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O presidente Jair Bol-
sonaro fará uma videocon-
ferência com apoiadores do 
Rio Grande do Norte para 
promover seu novo parti-
do, o Aliança pelo Brasil. 
O contato via transmissão 
ao vivo pela internet (uma 
“live”) será na tarde do pró-
ximo sábado, 25, em evento 
no hotel Holliday Inn, na 
Zona Sul de Natal.

Para ter a criação for-
malizada, o Aliança pelo 
Brasil precisa reunir qua-
se 500 mil assinaturas. Se 
isso acontecer até março, 
a legenda poderá estar apta a receber filiações e lançar 
candidatos nas eleições deste ano.

No Rio Grande do Norte, a meta dos apoiadores de Bol-
sonaro era reunir no mínimo três mil assinaturas em prol 
do Aliança pelo Brasil.

O coronel aviador Hélio Oliveira, que entregou o co-
mando do PSL no Estado após Bolsonaro deixar o partido, 
está coordenando o evento do próximo sábado. Segundo 
ele, todo o grupo que estava filiado ao PSL vai migrar para 
o Aliança pelo Brasil. Atualmente, há diretórios espalha-
dos por 40 municípios potiguares e, de acordo com coronel 
Hélio, não houve “racha”.

Segundo ele, o Aliança pelo Brasil terá a “cara” de 
Bolsonaro. “O partido nasce sem vícios, do zero e de uma 
forma muito interessante. O estatuto é maravilhoso. É o 
único estatuto de partido do País que prevê ‘compliance’ 
e que tem rodízio na presidência. O Aliança não será um 
partido para chamar de ‘meu’, porque haverá rodízio”, 
afirmou Hélio, em entrevista nesta quarta-feira, 22, ao 
programa Manhã Agora, da rádio Agora FM (97,9).

“O partido tem, também, uma inclusão social interes-
sante, para as pessoas com deficiência. O estatuto está 
rico de valores da família e valores religiosos, que era o 
que estava em falta neste País”, concluiu.
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Mesmo falando aos 
borbotões e tocando 
em temas polêmicos e 

desnecessários, o presidente Jair 
Bolsonaro finalmente registrou 
um crescimento de popularidade 
de seu governo na pesquisa que 
a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) encomendou ao 
Instituto MDA.

Nela, a avaliação presidencial 
subiu de 29,4% para 34,5% entre 
agosto do ano passado e janeiro 
deste ano, sendo de 5,1 pontos entre 
pessoas que consideram o governo 
como ótimo ou bom.

Já entre aqueles que 
consideravam a gestão entre ruim e 
péssima, a reprovação de Bolsonaro 
caiu de 39,5% para 31% num 
período de cinco meses, enquanto os 
outros 32,1% avaliaram o governo 
como regular, o que não é ruim.

A pesquisa também identificou 
o combate à corrupção, a economia 
e a segurança pública como 
áreas fortes do governo, nessa 
ordem. E, assim, permanecem 
figuras relevantes para a parte da 
população os ministros Sérgio Moro 
e Paulo Guedes, nessa ordem.

Poder-se-ia dizer que é somente 
uma pesquisa entre outras, 
cuja forma de abordagem pode 
ter produzido algum nível de 
discrepância metodológica. Mas ela 
não deixa de revelar algum tipo de 
reação positiva ou assimilação ao 
governo, a despeito das condições 
atuais de fragilidade da economia 
e suas consequências econômicas e 
sociais.

Até que uma nova pesquisa 
exiba um outro cenário, é bom 
prestar muita atenção a essa 
recuperação de Bolsonaro, uma vez 
que tudo indicava um belo de um 
precipício pela frente.

Estariam alguns dissidentes 
voltando para o barco do 
governo diante de uma inevitável 

reorganização das oposições mais à 
esquerda ao governo?

Seria a população começando a 
entender os fundamentos liberais 
da agenda do ministro Paulo 
Guedes, que definitivamente nada 
tem a ver com Sérgio Moro, que, 
por sua vez, nada tem a ver com 
Bolsonaro?

Até que se prove o contrário, 
a reação de Bolsonaro mostra, 
mesmo superficialmente, um nível 
de recomposição do bolsonarismo 
no tecido popular.

Se é um fenômeno de uma 
pesquisa só, ou se há uma 
tendência por trás dela, é preciso 
esperar para entender.

Seja como for, faltando 
ainda mais de dois anos para a 
sucessão presidencial, Bolsonaro 
(sem partido) aparece na mesma 
pesquisa com 29,1% das intenções 
de voto, enquanto o ex-presidente 
Lula (PT) tem 17%.

 Ciro Gomes (PDT) aparece 
na pesquisa com 3,5%, enquanto 
Sérgio Moro tem 2,4% das intenções 
para 2022, ganhando de Fernando 
Haddad (PT), com 2,3%.

É a vida que segue.

Bolsonaro reage

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

QUERO NÃO I
O senador Styvenson 

Valentim (Podemos) expôs 
ontem uma conversa que teve 
pelo WhatsApp com o prefeito 
Atevaldo Nazário, de Encanto, 
município do Oeste Potiguar. 
No diálogo, Styvenson diz que 
a Prefeitura precisa resolver 
algumas pendências para receber 
um repasse, mas o prefeito diz 
que não tem interesse na verba.

QUERO NÃO II
“Se for o matadouro vou querer 

não.. / Primeiro 250 não dar nem 
pra começar / Eu iria ficar com uma 
obra sem condições de terminar. 
/ Fico aguardando os ônibus caso 
o senador possa ajudar Encanto 
agradecerá” (sic), teria escrito o 
prefeito, segundo a mensagem 
exposta por Styvenson.

OPÇÃO
A vereadora Carla Dickson 

(Pros) é cotada para ser vice na 
chapa de vários pré-candidatos 
a prefeito de Natal. Ela não 
descarta.

A Cosern ainda não conseguiu explicar o que causou a falta de luz 
na noite de terça-feira em Natal e outros municípios do Estado. 
Uma nota da companhia disse apenas que houve “oscilações 

momentâneas” provocadas por distúrbios em linhas de transmissão do 
Sistema Interligado Nacional. O Operador Nacional do Sistema disse que 
o problema foi causado pela queda de oito torres de transmissão em João 
Câmara, no Mato Grande, mas também não explicou as circunstâncias 
da derrubada. Além disso, ontem, dois corpos foram encontrados próximo 
a uma torre de energia em Ipanguaçu, a 140 Km de João Câmara. O que 
teria provocado a queda das torres? Não se sabe até agora...

Apagão misterioso
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Com “live” de Bolsonaro, 
Aliança se reúne em Natal

Próximo sábado

Partido precisa de 500 mil assinaturas para 
ser oficializado. Meta no RN é reunir 3 mil
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ARTICULAÇÃO
O deputado estadual Coronel 

Azevedo se prepara para disputar 
a Prefeitura do Natal nas eleições 
deste ano, mas trabalha também no 
fortalecimento do seu partido (o PSC) 
na Grande Natal e no interior. Em 
Macaíba, a sigla deverá lançar o nome 
do delegado Normando Feitosa como 
candidato a prefeito.

CONTRATOS COM A CAIXA
O Governo do Rio Grande do 

Norte assinou ontem contratos 
no valor de R$ 29,2 milhões com 
a Caixa Econômica Federal para 

execução de obras nas áreas da saúde, 
recursos hídricos e agropecuária. 
Dos 18 contratos, 16 são para a 
saúde, beneficiando hospitais como o 
Walfredo Gurgel, em Natal.

RECAPEAMENTO
A Avenida Hermes da Fonseca 

será fechada hoje à noite, a partir 
das 20h, para obras de recapeamento 
asfáltico da Prefeitura do Natal. 
O trecho interditado será entre a 
Avenida Alexandrino de Alencar e 
a Praça das Flores, na pista sentido 
Petrópolis. O bloqueio será total para 
que a obra seja feita de uma vez.

Coronel aviador Hélio Oliveira

José Aldenir / Agora RN

Minas investiga suspeita
Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga 
um caso suspeito de infecção por coronavírus em uma 
brasileira que retornou recentemente da China. 

Conforme nota divulgada pela pasta nesta quar-
ta-feira, 22, a paciente, de 35 anos, é brasileira, mas 
voltou de Xangai a Belo Horizonte no último dia 18 de 
janeiro com sintomas respiratórios “compatíveis com 
doença respiratória viral aguda”. Na China, a doença 
já teve 17 mortes e mais de 400 casos.

Logo após o anúncio do Governo de Minas, o Mi-
nistério da Saúde divulgou uma nota afirmando que 
o caso de Belo Horizonte não é considerado suspeito 
de coronavírus.
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A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte (Caern) 
vai discutir na semana que vem 
possíveis alterações em seu estatu-
to. Os acionistas da empresa foram 
convocados para uma assembleia 
geral extraordinária na próxima 
quinta-feira, 30, para votar mu-
danças em 14 dos 131 artigos do 
documento.

De acordo com o presidente da 
companhia, Roberto Sérgio Linha-
res, o objetivo da mudança esta-
tutária é preparar a Caern para a 
abertura de capital. As modifica-

ções são um complemento, segundo 
Linhares, de adequações que foram 
realizadas na gestão da empresa 
em 2019, quando a nova adminis-
tração assumiu. A expectativa é 
que o processo de abertura de capi-
tal seja deflagrado ainda este ano.

Com as adequações – propostas 
pela diretoria executiva –, espe-
ra-se que a Caern se torne uma 
empresa mais moderna e trans-
parente. Entre outros objetivos, as 
mudanças visam dar mais poder ao 
Conselho de Administração e ajus-
tar a governança corporativa, isto 

é, definir mais claramente qual é o 
modelo de gestão. O aprimoramen-
to do controle interno está entre as 
medidas de governança.

“Se a gente não tiver gover-
nança, não tem como enfrentar 
uma abertura de capital. Já resol-
vemos a parte contábil e a parte 
financeira, de certa forma. A parte 
de governança vem para permitir 
que isso (abertura de capital) seja 
possível mais à frente”, afirmou ao 
Agora RN nesta quarta-feira, 22, o 
presidente da Caern.

A Caern, responsável pelo ser-

viço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em quase 
todos os municípios potiguares, 
é uma empresa mista. Contudo, 
quase todas as ações (99,83%) per-
tencem ao Governo do Rio Grande 
do Norte.

A gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra estuda desencadear um 
processo de abertura de capital co-
mo alternativa à privatização total. 
A ideia é vender até 49% das ações, 
para que o Governo do Estado per-
maneça no controle da companhia. 
A gestão, contudo, seria comparti-

lhada com agentes privados.
Em entrevista ao Agora RN no 

ano passado, Roberto Linhares ex-
plicou, contudo, que, para que isso 
aconteça, é necessário que a Caern 
modifique seu modelo de gestão pa-
ra se tornar mais atrativa para os 
investidores.

“Precisamos organizar a Caern 
internamente. Abrir o capital sig-
nifica ser (antes) mais eficiente, 
mais ágil, atender melhor. Se o in-
vestidor não perceber que a Caern 
tem valor, não tem como abrir o 
capital”, afirmou, à época.

Caern discute mudanças no estatuto para abrir capital
Assembleia extraordinária

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, deter-
minou à sua equipe econômica 
que formule uma nova proposta 
para a reforma da Previdência. O 
novo texto deverá ser apresentado 
na próxima quinta-feira, 30, para 
quando está marcada uma nova 
reunião entre representantes do 
governo e dos servidores públicos.

O texto final seria apresentado 
ontem para os servidores, mas a 
governadora decidiu alterar o tre-
cho da proposta que trata da taxa-
ção de benefícios previdenciários.

Até agora, o governo defendia 
que todos os servidores aposentados 
e pensionistas que recebem entre 
um salário mínimo (R$ 1.045,00) e 
o teto previdenciário (R$ 6.101,06) 
contribuíssem com uma taxa de 
11% sobre os seus benefícios. Atu-
almente, esse grupo é isento da co-
brança. Para os que recebem mais 
do que isso, a alíquota seria progres-
siva, variando de 14% a 18%.

Nesta quarta-feira, 22, inte-
grantes da equipe econômica dis-
seram aos servidores que Fátima 
decidiu elevar a faixa de isenção de 
um salário mínimo para um valor 
que ainda será definido.

