro na 
semana passada sobre o projeto que 
exige exame toxicológico para quem 
quer posse ou porte de arma. Calado 
estava, calado Styvenson ficou.

ILUMINAÇÃO
Começou a funcionar, em fase 

de testes, a iluminação de um 
trecho de 10 quilômetros da BR-304 
entre Macaíba e Parnamirim. 
A iluminação é resultado de 
uma parceria entre o DNIT e a 
Prefeitura de Macaíba, que se 
comprometeu a pagar a energia.

URNAS
Enquanto as novas urnas não 

chegam (há um impasse quanto à 
contratação de novos equipamentos, 
para substituir outros com vida 
útil já vencida), a Justiça Eleitoral 

começa a pensar em possíveis 
providências para garantir a 
realização do pleito em outubro. Se 
novas urnas não chegarem a tempo, 
seções eleitorais podem ser unidas.

CRESCIMENTO DO AVANTE

O Avante pode surpreender nas 
eleições municipais de 2020 no Rio 
Grande do Norte. O partido tem 
crescido no interior do Estado e 
reunido lideranças que já têm pré-
candidatura formalizada. É o caso do 
vice-prefeito Severino Ramalho, de 
Montanhas, que se filiou ao Avante 
no fim de semana e anunciou pré-
candidatura a prefeito da cidade. Na 
foto, ele e a presidente estadual do 
Avante, Karla Veruska.
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A fruticultura irrigada pode impulsionar o desenvol-
vimento econômico potiguar, como evidenciam os 
números do balanço de exportações do ano de 2019. 

A boa nova é que mesmo num cenário adverso, de desace-
leração no comércio internacional, com queda de 12% nas 
exportações dos estados nordestinos (Pernambuco teve 
queda de mais de 30%), o RN  teve um desempenho extra-
ordinário, com crescimento de 42% em relação a 2018.

O melão é o principal produto da nossa pauta, mas 
outras frutas como a melancia vem ganhando importân-
cia, com crescimento da área de plantio de 3,5 vezes e do 
volume produzido de quase 3 vezes, de 2016 para 2018, 
conforme dados da PAM/IBGE. Aliás, esta é a única fruta 
que expandiu significativamente sua área nos últimos 
anos, o que justifica o incremento de suas exportações. 
O principal destino da produção do RN ainda é a Comu-
nidade Europeia, ou seja, a China maior consumidor de 
produtos do agronegócio brasileiro ainda não aparece, mas 
sua eminente entrada fará crescer as perspectivas.

É evidente que o crescimento da demanda trará alguns 
riscos atrelados ao processo produtivo e de comercializa-
ção. A atividade é fortemente marcada pela dependência 
dos recursos naturais trazendo riscos de ordem ambiental, 
fitossanitária, socioeconômica e de mercado. A chave para 
o sucesso pode estar justamente em saber operar nesse 
cenário em que as ameaças devem ser  transformadas em 
oportunidades.

A abertura do mercado chinês para as nossas frutas 
é consequência de  trabalho árduo ao longo de anos e da 
organização dos produtores para superar problemas fitos-
sanitários, fazendo do RN área livre da mosca das frutas. 
Esse patrimônio fundamental deve ser preservado, com 
a melhor estruturação da defesa agropecuária, contando 
inclusive com a cooperação dos produtores rurais, sendo o 
Coex um exemplo muito positivo dessa parceria.

Do mesmo modo, outros riscos identificados devem 
ser trabalhados como oportunidades na forma de desen-
volvimento de novas tecnologias, produtos processos e 
serviços, mediante a atração de novos investimentos e 
parcerias capazes de complementar o arranjo da fruti-
cultura, contribuindo para seu incremento, ampliando a 
geração de ocupações e renda. Além disso, muitos ganhos 
de eficiência podem ser alcançados, principalmente pelos 
pequenos produtores, que podem dar saltos de organização 
via cooperativismo, pela adoção de inovações e melhoria 
da comercialização. Nesse processo a assistência técnica e 
extensão rural pode contribuir decisivamente.  Mas este é 
um tema para outra conversa.

Oportunidades para o RN 
na fruticultura irrigada

José Alvares Vieira ►Presidente do Sistema FAERN/SENAR



A vereadora Rhalessa Freire 
dos Santos (Podemos) decidiu en-
dossar os protestos contra a obra 
de reforma e ampliação da Câma-
ra Municipal de Parnamirim, na 
Grande Natal. Os serviços estão 
orçados em quase R$ 2,2 milhões 
e estão no centro de uma polêmica 
na cidade.

Em pronunciamento na sessão 
plenária da Casa nesta segunda-
-feira (10), a parlamentar disse que 
não foi consultada sobre o investi-
mento nas instalações e classificou 
a obra como “imoral”. A manifesta-
ção da vereadora reforça o protesto 
que está marcado para esta terça-
-feira (11), às 16h, contra a obra.

“Nenhum vereador, além da 
Mesa Diretora, foi consultado so-
bre se este seria o momento opor-
tuno para a construção ou realiza-
ção dessa obra, fato este que chega 
a ser estranho e desconfortável 
para todos os vereadores. Eu, em 
nenhum momento, fui consultada 
ou requisitada para algum tipo de 
reunião ou aprovação desta obra. 
Não é nada ilegal, mas chega a ser 
imoral”, afirmou a vereadora.

Segundo Rhalessa, a autori-
zação para a obra partiu apenas 
da Mesa Diretora, especialmente 
do presidente da Câmara, verea-
dor Irani Guedes (Republicanos), 
sem que os demais parlamentares 
fossem procurados. “Estamos em 
pleno ano eleitoral e estamos tendo 
nossa casa fragilizada pela opinião 
pública”, ressaltou a vereadora.

A parlamentar disse ser contra 
a obra na Câmara. Ela argumenta 
que o prédio antigo exigia apenas 
algumas intervenções, e não uma 
reformulação completa como a 
que será feita. “Se faziam necessá-
rias algumas modificações, como 
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Obra está em andamento na sede da Câmara Municipal de Parnamirim Presidente da Câmara, Irani Guedes Vereadora Rhalessa Freire dos Santos

Vereadora critica Irani e diz que obra
na Câmara de Parnamirim é “imoral”
Denúncias apontam que a obra na sede do Poder Legislativo Municipal começou sem o devido licenciamento e cobram 
explicações quanto à necessidade e ao custo do investimento nas instalações da Casa. Câmara nega irregularidades

Divergência
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Obra tem recebido críticas
A obra na Câmara de Par-

namirim tem sido criticada 
nas redes sociais. Denúncias 
apontam que a obra começou 
sem o devido licenciamento e 
cobram explicações quanto à 
necessidade e ao custo do in-
vestimento nas instalações da 
Casa. A obra está orçada em 
quase R$ 2,2 milhões.

As principais denúncias 
partiram do ex-assessor da 
Prefeitura de Parnamirim 
Isaac Samir. Semanas após 
começar a fazer as cobranças 
da Câmara, Isaac foi exonera-
do pelo prefeito Rosano Tavei-
ra – em portaria publicada no 
Diário Oficial do Município no 
dia 31 de janeiro – do cargo de 
assessor técnico que ocupava 

na Secretaria de Planejamen-
to, Finanças, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo.

O ex-assessor diz que o 
prefeito resolveu demiti-lo 
após ser pressionado por pelo 
menos 14 vereadores – que 
formariam a base de apoio a 
Taveira na Câmara Municipal.

Além de ter sido demitido, 
o ex-assessor Isaac Samir diz 
estar recebendo mensagens 
intimidadoras por telefone e 
pelas redes sociais desde que 
começou a publicar denúncias 
de supostas irregularidades na 
Câmara Municipal.

O delegado Luiz Gonzaga 
Lucena, da 1ª Delegacia de Po-
lícia Civil de Parnamirim, dis-
se que vai investigar o assunto.

a questão da acessibilidade para 
pessoas com deficiência”, argu-
mentou a vereadora, enfatizando 
que os serviços acontecem em ano 
eleitoral.

Rhalessa declarou, ainda, ter 
apurado que a obra começou sem 
alvará, o que é vetado pela legis-
lação. O documento só teria sido 
providenciado, segundo ela, após 
as primeiras denúncias terem che-
gado às redes sociais. Ela acrescen-
tou que solicitou da Mesa Diretora 
informações sobre a obra, mas que 

o pedido não foi atendido.
Na última sexta-feira (7), em 

nota, a Câmara disse ao Agora 
RN ter alvará para a obra, mas 
não apresentou o documento, 
apesar das solicitações feitas pela 
reportagem. A Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semur), 
responsável pela emissão, não se 
pronunciou.

Rhalessa integra uma comissão 
temporária que foi instalada em 
janeiro para acompanhar e fiscali-
zar a obra de reforma e ampliação. 
Além dela, o colegiado é formado 
por outros quatro vereadores: Ká-
tia Pires (PTC), Ana Michele Ca-
bral (PT), Professora Nilda (PSB) e 
Professor Ítalo Siqueira (PSD).

Segundo a vereadora, o grupo 
tentou realizar uma visita técnica 
à obra na semana passada, mas a 
inspeção não aconteceu por falta 
de equipamentos de proteção. Rha-
lessa cobrou que a presidente da 
comissão temporária, Kátia Pires, 
formalize a irregularidade.

Eu, em nenhum momento, 
fui consultada ou requisitada 
para algum tipo de reunião 
ou aprovação desta obra.
Não é nada ilegal, mas
chega a ser imoral”

Rhalessa Freire dos Santos
vereadora em Parnamirim

“

O Movimento Brasil Livre 
(MBL) faz uma concentração nes-
ta terça-feira (11), a partir das 
16h, na frente da Câmara Muni-
cipal de Parnamirim, para protes-
tar contra a reforma já iniciada do 
prédio do Legislativo, com custo 
previsto pouco inferior a R$ 2,2 
milhões.

Em nota, a Câmara Municipal 
argumenta que as antigas ins-
talações da Casa, parcialmente 

derrubadas em janeiro deste ano, 
não tinham estrutura física para 
receber a população.

Segundo Fábio Silveira, coor-
denador do MBL no RN, porém, o 
Legislativo deve explicações sobre 
o prazo longo de reforma, prevista 
para durar os 365 dias do ano, em 
pleno período eleitoral, e o valor 
da obra, que considera muito alta 
para época de “vacas magras”.

Além disso, o MBL cobra 

explicações quanto à reforma 
administrativa realizada no ano 
passado que resultou em aumen-
tos salariais na Casa. “Há casos 
de cargos que recebiam R$ 998,00 
que passaram agora a perceber R$ 
4.100,00, um aumento de 400%”, 
denuncia Silveira.

Ainda de acordo com a fonte, 
o cargo de assessor parlamentar 
de gabinete, que antes recebia R$ 
1.113,88, teve seus vencimentos au-

mentados agora para R$ 6 mil. E, no 
caso de assessor judiciário, o salário 
saiu de R$ 3,9 mil para R$ 5 mil.