Atualmente, a média salarial 
dos servidores do Estado é de R$ 
4,8 mil, ou seja, abaixo do teto. Isso 
significa que a maioria dos funcio-
nários, quando se aposenta, deixa 
de contribuir para o regime e ainda 
vira uma despesa. Este é o argu-
mento do Governo para instituir 
uma cobrança sobre os inativos.

Depois que os servidores rece-
berem a nova proposta, na quinta-
-feira que vem, uma nova discus-

são está marcada para o dia 3 de 
fevereiro. Nesta data, deverá sair a 
definição quanto ao texto final.

A expectativa é que o Gover-
no do Estado envie a proposta de 
reforma da Previdência para a 
Assembleia Legislativa ainda na 
primeira semana de fevereiro. Os 
deputados voltam do recesso par-
lamentar no dia 4, uma terça-feira.

O déficit financeiro da Previdência 
do RN é de R$ 130 milhões por mês.

OUTROS PONTOS DA PROPOSTA
O Governo do Estado propõe 

também elevar a contribuição dos 
funcionários que estão na ativida-
de e que ganham acima do teto da 
Previdência. A proposta é estipular 
taxas progressivas.

Segundo o esboço da reforma 
em discussão até agora, no caso de 
um servidor que recebe R$ 21 mil, 
a cobrança incidiria da seguinte 
forma: 14% sobre a faixa de R$ 
6.101,07 a R$ 10.000,00; 16% so-
bre a faixa de R$ 10.001,00 a R$ 
20.000; e 18% sobre a faixa restan-
te, de R$ 20.001,00 a R$ 21.000,00.

No caso da alíquota de contri-
buição, o Estado não tem opção: 
tem de elevar a cobrança. Essa é 
uma determinação imposta pela 
reforma da Previdência geral.

Outros pontos, contudo, estão em 
negociação, como regras de pensão, 
idade mínima para as mulheres e 
normas de cálculo dos benefícios. A 
governadora Fátima Bezerra deter-
minou que as normas fossem flexibi-
lizadas com relação à regra geral.

O governo tem até 31 de julho 
para aprovar sua reforma da Previ-
dência e, assim, se adequar às novas 

normas federais. A não adaptação à 
reforma geral pode levar o texto a 
perder o Certificado de Regulariza-
ção Previdenciária, documento sem 
o qual o Estado ficaria impossibili-
tado de contratar empréstimos ou 
receber verbas federais.

SALÁRIOS DE 2020
Na reunião de ontem com os 

servidores, o Governo do Estado di-
vulgou o calendário de pagamentos 
dos salários de 2020.

De fevereiro a dezembro, os ser-
vidores que ganham até R$ 4 mil e 
os agentes da segurança pública re-
ceberão seus provimentos integral-
mente no dia 15 ou 14, a depender 
do mês. Quem ganha mais de R$ 4 
mil receberá 30% dos vencimentos 
nesta data e os 70% restantes no 
último dia do mês. Também no úl-
timo dia, recebem o salário integral 
todos os demais servidores.

“Há muitos anos que o funciona-
lismo não fazia ideia de quando iria 
receber seus provimentos. Mas des-
de o ano passado, temos tido o com-
promisso de garantir o pagamento 
no mês trabalhado e este ano decidi-
mos elaborar o calendário para que 
todos possam se organizar”, disse a 
governadora Fátima Bezerra.

A data do 13º salário deste ano 
será divulgada no início do próximo 
semestre, segundo o Governo. A 
folha de novembro de 2018 - ainda 
pendente para um grupo de servi-
dores - deverá ser paga no dia 15 
de fevereiro, após um empréstimo 
com garantia de royalties.

Não há prazo para pagamento 
das demais folhas atrasadas (de-
zembro e 13º salário de 2018).

Representantes do Governo do RN e dos servidores se reuniram nesta quarta-feira

Fátima decide “suavizar” reforma, e 
texto final fica para a semana que vem
Versão final da proposta deveria ter sido apresentada ontem, mas governadora decidiu alterar o trecho da proposta que trata 
da taxação de benefícios previdenciários. Também nesta quarta-feira, Governo apresentou calendário de pagamentos em 2020

Previdência

Ivanízio Ramos / Governo do RN

O vice-governador Antenor 
Roberto reconheceu que a refor-
ma da Previdência é um tema 
“áspero”, mas que o Governo 
e os servidores precisarão en-
frentar porque trata-se de uma 
determinação federal.

“A reforma da Previdência 
(do regime geral) tem uma verti-
calização que, se os estados não 
cumprirem, serão penalizados 
na questão fiscal. O Rio Grande 
do Norte não é uma ilha, não 
pode sair do cumprimento das 
normas. A governadora Fátima 
Bezerra, que tem uma origem 
popular, vive um grande sofri-
mento, mas tem as obrigações e 
vamos fazer”, declarou Antenor, 
ao programa Manhã Agora, da 

Antenor: “RN não é uma ilha”

rádio Agora FM (97,9).
O vice-governador acrescen-

tou que a reforma da Previdên-
cia não é uma iniciativa original 
da gestão de Fátima Bezerra. 
“Essa reforma é uma traves-
sia dentro de uma floresta de 
espinhos. Essa reforma não foi 
construída por nós”, afirmou 
Antenor Roberto.

Vice-governador Antenor Roberto

José Aldenir / Agora RN
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O município de Parnamirim, na 
Região Metropolitana de Natal, deu 
início às discussões sobre a revisão 
do seu Plano Diretor. A lei, que es-
tabelece normas para a ocupação 
do solo, foi atualizada pela última 
vez na cidade em 2013. Segundo o 
Estatuto das Cidades, a próxima re-
visão poderia acontecer só em 2023, 
mas a Prefeitura decidiu antecipar 
o debate por causa da demanda por 
novos empreendimentos.

A primeira etapa do processo 
foi a criação, ainda em 2019, de um 
grupo de trabalho formado por re-
presentantes de dez secretarias. A 
equipe – que tem 10 titulares e 10 
suplentes – tem se reunido todas as 
quartas-feiras para elaborar o regi-
mento interno e o plano de trabalho 
da revisão. Os dois documentos de-
verão ser ratificados em uma audi-
ência pública, aberta a toda a popu-
lação. A previsão é que essa reunião 
aconteça entre março e abril.

De acordo com o arquiteto 
Roberto Pires – que é servidor da 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo (Semur) e que 
foi designado para coordenar essa 
fase inicial da revisão do Plano 
Diretor –, a expectativa é que pelo 
menos duas audiências públicas 
sejam realizadas em 2020 para dis-
cutir a legislação municipal.

Os primeiros encontros devem 
ser dedicados à definição do plano 
de trabalho e a uma espécie de 
leitura e diagnóstico da cidade. 
Também serão definidos, nesta 
etapa, quais serão os integrantes 
do Núcleo Gestor do Plano Dire-
tor, que deverá ser composto por 
representantes do setor público, do 
setor produtivo e da sociedade civil 
organizada. É provável, também, 
que a Câmara Municipal indique 
um representante.

Segundo Roberto Pires, os de-

Vista aérea do bairro de Nova Parnamirim, com destaque para a Avenida Ayrton Senna

Parnamirim se antecipa e
começa a revisar Plano Diretor
Município tem experimentado crescimento nos últimos anos, com 
expansão populacional e chegada de grandes empreendimentos

Planejamento urbano

José Aldenir / Agora RN

Natal “precisa experimentar” e 
eleger prefeito do PT, diz Lucena

Eleições 2020

O vereador de Natal Fer-
nando Lucena defendeu nesta 
quarta-feira, 22, que o seu par-
tido, o PT, tenha candidatura 
própria à Prefeitura do Natal 
nas eleições deste ano. O no-
me do candidato, segundo o 
parlamentar, será definido a 
partir de fevereiro. O médico 
Alexandre Motta, que concor-
reu ao Senado em 2018, é tido 
como “plano B” da legenda, com 
a negativa da deputada federal 
Natália Bonavides.

Segundo Lucena, apesar de 
o PT nunca ter vencido uma 
eleição para a Prefeitura do 
Natal, pesquisas têm mostrado 
que o eleitor da capital potiguar 
reprova o governo do presidente 
Jair Bolsonaro. Na campanha, 
o vereador defende que o PT 
contraponha o atual governo às 
administrações petistas.

“Natal precisa dar uma ex-
perimentada. Está aí o Governo 
do Estado, que nós ganhamos. 

A governadora Fátima Bezerra 
está fazendo milagre e tocando 
o Estado. Temos condições de 
virar o jogo”, assinalou.

Lucena afirmou que o PT 
vai mostrar aos natalenses que 
“o melhor momento que o Bra-
sil nos últimso 500 anos foi no 
governo do PT”. “E estão ten-
tando desmanchar o que o PT 
fez. Bolsonaro está aí, querendo 
acabar com tudo o que o povo 
tem. É o governo da mentira. 
Vamos mostrar que estávamos 
certos”, concluiu.

bates sobre o novo Plano Diretor 
de Parnamirim foram antecipados 
porque a demanda por empreen-
dimentos na cidade é grande. “A 
cidade é muito dinâmica. Esta-
mos tendo demanda por projetos 
e precisamos adequar (o Plano 
Diretor) às demandas da cidade. 
Precisamos acompanhar”, afirma 
o arquiteto.

Parnamirim tem recebido em-
preendimentos considerados de 
grande porte. Nos últimos anos, fo-
ram instalados no município gran-
des supermercados (Nordestão, 
Extra, SuperFácil e Atacadão, por 
exemplo), redes varejistas (como a 
Leroy Merlin) e outras empresas co-
mo a Teleperformance. Além disso, 
outras mudanças causaram impac-
to na cidade, como a desativação do 
Aeroporto Internacional Augusto 
Severo, o redimensionamento da 
BR-101 e a construção de novos em-
preendimentos habitacionais.

De acordo com a Junta Comer-
cial do Rio Grande do Norte (Ju-
cern), tem aumentado a procura 
pela abertura de empresas em Par-
namirim. Em 2019, o município 
ficou, pela primeira vez, à frente 
de Mossoró no número de empre-
sas funcionando: 14.376, contra 
11.584. As duas cidades ocupam, 
respectivamente, o 2º e o 3º lugares 
no número de empresas. Natal, a 
capital do Estado, lidera com folga 
o ranking, com 53.402 empresas 
formalizadas.

Em termos populacionais, 
Parnamirim também cresceu. Em 
2013, ano em que o Plano Diretor 
foi revisado pela última vez, a cida-
de tinha 229,4 mil habitantes. Ho-
je, tem 261,4 mil – um crescimento 
de quase 14% em seis anos. Os da-
dos são da estimativa populacional 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Na avaliação de Roberto Pires, 
um dos principais debates no pro-
cesso de revisão do Plano Diretor 

deverá ser quanto à possível auto-
rização para construções maiores 
em determinadas áreas de Parna-
mirim e também o estímulo a cons-
truções mistas em bairros como o 
Centro, onde muitos prédios são 
casas e comércio ao mesmo tempo.

“Podemos também ter o re-
trofit, que é quando é permitido o 
reúso da edificação”, diz o arqui-
teto, referindo–se ao processo de 
modernização de estruturas ul-
trapassadas ou que estão fora das 
normas – como é o caso de muitos 
prédios no Centro.

O secretário de Planejamento, 
Finanças, Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo de Parnamirim, 
Giovani Rodrigues Júnior, conta 
que a gestão municipal defende 
medidas que representem a gera-
ção de emprego e renda.

“É preciso ter estímulos produ-
tivos. Vamos priorizar o fomento a 
unidades produtivas perto de onde 
as pessoas moram, seja nas margi-
nais das BRs 101 e 304 ou dentro 
dos próprios bairros. Temos terre-
nos dentro da cidade que podem 
ser usados como unidades produ-
tivas. Queremos que as pessoas 
morem perto do trabalho”, afirma 
Giovani Júnior.

Segundo o secretário, o estímu-
lo à instalação de unidades produ-
tivas dentro da cidade pode melho-
rar a mobilidade urbana (ao passo 
em que diminuiria o chamado mo-
vimento pendular entre bairros e 
cidades, de casa para o trabalho) 
e também a qualidade de vida da 
população.

Depois de ser discutido no âm-
bito da Prefeitura e das audiências 
públicas, o projeto do novo Plano 
Diretor de Parnamirim deverá 
ainda ser analisado na Câmara 
Municipal, a quem cabe dar a pala-
vra final sobre o assunto. A expec-
tativa é que a revisão fique a cargo 
apenas dos vereadores da próxima 
legislatura, que começa em 2021.

Vamos priorizar o fomento a 
unidades produtivas perto de 
onde as pessoas moram, seja 
nas marginais das BRs 101 e 
304 ou nos bairros”

secretário de Planejamento,
Finanças, Des. Econômico e
Turismo de Parnamrim, Giovani Jr.

“

José Aldenir / Agora RN

Vereador Fernando Lucena (PT)

Elpídio Júnior / CMN
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Ogovernador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB), vai se reunir nesta quinta-feira, 
23, ao meio-dia com dirigentes da empresa 

norte-americana Liberty Media, que detém direitos 
da Fórmula-1, para tratar da realização do GP Brasil 
a partir de 2021. O encontro foi provocado pelos 
empresários, que apenas pedem o autódromo 
em condições adequadas de funcionamento. O 
governador manifestou interesse imediato na prova. 
E, objetivamente, já começou a tomar providências. 

A F-1 não deve permanecer em São Paulo, cujos 

direitos são de Bernie Ecclestone, antigo dono, e 
nem no Rio, por razões de segurança.

Ibaneis já mandou anular a licitação, retida no 
Tribunal de Contas do DF, que pretendia passar a 
gestão do autódromo à iniciativa privada.

Com a licitação anulada, a agência de 
desenvolvimento Terracap deve assumir a reforma 
e modernização do autódromo de Brasília.

Além da Fórmula-1, os empresários acenam com 
a promoção, em Brasília, de outras competições 
como F-Indy, Stock Car e Fórmula E.

F-1 procura Ibaneis para realizar GP em Brasília 

PODER SEM PUDOR

MAIS UM PASSISTA
Ainda sem saber como seria aproveitado na equipe 

do ministro das Relações Exteriores Antônio Azeredo da 
Silveira, seu ex-chefe que acabara de ser nomeado pelo 
general Ernesto Geisel, o diplomata Marcos Azambuja, que 
colegas apelidaram de “o pequeno notável”, procurou uma 
amiga – exatamente a mulher do chanceler, a embaixatriz 
May: “Na escola de samba do embaixador Azeredo, serei 
passista ou destaque?” Dona May respondeu com a sua 
conhecida suavidade, mas sem pestanejar: “Na escola de 
samba do Silveira, Marcos, o único destaque é ele...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PODERES TUTELADOS
A decisão do Luiz Fux, 

anulando outra do próprio 
presidente da Corte, Dias 
Toffoli, reafirma a “tutela” que 
o Supremo Tribunal Federal 
acha que o direito de exercer 
sobre Legislativo e Executivo. 
Não basta aprovar e sancionar 
leis; agora, precisa a “segunda 
sanção” do STF.

JOGO A SER JOGADO
Como a moda é invadir 

competências, se um ministro 
do STF tem o poder de anular 
a vigência de uma lei, logo 
o Congresso vai achar uma 
boa ideia votar decretos 
legislativos anulando decisões 
do Supremo.

OS CHINESES JÁ CHEGARAM
Os chineses da Huawei 

já instalaram equipamentos 
para implantar em Brasília a 
tecnologia 5G, que multiplica 

Não acho que isso 
é importante agora”

Regina Duarte, 

sobre o status de 
ministério da atual Secretaria 
Especial da Cultura

“

Divulgação

até 20 vezes a velocidade de 
download na internet. Estão 
no Biotic, o Parque Tecnológico 
da capital. Aguardam apenas 
autorização do Ministério das 
Comunicações.

MITÔMANO MILITANTE
Bomba nas redes o vídeo 

de entrevista em que Lula 
mente a um jornalista 
estrangeiro afirmando que, 
quando presidente, salvou a 
Globo da falência. O abestado 
estrangeiro pareceu acreditar.

VALE ATÉ XINGAR A MÃE
A baixaria na briga pelo 

controle do PROS faz parecer 
birra de criança o arranca-rabo 
entre Bolsonaro e Luciano 
Bivar, em 2019, pelo controle 
do PSL. Alvo da operação 
Partialis, da PF, e até de 
medida protetiva solicitada 
pela filha, Eurípedes Junior foi 
destituído da presidência. 

HONROSA EXCEÇÃO
“Minha Mãe É Uma Peça 3” 

tornou-se a maior bilheteria de 
um filme brasileiro na História, 
com quase R$138 milhões 
num mês. A comédia de Paulo 
Gustavo é caso raro: levou 
quase 9 milhões ao cinema.

Moro ignora queixa do DF sobre possíveis ataques
Brasília vive a apreensão de iminente 

eclosão de atos de terror do crime organizado 
na tentativa de “resgatar” líderes da gangue 
que controla presídios. 

A preocupação foi manifestada em 
carta ao ministro Sérgio Moro (Justiça) do 
secretário de Segurança, delegado federal 

Anderson Gustavo Torres, que aliás está sob 
ameaça de morte, para que as polícias locais, 
responsáveis pela segurança da população, 
sejam informadas dos riscos de ataque 
iminente. 

Foram descobertos planos recentes de fuga 
e ataques da gangue que controla presídios.

MORO REAGIU MAL
Moro ironizou a apreensão do governo do DF 
sobre à segurança da população, dizendo que 
presos ficam dentro do presídio “e não fora”.

ROMARIA PARA BANDIDOS
A presença na Papuda de gente da laia de 
“Marcola”, bandido nº 1 do Pais, segundo o 

governo do DF, atraiu levas de criminosos à 
capital.

NÃO SABEM O QUE FAZEM
Para o governador Ibaneis Rocha, o pior é 
que o governo federal não saberia enfrentar 
ataques de gangues, mas silencia sobre os 
riscos.

Apenas quatro das 167 prefei-
turas municipais do Rio Grande 
do Norte cumprem de modo efi-
ciente as regras de transparência 
pública, segundo o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). O levan-
tamento publicado pela Ouvido-
ria do órgão nesta quarta-feira, 
22, mostra também que nenhu-
ma das 167 câmaras municipais 
potiguares atende 100% às exi-
gências legais na hora de prestar 
informações públicas.

Segundo o TCE, apesar de a 
transparência estar assegurada 
na Constituição Federal de 1988, 
o acesso à informação pública ain-
da é algo distante para a maioria 
dos executivos e legislativos do Rio 
Grande do Norte. Em razão disso, 
a Corte de Contas criou o projeto 
“Nossas Cidades”, a partir da Ou-
vidoria da instituição, e também 
desenvolveu o Índice de Efetivida-
de da Transparência Municipal.

A pesquisa foi feita a partir dos 
resultados de um questionário – 
entre 30 de outubro de 2018 a 21 
de março de 2019 – nos Portais 
de Transparência de prefeituras 
e câmaras municipais. Os dados 
coletados mostraram que 98 pre-
feituras e 150 câmaras municipais 
apresentaram baixo nível de aten-
dimento às exigências legais de 
transparência pública.

A análise da transparência 
prevê a adoção de notas em seis 
dimensões, compreendendo as 
áreas de planejamento, contas 
públicas, receitas, despesas, li-
citações e comunicação. Cada 
quesito atendido corresponde a 
uma pontuação, cujo somatório 
serve para classificação por faixa. 
A mais alta é “Altamente Efeti-
vo” (A+), com 60 pontos, e o pior 
resultado é o de “Baixo Nível de 
Adequação” (C), quando atingidos 
menos de 30 pontos.

Entre as prefeituras, segundo 

o estudo, os melhores resultados 
foram registrados nas cidades de 
Acari, Jardim do Seridó, Natal e 
São Gonçalo do Amarante, nesta 
ordem. Os municípios foram con-
siderados “Altamente Efetivos”, 
recebendo a nota A+, ou seja,  atin-
giram a totalidade de pontos.

Na outra ponta da tabela, com 
o pior resultado entre os 167 mu-
nicípios, está a Prefeitura de Viço-
sa, na região Oeste, que recebeu 
as piores notas em três das seis 
dimensões – Planejamento, Con-
tas e Licitação.

Entre as câmaras municipais, 
o melhor resultado foi o da cidade 
de Caicó. O Legislativo daquele 
município recebeu avaliação geral 
B, tendo apenas registrado boas 
notas nos quesitos relacionados 
com a divulgação de dados da 
receita e comunicação, ao ter um 
portal eletrônico na internet.

No último lugar da transpa-
rência entre os legislativos muni-
cipais, segundo o estudo, estão as 
câmaras de Viçosa e Vila Flôr.

O primeiro levantamento foi 
feito para verificar a situação da 
transparência dos municípios. 
Todas as prefeituras e câmaras 
municipais com problemas foram 
notificadas sobre os erros encon-
trados pelo TCE. Com o segundo 
volume da pesquisa, previsto pa-
ra 2021, a Diretoria de Assuntos 
Municipais da Corte de Contas vai 
deflagrar procedimentos de apu-
ração de irregularidades.

Caso persistam nos erros e 
sejam punidos, os entes públicos 
poderão ficar impedidos de rece-
ber transferências voluntárias, os 
gestores ficam sujeitos à respon-
sabilização por improbidade admi-
nistrativa e, em casos extremos, 
até mesmo pode haver a suspen-
são do fornecimento de Certidão 
de Adimplência junto ao Tribunal 
de Contas do Estado.

Apenas 4 prefeituras cumprem 
todas as regras de transparência
Melhores resultados foram registrados em
Acari, Jardim do Seridó, Natal e São Gonçalo

Projeto “Nossas Cidades”

Levantamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado foi publicado ontem

José Aldenir / Agora RN

TOP 10 DA TRANSPARÊNCIA, SEGUNDO O TCE

Prefeituras: Acari, Jardim do Seridó, Natal, São Gonçalo do Amarante, 
Assu, Caicó, Cerro-Corá, Felipe Guerra, Janduís e Jardim de Piranhas.
ç
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Os entraves relacionados com 
a conclusão das obras do Terminal 
Público Pesqueiro de Natal, loca-
lizado no bairro da Ribeira, serão 
encerrados até o fim de fevereiro, 
avalia o secretário estadual de 
Agricultura e Pesca, Guilherme 
Saldanha. A expectativa é que o 
presidente Jair Bolsonaro assine 
nos próximos dias um decreto per-
mitindo a concessão do equipamen-
to para a iniciativa privada.

Segundo Guilherme Saldanha, 
além da unidade potiguar – cons-
truída ao lado do Terminal Portu-
ário de Natal – outras 22 unidades 
públicas de processamento de 
pescado também aguardam o po-
sicionamento do governo federal. 
“Esperamos que até o período do 
Carnaval a situação esteja resolvi-
da”, reforça Saldanha. 

O domínio do terreno utilizado 
pela estrutura de processamento 
de pesca é da União. O local per-
tence à Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU).  

Ele explica, inclusive, que o 
Governo do Estado já tem o texto 
pronto de decreto estadual par-
tindo a concessão. O uso do local, 
segundo Guilherme Saldanha, é 
cobiçado por empresas interna-
cionais. “Temos grupos chineses e 
americanos interessados. Há tam-
bém empresas brasileiras de olho, 

principalmente dos estados do Ce-
ará e de Santa Catarina”, detalha. 

A construção do Terminal Pú-
blico Pesqueiro (TPP) foi iniciada 
em 2009, com a concessão de uso 
para o governo estadual. Em 2011, 
após falhas no cumprimento do 
cronograma, o Governo do Estado 
rescindiu o contrato com a emprei-
teira responsável, a Constremac. 
Por sua vez, a  empresa ingressou 
com ação pedindo ressarcimento. 
Após anos de disputa judicial, o 
Estado pagou R$ 500 mil à Cons-
tremac e quitou a dívida. 

Sem o término das obras, o 

domínio do espaço voltou para as 
mãos do governo federal. 

O secretário estima, também, 
que o espaço ainda necessite de R$ 
3 milhões em obras. O terminal foi 
orçado em R$ 42 milhões.

O equipamento vai servir para 
o beneficiamento da pesca na costa 
potiguar, principalmente do Atum. 
Estudos feitos pela Secretaria Es-
tadual de Agricultura e Pesca (Sa-
pe) apontam que, a partir do início 
de operações do equipamento, a 
produção de pescado tenha um in-
cremento da produção de até cinco 
mil toneladas por ano. 