Ao reajustar os salários no 
Legislativo de Parnamirim, ainda 
segundo ele, cada gabinete passou 
a ter direito de gastar com asses-
sores agora R$ 22 mil.

“Em compensação, o número 
de assessores, que era de sete até 
o ano passado, passou para quatro 
este ano”, diz o líder do MBL.

MBL faz protesto contra obras e gastos do Legislativo
Nesta terça-feira

Coordenador do MBL no RN, Fábio Silveira

José Aldenir / Agora RN
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, pediu desculpas aos ser-
vidores públicos brasileiros, após 
declaração polêmica na sexta fei-
ra (7), e afirmou que seu objetivo 
“jamais foi ofender as pessoas que 
cumprem seus deveres”.

“Me expressei mal e peço des-
culpas não só aos meus queridos 
familiares e amigos, mas a todos os 
exemplares funcionários públicos 
a quem eu possa descuidadamen-
te ter ofendido”, disse Guedes à 
agência de notícias Reuters, nesta 
segunda-feira (10).

O ministro ressaltou que sua 
avaliação sobre os ganhos e pri-
vilégios do funcionalismo público 
brasileiro feita durante palestra 
na FGV - quando usou a expressão 
“parasita” - tinha como foco gover-
nos estaduais e municipais, e não 
os servidores públicos.

“Eu não falava das pessoas, 
mas sim de casos extremos em que 
Estados e municípios gastam toda 
a sua receita com salários elevados 
de modo que nada sobrava para 
educação, saúde, segurança e sane-
amento”, disse ele à Reuters.

Na sexta feira, ao falar sobre 
privilégios do funcionalismo, o mi-
nistro afirmou que “o hospedeiro es-
tá morrendo”. “O cara virou um pa-
rasita, o dinheiro não chega no povo 
e ele quer aumento automático. A 
população não quer isso”, disse.

As declarações geraram mani-
festações contrárias de entidades 
que representam categorias do 
funcionalismo e, no fim da tarde de 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, disse 
nesta segunda-feira (10) que, com a 
saída do ex-presidente Luiz Inácio 
da Silva da cena política, principal-
mente depois que saiu da prisão, em 
Curitiba, o Partido dos Trabalhado-
res perdeu espaço e que, por isso, vê 
condições para a construção de um 
candidato do centro democrático.

Perguntado se isso seria possí-
vel com os nomes do governador de 
São Paulo, Jorge Doria, do apresen-
tador Luciano Huck e do possível 
candidato do PDT Ciro Gomes, 
como vem sendo cogitado, Maia 
disse que espera que os três este-

jam juntos, mas espera um debate 
maior do que aconteceu nas elei-
ções passada. Segundo ele, porém, 
ainda é cedo para falar quem sairá 
candidato.

“Espero que esses três nomes 
tenham grandeza e possam estar 
juntos, para ter três candidaturas 
e ter debate maior do que tivemos 
nas últimas eleições”, afirmou 
Maia durante debate na Associa-
ção Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ). Ele destacou, no entanto, 
que seria melhor “tirar essa dis-
cussão (de eleições presidenciais 
da frente”, para voltar a falar so-
mente em 2022.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que foi mal interpretado

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Guedes pede desculpas após 
associar servidores a “parasitas”

“Espero grandeza”, afirma
Maia sobre Huck, Ciro e Doria

Ministro da Economia ressaltou que avaliação sobre ganhos e privilégios 
do funcionalismo tinha como foco os governos estaduais e municipais

Polêmica

Eleições

Ministério da Economia / Divulgação

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O deputado federal Fábio 
Faria (PSD-RN) disse que 
pretende apoiar um nome 
“anti-PT” na disputa pela 
Prefeitura do Natal nas elei-
ções de 2020. O parlamentar 
ressaltou que faz oposição à 
governadora Fátima Bezer-
ra e que está em um campo 
“antagônico” ao do partido 
dela, o PT.

Nos últimos meses, Fábio 
tem feito críticas à governa-
dora. Pelas redes sociais, o 
deputado afirma que Fátima 
Bezerra tem sido incoerente 
ao defender pautas como a 
reforma da Previdência e o 
teto de gastos públicos, tendo 
sido contra essas propostas 
no âmbito federal enquanto 
era senadora.

O parlamentar ressaltou 
que as críticas que tem feito 
a Fátima não têm motiva-
ção eleitoral, mas antecipou 
que fará oposição ao projeto 
defendido pela governadora 
nas eleições de 2020 na ca-
pital potiguar, mantendo a 
polarização.

“O campo político que eu 
vou apoiar em Natal é uma 
candidatura anti-PT, uma 
candidatura que seja contra 
o partido ao qual eu faço opo-
sição”, disse, em entrevista 
nesta segunda-feira (10) a 
uma rádio de Natal.

O PT já definiu que terá 
candidatura própria à Pre-
feitura do Natal em 2020. 
A própria governadora de-
fendeu isso em entrevista à 
Rádio Agora FM (97,9) no 
mês passado. A favorita para 
ser a candidata é a deputada 
federal Natália Bonavides, 
mas ela tem rechaçado a pos-
sibilidade. Nos bastidores, o 
“plano B” é o médico Alexan-
dre Motta.

Fábio Faria não citou no-
mes que o agradam para a 
disputa, mas não descartou 
apoio ao atual prefeito, Álva-
ro Dias (MDB), em uma even-
tual candidatura deste à ree-
leição. “Se o prefeito de Natal, 
que eu até acho que tem feito 
uma boa gestão, for para um 
campo político contra a gover-
nadora...”, esboçou.

O deputado federal, que 
cumpre o quarto mandato 
na Câmara dos Deputados, 
disse que vai buscar unir a 
oposição em torno de um pro-
jeto “anti-PT”. Ele frisou que 
prega ideias “totalmente an-
tagônicas” às do partido de 
Fátima, como reformas es-
truturantes e privatizações. 

Uma carga contendo 36 
toneladas de milho em grãos 
foi apreendida na manhã 
desta segunda-feira (10) no 
município de Itaú (distante 
361 quilômetros de Natal), no 
Alto Oeste Potiguar, por au-
ditores fiscais da Secretaria 
Estadual de Tributação.

Orçado em R$ 31,8 mil, o 
produto estava sendo trans-
portado em uma carreta 
bi-trem pela BR-405 sem do-
cumentação fiscal e foi identi-
ficado pelas equipes do Fisco 
Estadual. A multa e o impos-
to devido somam um total de 
quase R$ 10,5 mil, recursos 
que deixariam de entrar para 
os cofres públicos.

Os auditores  fiscais da 
7ª Unidade Regional de Tri-
butação (URT), instalada 
em Pau dos Ferros, recebe-
ram uma denúncia anônima 
ainda no domingo (9) de que 
duas carretas transportavam 
o milho a granel sem notas 
fiscais. As equipes da Tri-
butação fizeram diligências 
até o município de Itaú para 
monitorar a carga. Por volta 
das 7h, os auditores identifi-
caram os veículos e foi cons-
tatado que um deles continha 
36 toneladas de milho sem 
documentação fiscal, o que se 
configura como crime contra 
a ordem tributária.

O carregamento tinha 
como destino a cidade de Ro-
dolfo Fernandes, que fica na 
mesma região, que é rota de 
entrada desse produto no Rio 
Grande do Norte e oriundo de 
estados do Sudeste e princi-
palmente Centro-Oeste. No 
início do ano passado, a Tri-
butação chegou a fazer uma 
apreensão semelhante com 
100 toneladas de milho a gra-
nel que entravam no estado 
de forma irregular.

O proprietário do carrega-
mento compareceu ao local, 
quitou a multa e o imposto 
sonegado e teve a carga libe-
rada. Segundo ele, o milho 
havia sido adquirido na cida-
de de Baraúna, mas os fiscais 
suspeitam que a carga tinha 
vindo de outros estados. 

Fábio Faria diz 
que não descarta 
apoio a Álvaro 
Dias em 2020

Carga irregular 
de milho é 
apreendida no 
Alto Oeste do RN

Prefeitura do Natal Tributação

R$ 10,5 mil
DESTAQUE

é o valor da multa e 
imposto devidos pelo 
proprietário da carga, 
segundo a Tributação

sexta, o ministério divulgou nota 
afirmando que a fala de Guedes 
havia sido tirada de contexto.

A polêmica acontece em mo-
mento em que o governo finaliza 
projeto de reforma administrati-
va em que proporá mudanças nas 
regras de reajustes salariais e de 
promoções para novos servidores. 
O texto, segundo afirmou Guedes, 
será enviado à Câmara nesta se-
mana.

“Se o Estado existe para si pró-
prio, então é como um parasita. 
O Estado perdulário maior que o 
hospedeiro, a sociedade”, afirmou 
Guedes nesta segunda-feira. “Eu 
não falava de pessoas e sim do 
risco de termos um estado parasi-

tário, aparelhado politicamente e 
financeiramente inviável. O erro é 
sistêmico, e não é culpa das pesso-
as que cumprem seus deveres pro-
fissionais, como é o caso da enorme 
maioria dos servidores públicos”, 
acrescentou.

Em evento nesta segunda-feira 
no Rio de Janeiro, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, alertou pa-
ra a importância de se evitar confli-
tos que possam prejudicar o debate 
em torno das reformas.

“Todos devem ser tratados 
com muito respeito porque o en-
frentamento feito com termos 
pejorativos, que geram conflito, 
nos atrapalham no nosso debate”, 
afirmou Maia.
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Através do Sistema de Apoio 
ao Processo Legislativo (SAPL), a 
Câmara Municipal de Natal dispo-
nibiliza na internet o acesso a toda 
a produção legislativa dos vereado-
res, permitindo a qualquer cidadão 
ter acesso aos projetos de leis e 
outras matérias, acompanhando, 
inclusive, a tramitação até a vota-
ção definitiva.

Pelo sistema, também é pos-
sível consultar a composição da 
legislatura, das 10 comissões temá-
ticas, da Mesa Diretora, matérias 
e requerimentos pautados para a 
sessão ordinária do dia - inclusive 
sessões ordinárias anteriores -, 
consultar matérias em tramitação, 
atas, normas jurídicas e relatórios.

Para consultar o Sistema de 
Apoio ao Processo Legislativo 
(SAPL) basta acessar no site da 
Câmara (www.cmnat.rn.gov.br) o 
link SAPL-Interlegis (https://sapl.
natal.rn.leg.br) e preencher cam-

pos de busca para encontrar as 
informações desejadas. O SAPL é 
desenvolvido pelo Programa In-
terlegis, executado pelo Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB), do Se-

nado Federal.
O assessor técnico legislativo 

Floriano Santos explica que as 
informações do sistema são ali-
mentadas pelos gabinetes de cada 

Para consultar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, basta acessar o site da Câmara

Plataforma no site da Câmara exibe 
produção dos vereadores de Natal
Pelo sistema, também é possível consultar a composição da legislatura, das 10 comissões temáticas, 
da Mesa Diretora, matérias e requerimentos pautados para a sessão do dia e outros documentos

Legislativo

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

As inscrições para o Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies) terminam na 
próxima quarta-feira (12). 
Para se candidatar, os estu-
dantes devem acessar a conta 
única do governo federal, por 
meio do portal.

O candidato também po-
de acessar o portal do Fies, 
de onde será redirecionado 
para o site do governo federal 
e, após o login ou a criação da 
senha, voltará para o site do 
programa de financiamento.

Neste semestre, o progra-
ma vai ofertar 70 mil vagas. O 
resultado sai em 26 de fevereiro.

O programa está dividido 
em duas modalidades: o Fies 
a juros zero para quem tem 
renda familiar de até três sa-
lários mínimos por pessoa e o 
Programa de Financiamen-
to Estudantil (P-Fies) para 
aqueles com renda familiar 
per capita de até cinco salá-
rios mínimos.

Inscrições 
para o Fies 
terminam na 
quarta-feira

Educação

vereador e pelos setores da Casa, 
responsáveis por informações es-
pecíficas.

“O SAPL permite a inserção de 
toda a produção legislativa dos ve-
readores. É de fácil manuseio para 
quem busca informações sobre o 
que está sendo produzido pela Ca-
sa. É uma importante ferramenta 
que foi implantada para permitir 
maior transparência à Câmara”, 
diz. Para sempre manter SAPL 
atualizado com a produção parla-
mentar, os servidores têm recebido 
treinamento permanente.

É uma importante ferramenta 
que foi implantada para 
permitir maior transparência
à Câmara”

Floriano Santos
assessor técnico legislativo

“
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Está na pauta do Senado um projeto que altera 
radicalmente a atuação do Ministério Público. 
De autoria de Antonio Anastasia (PSDB-MG), a 

proposta altera o artigo 156 do Código de Processo 
Penal para estabelecer a obrigatoriedade de o MP 
“buscar a verdade dos fatos” também a favor do 
indiciado ou acusado. Já com parecer favorável 
do relator, o projeto será votado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) em caráter terminativo, 
ou seja, será a palavra final do Senado. Anastasia 
lembra que o MP tem as mesmas garantias da 

magistratura e por isso precisa de idênticas 
obrigações, como da imparcialidade. O projeto 
aprovado em caráter terminativo é a palavra final 
do Senado sobre o tema para enviar à Câmara, à 
sanção ou para promulgação. O projeto ganhou 
força com o parecer favorável do relator Rodrigo 
Pacheco (MDB-MG), cujos conhecimentos jurídicos 
são respeitados. Com muitos projetos na fila, uma 
estimativa otimista indica que será votada em 
março a proposta de Anastasia. Tem chance de 
aprovação.

Senado pode obrigar MP a favorecer o acusado

PODER SEM PUDOR

CINCO DOSES DE DURAÇÃO
O falecido senador Fábio Lucena, do Amazonas, 

tinha o hábito de passar o tempo, nos aviões, com um 
copo de uísque nas mãos – talvez para disfarçar o medo 
de voar. Quando Tancredo Neves percorria o País, 
em 1984, para legitimar sua campanha presidencial, 
Lucena viajava para um comício em Belém (PA) 
quando um repórter perguntou: “Senador, quantas 
horas são mesmo de avião entre Brasília e Manaus?”  
Ele respondeu: “Quantas horas, eu não sei. Só sei que 
são cinco doses de uísque.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

AMOR, NEGÓCIOS À PARTE
Após Lula culpar a 

falecida por suas mutretas, 
chegou a vez de o seu 
“amigo-irmão” Sérgio Cabral 
entregar a própria mulher já 
no primeiro depoimento de 
sua delação, implicando-a em 
lavagem de dinheiro.

OLHO NO CARGO
Quem quer agradar 

o secretário de Assunto 
Fundiário do Ministério 
da Agricultura, Nabhan 
Garcia, basta tratá-lo de 
“vice-ministro”. E nem é o 
secretário executivo, nº 2. 
Mal esconde o desejo de virar 
ministro.

GENERALIZOU, PERDEU
Paulo Guedes errou 

ao generalizar, mas a 
reação corporativista à sua 
comparação do setor público 
com parasita, pela qual se 
desculpou, fez crescer o apoio 
entre os demais 95% de 
brasileiros do setor privado.

Se eu fosse a Petra, faria um 
documentário ganhando o 
Oscar e falaria que é minha 
visão pessoal”

Caíque Januzzi (MBL-MG)
no Twitter, sobre as lorotas do ‘Demo-
cracia em Vertigem’ 

“

Alan Santos/Presidência

de Wuhan, na China.

PERDERAM, BEBÊS
O que faziam no Oscar, 

evento elitista, capitalista, 
e não-inclusivo, a herdeira 
da Andrade Gutierrez 
(empreiteira da Lava Jato) 
Petra Costa, um sujeito de boné 
do MST e uma índia fazendo 
cara feia?

NUNCA FOI TÃO MAIS CHATA
A cerimônia do Oscar 2020 

registrou a pior audiência de 
todos os tempos, metade dos 
57 milhões espectadores de 
1998. Não por acaso, foi a mais 
desagradável, demagógica, 
“politicamente corretos”. Argh!

MAS, E O GOLPE?
Apesar de proclamar 

“prioridade à esquerda”, o PT já 
permitiu que seus candidatos 
fechem alianças com partidos 
que apoiaram o impeachment 
de Dilma, como DEM e PSDB, 
diz o senador Álvaro Dias 
(Pros-PR).

Quarentena pode proteger agências de lobistas
Projeto da senadora Simone Tebet (MDB-MS) tenta blindar as agências reguladoras do domínio cada 

vez maior pelas empresas reguladas. A proposta limita a indicação de acionistas, sócios ou dirigentes 
de empresas privadas na diretoria das agências. Já seria um começo. Na ANS (planos de saúde), um 
dirigente é egresso de um escritório de lobby das empresas do setor. Na Aneel (energia elétrica), a Polícia 
Federal investiga benefícios que teriam sido comprados por empresas.

UM ANO AFASTADO
A ideia de Tebet é impor quarentena de 12 

meses ao pretendente  de cargo de direção, após 
seu desligamento da empresa onde atuava.

LOBBY FOI MAIS FORTE
Essa tentativa de proteção à sociedade foi 

vetada na Lei Geral das agências reguladoras, 
em vigor desde o ano passado.

CONTRA O CONSUMIDOR
“Temos de acabar com a possibilidade de lobby”, 

diz Tebet, de olho em agências que beneficiam 
empresas em prejuízo dos consumidores.

CONTÁGIO À DISTÂNCIA
Em Portugal, e isto é sério, 

restaurantes chineses registram 
queda de 10% de clientes, em 
razão do coronavírus. Resta 
saber que tipo de contágio os 
portugueses temem, a 10.331km 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

01 – ADJUDICO Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE 
ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL DE 
JARDIM DO SERIDÓ - EDIÇÃO 2020", ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DA 
COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS 
CULTURAL, ARTÍSTICA E SOCIAL. T D DE L MEDEIROS EVENTOS - EPP- CNPJ: 03.767.112/0001-
60, saiu vencedor no item: 1; totalizando o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 02 - 
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Concorrência nº 1/2020 com início 08 de janeiro 
de 2020, realizada em 07 de fevereiro de 2020 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente: 
03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

Jardim do Seridó/RN, 07 de fevereiro de 2020
José Amazan Silva - Prefeito Municipal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

REFINORTE – REFINARIA SAL DUNORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 
04.170.883/0001-39, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, para Beneficia-
mento de Sal Marinho, localizada Estrada da Raiz, Km 13, s/nº, Zona Rural, Cep: 59.649-899 – Mossoró/
RN.

Alessandro Zeni dos Santos
Sócio Diretor

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00006/2020
O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Con-

corrência para a Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de monitoramento 
e análises dos reservatórios para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 27/02/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unida-
de do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 26/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00005/2020
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados 

que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para a confecção de certifi-
cados para atender a Unidade B29 do SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e a proposta será no dia 28/02/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unida-
de do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 27/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Representantes da 4ª Promo-
toria de Justiça de Parnamirim 
e da Secretaria Municipal de 
Saúde terão uma reunião na 
próxima quarta-feira (12) para 
tratar de soluções para a fila de 
espera por cirurgias eletivas na 
Maternidade do Divino Amor. 
O Ministério Público cobra da 
Prefeitura de Parnamirim um 
plano para a realização dos 
procedimentos, tanto para desa-
guar a demanda reprimida como 
para normalizar os atendimen-
tos futuros.

Uma inspeção da promotoria 
identificou que 912 pacientes es-
tão aguardando por cirurgias ele-
tivas na maternidade. A situação 
comprova, segundo o Ministério 

Público, que a Prefeitura descum-
pre uma decisão judicial expedida 
no fim de 2018.

Na ocasião, a Justiça determi-
nou que a Prefeitura de Parnami-
rim, no prazo de 90 dias, adotasse 
as providências administrativas e 
orçamentárias para garantir a re-
tomada das cirurgias eletivas na 
Maternidade Divino Amor, com a 
compra de insumos, medicamen-
tos e materiais médico-hospitala-
res necessários ao restabelecimen-
to de tais cirurgias.

No ano passado, algumas ci-
rurgias voltaram a ser realizadas, 
mas em novembro de 2019 o servi-
ço foi novamente suspenso por fal-
ta de antibióticos para profilaxia 
cirúrgica (cefalotina e cefazolina).

Mais de 900 pacientes 
aguardam por realização
de cirurgias em Parnamirim

Divino Amor

Serviço está suspenso desde novembro de 2019
por falta de antibióticos de profilaxia cirúrgica
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Felipe Salustino
Repórter

A publicação do edital de li-
citação do transporte público de 
Natal está prevista para acon-
tecer em março, de acordo com a 
Secretaria de Administração de 
Natal (Semad).

Segundo a pasta, a empresa 
contratada para desenvolver o 
projeto – o Instituto Rua Viva 
(MG) – estendeu o prazo de entre-
ga, que estava previsto para acon-
tecer em dezembro de 2019, por 
causa da necessidade de ajustes. 
Em seguida, o projeto seguiu para 
a Procuradoria Geral do Municí-
pio (PGM), onde passou por nova 
avaliação. A Semad informou que 
o processo só chegou à Comissão 
Especial de Licitação na última 
semana de janeiro, o que inviabi-
lizou a divulgação no prazo ante-
riormente previsto (mês passado).

Não é a primeira vez que a 
divulgação do edital é adiada. So-
mente em 2019, o lançamento do 
certame foi reaprazado três vezes. 
O processo de licitação se arrasta 
desde 2017, quando o primeiro 
certame terminou deserto – sem a 
presença de empresas interessa-
das. O novo pregão deve acontecer 
até abril.