Secretário de Agricultura e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha

Terminal Pesqueiro de Natal
será concedido à iniciativa privada
Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca espera edição de decreto federal 
permitindo a concessão para promover a privatização do equipamento

11 anos

José Aldenir / Agora RN

O Ministério da Saúde anun-
ciou que vai restabelecer os repas-
ses mensais que são feitos para a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro Potengi, na Zo-
na Norte de Natal. Com isso, a 
unidade voltará a receber só da 
União recursos da ordem de R$ 
3,6 milhões, disponíveis para cus-
teio.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), os re-
passes estavam suspensos desde 
novembro de 2019. A interrupção 
nos pagamentos, segundo a pasta, 
aconteceu devido a uma falha no 
envio de informações para o Go-
verno Federal.

Ao prestar contas dos atendi-
mentos realizados entre junho e 
agosto, a UPA somou os dados dos 
três meses e submeteu a informa- Ministro da Saúde, Henrique Mandetta

Ministério da Saúde vai normalizar
repasses para a UPA da Zona Norte

Custeio

Antônio Cruz / Agência Brasil

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

 A BOLLO BRASIL PROD. E COM. DE FRUTAS EIRELI, 07.224.156/0001-03, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
prazo de validade até 20 de janeiro de 2026, em favor do empreendimento de atividade de agricultura 
irrigada, em área localizada na Rod. BR 304, KM 16, Fazenda Bollo Brasil, zona rural de Mossoró - RN.

Horismar Raliedson de Souza Galdino -  Administrador-Não sócio

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 13.259.674/0001-
57, 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 o Transporte de Cargas 
Perigosas, localizada na Av. Governador Tarcísio Maia, 42, Centro, Tibau/RN, CEP 59.678-000.

Francisco Lucieudes da Silva
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Central Resources do Brasil Produção de Petróleo LTDA, inscrita sob o CNPJ 52.127.214/0003-
99, torna público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada com prazo de validade até 13/01/2023 
para o acesso do poço 7-RE-0046-RN, localizado no campo de Redonda, município de Areia Branca, 
Rio Grande do Norte-RN;

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÈVIA

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega, 055.971.024-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a LP para a extração de quartzito, localizada na Propriedade Pedras Pretas, s/n, Zona Rural, 
Equador – RN, CEP 59.355-000.

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

EUDES WILLIAM NEPOMUCENO, inscrita sob o CNPJ nº 12.737.995/0001-57, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade 
de Comércio de Madeira sem Beneficiamento, localizada na Rua Jorge Caminha, 53, Centro, 
Areia Branca - RN.

EUDES WILLIAM NEPOMUCENO
Representante Legal

LICENÇA AMBIENTAL

POMPÉIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 34.213.424/0001-
56 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 
14/01/2020, através do Processo Administrativo Nº 20200029256, a Licença Ambiental de Insta-
lação para um Condomínio Residencial, com área construída de aproximadamente 5.421,18m² 
em um terreno de 12.723,18m², situado na Rua Santa Inês, s/n, Bairro Pajuçara, CEP 59122-
241, Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2020/2021

O Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orienta-
ção e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Norte – SENALBA/RN, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos previstos na Lei 5.452/43 (CLT), na 
Constituição Federal e no Estatuto vigente, CONVOCA os empregados das empresas (Instituições, 
Entidades e Organizações) cujas atividades são: Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande do Norte e outros por semelhança ou 
similitude, representados pelos representantes do poder econômico – FENAC – FEDERAÇÃO NA-
CIONAL DE CULTURA: Entidades/Empresas da área de representatividade sindical das entidades 
signatárias em todo o Estado do Rio Grande do Norte, quais sejam: Empresas/Entidades de Cursos 
Livres (cursos de idiomas, informática, música, dança, ballet, teatro, cursos via internet e outros à 
distância, e similares) Berçários, Creches, Orfanatos, Abrigos, Casas Lares, Asilos de Idosos e de 
Geriatria, Casas de Assistência aos Deficientes, Clubes de Mães e Grêmios Beneficentes, Cursos de 
Formação Profissional, Circenses, Bibliotecas, Museus, Agremiações e Sociedades Civis em Geral, 
sem fins lucrativos, Organizações não Governamentais, Eventos Culturais e Artísticos, Lojas Maçô-
nicas, Casas de Retiro, Congregações Religiosas, Irmandades, Institutos Religiosos, Mitras Diocesa-
nas e outras entidades de Formação e Cultura Religiosa, Entidades de Cantos, Corais e Cultura de 
Etnias, Orquestras, Artes Plásticas, Entidades de Integração Empresa Escola, Entidades/Empresas 
Recreativas (exceto de predomínio esportivo profissional), Clubes Recreativos e Sociais, Fundações, 
Academias de Ginástica, Empresa de Desenvolvimento e Recrutamento de Recursos Humanos, 
Associações e Conselhos Comunitários, Sociedades, Movimentos Assistenciais e Beneficentes e 
outras atuantes nas áreas Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional.  Podendo celebrar Convenções/ Dissídio Coletivo e outros por similitude, respeitando-se 
a respectiva data-base (MARÇO), para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se 
na sede do sindicato na Praça João Tibúrcio, nº 27 – Cidade Alta – Natal/RN, no dia 27/01/2020 
ás 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira convocação. Não sendo obtido o quorum 
em primeira convocação, os trabalhos realizar-se-ão em segunda convocação ás 18:00 (dezoito 
horas), qualquer que seja o número dos trabalhadores presentes, para tratar da seguinte ordem 
do dia: Observando os direitos e deveres individuais e coletivos, art. 5º e direitos sociais, art. 6º, 7º 
e 8º com os respectivos parágrafos da Constituição Federal: a) REAJUSTE SALARIAL; b) GANHO 
REAL; c) MANUTENÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS; d) MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS SINDI-
CAIS; e) COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO; f) AUTORIZAÇÃO PARA OS DIRETORES SINDICAIS 
PROMOVEREM NEGOCIAÇÃO DIRETA; g) PROMOVER MESA REDONDA JUNTO AO MTE-DRT; 
h) EM SE ESGOTANDO AS POSSIBILIDADES DE NEGOCIAÇÃO DIRETA OU POR MEDIAÇÃO 
INTENTAR-SE COM O LITÍGIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM A FINALIDADE DE GARANTIR 
A DATA-BASE; i) INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA; j) ASSEMBLÉIA PER-
MANENTE; k) ASSUNTOS GERAIS. 

Natal (RN), 20 de janeiro de 2020.

Edinaldo Fernandes Gomes - Presidente

R$ 3,6 mi
NÚMEROS

é o repasse anual feito pelo 
Ministério da Saúde para a UPA 
Potengi, na Zona Norte de Natal

ção de uma vez só. O Ministério 
da Saúde entendeu, então, que só 
haviam sido informados os dados 
de um mês e acabou suspendendo 
os repasses. “Porém, a SMS re-
tificou e reenviou (os dados) mês 
a mês. Com isso, o Ministério da 
Saúde já informou que os repas-
ses serão mantidos sem nenhuma 
perda”, disse a Secretaria de Saú-
de, em nota enviada ao Agora RN.
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SEXTA
DO CHURRASCO

24/1

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

25/1 A 26/1

SEGUNDA
DA LIMPEZA

27/1

QUARTA
BÁSICA
29/1

QUINTA
DOCE
23/1

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 23 de janeiro de 2020 a 29 de janeiro de 2020, (Exceto ofertas de 2 e 4 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,79
MAÇO

R$0,79
MAÇO

R$

CEBOLINHA
Maço

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 26/1/2020OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 24/1/2020OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 29/1/2020OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 29/1/2020OFERTAS DE DIAS07

TERÇA
DA PADARIA

28/1

0404 07

17,00
EMB.

R$

18,81
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto Tony
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 17,89 emb.

R$ 20,90 unid.

Laranja-pera
Granel

Alface 
crespa
Unidade

1,89
KG

R$

0,99
UNID.

R$

B
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M
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BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Limão Taiti
Granel 2,59

KG

R$

Batata-doce rosada
Granel 1,99

KG

R$

Cebola branca
Granel 1,69

KG

R$

Melancia
Granel 0,99

KG

R$

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de:

Flocos 
Ovomaltine 
Chocolate, 
unidade 
c/ 750g

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

Cerveja Schin
Lata c/ 350ml

Cerveja Bohemia
Lata c/ 350ml 

Manteiga de 
garrafa Venturosa
Unidade c/ 100g

Biscoito 
amanteigado 
Jurucutu
Unidade c/ 250g

Biscoito wafer 
Tub-in
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 48g

Energético 
Red Bull
Diversos 
sabores, 
lata c/ 
250ml

Whisky Passport
Garrafa c/ 1L

Amaciante 
concentrado Downy
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

Saco para lixo reforçado Dover Roll
Rolo c/ 25 sacos para 100L

Papel A4 
multiuso Report
Resma c/ 500 
folhas

Jogo de ferramentas 
com maleta Western
Embalagem c/ 16 ou 
13 unidades

Manteiga 
Ioga 
Com ou sem 
sal, unidade 
c/ 500g 

Fralda prática 
Turma dos 
Anjinhos
Diversos 
tamanhos

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

Cerveja Brahma
Lata c/ 473ml 

Amaciante 
Mon Bijou
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

28,99
KG

R$ 14,79
UNID.

R$5,99
PCT.

R$1,65
LATA

R$

1,99
LATA

R$

6,59
UNID.

R$

2,39
UNID.

R$ 1,29
UNID.

R$

5,99
LATA

R$

2,35
PCT.

R$

2,65
LATA

R$

4,99
UNID.

R$

Patinho bovino 
Peça, a partir de: 26,89

KG

R$ 10,59
KG

R$ 18,89
KG

R$

23,90
PCT.

R$

Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Queijo mussarela Ioga
Peça, a partir de:

Filé de tilápia 
congelada Oceani
Pacote c/ 800g

2,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L
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Leite em pó 
Piracanjuba 
Unidade c/ 200g 3,29

UNID.

R$ Arroz parboilizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Feijão-preto 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg2,45

PCT.

R$ 4,99
PCT.

R$

Papel higiênico folha dupla Le Blanc
Embalagem promocional, leve 16 e 

pague 15 rolos c/ 30m

14,69
EMB.

R$

Bombons 
sortidos 
Garoto
Unidade 
c/ 300g 6,89

UNID.

R$

Coxinha 
da asa IQF Seara 
Pacote c/ 1kg

Caixa térmica 
Garden 
Capacidade: 34L

Margarina 
Delicata 
Para cozinhar, 
unidade c/ 3kg11,29

PCT.

R$ 54,90
UNID.

R$ 17,39
UNID.

R$0,89
UNID.

R$

Água 
sanitária Clorito 
Unidade c/ 1L

3,69
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Queijo 
mussarela 
fatiado Aro
Pacote c/ 500g

17,99
PCT.

R$ 11,99
UNID.

R$ 35,90
GARRAFA

R$

32,90
UNID.

R$

17,89
RESMA

R$ 59,90
EMB.

R$

Café Pilão
Pacote c/ 250g

3,59
PCT.

R$

Farinha de trigo 
especial Senhorita 
Pacote 
c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Catchup Tambaú
Unidade c/ 830g

Flocão de 
milho Bomilho
Pacote c/ 500g

Cereal Mucilon
Unidade c/ 230g3,19

UNID.

R$

0,89
PCT.

R$

4,29
UNID.

R$

1,79
PCT.

R$

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

Ervilha Aro
Unidade c/ 200g

Milho verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

Esponja 
multiuso m&k
Embalagem c/ 3 
unidades

Detergente em 
pó Bem-te-vi 
coco
Unidade c/ 2kg

1,59
UNID.

R$ 1,69
UNID.

R$ 0,99
EMB. 

R$ 7,99
EMB. 

R$

7,99
PCT.

R$

Toalha de papel  
folha dupla Snack
Embalagem c/ 2 
rolos c/ 50 folhas Papel de 

alumínio Aro
Embalagem 
c/ 30cm x 
7,5m

Papel de 
alumínio Aro
Embalagem 
c/ 45cm x 
7,5m2,65

EMB.

R$ 1,59
EMB.

R$ 2,49
EMB.