Com ônibus desconfortáveis, 
insegurança, motoristas com du-
pla função, passagem considerada 
cara, atrasos e superlotação, o 
sistema de transporte público de 
Natal é mal avaliado pelos usu-
ários. A longa espera em pontos 
de ônibus é uma das principais 
reclamações da auxiliar de saúde 
Virgínia Felismino, 35 anos. Ela 
mora em Canguaretama, na Re-
gião Metropolitana de Natal.

Depois de mais de uma hora de 

viagem após sair de casa, Virgínia 
ainda precisa esperar outra meia 
hora até conseguir pegar o ônibus 
que a levará de Potilândia, na Zo-
na Sul, até Mãe Luiza, na Zona 
Leste da cidade, onde trabalha. “É 
um inferno! Teve dias em que eu 
esperei quase uma hora até conse-
guir pegar o ônibus”, desabafa. 

Segundo o professor e espe-
cialista em engenharia de trans-
portes, Rubens Ramos, o sistema 
da capital tem excessos de linhas, 
com vários ônibus percorrendo 
um único itinerário ao mesmo 
tempo. Para ele, esse fator produz 
um custo exagerado e comprome-
te a qualidade do serviço.

“Não há uma rede racional 
integrada e isso gera falta de qua-
lidade no serviço, porque o usuá-
rio não consegue pegar o ônibus 
que ele quer, no horário em que 
ele quer. Quando precisa fazer 
integração, por exemplo, o passa-
geiro costuma ficar tenso, porque 
não sabe se conseguirá cumprir o 
horário mínimo ou máximo para 
tal”, avalia.

O professor aponta algumas 
medidas que, de acordo com ele, 
ajudariam a solucionar os pro-
blemas do sistema. “As paradas 
não podem ser construídas a de-
terminados metros de distância 
das residências, os ônibus teriam 
um tempo definido para circular 
nos horários de pico e o limite de 
passageiros em cada coletivo teria 
que ser respeitado”, opina.

Rubens Ramos também criti-
ca o sistema de transporte atual 
e alega que o tempo de renovação 
da frota deveria ser menor. “É um 
sistema irracional. A cada quatro 
anos ônibus, três estão acima da 
idade limite para renovação, que 
é de sete anos”, encerra.

Processo de licitação dos ônibus se arrasta desde 2017, quando o primeiro certame terminou deserto – ou seja, sem interessadas

Edital de licitação do transporte público
de Natal agora é prometido para março
Publicação das regras para o novo ordenamento do sistema de transporte público foi adiado por três vezes ao longo de  
2019; Secretaria Municipal de Administração (Semad) prevê que sessão pública da licitação aconteça até o fim de abril

Novela 

José Aldenir / Agora RN

Rubens Ramos, especialista em engenharia de transporte: “É um sistema irracional”

Reprodução / Câmara Mun. de Natal

REGRAS
De acordo com a Secreta-

ria de Mobilidade Urbana de 
Natal (STTU), o novo certame 
de licitação do transporte pú-
blico prevê uma renovação ini-
cial da frota de 10%, podendo 
chegar a 30% no final do con-
trato. Em média, a idade seria 
reduzida para 4 anos. As regras 
preveem também ônibus com 
piso baixo, ar-condicionado e 
motor traseiro. Outra proposta 
de mudança está relacionada 
à utilização do benefício da 
gratuidade por idosos, que 
passará dos atuais 65 para os 
60 anos de idade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL   ORDINÁRIA
 O Vice-Presidente  da COOPROFAHRN – Cooperativa de Consumo dos Propagandistas, Pro-

pagandistas vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus cooperados, 
que nesta data somam 20 (vinte), para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária, que se realizarão 
na sede da Cooperativa, sito a Rua Silvio Pélico  nº 190. sala 101, Bairro do Alecrim, nesta cidade  no dia 
21 de Fevereiro de 2020. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á às 08.h (Oito horas), em 1ª (primeira) 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em 2ª (segunda) convoca-
ção às 09.h (Nove horas), com a presença de metade e mais um dos cooperados e persistindo a falta 
de quórum legal em 3ª (terceira) e ultima convocação às 10h (dezesseis  horas), no mesmo dia e local 
com a presença de 10 (dez) cooperados a fim de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA:. A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I – Prestação de Contas do exercício de 2019 compreendendo; a) 
Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demons-
trativos e parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas; III – Eleição 
dos componentes do Conselho Fiscal; IV – Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal; V – Plano de Trabalho para o 
ano de 2020;VI-Eleicao de componentes da Diretoria ; VII- Outros assuntos de interesse social.

Natal (RN), 11 de Fevereiro de 2020.

 Carlos Fernando Lemos dos Santos 
Vice-Presidente

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 002/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020 
PROCESSO ADM. N° 0171/2020. Órgão Gerenciador: Município de Afonso Bezerra/RN. Vigência: 12 
(Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E GASOLINA COMUM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN, para supri as 
demandas das Secretarias do município de Afonso Bezerra. Empresa: 1) COMERCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ nº 28.521.182/0001-65, Vencedora dos itens:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Totalizando, no final, um montante estimativo R$ 2.465.720,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e 
cinco mil, setecentos e vinte reais). Afonso Bezerra 10/02/2020. Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

N°  CÓD  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT.  V. UNT  V. TOTAL  
1

 
55 

 
GASOLINA COMUM 

 
LITRO 

 
220.000,0000 

 
4,9800

 
1.095.600,0000

 
2

 
1256 

 
DIESEL S-10 

 
LITRO 

 
165.600,0000

 
4,1800

 
692.208,0000

 
3

 

3406 

 

DIESEL COMUM 

 

LITRO 

 

167.800,0000

 

4,0400

 

677.912,0000

 Dois milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte reais

 

R$ 2.465.720,00
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Com a chegada de Rogério Ma-
rinho ao Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) – nomeado 
na semana passada no  novo cargo 
–, o Rio Grande do Norte espera 
melhorar a relação com governo 
federal e obter R$ 80 milhões para 
conseguir finalizar, até o mês de 
dezembro, as obras da Barragem 
de Oiticica, o reservatório hídrico 
localizado entre os municípios de 
Jucurutu, Jardim de Piranhas e 
São Fernando.

A Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(Semarh) vai apresentar plano de 
trabalho para concluir o projeto – 
estimada em R$ 550 milhões – até 
o fim deste mês. “Vamos solicitar 
recursos do Ministério de Desen-
volvimento Regional para um novo 
plano de trabalho para a conclusão 
do projeto. A elaboração do novo 
plano de trabalho deverá ser con-
cluída em até 15 dias. Após isso, 
nós teremos de fazer ‘carreira’ até 
Brasília”, diz João Maria Caval-
canti, atual titular da pasta.

Segundo ele, o dinheiro será 
utilizado para a finalização das 
paredes da barragem (atualmente 
com 80% de execução), concluir 
ações de resgate arqueológico na 
área do leito do futuro reservatório 
e, por fim, efetivar serviços com-
plementares. “É preciso fazer uma 
estrada que vai interligar todas as 
comunidades nas áreas próximas 
à barragem. Há também o repre-
samento em algumas serras pró-
ximas, e temos de abrir caminho 
para que as águas escorram até 
Oiticica”, detalha.

Sobre a chegada de Rogério 
Marinho ao Ministério do Desen-
volvimento Regional, João Maria 
Cavalcanti avalia que a ascensão 
do potiguar dentro do governo fe-
deral será benéfica ao Rio Grande 
do Norte, apesar das diferenças 
ideológicas com a gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra (PT). “O 
trabalho dele não deve mudar em 
relação ao posicionamento partidá-
rio. Não acredito que ele vai colocar 
algum problema nesta relação com 
o Estado”, analisa.

Atualmente, segundo a Se-
marh, as obras de Oiticica “estão 
em pleno vapor”. Em dezembro de 
2019, a construção da nova comu-
nidade de Barra de Santana foram 
reiniciadas, para a transferência 
dos moradores. Isso porque o reser-
vatório vai inundar a antiga comu-
nidade localizada no município de 
Jucurutu.

A obra habitacional passou 

A estrutura da Barragem Jucuturu vai beneficiar 350 mil pessoas em 43 municípios do Rio Grande do Norte

RN vai pedir R$ 80 milhões a ministério
de Rogério Marinho para obras de Oiticica
Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Semarh) enviará novo plano de trabalho ao recém-nomeado 
ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, solicitando recursos para a conclusão do reservatório potiguar

Água

Consórcio EIT/Encalso

por diversas paralisações ao longo 
dos últimos dois anos. Por conta 
disso, a Semarh fez o distrato com 
o consórcio Solo/Penalscal, então 
responsável pelo contrato, pois não 

estava cumprindo os prazos previs-
tos. Hoje, o serviço de barramento 
está com 80% de obra executada, 
mas a parte social está com 48%. 
“A edificação das residências es-

tá praticamente na metade do da 
barragem. A nova Santana terá de 
ser construída três meses antes do 
término do barramento. Estamos 
acelerando a obra para terminá-la 

até setembro”, aponta o secretário.
A construção das habitações foi 

retomado em dezembro do ano pas-
sado. A construtora EIT será  a res-
ponsável pelo serviço. Ao todo, 240 
famílias serão realocadas para 186 
moradias da Nova Barra de San-
tana. A construção da localidade 
contará com praças, escola, creche, 
réplica da igreja católica, lotes pa-
ra desenvolvimento de atividades 
industriais e infraestrutura com 
água, energia, saneamento básico, 
pavimentação e acessibilidade.

Apesar da diferença entre a 
obra social e a do reservatório hí-
drico, a edificação do barramento 
não foi paralisada, diz o titular 
da Semarh. Atualmente, a pasta 
iniciou a supressão vegetal de toda 
a bacia que será inundada. Além 
disso a barragem auxiliar também 
está em construção, bem como o 
sistema de tomada d’água do Pro-
grama de Integração do São Fran-
cisco (PISF). 

A atual previsão de início para 
a chegada das águas do Rio São 
Francisco é o primeiro semestre de 
2021.

Segundo a Semarh, o convênio 
com a União para concluir a obra 
da barragem de Oiticica se encer-
ra em dezembro. Por isso, a pasta 
corre contra o tempo para entregar 
todo o complexo. 

“Hoje, a barragem é aberta, 
tem nível para barrar o que hoje 
está represando (limite de 88 mi-
límetros), mas segue aberta. Não 
podemos inundar a comunidade de 
Barra de Santana. Com o fim das 
obras da nova área habitável, nós 
iremos fechar o barramento. Espe-
ramos iniciar já em setembro”, diz.

Como a carga d’água prove-
niente do São Francisco só vai che-
gar em 2021, a Barragem de Oiti-
cica deve contar com o volume das 
chuvas para ganhar capacidade de 
armazenamento. “Vamos ter de 
esperar as chuvas. A transposição 
só vai iniciar o funcionamento em 
junho”, detalha.