R$

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

179,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

17,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

TODAS AS SANDÁLIAS 
HAVAIANAS

DE DESCONTO
EXCLUSIVO
NO CARTÃO MAKRO10COM

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

R$ 0,00

EM TODAS AS MESAS 
PLÁSTICAS  

DESCONTO
%15

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

EM TODAS AS RAÇÕES 
DE 1KG A 10KG

  

R$ 0,00 unid.
DESCONTO
%30

2
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 23 de janeiro de 2020 a 29 de janeiro de 2020, (Exceto ofertas de 2 e 4 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,79
MAÇO

R$0,79
MAÇO

R$

CEBOLINHA
Maço

COENTRO
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 26/1/2020OFERTAS DE DIAS04

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 24/1/2020OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 29/1/2020OFERTAS DE DIAS07

OFERTAS VÁLIDAS DE 23/1/2020 A 29/1/2020OFERTAS DE DIAS07

TERÇA
DA PADARIA

28/1

0404 07

17,00
EMB.

R$

18,81
UNID.

R$

Hambúrguer 
misto Tony
Embalagem 
c/ 36 unidades 
c/ 56g

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 17,89 emb.

R$ 20,90 unid.

Laranja-pera
Granel

Alface 
crespa
Unidade

1,89
KG

R$

0,99
UNID.

R$
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BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

Limão Taiti
Granel 2,59

KG

R$

Batata-doce rosada
Granel 1,99

KG

R$

Cebola branca
Granel 1,69

KG

R$

Melancia
Granel 0,99

KG

R$

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de:

Flocos 
Ovomaltine 
Chocolate, 
unidade 
c/ 750g

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

Cerveja Schin
Lata c/ 350ml

Cerveja Bohemia
Lata c/ 350ml 

Manteiga de 
garrafa Venturosa
Unidade c/ 100g

Biscoito 
amanteigado 
Jurucutu
Unidade c/ 250g

Biscoito wafer 
Tub-in
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 48g

Energético 
Red Bull
Diversos 
sabores, 
lata c/ 
250ml

Whisky Passport
Garrafa c/ 1L

Amaciante 
concentrado Downy
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 1,5L

Saco para lixo reforçado Dover Roll
Rolo c/ 25 sacos para 100L

Papel A4 
multiuso Report
Resma c/ 500 
folhas

Jogo de ferramentas 
com maleta Western
Embalagem c/ 16 ou 
13 unidades

Manteiga 
Ioga 
Com ou sem 
sal, unidade 
c/ 500g 

Fralda prática 
Turma dos 
Anjinhos
Diversos 
tamanhos

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

Cerveja Brahma
Lata c/ 473ml 

Amaciante 
Mon Bijou
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

28,99
KG

R$ 14,79
UNID.

R$5,99
PCT.

R$1,65
LATA

R$

1,99
LATA

R$

6,59
UNID.

R$

2,39
UNID.

R$ 1,29
UNID.

R$

5,99
LATA

R$

2,35
PCT.

R$

2,65
LATA

R$

4,99
UNID.

R$

Patinho bovino 
Peça, a partir de: 26,89

KG

R$ 10,59
KG

R$ 18,89
KG

R$

23,90
PCT.

R$

Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Queijo mussarela Ioga
Peça, a partir de:

Filé de tilápia 
congelada Oceani
Pacote c/ 800g

2,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L
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Leite em pó 
Piracanjuba 
Unidade c/ 200g 3,29

UNID.

R$ Arroz parboilizado 
T2 Pop
Pacote c/ 1kg

Feijão-preto 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg2,45

PCT.

R$ 4,99
PCT.

R$

Papel higiênico folha dupla Le Blanc
Embalagem promocional, leve 16 e 

pague 15 rolos c/ 30m

14,69
EMB.

R$

Bombons 
sortidos 
Garoto
Unidade 
c/ 300g 6,89

UNID.

R$

Coxinha 
da asa IQF Seara 
Pacote c/ 1kg

Caixa térmica 
Garden 
Capacidade: 34L

Margarina 
Delicata 
Para cozinhar, 
unidade c/ 3kg11,29

PCT.

R$ 54,90
UNID.

R$ 17,39
UNID.

R$0,89
UNID.

R$

Água 
sanitária Clorito 
Unidade c/ 1L

3,69
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

Queijo 
mussarela 
fatiado Aro
Pacote c/ 500g

17,99
PCT.

R$ 11,99
UNID.

R$ 35,90
GARRAFA

R$

32,90
UNID.

R$

17,89
RESMA

R$ 59,90
EMB.

R$

Café Pilão
Pacote c/ 250g

3,59
PCT.

R$

Farinha de trigo 
especial Senhorita 
Pacote 
c/ 1kg

2,39
PCT.

R$

Catchup Tambaú
Unidade c/ 830g

Flocão de 
milho Bomilho
Pacote c/ 500g

Cereal Mucilon
Unidade c/ 230g3,19

UNID.

R$

0,89
PCT.

R$

4,29
UNID.

R$

1,79
PCT.

R$

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

Ervilha Aro
Unidade c/ 200g

Milho verde 
Predilecta
Unidade c/ 200g

Esponja 
multiuso m&k
Embalagem c/ 3 
unidades

Detergente em 
pó Bem-te-vi 
coco
Unidade c/ 2kg

1,59
UNID.

R$ 1,69
UNID.

R$ 0,99
EMB. 

R$ 7,99
EMB. 

R$

7,99
PCT.

R$

Toalha de papel  
folha dupla Snack
Embalagem c/ 2 
rolos c/ 50 folhas Papel de 

alumínio Aro
Embalagem 
c/ 30cm x 
7,5m

Papel de 
alumínio Aro
Embalagem 
c/ 45cm x 
7,5m2,65

EMB.

R$ 1,59
EMB.

R$ 2,49
EMB.

R$

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

179,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

17,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

TODAS AS SANDÁLIAS 
HAVAIANAS

DE DESCONTO
EXCLUSIVO
NO CARTÃO MAKRO10COM

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

R$ 0,00

EM TODAS AS MESAS 
PLÁSTICAS  

DESCONTO
%15

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo).

EM TODAS AS RAÇÕES 
DE 1KG A 10KG

  

R$ 0,00 unid.
DESCONTO
%30

2
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Seguindo uma Medida Provi-
sória assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, o seguro desemprego 
de 2020 sofrerá taxação de 7,5% 
para auxiliar o programa Verde e 
Amarelo, que visa dar assistência 
à contratação de jovens entre 18 a 
29 anos. 

Por este motivo, o benefício 
deverá sofrer algumas mudanças. 
Um dos objetivos desta medida é 
que o valor usado em amparo às 
pessoas  impossibilitadas de traba-
lhar por um período comece a con-
tar em benefícios, como no cálculo 
da aposentadoria, por exemplo.

QUEM TEM DIREITO AO
SEGURO-DESEMPREGO?

O seguro-desemprego é direi-
to de todo trabalhador formal, ou 
seja, aquele que tem carteira assi-
nada, que não tenha sido demitido 
por justa causa. Pessoas resgata-
das de condições análogas à escra-
vidão também podem requerer o 
benefício. Assim como pescadores 
profissionais durante o período de 
defeso – a época em que a pesca é 
proibida ou controlada.

REGRAS DO 
SEGURO-DESEMPREGO

Em todos os casos, o requerente 
não pode ser beneficiário da Previ-
dência, com exceção de auxílio-a-
cidente e pensão por morte. Além 
disso, deve provar que não possui 
renda suficiente para o sustento 
da família caso não tenha acesso 
ao seguro-desemprego. Pescadores 
profissionais precisam comprovar 
que se dedicaram só a essa ativida-
de durante o ano antecedente. Os 
trabalhadores domésticos formais 
também têm acesso ao valor desde 
que sejam contribuintes individu-
ais da Previdência Social, tendo 

recolhido, no mínimo, 15 vezes pa-
ra o FGTS e o INSS no período em 
questão.

QUANTO TEMPO É PRECISO TER 
TRABALHADO PARA RECEBER 
SEGURO-DESEMPREGO?

A Lei Federal 13.134/15 deter-
mina que é necessário ter trabalha-
do pelo menos 12 meses no último 
um ano e meio para solicitar o 
benefício pela primeira vez. A ex-
ceção são os trabalhadores domés-
ticos, que precisam ter exercido 
exclusivamente a função durante 
15 meses dos 24 que antecederam 
a dispensa. A medida alterou as 
regras de uma regulação anterior, 
de 1990, que estabelecia um tempo 
mínimo de seis meses de trabalho.

VALOR DO SEGURO-DESEMPREGO
Faixas de salário médio:  Regra 

de cálculo do valor da parcela de 
seguro-desemprego 

Acima de R$ 2.551,96: O valor 
da parcela será de R$ 1.735,29, in-
variavelmente

De R$ 1.531,03 a R$ 2.551,96: 
O que exceder a R$ 1.531,02 mul-
tiplica-sepor 0,5 (50%) e soma-se a 
R$ 1.224,82

Até R$ 1.531,02: Multiplica-se 
o salário médio por 0,8 (80%)

NÚMERO DE PARCELAS DO SEGU-
RO-DESEMPREGO

A quantidade de parcelas do 
benefício varia de três a cinco pa-
gamentos com base no tempo de 
vínculo empregatício.

COMO DAR ENTRADA NO
SEGURO-DESEMPREGO

O requerimento pode ser feito 
nas Superintendências Regionais 
do Trabalho e Emprego (SRTE) e 
nas unidades do Sistema Nacional 

de Emprego (SINE). Também pode 
ser feito pelo Portal Emprega Bra-
sil. Nesse caso, o trabalhador deve 
agendar o atendimento presencial 
para confirmar o cadastro.

ONDE SACAR O
SEGURO-DESEMPREGO

Para rentistas da Caixa Eco-
nômica Federal, as parcelas são 
depositadas na Conta Poupança 
ou conta Caixa Fácil desde que a 
conta seja individual e possua sal-
do e movimentação. Com o Cartão 
Cidadão, que tenha senha cadas-
trada, é possível fazer o saque em 
unidades lotéricas, Corresponden-
te Caixa Aqui e terminais de au-
toatendimento desse banco. Para 
quem não possui o Cartão Cidadão, 
também é possível fazer o resgate 
na boca do caixa.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA SOLICITAR O
SEGURO-DESEMPREGO

Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; Comprovante de 
inscrição no PIS/PASEP; Reque-
rimento de seguro desemprego e 
comunicação de dispensa impresso 
pelo empregador; Termo de resci-
são do contrato de trabalho (TRCT) 
acompanhado do termo de quita-
ção de rescisão do contrato de tra-
balho ou do termo de homologação 
de rescisão do contrato de traba-
lho; Documentos de levantamento 
dos depósitos no FGTS ou extrato 
comprobatório dos depósitos; CPF; 
Carteira de identidade ou certidão 
de nascimento ou certidão de ca-
samento; ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), no prazo de va-
lidade; ou passaporte; ou certifica-
do de reservista; comprovante dos 
2 últimos contracheques ou recibos 
de pagamento.

seguro-desemprego

Saiba quem tem direito,
quais as regras e como sacar o

Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
O Presidente da ACASA ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO AGROPECUARIO DO  SEMI-ARIDO,  
o Sr. Weverton Bezerra da Costa  Convoca todos os sócios da referida entidade para participar 
da Assembleia Geral Ordinária onde será feita a eleição da nova diretoria da referida entidade 
acima citada, que acontecerá no próximo dia 31 de janeiro de 2020, a partir da 18:00  na RE-
NOVARE situada no endereço: Rua Amélia Marinho, 1907 – Nova Betânia CEP 59600-970, no 
município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
08 de janeiro de 2020.

Weverton Bezerra da Costa   -   Presidente da ACASA

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

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

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

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

PROCESSO Nº. 1001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CPL
Edilson Francisco do Nascimento 
Serrinha/RN, 22 de janeiro de 2020. 

O MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN, através do Presidente da CPL, torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS , objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS (REPAROS) NA QUADRA 
PERTENCENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL JOAO PAULO I, às 09h00min do dia 12/02/2020, com 
endereço na Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro. Informações na sede da Prefeitura no setor da 
CPL (Edital disponível em PDF – Trazer pendrive ou solicitar se identificando, pelo email 
serrinha.rn.licitacoes@gmail.com).
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Evite misturar amizade com dinheiro, 
pois pode sair no prejuízo. Mostre sua 
competência no trabalho, mas sem revelar 
demais os seus planos. Fique atenta a 
qualquer oportunidade de promoção e deixe 
claro que pode assumir novos desafios. 

A fase é de sorte, mas as coisas não vão 
cair do céu. Você deve usar todo seu 
talento e trabalhar duro para conquistar 
o que deseja. Faça a sua parte e verá 
os resultados. Bom astral para serviços 
caseiros e para tomar decisões.