Em construção desde 2013, 
Oiticica terá capacidade para ar-
mazenar 566 milhões de metros 
cúbicos de água. A unidade será 
o terceiro maior reservatório do 
Estado. 

A estrutura vai beneficiar 350 
mil pessoas em 43 municípios po-
tiguares. A barragem vai ofertar 
água para as regiões do Seridó, Va-
le do Açu e região Central. Inicial-
mente orçada em R$ 311 milhões, 
o valor saltou para R$ 550 milhões 
após ajustes no contrato da obra.

Águas do São Francisco apenas em 2021
As águas da transposição do 

São Francisco serão entregues 
ao Rio Grande do Norte somente 
em 2021, aponta a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos. A obra final 
de interligação do Eixo Norte da 
transposição – cerca de seis qui-
lômetros – ao Açude Engenheiro 
Ávidos, na cidade paraibana de 
Cazajeiras, foi iniciado esta se-
mana. A partir do reservatório 
paraibano, águas entrarão no 
leito do Rio Piranhas até desem-
bocar nas unidades hídricas po-
tiguares da Barragem de Oitici-
ca e do Açude Armando Ribeiro 
Gonçalves.

Segundo João Maria Caval-
canti, titular da Semarh, o Rio 
Grande do Norte ainda discute 
como será a operacionalização 
para a chegada das águas aos 
reservatórios potiguares. O 
principal impasse decorre dos 

custos para o processo. Um es-
tudo da Controladoria-Geral da 
União (CGU), de 2018, aponta 
que o Estado teria de arcar, anu-
almente, com R$ 200 somente 
com a manutenção dos serviços 
elétricos. “Estamos participando 
de uma reunião com o governo 
federal, Advocacia Geral da 
União (AGU) e os outros Esta-
dos beneficiados com a transpo-
sição (Paraíba, Pernambuco e 
Ceará). Buscamos um consenso 
para pleitear mudanças no pa-
gamento, pois o Estado enfren-
ta hoje situação de calamidade 
financeira”, pontua o secretário.

Ele explica que o Rio Grande 
do Norte quer reduzir pela me-
tade os custos com a operação. 
Isso porque além do Rio Pira-
nhas as águas da transposição 
são previstas para chegar atra-
vés de uma canalização pelo Rio 
Apodi – que não tem previsão 

de início. “Queremos assumir o 
compromisso de pagar apenas 
50% do valor da disponibilidade 
da água”, reforça.

O valor definido para a co-
brança da Operadora Federal, a 
Companhia de Desenvolvimen-
to dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (CODEVASF), foi 
de R$ 0,519 por metro cúbico de 
água para a tarifa de consumo e 
R$ 0,263 metros cúbicos para a 
tarifa de disponibilidade. A tari-
fa de consumo é cobrada propor-
cionalmente ao volume de água 
efetivamente retirado pelas 
operadoras estaduais nos pon-
tos de entrega. Já tarifa de dis-
ponibilidade de água se refere à 
cobrança da CODEVASF junto 
às operadoras estaduais para 
cobrir a parcela fixa dos custos 
decorrentes da manutenção da 
infraestrutura, uso de recursos 
hídricos e outros gastos.
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O arquiteto Gustavo Rocha, 
superintendente de Infraestrutu-
ra do Porto Digital, localizada no 
centro histórico de Recife (PE), vai 
apresentar nesta quarta-feira (12), 
dentro das atividades do Seminá-
rio Internacional Agora Natal, as 
ações que levaram a região da ca-
pital pernambucana a se transfor-
mar de área degradada no parque 
tecnológico mais inovador de todo o 
Brasil.

A palestra de Gustavo Rocha –  
“Urbanismo e tecnologia, o caso do 
Porto Digital do Recife” –  será uma 
das atividades mais aguardadas do 
Seminário Internacional. O evento, 
organizado pelo Grupo de Comuni-
cação Agora RN, vai acontecer no 
Hotel Escola Barreira Roxa, na Via 
Costeira.  

A área da região central da 
capital pernambucana é, hoje, um 
reconhecido ambiente inovador, 
eleito como melhor parque tecnoló-
gico do país por três vezes. O par-
que urbano ocupa áreas dos bairros 
de Santo Amaro, Santo Antônio e 
São José.

Degradada e de pouca impor-
tância para a economia local até 
o início dos anos 2000, a área foi 
requalificada em termos urbanís-
ticos, imobiliários e de recuperação 

do patrimônio histórico. Desde a 
fundação do Porto Digital, já foram 
restaurados mais de 84 mil metros 
quadrados de imóveis históricos 
em toda a extensão territorial do 
parque tecnológico. “O renascimen-
to da área pode servir de inspiração 
para os nossos bairros da Ribeira e 
Cidade Alta”, diz a arquiteto So-
phia Motta, uma das organizado-
ras do evento em Natal.

O crescimento se deu a partir 
de parcerias entre poder público, 
instituições públicas de ensino su-
perior e da iniciativa privada. O 
Porto Digital permitiu a criação de 
mais de 300 novas empresas. Além 
disso, a instituição liderou a refor-
ma de quase 24 mil metros quadra-
dos de imóveis históricos.

A prefeitura do Recife criou lei 
específica que legitimou o porto 
a promover as reformas e buscar 
empresas ou órgãos parceiros para 
financiar os projetos. Além disso, o 
poder público ainda concede incen-
tivo fiscal aos investidores.

Além da palestra de Gustavo 
Rocha, o seminário vai abrir es-
paço para Maria Cristina Trovão 
Santana, arquiteta e urbanista, co-
ordenadora de Uso do Solo do Ins-
tituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (Ippuc). Ela 

Porto Digital já foi eleito como melhor parque tecnológico do país por três vezes

Exemplo de Recife para o Porto Digital 
é inspiração para requalificar a Ribeira 
Mudança de área degradada para espaço de inovação e tecnologia da capital de Pernambuco se deu a partir de parcerias entre 
poder público, instituições de ensino superior e da iniciativa privada. Mais de 300 empresas estão instaladas hoje na região

Plano Diretor

Leo Caldas / Pulsar Imagens

vai apresentar o tema “Urbanismo 
e Mobilidade – Curitiba e os eixo de 
Mobilidade”.

A outra palestra será do arqui-
teto português Manuel Salgado, 
que atualmente presidente da So-
ciedade de Reabilitação Urbana de 
Lisboa (SRU). O profissional vai 
trazer as soluções promovidas para 
o Rio Tejo, na capital portuguesa, 
que foram responsáveis por melho-
rias urbanísticas do rio e que, nos 
últimos anos, vem atraindo cada 
vez mais moradores e turistas.

A programação do seminário 
é gratuita e toda a sociedade está 
convidada a participar das discus-
sões. As inscrições seguem abertas. 
O evento vai acontecer no auditório 
do Hotel Escola Barreia Roxa, na 
Via Costeira.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
AGORA NATAL

Palestrantes:
Gustavo Rocha (Recife/PE)
Palestra: Urbanismo e 
tecnologia, o caso do Porto 
Digital do Recife
Manuel Salgado (Lisboa/
Portugal)
Palestra: Transformações 

urbanas no Rio Tejo
Maria Cristina (Curitiba/PR)
Palestra:  Urbanismo e 
Mobilidade – Curitiba e os 
eixos de Mobilidade
Quando? 12 de fevereiro, das 
14h às 18h
Onde? Hotel Escola Barreira 
Roxa
Como se inscrever? Gratuita, 
no Sympla

O renascimento da área
pode servir de inspiração
para os nossos bairros da 
Ribeira e Cidade Alta”

Sophia Motta
Arquiteta e organizadora do
Seminário Agora Natal

“

O ex-governador do Rio de Ja-
neiro Sérgio Cabral confirmou que 
fez colaboração premiada com a 
Polícia Federal, homologada pelo 
ministro Luiz Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele foi interrogado nesta se-
gunda-feira (10), pela primeira vez, 
na condição de réu colaborador, pe-
lo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal.

Cabral foi ouvido no processo 
referente ao restaurante Ma-
nekineko, sobre possível lavagem 
de dinheiro envolvendo o escritório 
de advocacia de sua esposa, Adria-
na Ancelmo.

O ex-governador está preso 
desde outubro de 2016, condenado 
a mais de 280 anos de prisão. A 

defesa de Cabral não quis revelar o 
teor do acordo, por estar sob sigilo.

Ele foi interrogado antes de 
Adriana Ancelmo, que exerceu o 
direito de permanecer em silêncio, 
apenas confirmando o que já havia 
falado em interrogatório anterior.

No depoimento de ontem, Cabral 
admitiu a Bretas que Adriana Ancel-
mo sabia que ele mantinha um caixa 
paralelo e confirmou a acusação que 
aponta que o escritório de Adriana 
Ancelmo foi usado  ocultar recebi-
mentos irregulares. “Ela sabia que 
eu tinha um caixa paralelo. Claro 
que sabia. Ela sabia que meus gas-
tos eram incompatíveis com a minha 
receita formal. Na verdade, ela nun-
ca sentou com um fornecedor, nunca 
tratou de nenhuma [ilegalidade]. Eu 

não estou dizendo isso para prote-
gê-la, mas é a pura verdade. [Mas] 
usufruiu largamente”.

O advogado Alexandre Lopes, 
que defende Adriana Ancelmo, 
rebateu as afirmações de Cabral 
através de nota. “Não vejo como 
possível levar a sério esse novo de-
poimento de Sérgio Cabral. Se ele 
sequer mencionou o fato à Polícia 
Federal, ao que se sabe, em sua 
delação, passa-se a ideia de que o 
ex-governador quer se posicionar 
como um colaborador da Justiça, 
confessando tudo o que lhe for 
perguntado, a fim de auferir bene-
fícios que nem mesmo o Supremo 
Tribunal Federal concedeu. Parece 
desespero pelos quase 300 anos de 
pena já impingida”. Pela primeira vez, agora como delator, ex-governador do Rio implicou a mulher

Cabral confirma que fez delação com a PF e diz 
que mulher sabia de caixa paralelo; ela nega

Ex-governador

Valter Campanato / Agência Brasil
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CEST FINI
Em “Salve-se Quem 

Puder”, houve a necessidade 
de ajustar um pouco o “tom” 

da personagem de Vitória 
Strada, Kyra, que estava muito 

acima.
As mudanças poderão ser 

notadas a partir do instante 
em que ela começar a 

trabalhar como babá na casa 
de Alan (Thiago Fragoso).

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Cobertura das chuvas em São Paulo
tem destaques e ausências esperadas 

A chuva em São Paulo, forte desde a noite de 
domingo, que provocou um verdadeiro caos na 
cidade, com enchentes, interdições e sérios pro-
blemas no transporte, deve ter passado longe da 
TV Cultura, embora ela tenha a sua sede em um 
ponto dos mais atingidos pela água. Era só abrir a 
câmera e a janela.

Mas não. Foi absolutamente tímido, resumido, 
o seu trabalho diante do desastre instalado.

Desde as primeiras horas da manhã de ontem, 
até já na madrugada de segunda-feira, SBT, Glo-
bo, Record – com uma cobertura muito boa-, Band 

e Rede TV!, um pouco mais tarde, procuraram atu-
alizar seus telespectadores sobre as condições da 
cidade. Vários repórteres foram para o sacrifício.

Um necessário trabalho de utilidade pública. 
Indispensável.

Só a TV Cultura é que não, preferindo seguir 
com a sua programação normal de desenhos.

Aí alguém poderia perguntar: e a TV Gazeta 
não entra nesta conta?

Na verdade, se valessem origem e tradição, de-
veria. Mas já há algum tempo o jornalismo deixou 
de figurar entre as prioridades da sua direção.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

nDe volta ao Brasil, depois de Assessoria de Mateus Solano confirma 
sua presença em “A Morte Pode Esperar” ...

nÉ a próxima da Globo, faixa das 19h...

nE desconhece o noticiário de que ele poderia fazer “Mal Secreto”, 
série da Globoplay.

nÉ bom preparar o remedinho: a Globo informa que o “Fora de 
Hora” seguirá com a sua temporada até 14 de abril.

nA chegada do AgroNews, novo canal de agronegócios do Grupo 
Band, além de contratações, resultará também na criação de dezenas 
de programas.  

nNa TV  de Porto Alegre, Mônica Fonseca deixa a apresentação do 
“Masbah”, no ar aos sábados, no SBT.

nNova temporada de “Segunda Chamada”, com elenco liderado por 
Debora Bloch, já iniciou gravações em São Paulo.

nGlobo/CBN trabalha com algumas possibilidades, mas ainda 
não acertou com ninguém para o lugar do narrador Marcelo do Ó, 
contratado pela BandNews...

nA propósito de CBN, interessante e bem descontraída a cobertura da 
festa do Oscar comandada pela Tatiana Vasconcellos...

Bate-Rebate

TRABALHO DE SUPERAÇÃO
Apesar das adversidades 

e não contar com as mesmas 
condições das concorrentes, 
a Rede TV! derrubou os 
programas “Tricotando” e do 
Edu Guedes para cobrir as 
consequências das chuvas.

Uma cobertura 
que envolveu até o seu 
superintendente de 
jornalismo, Franz Vacek, 
Boris Casoy e o editor do 
digital, André Lucena. 
Esforço compensado.

CAOS EM SP
O SBT deveria ter 

encerrado ontem os 
trabalhos da primeira 
temporada de “As Aventuras 
de Poliana”.

Mas as chuvas e as 
diversas áreas inundadas 
não permitiram. Aliás, não 
só no SBT, mas em outras 
emissoras, um bom número 
de profissionais foi orientado 
a trabalhar de casa.

INTERVALO
E assim que for possível 

finalizar este trabalho, toda 
a equipe de “Poliana” será 
novamente dispensada.

As gravações da segunda 
fase, anunciada como 
“Poliana Moça”, só terão 
início depois do Carnaval.

POSICIONAMENTO
Direção da Globo 

classifica como fake news 
os muitos boatos em não 
haver interesse de renovar 
com Marina Ruy Barbosa. 
“Isso não é verdade. Marina 
é uma de nossas principais 
estrelas”, diz a Globo, que 
informa ainda que o seu 
contrato está em vigência.

Mesmo de férias, Marina 
tem participado de alguns 
compromissos, como o 
lançamento da Globoplay, 
semana passada, em 
Miami. 

LOTERIA
Após Bruno Gagliasso e 

Bruna Marquezine deixarem 
a Globo, foram muitos os 
rumores sobre a saída de 
outros valores.

O nome de Reynaldo 
Gianecchini também foi 
envolvido nessa boataria. 
Mas, nada a ver.

DESTAQUE
A chamada da Olimpíada 

do Japão, na Globo, está de 
emocionar.

Texto preciso, 
belas imagens e edição 
caprichada. Trabalho que 
merece ser visto e destacado.

TEM CONVERSA 
Elizabeth Savala, após 

“O Sétimo Guardião”, 
deverá voltar às novelas em 
“A Morte Pode Esperar”, 
substituta de “Salve-se 
Quem Puder”. Já existe um 
começo de conversa.

A produção, escrita por 
Mauro Wilson, estreia no 
fim de julho. 

FUTEBOL
No próximo domingo 

o futebol volta a provocar 
alterações na grade da 
Globo, só que na faixa da 
manhã e por causa da 
decisão da Supercopa do 
Brasil.

Jogo às 11h, entre 
Flamengo, campeão 
brasileiro, e Athletico 
Paranaense, campeão da 
Copa do Brasil, no Mané 
Garrincha, em Brasília.Possibilidade

Apesar de estar no ar 
em “Amor de Mãe”, 
existe a possibilidade 
de Vladimir Brichta 
também aparecer 
em “A Morte Pode 
Esperar”.
Resta saber se ele vai 
deixar a atual das 
nove, mais cedo, ou 
sair de uma e entrar 
imediatamente na 
outra. 

Estevam Avellar/TV Globo
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Agosto é mais que um mês – é 
a síntese de seis anos de relacio-
namento em formato de canção. 
O álbum do cantor e compositor 
Alexandre, que chega aos serviços 
de streaming pelo selo Rizomarte, 
reúne a vivência musical adquirida 
em grupos de destaque no cenário 
de Natal e também a bagagem de 
um casal, personificada nas experi-
ências do próprio artista.

Em oito faixas, o disco passeia 
por diferentes fases de um amor, 
da paixão platônica ao amadure-
cimento. “Agosto” chega também 
com um vídeo ao vivo em estúdio 
para a música “Ê, Chuva”.

O álbum foi antecipado pelo 
single “Veraneio”, composto ao 
lado de Gustavo Arruda (Plutão 
Já foi Planeta) e revelando a aura 
pop e romântica das faixas, inspi-
radas pelo relacionamento entre 
dois homens. As letras mesclam 
o lado amoroso de um casal com 
situações mais explosivas, discus-
sões e brigas, culminando nas pa-
zes seladas. A sonoridade é ligada 
ao pop romântico e tem influência 

da música oitentista, através de 
baterias eletrônicas e timbres de 
sintetizadores.

“Eu sonhava em fazer um disco 
na sonoridade que ele tem, foi por 
causa do som que eu queria impri-
mir que eu cheguei ao segundo no-
me do produtor do disco, que é Vik 
Romero. Artistas que influenciam 
essa composição são Marina Lima, 
Madonna, Katia, José Augusto, 
A-ha, Michael Jackson, Duran Du-
ran, Blitz, The Smiths, Pet Shop 
Boys, Guilherme Arantes, Lulu 
Santos…”, revelou Alexandre.

“Agosto” vem para coroar uma 
trajetória de mais de uma década 
na cena musical potiguar. Alexan-
dre começou sua carreira musical 
em 2006 como vocalista da Banda 
Desventura, que executava versões 
do repertório do Los Hermanos, 
onde ficou até meados de 2015. 
Presença marcante na noite po-
tiguar, desde então já passou por 
vários outros trabalhos, dentre eles 
o Projeto Trinca entre 2009 a 2012, 
que gravou e lançou o  CD “O nosso 
disco dava um filme” (2011). 

Ana Maria Braga se casou na 
última sexta-feira, 7, com o francês 
Johnny Lucet. A cerimônia ocorreu 
na mansão da apresentadora, em 
São Paulo, e reuniu familiares e 
amigos.

Fabrício Battaglini e Patrícia 
Poeta, substitutos de Ana durante 
as férias dela, comentaram a no-
vidade durante o Mais Você. “Foi 
uma cerimônia íntima, só para a 
família, e bilíngue, porque o noivo 
é francês”, afirmou o âncora.

Lucet disse “sim” em português 
e foi tudo “à moda antiga”: ele pe-
diu a mão de Ana Maria a seus 
filhos, e Ana viajou até Rouen, no-

roeste da França, para pedir a mão 
do namorado a seus pais.

Em clima de romance, as alian-
ças foram feitas com o nome do ca-
sal do lado de fora do anel. A festa 
também foi intimista, com bolo e 
champagne.

Ana Maria Braga revelou no 
fim de janeiro que foi diagnostica-
da novamente com câncer de pul-
mão. A apresentadora, que já teve 
dois tumores no mesmo órgão, deu 
a notícia ao vivo antes de encerrar 
o Mais Você, dirigindo-se aos teles-
pectadores. 

As sessões do tratamento ocor-
rem a cada 21 dias.

Alexandre começou sua carreira musical em 2006 na Banda Desventura

Cantor potiguar narra fases de 
relacionamento em “Agosto”

Em tratamento contra câncer, 
Ana Maria Braga casa pela 3ª vez

Disco

Televisão

Divulgação/Daniel Herrera e Clara Cortez

Disco de Alexandre passeia pelos estádios do 
amor, da paixão platônica ao amadurecimento

  

TER - No trabalho, é possível que consiga 
identificar um problema e o que está 
causando ele. Não se preocupe, pois 
conseguirá resolvê-lo e seguir adiante. Nas 
finanças, programe-se melhor e não aja por 
impulso.

TER - Libra, os astros anunciam que o 
trabalho e as finanças estão favorecidos 
e você terá a oportunidade de mostrar 
o que sabe e o que pode. Além disso, 
prometem aumento nos ganhos e sorte 
com atividades tecnológicas.

TER - Os astros anunciam uma terça-feira 
conturbada para os assuntos de trabalho. Faça 
apenas o que está ao seu alcance. Na saúde, 
observe mais sua pele, pois há tendência a 
alergias ou micoses. Além disso, aproveite o dia 
para embelezar mais a casa.

TER - Os astros avisam que você precisa 
de paciência para conseguir alguma coisa 
que representa muito para você. Acredite 
que tudo tem o seu tempo e a sua hora. 
Nas finanças, a grana pode apertar, não 
desanime.

TER - Se você tem esperado que sua vida 
profissional mude, no momento em que o fizer, 
não deve virar as costas para as oportunidades. 
Nas finanças, pode surgir uma outra fonte de 
renda paralela, mesmo que momentânea, para 
reforçar o orçamento doméstico.

TER - O trabalho e os compromissos 
profissionais e financeiros sobrecarregam e 
exigem muito de você, mas vale à pena dar o 
melhor de si agora e semear a boa semente 
do progresso e das grandes realizações. 

TER - Na vida profissional, tenha atenção, 
porque decisões erradas, mesmo 
sem querer, podem prejudicar seu 
trabalho. Além disso, evite comentários 
maliciosos de terceiros no seu ambiente 
profissional.

TER - Os caminhos estão abertos para 
os grandes empreendimentos e para 
colocar em prática seus planos e suas 
ideias, por mais difíceis que eles sejam.

TER - Na vida profissional, não subestime 
sua capacidade e foque em algum curso 
técnico, algo rápido de ser concluído. Nas 
finanças, instabilidades podem gerar 
ansiedade, mas tenha em mente que é algo 
apenas momentâneo e que vai passar.