O Sol estimula sua carreira e indica 
uma fase de realizações, mas as coisas 
podem não acontecer com a pressa 
que você espera, por isso, controle sua 
impaciência. Você terá muita facilidade 
para aprender coisas novas.

Tensões vão rondar o convívio com a 
família ou uma sociedade de trabalho. 
Ainda bem que Lua e Vênus vão facilitar 
o diálogo e o entendimento. Seja gentil 
e aposte na simpatia ao lidar com as 
pessoas.

O dia pode trazer mudanças e imprevistos. 
Procure se concentrar bem nas tarefas e 
adiantar o serviço para se sair bem nos 
momentos de tensão. Em casa, bom dia 
para dar uma geral nas suas coisas e 
descartar tudo que não usa mais. 

A fase é lucrativa para o seu signo e você 
pode ganhar uma boa grana com algum 
artesanato, comida ou algo feito em 
casa. Terá muita facilidade para vender e 
negociar coisas. No emprego, cuidado com 
mal-entendidos e fofocas. 

Você pode romper uma falsa amizade 
ou uma parceria que não tem dado os 
resultados esperados. Mas as parcerias 
que funcionam vão seguir firmes e 
fortes e trocar experiências com os 
colegas será muito produtivo. 

Você pode ter boas oportunidades de 
ganhar dinheiro, mas deverá usá-lo com 
sabedoria. Explore seus talentos e os 
pontos fortes do seu signo para brilhar 
no trabalho e conquistar as coisas que 
deseja.

repare-se para um dia de muito trabalho. 
Aposte na disciplina e na organização para 
dar conta das tarefas. Você também pode 
ter que lidar com mudanças e imprevistos. 
Conflitos vão rondar uma sociedade: tenha 
paciência e jogo de cintura. 

Seu trabalho vai fluir melhor se puder 
ficar mais quieta no seu canto, longe de 
barulho e agitação. Concentre-se nas 
tarefas mais importantes e lucrativas. 
É hora de observar mais e falar menos: 
confie na sua intuição. 

Cuidado para não mergulhar demais no 
trabalho e acabar sobrecarregando a sua 
saúde: saiba equilibrar as coisas. Fora 
isso, este deve ser um dia de muita sorte, 
alegria e criatividade para você. Una-se 
aos colegas e estimule a cooperação.

As parcerias estão estimuladas e você 
pode contar com os colegas para atingir 
as metas em comum no emprego. Mas 
cuidado para não revelar um segredo sem 
querer, pois isso pode sérios problemas. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Vitória assume o caso de Belizário. Lurdes implora para que Vitória ajude Magno. A ocupação 
da escola termina, e Eunice retoma suas atividades diante da reprovação dos alunos. Álvaro 
conclui que Lurdes roubou o documento de sua pasta para ajudar Camila. Thelma sofre com as 
dificuldades para sustentar o restaurante. Carol decide voltar a morar com Natália. Camila volta 
para casa. Ryan é convidado para ir ao programa de Luciano Huck. Leila visita Magno. Penha 
questiona Leila sobre a denúncia de Magno. Álvaro e Lurdes se enfrentam. 

AMOR DE MÃE

Inês se irrita com Shirley e Carlos tenta acalmar a namorada. Todos se desesperam ao ver Zeca como 
homem-bala. A festa de Inês acaba e Afonso se entristece. Justina se afasta da família e percorre os 
bastidores do circo. Afonso e Inês não aceitam conversar com Shirley. Justina se perde no circo e se 
apavora ao encontrar com o palhaço. Shirley vai ao quarto de Inês. Olga proíbe Zeca de performar 
como homem-bala novamente. Candoca se oferece para ir a São Paulo com Adelaide. Afonso reclama 
da presença de Shirley. Carlos tenta convencer Inês a conversar com Shirley. 

ÉRAMOS SEIS

O resumo dos capítulo não foi divulgados pela emissora.

Poliana reencontra João e conta a ele todo o ocorrido. Filipa escuta parte da conversa e 
descobre que eles estão escondendo algo de Bento. Marcelo encontra Pendleton e Luisa 
na exposição de Glória e eles se desentendem. Roger faz a cabeça de Marcelo contra 
Luisa. Guilherme descobre que Carla tem dois celulares e fica desconfiado da menina. 
Filipa pressiona João para que ele conte seu segredo a ela. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Um levantamento da Junta 
Comercial do Rio Grande do Nor-
te (Jucern) revela que a abertura 
de novas empresas no período 
entre 2018 e 2019 teve um cres-
cimento só comparável aos regis-
trados entre 2009 e 2010 e entre 
2011 e 2013, durante os governos 
Lula e Dilma Rousseff.

De 6.690 empresas abertas 
em 2018, o número passou para 
7.751 no ano passado. O aumento 
foi de 15,8%, segundo a Jucern. 
Segundo o presidente do órgão, 
Carlos Augusto Maia, a expec-
tativa é que, nos dois primeiros 
meses deste ano, o crescimento 
na abertura de novas empresas 
ultrapasse em 20% a alta no mes-
mo período do ano passado. “Se 
isso não for um sinal, mesmo que 
tênue, de recuperação econômica, 
não sei o que é”, diz ele. 

Nos bons tempos do final do 
governo Lula e começo da admi-
nistração de Dilma, os números 
de abertura de novas empresas 
eram eloquentes, de acordo com 
o mesmo levantamento da Junta 
Comercial: em 2009, mais de 8,4 
mil empresas foram abertas no 
Estado, com um aumento no ano 
seguinte, 2010, para 9,5 mil no-
vas empresas.

Desde então, porém, com ex-
ceção de algumas recuperações 
pontuais aqui e ali, as quedas 
foram contínuas, especialmente 
depois do impeachment da então 
presidente Dilma Rousseff, entre 
2015 e 2016, período em que o nú-
mero de novas empresas no RN 
caiu de 7.297 para 6.668 por ano.

“Esse crescimento em especial 
agora pode ser debitado na conta 
do presidente Bolsonaro, uma vez 
que, junto ao trabalho de uma dé-
cada da RedeSim, foi neste gover-
no que se aboliram por completo 
os custos para se fechar uma em-
presa no Brasil”, resume Carlos 
Augusto Maia.

A Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Lega-
lização de Empresas e Negócios, 
mais conhecida como Redesim, é 
um sistema integrado que permi-
te a abertura, fechamento, alte-
ração e legalização de empresas 
em todas as Juntas Comerciais 
do Brasil, simplificando procedi-
mentos e reduzindo a burocracia 
ao mínimo necessário. “Hoje, por 
conta dessa evolução, é possível 
abrir uma nova empresa em 25 
segundos no RN”, lembra Carlos 
Augusto.

Dentro de um princípio de 
presunção da boa-fé dos empre-
endedores, seguindo o que pede 
o formulário, diz Carlos Augusto, 
“ficou infinitamente mais fácil 
abrir uma empresa, sem aquela 
peregrinação por certidões que 
havia antigamente, gerando pa-
pelada e perda de tempo”.

Os dados da Jucern assinalam 
que o saldo positivo entre abertu-
ra e fechamento de empresas se 
manteve positiva nos dois semes-
tres de 2018 e 2019, com uma 
significativa ampliação no segun-
do semestre, quando a diferença 
cresceu mais de 10 vezes. Passou 
de 96 para 1.285.

Ainda segundo o levantamen-
to, o setor de serviços continua li-
derando os tipos de negócio mais 
abertos e menos fechados no RN. 
Em 2019, foram abertos no es-
tado 3.785 estabelecimentos de 
serviço, contra 2.823 de comércio 
e 1.040 industriais.

Já o setor que mais fechou 
as portas foi o do comércio, com 
2.438 baixas.

Em dezembro do ano passado, 
o RN tinha 104.296 empresas ati-
vas: 8.189 empresas de pequeno 
porte, 70.275 micro empresas e 
25.836 empresas normais. Além 
disso, há ainda o registro de 
140.907 micro empreendedores 
individuais (MEIs).

RN tem alta de 15% 
na abertura de novas 
empresas em 2019

Negócios

Junta Comercial do Estado somou 7.751 novos negócios ao 
longo de  2019; Estado contabiliza mais de 104 mil empresas

Presidente da Junta Comercial, Carlos Augusto Maia: “sinal de recuperação econômica”

José Aldenir / Agora RN



QUINTA-FEIRA, 23.01.2020Zapping12

“Fora de Hora” foi uma completa decepção

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

Canal 1
A expectativa e barulho criados levaram a 

todos esperar muito mais do “Fora de Hora”. Ou, 
pelo menos, alguma coisa mais interessante e di-
vertida.

Só que nada. Em sua estreia, terça-feira, na 
Globo, o programa foi inteiramente ruim. Sem 
graça do começo ao fim.

Do “Fora de Hora”, o mínimo que podia se exi-
gir era algo próximo ou na linha e altura do “Tá no 

Ar”, do Marcelo Adnet, exibido até o ano passado.
Mas não. O que se viu foi mais um programa 

apresentado como humorístico, mas absoluta-
mente sem graça. E sem nada. A TV Camandu-
caia não chegaria a tanto.

O bom da história é que a sua duração vai pou-
co além de 20 e poucos minutos.

Um tempo relativamente curto, até para quem 
se viu obrigado a pagar algum pecado.

PONTO 1
Pelas redes sociais e até por 

quem viveu mais intensamente 
os seus bastidores, percebe-se que 
“Bom Sucesso” chegar ao fim, tão 
coberta de glórias, não foi mais 
uma obra do acaso.

Primeiro, destaque-se, a qua-
lidade do texto de Rosane Svart-
man e Paulo Halm.

PONTO 2
Assim como no futebol, que 

todo time precisa começar por um 
bom goleiro; toda novela, com uma 
boa história. E “Bom Sucesso” 
contou a dela da melhor maneira 
possível.

Mas como conjunto de tra-
balho, poucas vezes se viu uma 
equipe trabalhando tão junta, em 
completa harmonia e na mesma 
direção. Deu nisso: um dos maio-
res sucessos recentes na faixa das 
19h.

DATA MARCADA
Vai começar no dia 3 de feve-

reiro o canal do Fábio Pannunzio, 
a TV Democracia, montada e or-
ganizada para surpreender muita 
gente.

Olha o time: Barbara Gan-
cia, Luciana Liviero, Mona Dorf, 
Florestan Fernandes, Chico Mal-
fitani, Juliana Fratini e Antonio 
Roche.

TEM MAIS
A TV Democracia, como toda 

TV que se preza, também terá os 
seus correspondentes internacio-
nais.

São eles: Jamil Chade na Suí-
ça, Willian Corrêa e Eleonora Pas-
choal nos Estados Unidos. Será 
uma TV com 12 horas de progra-
mação diária, a partir das 7h da 
manhã.

n “Segunda volto com 
tudo!”. Aviso de Silvia 
Poppovic, que está afastada 
do “Aqui na Band” em 
função de uma cirurgia 
estética.

n No próximo sábado, com-
pleta 1 ano do rompimento 
da barragem de Brumadi-
nho, que provocou a morte 
de mais de 250 pessoas...

n ... Será celebrada uma 
missa campal em memória 
das vítimas, no centro da 
cidade...

n ... E a TV Aparecida vai 
transmitir.

n Depois da correria no 
“Encontro” e “É de Casa”, 
Patrícia Poeta terá um pe-
ríodo regulamentar de des-
canso...

n ... Nesta sua folga na Glo-
bo, vai para Noronha.

n O apresentador e you-
tuber Matheus Mazzafera 
participará como comen-
tarista fixo do Grammy 
Awards 2020, nas redes 
sociais da TNT.

n Na terça-feira teve a reu-
nião geral na Rede TV!...

n ... Por tudo que foi falado 
e colocado o mundo vai vi-
rar do avesso nesses próxi-
mos tempos...

n ... Globo, SBT, Record... 
que se cuidem...

n  ... A propósito: seria con-
veniente também, nem uma  
pausa das elucubrações, 
dar uma olhadinha para os 
próprios interiores...

Bate-Rebate

C´est fini
No dia de ontem, a taça da 

Copa do Nordeste, conhecida 
como “Orelhuda”, e a mascote 
da competição, batizada de Ze-
ca Brito, visitaram os estúdios 
do Fox Sports. No próximo 
sábado, o canal transmite com 
exclusividade a partida entre 
Sport e CSA, a partir de 18h, 
com narração de Téo José e 
comentários de Leandro Que-
sada e Carlos Simon. O pré-jo-
go, às 17h30, ficará a cargo de 
Abel Neto.

Victor Pollak/TV Globo

ESTREIA DO BBB20
A estreia do “Big Brother 

Brasil 20”, na terça, registrou 
25 pontos de audiência e 45% 
de participação em São Paulo, 
um aumento de 7 pontos na 
comparação com a faixa das 
últimas quatro terças-feiras e 3 
pontos a mais que a estreia do 
BBB 19.

No Rio de Janeiro, 28 pon-
tos e 46% de participação, um 
crescimento de 10 pontos na 
mesma comparação com a fai-
xa e de 3 pontos quando em 
relação à estreia da última 
edição.

PARCERIA
Liberada pela TV Gazeta, 

Regina Volpato, do “Mulheres”, é 
a entrevistada de Daniela Albu-
querque no “Sensacional” nesta 
quinta, na Rede TV!, a partir das 
22h45.

As duas, que trabalharam jun-
tas no extinto “Manhã Maior”, em 
2011, na Rede TV!, relembraram 
momentos do programa e da con-
vivência diária no canal.

CASO DE POLÍCIA
A ação dos hackers virou um tormento na vida de muitos. O noticiário está aí. E das emissoras de TV 

também.
Na segunda-feira, grupos da Globo-SP, de WhatsApp, precisaram ser desativados porque o celular de uma 

editora foi hackeado. Houve a necessidade de excluir a jornalista de todos os grupos. Um pandemônio.

SAUDADE
Em relação ao atual momento da Teledramaturgia da Record, com a tensão na ordem do dia, um funcio-

nário do Complexo Casablanca resgatou um momento importante.
Diz ele que “Os Dez Mandamentos” foi um grande sucesso, entre outros motivos, porque não havia inter-

ferência na rotina de trabalhos. Os tempos eram outros.   

GRAVADO
Na virada do sábado 

para domingo, 0h30, 
no SporTV, vai ao ar 
o “Grande Círculo”, 

recebendo o presidente do 
Santos, José Carlos Peres, 

como convidado.
Apresentação de Milton 

Leite, com as participações 
de Bárbara Coelho, Cleber 

Machado, Maurício 
Noriega, Rodrigo Capelo, 

Xico Sá e Alex Sabino.

PEDRA DE TROPEÇO
As interferências 

religiosas na dramaturgia 
da Record, entre autores, 
já fizeram três vítimas: 

Vivian de Oliveira, Gustavo 
Reiz e agora Emílio 

Boechat. Os dois últimos 
em “Gênesis”, que ainda 

nem estreou.
Resta saber quem será 

o próximo. Essa mistura 
TV x Igreja, como se vê, é 

das mais indigestas.

Divulgação
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Sobrevivente do incêndio que 
vitimou dez garotos da base do 
Flamengo, alojados em contêine-
res no Centro de Treinamento do 
Ninho do Urubu, em fevereiro de 
2019, o meia Felipe Cardoso fez 
um longo desabafo em suas redes 
sociais após ser dispensado recen-
temente do clube por telefone. O 
garoto relembrou os colegas mortos 
e criticou a postura do clube cario-
ca. “Após refletir muito, cheguei 
à conclusão de que somos apenas 
números para muitos”.

Ele foi firme com o Flamengo e 
sua diretoria.”Aprendi mais uma 
dura lição da vida em busca deste 
sonho (de ser jogador de futebol) ao 
ser liberado pelo Flamengo, no dia 
13/01/2020 por telefone. Não en-
tendi e chorei, gritei, culpei tudo e 
todos, não quis falar com ninguém 
por um período, a dor foi gigante 
em meu peito”, diz trecho do texto 
postado por Felipe Cardoso.

“Após refletir muito, cheguei 
à conclusão de que somos apenas 
números para muitos. Ninguém 
enxerga que somos jovens/adoles-
centes buscando uma vida melhor 
para nossas famílias, dia a dia 
longe de casa, cada um com seus 
problemas e dificuldades pensando 
se nossos irmãos têm o que comer, 
se nossas mães estão bem, se nos-
sos pais continuam firmes e fortes 
no trabalho em busca do sustento 
da casa, se nossos amigos sentem 
nossa falta e se torcem por nós”, 
desabafou o jovem atleta.

Além de Felipe, de 16 anos, 
Wendel Alves, João Vitor Gasparin 
Torrezan, Naydjel Callebe e Caike 
Duarte Pereira da Silva também 
não tiveram seus vínculos reno-
vados com o rubro-negro. O Vasco 
ofereceu aos garotos, entre 14 e 16 
anos, um período de testes para 
que eles sejam avaliados e, possi-
velmente, contratados. Os garotos 

ainda não se manifestaram sobre o 
convite, mas devem aceitá-lo.

Em dezembro de 2019, o Fla-
mengo foi condenado a pagar pen-
são mensal no valor de R$ 10 mil 
a cada uma das famílias dos dez 
jovens mortos no incêndio de 2019, 
em Vargem Grande, zona oeste do 
Rio de Janeiro. A decisão, em cará-
ter liminar, atende a um pedido da 
Defensoria Pública e do Ministério 
Público do Estado do Rio, em pro-
cesso em curso na 1ª Vara Cível da 
Barra da Tijuca.

Além dos familiares dos jovens 
mortos - Arthur Vinícius, Bernar-
do Pisetta, Pablo Henrique, Vitor 
Isaías, Gedson Santos, Áthila Pai-
xão, Christian Esmério, Rykelmo 
Viana, Jorge Eduardo dos Santos e 
Samuel Thomas -, o Flamengo teve 
de incluir na sua folha de paga-
mento dos próximos anos mais ou-
tros três atletas feridos no acidente 
do incêndio. Dispensado no Fla, Felipe publicou um texto como desabafo em suas redes sociais

Sobrevivente de incêndio critica Flamengo 
após dispensa: “Somos apenas números”
Jovem  de 16 anos desabafou em suas redes sociais após o Flamengo dispensar por telefone, cinco atletas sobreviventes 
da tragédia no Ninho do Urubu. Vasco convidou todos os jogadores dispensados para ir ao clube para realizar um teste

Desabafo

Reprodução / Instagram

A Fórmula 1 abriu nesta quarta-
-feira um leilão virutal para destinar 
dinheiro às vítimas dos incêndios 
florestais na Austrália, país-sede da 
primeira etapa da próxima tempora-
da, em 15 de março. A organização 
da categoria colocou à venda em um 
site itens de uso pessoal dos pilotos, 
como capacetes, macacões e luvas, 
assim como vagas para dar uma vol-
ta de Safety Car e visitar a sala de 
controle do GP. 

Ao todo, quatro entidades fo-
ram selecionadas para receber os 
recursos do leilão. Entre os itens 
para a compra, estão o par de luvas 
e os sapatos utilizados pelo austra-
liano Daniel Ricciardo no ano pas-
sado, o capacete que o dinarmar-
quês Kevin Magnussen usará na 
corrida de abertura e os macacões 
de 2019 de Alexander Albon, Max 
Verstappen, Romain Grosjean e 
Daniil Kvyat.

 O GP de Austrália, em Albert 
Park, terá também no leilão uma 
série de oportunidades para encon-
tros com pilotos e personalidades. 
Os interessados vão poder conver-
sar e tirar fotos com dez dos 20 
competidores do grid, incluindo o 
hexacampeão mundial Lewis Ha-

milton. Os fãs da Fórmula 1 terão 
a chance de acompanhar parte da 
prova de dentro da sala dos comis-
sários e de jantar com o diretor da 
categoria, Ross Brawn.

 Uma das oportunidades mais 
interessantes será no domingo da 
corrida. Quem vencer o leilão da 

“volta na pista” terá a oportunida-
de de pegar carona no Safety Car 
nas apresentações que antecedem 
a largada da prova. Duas equipes 
da Fórmula 1, McLaren e Renault, 
colocaram ainda pacotes para visi-
tas às suas fábricas. O leilão está 
aberto no site da categoria. A oferta 
da “volta” vai até 9 de fevereiro. Já 
no caso das peças, o prazo termina 
em 16 de fevereiro.

 Antes do anúncio do leilão, 
Lewis Hamilton informou que do-
aria o equivalente a R$ 2,1 milhões 
para ajudar animais, voluntários 
e bombeiros dos incêndios na Au-
trália. Fora a Fórmula 1, o tênis 
também se mobilizou para ajudar 
as vítimas dos incêndios florestais 
do país. Na semana passada, antes 
do início do Aberto da Austrália, 
os principais tenistas do mundo se 
reuniram em um evento promocio-
nal e arrecadaram R$ 14 milhões.

Itens como capacetes, macacões e até luvas foram colocados para lserem leiloados

F1 lança leilão com itens usados por pilotos 
para ajudar vítimas de incêndios na Austrália

Atitude

Getty Images

O volante Ralf assinou 
nesta quarta-feira rescisão de 
contrato com o Corinthians. 
O jogador já havia sido infor-
mado que estava fora dos pla-
nos do técnico Tiago Nunes 
para a temporada. O clube 
confirmou o encerramento 
do vínculo e agradeceu ao jo-
gador pelos 437 jogos, 10 gols 
e oito títulos com a camisa 
alvinegra.

Ralf tinha contrato até o 
final do ano e agora está li-
vre para negociar com outra 
equipe sem qualquer custo. 
Segundo o Corinthians, hou-
ve “um comum acordo para 
uma rescisão contratual ami-
gável”, isto para não afetar a 
boa relação do clube alvinegro 
com o atleta, ídolo no clube.

Corinthians 
confirma rescisão 
de contrato com o 
volante Ralf 

Saída
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A AGRICOLA SALUTARIS LTDA, CNPJ/MF n° 09.133.731/0002-60, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Operação Nº 2018-128559/TEC/LO-0296, com prazo de validade até 02/01/2026,em 
favor de um projeto de agricultura irrigada em uma área de 144,91 ha, localizado Sítio Santo 
Antônio, Zona Rural – Município de Afonso Bezerra/RN.

JOSIMARIO RAIMUNDO DA CUNHA                   
Sócio Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ANISIO JOAO DE LIMA SOUZA, CPF/MF n° 286.173.204-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação Nº 2017-116229/TEC/LRO-0242, com prazo de validade 
até 15/01/2022 ,em favor do projeto de agricultura não irrigada de cultivo de cana de açúcar, com 
48,0 hectares, localizada na Fazenda Santo Agostinho, Zona Rural, Arez/RN. 

ANISIO JOAO DE LIMA SOUZA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A NACIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n° 08.958.069/0001-34 
, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia para a Construção do Shopping Assu, 
localizada na Avenida Augusto Severo, Centro – Assu/RN.

José Junior Maia Rebouças
Representante Legal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(vinte) dias
O (A) Dr(a). Elane Palmeira de Souza, Juiz(a) de Direito em substituição legal da 20ª Vara Cível, 
na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta 
Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0827535-
12.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: WONG KOK YEN (DAVE) contra EXECUTADO: 
ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA , sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOU-
SE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, , ANTHONY JON DOMIN-
GO ARMSTRONG EMERY CPF: 017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 
051.386.034-77 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de 
R$95.169,40, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do 
valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 
10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de 
advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando AD-
VERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atenta-
tório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar 
depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e 
requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia 
será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA 
DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico , digitei e conferi.

Natal, 20 de julho de 2018
Elane Palmeira de Souza - Juíza de Direito

Processo: 0827535-12.2016.8.20.5001
Exequente: WONG KOK YEN (DAVE)
Executado: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO AR-
MSTRONG EMERY, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL

Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias
O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 2 0 ª V a r a C í 
v e l , n a f o r m a d a l e i , e t c .
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secre-
taria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo nº 0827005-08.2016.8.20.5001, 
proposta pelos EXEQUENTES: SUN CAI LING, AMERLINE contra EXECUTADOS: ECOHOUSE 
BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY, GABRIE-
LA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONS-
TRUCOES LTDA - ME(CNPJ: 14.049.723/0001-90), ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY(CPF: 017.454.496-04), GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA(CPF: 051.386.034-77), para 
que: cumpram a obrigação para a entrega de coisa certa, no prazo de 15(quinze) dias, ou seja, para 
satisfazer a obrigação consistente na entrega da(s) unidade(s) habitacional(is) CNC122, lote(s) LC-
NC122, no empreendimento Residencial Casa Nova, situado na Rua Projetada, s/n, Lote 0, G-03 
Centro, Extremoz/RN, ou para, querendo, opôr embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) 
dias, em conformidade com o art. 915 do CPC. O descumprimento da ordem judicial ensejará multa 
diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência a partir da citação do executada, con-
forme disciplina do art. 806, §1º do CPC. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro 
do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de 
penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios 
será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reco-
nhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de corre-
ção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em 
caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, MARISE LEITE 
DE SOUZA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.