TER - Aquário, hoje você deve passar por algumas 
dificuldades e limitações na situação financeira: 
talvez o dinheiro não seja suficiente para 
tantos compromissos. Ouça mais os conselhos 
de pessoas mais velhas ou experientes, 
principalmente se forem da família.

TER - Virgem, para hoje os astros avisam 
que você não desperdice tempo e nem 
recursos com o que não vale a pena. No 
trabalho, sobrecarga poderá levar você a 
desistir de suas obrigações; não faça isso: 
tenha paciência. 

TER - No campo profissional, 
leve a sério seu trabalho e suas 
responsabilidades e faça alguma coisa 
para se modernizar ou se atualizar: 
esta é a hora certa para isso. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Fausto aparece e quando vai ser agressivo com Helena, Pedro aparece e lhe protege. Pedro 
pergunta para Helena se é verdade o que ela disse sobre ainda gostar dele. Pedro diz que ele foi 
errado e demorou muito tempo para saber o que sente de verdade. Os dois se beijam pela primeira 
vez. Tomas alerta Safira sobre Frederico estar supondo sobre o que aconteceu com a peça 
piloto. Helena acha que ele a beijou por dó e vai embora. Lurdinha vê Giuseppe e Nico que foram 
roubados. A recepcionista empresta dinheiro para que os dois voltem ao vilarejo.

Luna/Fiona aproveita a distração do segurança e entra no Empório. Rafael percebe que 
suas manias voltaram. Mário agradece o apoio de Juan. Graziela nota a felicidade de Petra 
por ganhar o papel que era de Alexia. Ignácio cobra mais atenção de Alan com os filhos. 
Luna/Fiona fica mexida ao ver Helena e acaba desmaiando. Helena repreende Luna/Fiona 
por ter estragado seu evento. Luna/Fiona hesita em revelar sua verdadeira identidade para 
Helena. Helena diz a Úrsula que não consegue parar de pensar em Luna/Fiona.

SALVE-SE QUEM 

Elias observa Magno. Matias pede que Durval termine o relacionamento com Tracy em 
seu lugar. Lurdes acredita que Penha tenha denunciado Magno para Belizário, e Leila 
fica tensa. Estela se prepara para viajar com Álvaro, e Jorge desconfia. Thelma torce 
para reaver seu restaurante e trabalhar com Danilo. Leila pede ajuda a Penha, que 
confessa se sentir bem com Belizário.

Roger faz uma live para lançar o mais novo produto da O11O, o “Espelho Amigo”. Ruth 
conversa com Bento e o convence a voltar para casa. Mário joga Vetherna escondido 
na escola, mas é pego. Falcão e Zóio entram na casa de Arlete e ameaçam Mosquito. 
Marcelo assiste a live e vai tirar satisfação com Débora. O CLP pede o apoio da O11O em 
seu novo projeto.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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PATROCÍNIO

QUAL FOI A
ULTIMA VEZ
QUE VOCÊ

FOI AO
MÉDICO?

Nathallya Macedo 
Subeditora do online

Natural de Umarizal, muni-
cípio do Oeste potiguar, o jovem 
Madson Moura já acumula diver-
sas vitórias desde que começou a 
se interessar pelo pôquer, jogo de 
estratégia que requer um alto ní-
vel de concentração. Em dezembro 
de 2019, o potiguar, de 28 anos, 
venceu o Campeonato Brasileiro 
de Pôquer e faturou R$ 1,2 milhão.

Madson, que é mais conhecido 
como “Urea”, está percorrendo o 
Brasil participando de torneios. 
Em janeiro deste ano, participou 
novamente do campeonato bra-
sileiro, o BSOP. Ficou em sexto 
lugar, ganhou R$ 58 mil e mais 

experiência para a carreira.
O jogador participa desde a úl-

tima sexta-feira (7) das classifica-
tórias do KSOP, circuito que acon-
tece no Rio de Janeiro. Ele já está 
na segunda fase da competição. 
“Estou muito ansioso para ganhar 
mais um título”, revelou Madson 
em entrevista ao Agora RN. Caso 
realmente vença a etapa, Urea 
pode receber R$ 1,5 milhão na 
premiação.

O reconhecimento e os prêmios 
fazem parte de uma vida bastante 
dedicada. Madson, antes de come-
çar a jogar pôquer, não sabia ler 
nem escrever e trabalhava como 
tratador de cavalos. “Sempre gos-
tei de animais e precisei trabalhar 
desde cedo”, afirmou.

“Foi observando meus antigos 
patrões em um jogo de pôquer que 
comecei a me interessar, há cerca 
de 14 anos. Na época, concluí que 
o mais importante na partida não 
era a sorte, mas sim a habilidade e 
a capacidade de pensar em estra-
tégias”, contou Madson.

Com o objetivo de se aprofun-
dar nas técnicas, Urea começou 
a estudar com a esposa Tâmara 
e conseguiu se alfabetizar aos 22 
anos. Desde então, o atleta não pa-
rou de buscar conhecimento.

A história de Madson já serve 
de exemplo para os potiguares e 
brasileiros que gostam do esporte 
“da mente”. Admirado pelos co-
legas e pela família, Urea segue 
firme em busca de outros projetos. Em dezembro de 2019, Urea ganhou mais de R$ 1 milhão no Campeonato Brasileiro

Ex-analfabeto, potiguar é o rei do pôquer
Madson Moura, o “Urea”, é o atual campeão brasileiro de pôquer e disputa a classificatória para o campeonato mundial

Inspiração

Luis Bertazini



“Combate à violência das torcidas deve ser 
reforçado”, diz procurador-geral de Justiça
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ  03.092.799/0001-81, empresa localizada na Av. 
Deodoro da Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada para 
extração de Saibro numa área de 20,00 ha, situada no Lote 10 da Vila Alagoas, zona Rural do Município 
de Serra do Mel/RN.    

Antônio Medeiros de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ  03.092.799/0001-81, empresa localizada na Av. 
Deodoro da Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada para 
extração de Saibro numa área de 32,50 ha, situada no Lote 15 da Vila Alagoas, zona Rural do Município 
de Serra do Mel/RN.    

Antônio Medeiros de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ  03.092.799/0001-81, empresa lo-
calizada na Av. Deodoro da Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença 
Simplificada para extração de Saibro numa área de 20,00 ha, situada nos Lotes 10 e 31 da Vila Guana-
bara, zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.       

Antônio Medeiros de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores sócios da sociedade TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA para 

a REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede do escritório de advocacia que patrocina os interesses da sociedade, 
esse situado na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240, com primeira chamada às 
08h00 do dia 10 de março de 2020, e segunda chamada às 09h00, oportunidade em que será deliberada 
a seguinte ordem do dia:

1.   Alteração da sede da sociedade da Rua Doutor Múcio Galvão, 420, Barro Vermelho, Natal/RN, 
para a Rua Ceará Mirim, 702, Sala 02, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240;

2.   Acréscimo ao contrato social de cláusula expressamente fundamentada no artigo 1.085 do 
Código Civil, aonde constará ainda, a exigência de que para manter-se na sociedade os sócios deverão 
estar permanentemente com seus nomes e Cadastros de Pessoas Físicas – CPF, limpos, sem restrição 
perante órgãos de proteção ao crédito, bem como, livre de protestos ou certidões falimentares positivas, 
que ponham em risco negócios imobiliários e bancários eventualmente pretendidos pela sociedade, ca-
bendo assim a exclusão unilateral desse sócio da sociedade; 

3.  Outros assuntos de interesse da sociedade.
Natal/RN, 27 de janeiro de 2020.

GOSTOSO EIEDOM AS
P.P/ Bruno Pacheco Cavalcanti

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 

sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna público que 
realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 01/2020, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a 
contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática para atender necessidade do SENAR-AR/
RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 20/02/2020, às 15:00 horas (horário local). Local: 
Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Co-
missão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital 
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 10 de fevereiro de 2020. Larissa Hermínia 
Augusto Bezerra. Pregoeira.

GOSTOSO EIEDOM AS
P.P/ Bruno Pacheco Cavalcanti

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MASSA AQUACULTURA LTDA, CNPJ: 05.866.005/0001-15, torna Público que requereu ao INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE-IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, 
localizado na Faz. Pampa, S/N, Zona Rural, Macau-RN.

  
ALDO BARRETO DE PAIVA JÚNIOR

SÓCIO
O potiguar Júnior França, 

parahalterofilista da Sociedade 
Amigos do Deficiente Físico do Rio 
Grande do Norte (Sadef), desban-
cou os adversários e foi ao topo do 
pódio na Copa do Mundo da moda-
lidade, na Nigéria. Em ano para-
límpico, o resultado foi importante 
para o calendário de competições.

“É fruto de muito trabalho. 
Desde o ano passado, não tive 
folga nos treinos. Meu foco está 
totalmente voltado para a meta de 
alcançar uma vaga nos Jogos de 
Tóquio”, disse Júnior, que nasceu 
com artrogripose, uma doença que 
se caracteriza por gerar contratu-
ras musculares.

O potiguar, da categoria até 49 
Kg, levantou 145 Kg em sua segun-
da tentativa. O nigeriano Muham-
med Gbadamosi (135 Kg) e o ganês 
Peter Abiola (80 Kg) completaram 
o pódio. A marca de Júnior supera 
o feito dos Jogos Parapan-America-
nos de Lima 2019 em quatro quilos. 
Na capital peruana, o halterofilista 
também faturou o ouro.

“O ouro é ainda mais especial 

quando lembro que foi na Nigéria, 
que é hoje o melhor país do mun-
do no parahalterofilismo. Disputei 
inclusive com o campeão mundial 
na minha categoria, o que não me 
intimidou”, comemorou Júnior.

“Mais uma vez, é muito boa a 
expectativa sobre a participação de 
potiguares nas Paralimpíadas. Jú-

nior começou 2020 como fortíssimo 
candidato, e outros atletas da Sadef 
seguem com chances”, avaliou Tér-
cio Tinoco, presidente da associação.

No caso do halterofilismo, um 
dos critérios para definição das va-
gas na Paralimpiada de Tóquio é o 
ranking mundial. Os oito melhores 
em cada categoria irão participar.

Júnior França é paratleta da Sociedade Amigos do Deficiente Físico do RN, a Sadef

Paratleta potiguar vence mundial 
e se prepara rumo a Tóquio 2020
Júnior França venceu a Copa do Mundo de Halterofilismo e agora mantém 
foco nas Paralímpiadas, que acontecerão entre agosto e setembro este ano 

Halterofilismo

Divulgação / Assessoria

Reunião aconteceu nesta segunda (10)

MPRN / Divulgação

Torcidas organizadas

O combate à violência das tor-
cidas organizadas no Rio Grande 
do Norte ganhou o reforço da Polí-
cia Civil nesta segunda-feira (10). 
Em reunião na sede do Ministério 
Público Estadual, a cúpula da 
Polícia Civil, do próprio MPRN e 
também da Polícia Militar se uni-
ram para atuar nos jogos que são 
classificados pelas forças policiais 
como sendo de risco.

Nos últimos dias, os jogos pro-
tagonizados por clubes potiguares 
foram marcados por violência e 
agressões. A torcida organizada 
do América, por exemplo, atacou 
a Cavalaria da PM com bombas, 
pedras e garrafas. Após o episódio, 
a torcida foi proibida de frequentar 
estádios por 10 partidas.

A reunião desta segunda con-
tou com a presença do procura-
dor-geral de Justiça, Eudo Leite, 
da delegada geral de Polícia Civil, 
Ana Cláudia Saraiva, do coman-
dante-geral da PM, coronel Ala-
rico Azevedo, dos promotores de 
Justiça Luiz Eduardo Marinho e 
Emanuel Dhayan, e de auxiliares.

“O objetivo dessa união é tra-

zer paz aos estádios, fazer com que 
o torcedor comum, que apoia seu 
time, possa ir às praças esportivas 
com a devida tranquilidade. Para 
isso, o combate à violência das tor-
cidas organizadas, ao mau torcedor, 
deve ser reforçado”, falou o procura-
dor-geral de Justiça, Eudo Leite.

Nos jogos onde seja averiguado 
que há risco de confronto de torci-
das, a Polícia Civil irá reforçar a 
estrutura que já dispõe para au-
tuar os torcedores envolvidos em 
confusões. A PM também já ante-
cipou que irá atuar de forma mais 
incisiva nessas partidas.

SUSPENSÃO
Na sexta-feira (7), o MPRN e a 

Polícia Militar já haviam traçado 
estratégias para coibir a violência 
de torcidas organizadas nos está-
dios potiguares. Na reunião, ficou 
definido que a torcida “Ontem, Ho-
je e Sempre”, do América, está sus-
pensa de acessar as praças espor-
tivas nas próximas 10 partidas do 
time. Essa quantidade é relativa a 
jogos realizados no Estado, sendo 
o América mandante ou visitante, 
e por quaisquer competições que o 
clube participe.

A suspensão foi aplicada pela 
Polícia Militar e tem por base um 
Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) firmado junto ao MPRN 
e à Federação Norteriograndense 
de Futebol (FNF) em setembro de 
2014. Uma cláusula do TAC esta-
belece que, caso a torcida organiza-
da se envolva em atos de violência 
ou que coloquem em risco a ordem 
pública, serão aplicadas medidas 
educativas de advertência e sus-
pensão de comparecimento aos es-
tádios. Essa medida de suspensão 
pode ser aplicada de 2 a 10 jogos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Pedro Emídio de França Bisneto, CNPF 063.436.894-00, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença 
Simplificada – LS para agricultura irrigada em uma área de 65,00 hectares de grama esmeralda, localiza-
da em terras da Fazenda Sabonete, município de João Câmara/RN.

Pedro Emídio de França Bisneto 
Proprietário



O ABC empatou sem gols com 
o Ceará, em partida válida pela 
terceira rodada da Copa do Nor-
deste, na Arena das Dunas, no úl-
timo domingo (9). Para o treinador 
do ABC, Francisco Diá, apesar do 
desgaste sofrido nos últimos jogos e 
o desfalque de alguns atletas, o al-
vinegro conseguiu se igualar frente 
ao time cearense, que disputará, 
novamente este ano, a Série A do 
Campeonato Brasileiro.

“Uma equipe muito desgastada 
pelo clássico e pelo último jogo, em 
um campo muito pesado, além da 
perda de jogadores importantes, e 
mesmo assim, fizemos um grande 
jogo com uma equipe de Série A, jo-
gando de igual para igual”, relatou.

Após a partida, o Ceará anun-
ciou a demissão do técnico Argel 
Furcks. Apesar de o clube cearense 
não ter perdido nenhuma partida 
este ano, o time só conquistou uma 
vitória em cinco jogos disputados, 
na temporada. Para o seu lugar, a 
diretoria anunciou a volta de En-
derson Moreira.

De acordo com Diá, o ABC 
poderia ter saído com a vitória de 
campo, caso tivesse aproveitado 
melhor as oportunidades que teve. 

Erivan, ainda no primeiro tempo e 
Núbio Flávio, a chance mais clara 
do jogo, no segundo tempo, desper-
diçaram as oportunidades de fazer 
com que o alvinegro de Natal con-
quistasse os três pontos.

“Um jogo equilibrado, em que 
as duas equipes podiam sair vi-
toriosas, mas, pelos gols, que per-
demos, poderíamos ter saído com 
uma vitória pelo menos com um 
placar simples”, destacou o técnico.

O ABC agora volta a campo 
para enfrentar o Santa Cruz – PE, 
na quinta-feira (13), no estádio do 
Arruda, em Recife. A partida será 
válida pela quarta rodada da Copa 
do Nordeste. Atualmente, o alvine-
gro está na quinta colocação, com 
quatro pontos, conquistados em 
uma vitória e um empate. Houve 
ainda uma derrota, ocorrida na úni-
ca partida do time fora de casa, na 
competição, contra o Confiança-SE.

TERÇA-FEIRA, 11.02.2020 Esportes 15

EDP RENOVÁVEIS BRASIL S.A.
CNPJ 09.334.083/0001-20, com endereço na Rua Gomes de Carvalho nº 1996, 10º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Eólico São 
José, composto pelos parques eólicos São José I, II e III, com potência total de 136,4MW,  
a ser localizado na zona rural dos municípios de Lajes e Pedra Preta/RN.

Maira Zanduzzo - Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

GIUSTI CIA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 61.093.068/0010-48, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO – LRO, com prazo de validade até 30/01/2022, em favor da atividade de Fabricação de 
Trefilados de Metal, localizada na Rodovia BR-405, S/N, KM 03, Aeroporto, Município de Mossoró/RN.

GIUSTI CIA LTDA 
Requerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA- POSTO IGUANA RIO BRANCO, CNPJ:  
08.350.555/0006-80, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação Nº 2019-133620/
TEC/RLO-0105, com prazo de validade até 04/02/2026, em favor do empreendimento para a atividade 
de revenda de combustíveis  líquidos e GNV, localizada na  Av. Rio Branco, n° 1520, Santo Antônio, 
Mossoró/RN.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LEVI AMITAY GOMES PEIXOTO - MEI,  18.339.144/0001-32, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICEN-
ÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para lava jato, localizado na AV. DOS ARRECIFES, 
1205, Centro, São Miguel do Gostoso/RN.

LEVI AMITAY GOMES PEIXOTO
Empreendedor

LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Ancar Investimentos Imobiliários LTDA. CNPJ:09.483.825/0001-89 torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, IDEMA-RN, a Licença 
Simplificada  de Instalação e Operação - LSIO, para Condomínio horizontal fechado localizado na estrada 
que liga Touros a Rio do Fogo, Touros – RN CEP:59584-000. 

Claudete Ângelo da Silva
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

A CENTRAL EÓLICA MUNDO NOVO S/A, 14.791.036/0001-45, torna público que está requeren-
do do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LI (Licença de Instalação) para licenciamento da Subestação MUNDO NOVO do COMPLEXO MUNDO 
NOVO, localizado no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 

. 
POLIMIX ENERGIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
 

JOSÉ BONIFACIO TEIXEIRA, CPF N. 126.994.544-00, torna Público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação-RLO para a Atividade de arcinicultura, localizada na Fazenda Camargue. S/N, Lagoa Seca, 
Guamaré/RN.. 

José Bonifácio Teixeira
Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ  03.092.799/0001-81,empresa localizada na Av. 
Deodoro da Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada 
para extração de Saibro numa área de 50,00 ha, situada no Lote 54 da Vila Espírito Santo, zona Rural do 
Município de Serra do Mel/RN.    

Antônio Medeiros de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ  03.092.799/0001-81,empresa localizada na Av. 
Deodoro da Fonseca, 479, Petrópolis, Natal/RN torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada 
para extração de Saibro numa área de 10,00 ha, situada no Lote 37 da Vila Espírito Santo, zona Rural do 
Município de Serra do Mel/RN.    

Antônio Medeiros de Oliveira 
Diretor Administrativo Financeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará 
realizar licitação : Tomada de Preços n 001/2020, no próximo dia 27/02/2020, às 10:00 horas, objetivando 
a contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de construção de muros, fossas 
séptica, sumidouros, calçadas, drenagem de água pluviais, revestimento cerâmica, pintura com verniz 
em madeira, gradis, aterro, granito e esquadrias, na nova escola da localidade de Zumbi, neste Município 
de Rio do Fogo/RN.

Rio do Fogo/RN, 10 de fevereiro de 2020

Dário Xavier da Cruz
Presidente da Comissão de Licitação

O Potiguar de Mossoró venceu 
o Santa Cruz por 2 a 1, no estádio 
Frasqueirão, em Natal, na tarde 
desta segunda-feira (10). A partida 
foi válida pela primeira rodada da 
Copa RN, torneio equivalente ao 
segundo turno do Campeonato Po-
tiguar. O mando era do Santa Cruz.

A equipe alvirrubra marcou o 
primeiro gol com Palominha, aos 
15 minutos do 1º tempo. Na segun-
da etapa, Anthony até empatou 
para o Santinha, aos 15 minutos. 
Placar que durou até 36 minutos, 
quando Ketson fez o segundo para 
o time de Mossoró.

O tricolor de Natal estreou 
com Eugênio Gomes Filho, técni-
co da base do clube e que agora 
tem a primeira oportunidade no 
profissional. O ex-treinador, Léo 
Goiano, pediu demissão após o fim 
do primeiro turno.

Com essa vitória, o Potiguar 
fica, provisoriamente, na primeira 
colocação. Por outro lado, o Santa 
Cruz está no último lugar. A roda-

da continua até o fim de semana e 
pode mudar a colocação dos times 
no Campeonato Potiguar.

Na próxima partida, o time 
“Macho” enfrentará o Assu, no es-
tádio Nogueirão, em Mossoró. Já 
o Santa Cruz encara o América, 

com o direito do mando de campo. 
As datas e horários das partidas 
ainda não foram definidas pela 
Federação Norte-Riograndense de 
Futebol (FNF), que deve divulgar 
depois da final do primeiro turno 
da competição estadual.

Técnico Francisco Diá acredita que o clube de Natal poderia ter saído com a vitória

Equipe alvirrubra marcou seus dois gols ainda no primeiro tempo da partida

Técnico do ABC lamenta gols 
perdidos na partida contra o Ceará

Potiguar de Mossoró  inicia segundo 
turno com vitória contra o Santa Cruz

Francisco Diá afirmou que apesar do jogo ter sido equilibrado, o time 
abecedista criou as melhores chances e poderia ter saído com a vitória

Opinião

Estadual

José Aldenir / Agora RN

Iuri Seabra / FNF
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