Natal, 6 de fevereiro de 2019.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito

Processo: 0827005-08.2016.8.20.5001
Exequente: SUN CAI LING, AMERLINE
Executado: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO AR-
MSTRONG EMERY, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA

Em uma semana movimenta-
da, o Flamengo confirmou nesta 
quarta-feira, 22, mais um reforço 
para a nova temporada. Trata-se 
do volante Thiago Maia. O jogador 
de 22 anos foi contratado por em-
préstimo junto ao Lille, da França, 
até o meio do próximo ano. Ele é 
o quarto reforço da equipe para 
2020.

“Viagem para o Rio? Tá ok! 
Exame médico? Também tá ok! 
Contrato? Também tá ok? Thiago 
Maia é do Mengão? Tá mais que 
ok!”, anunciou o próprio jogador, 
em vídeo publicado nas redes so-
ciais do Flamengo. “Estou muito 
feliz e na torcida para que o casa-
mento com a Nação seja perfeito. 
Não vai faltar comprometimento 
dentro de campo. Vou trabalhar 
muito para dar alegria para a 
torcida”, afirmou.

Ao fazer o anúncio oficial, o clu-
be carioca destacou que o jogador 
voltou da Europa para “realizar 
um sonho” no Brasil. “Ele veio da 
França para finalmente realizar o 
sonho de vestir o Manto e cantar 
ao mundo inteiro a alegria de ser 
rubro-negro!”, disse o clube, nas 

redes sociais. “Estou realizando 
meu sonho e também da minha 
família. Espero que possa dar 
muito certo e que neste ano a gen-
te consiga muitas coisas boas para 
o Flamengo”, confirmou o jogador.

Thiago Maia foi revelado pelo 
Santos e se destacou em solo na-
cional com camisa da equipe pau-
lista entre 2014 e 2017, quando foi 
negociado com o Lille. Pelo time 
brasileiro, participou das conquis-

tas do Campeonato Paulista de 
2015 e 2016. E esteve na campa-
nha vitoriosa da seleção brasileira 
nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Thiago Maia é o quarto reforço 
do Flamengo para a nova tempo-
rada. Antes dele, o clube contratou 
os atacantes Pedro Rocha e Micha-
el e o zagueiro Gustavo Henrique. 
O clube carioca ainda deve anun-
ciar nos próximos dias mais um 
atacante, Pedro, ex-Fluminense.

Thiago Maia foi anunciado oficialmente na quarta, 22, após acordo ser confirmado

Flamengo confirma chegada
por empréstimo de Thiago Maia
Volante é o quarto reforço do Flamengo para esta temporada. No anúncio, 
o clube relatou a contratação como a realização de um sonho do jogador

Mais um reforço

Alexandre Vidal / Flamengo

O técnico Jürgen Klopp des-
cartou nesta quarta-feira negociar 
qualquer jogador do Liverpool na 
atual janela de transferências. 
Além de garantir os medalhões da 
equipe, ele assegurou a permanên-
cia do atacante reserva Xherdan 
Shaqiri, então cotado para ser em-
prestado neste início de ano.

“Não é uma questão específica 
sobre Shaqiri ou outro jogador. 
É uma questão a respeito de todo 
mundo. Temos que manter nos-
so elenco para resolver os nossos 
problemas em vez de resolver os 
problemas dos outros times”, disse 
o treinador, preocupado com a se-
quência de jogos da equipe nesta 
altura da temporada.

Além de defender a liderança 
do Campeonato Inglês e o título da 
Liga dos Campeões, a equipe ingle-
sa disputa a Copa da Inglaterra. Já 
foi eliminado da Copa da Liga In-
glesa e competiu ainda no Mundial 
de Clubes da Fifa, em dezembro, o 
que ampliou o desgaste da equipe, 

em razão dos jogos e também da 
viagem até o Catar.

Por causa do Mundial, Klopp 
precisou mandar a campo na Copa 
da Liga uma equipe recheada de 
reservas e garotos em dezembro. O 
time acabou sendo eliminado com 
uma goleada de 5 a 0 diante do As-
ton Villa. “Durante a maior parte 
de dezembro e janeiro, tivemos um 

banco de reservas cheio de garotos. 
Garotos maravilhosos, mas garo-
tos”, enfatizou Klopp.

Sem contratar reforços de peso 
nesta e na última janela de trans-
ferências, o Liverpool vem sofrendo 
com as lesões. Nas últimas sema-
nas, ficou sem o volante Fabinho 
e os zagueiros Matip e Lovren. 
Alguns já se recupararam de lesão.

Klopp destacou o respeito aos atletas para a manutenção do elenco atual que tem

Klopp descarta negociar jogadores do 
Liverpool na janela de transferências

Ninguém sai

Getty Images
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Protagonista no Campeonato 
Paulista em anos recentes, tendo 
faturado sete títulos entre 2006 e 
2016, o Santos virou coadjuvante 
nas últimas três temporadas, não 
conseguindo disputar nenhuma 
final nesse período. Para superar 
o desempenho apagado, a aposta 
ainda é no técnico Jesualdo Fer-
reira, ainda mais que a diretoria 
só fechou a chegada de reforços 
modestos.

O veterano treinador português, 
de 73 anos, possui carreira longeva 
no futebol, tendo a conquista do tri-
campeonato português pelo Porto 
de 2007 a 2009, sendo o trabalho 
mais expressivo da sua carreira. 
Mas também faturou outros títulos 
na sua carreira, tanto que foi cam-
peão em três continentes – além da 
Europa, a Ásia e a África.

Mas ser campeão logo nos 
primeiros meses de 2020 em um 
quarto continente diferente não 

será fácil. E Jesualdo precisará 
superar duas “sombras” no Santos. 
O treinador, afinal, chega ao time 
respaldado pelo sucesso de outro 
português no País, Jorge Jesus, 
que faturou a Libertadores e o 
Campeonato Brasileiro em 2019 
pelo Flamengo. As comparações 
devem ser inevitáveis e os treina-
dores até se encontraram durante 
o período de férias em Portugal.

 A outra “referência” para Jesu-
aldo nesse início de trabalho será 
Jorge Sampaoli. Afinal, o treinador 
teve passagem marcante pela Vila 
Belmiro em 2019, ainda que tenha 
falhado no Paulistão, com a elimi-
nação nas semifinais. Mas a equipe 
foi vice-campeã do Brasileirão e se 
tornou referência de bom futebol.

 O argentino deixou o Santos, 
por falta de acordo com a diretoria, 
mas a torcida certamente exigirá a 
manutenção do estilo ofensivo. Po-
rém, a falta de reforços expressivos 

e em negociações que envolveram 
a liberação de outros jogadores – 
chegaram apenas o lateral-direito 
Madson e o centroavante Raniel 
– pode dificultar a tarefa da equipe 
em se manter competitiva.

Entre outros nomes, o time ficou 
sem o goleiro Vanderlei, os laterais 
Jorge e Victor Ferraz e o zagueiro 
Lucas Veríssimo. Assim, o Santos 
disputará o Paulistão com a defe-
sa desfigurada em relação a anos 
recentes. Além disso, o atacante So-
teldo ficará fora das rodadas iniciais 
por estar defendendo a seleção da 
Venezuela no Pré-Olímpico. 

“Com algumas semanas de 
trabalho, julgo que estamos pron-
tos para esse início. Claro que não 
estão ainda assimiladas todas as 
nossas ideias, mas acredito que a 
equipe nos dará uma boa resposta. 
Uma resposta à altura desse imen-
so clube que é o Santos”, escreveu 
Jesualdo para um jornal português. Treinador Jesualdo Ferreira chegou ao alvinegro para o lugar do argentino Sampaolli

Com poucos reforços, Santos confia no técnico 
Jesualdo Ferreira para voltar à decisão do Paulistão

Esperança

Ivan Sorti / Santos

Depois de um primeiro tempo 
fraco, o Palmeiras acordou na eta-
pa final e goleou o Ituano por 4 a 0 
nesta quarta-feira, no estádio No-
velli Junior, na estreia das equipes 
no Campeonato Paulista. Marcos 
Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e 
Willian garantiram a vitória no 
jogo em que marcou o retorno ofi-
cial de Vanderlei Luxemburgo ao 
comando da equipe.

O resultado embala o Palmei-
ras para o clássico contra o São 
Paulo, no domingo. 

Como o estádio palmeirense, 
o Allianz Parque, está tendo o 
gramado trocado, o clube optou 
por mandar a partida da segunda 
rodada no estádio da Fonte Lumi-
nosa, em Araraquara.

O time que entrou em campo 
na estreia, no entanto, demorou 
um pouco para engrenar e precisou 
da ajuda do adversário. 

O setor ofensivo formado por 
Lucas Lima, Dudu, Raphael Veiga 
e Luiz Adriano errou muitos passes 
e não conseguiu incomodar o golei-
ro adversário no primeiro tempo. 

Na volta do intervalo, Gabriel 
Verón entrou no lugar de Raphael 
Veiga. Mas a vitória veio mesmo 

graças a dois erros na saída de bola 
do adversário. Após bate-rebate na 
área, o zagueiro do Ituano afastou 
mal e a bola parou nos pés de Mar-
cos Rocha, que bateu cruzado para 
abrir o placar.

Pouco depois, Baralhas errou 
passe e deu nos pés de Dudu, que 
tocou para Lucas Lima. O meio-
-campista bateu cruzado e am-
pliou. O Ituano sentiu o segundo 
gol e não conseguiu esbanjar rea-

ção. Luxemburgo aproveitou para 
mexer na equipe com as entradas 
de Willian e Zé Rafael nas vagas de 
Luiz Adriano e Ramires.

Sem muito esforço, o Palmeiras 
ainda transformou o resultado em 
goleada. 

Após cruzamento da direita, Zé 
Rafael apareceu na área e desviou 
de calcanhar para marcar o tercei-
ro. Pouco depois, Willian recebeu 
livre e tocou na saída do goleiro.

Lateral Marcos Rocha (Dir.) foi autor do primeiro gol da vitória contra o Ituano

Palmeiras goleia o Ituano por 4 a 0 
na partida de estreia no Paulistão
Depois de primeiro tempo fraco, o alviverde acordou na etapa final e goleia 
adversário; próximo desafio é o clássico contra o São Paulo, no domingo

Verdão
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Copa São Paulo terá decisão 
entre Grêmio e Internacional

Final gaúcha

O Grêmio está na final da 
Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior pela segunda vez em sua 
história. O time gaúcho, com 
um gol de Elias aos 34 minutos 
do segundo tempo, venceu o 
Oeste por 1 a 0, na Arena Ba-
rueri, em Barueri (SP), nesta 
quarta-feira, e se garantiu na 
decisão.

A disputa pelo título, aliás, 
terá um clássico gaúcho, uma 
vez que o Internacional passou 
pelo Corinthians por 3 a 1 na 
outra semifinal, disputada na 
terça-feira. 

O Gre-Nal será realizado 
neste sábado, 25 de janeiro, 
aniversário da cidade de São 
Paulo, no estádio do Pacaembu, 
a partir das 10 horas.

O Grêmio buscará o seu pri-
meiro título na Copa São Paulo. 
O clube de Porto Alegre estava 
fora da decisão desde 1991, 
quando foi goleado pela Portu-
guesa, de Denner, por 4 a 0. 

Já o Internacional disputa-
rá pela sexta vez a final, tendo 
ganhado quatro vezes o torneio 
de futebol até o momento. O úl-
timo título foi em 1998.

Time gaúcho venceu o Oeste por 1 a 0, na Arena Barueri, em Barueri (SP)

Reprodução  / Grêmio
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Em um “clássico-rei” eletrizan-
te, o ABC venceu o América por 4 
a 3 na noite desta quarta-feira, 22, 
em Natal. Válido pela 6ª rodada da 
Copa Cidade do Natal, o confronto 
teve duas viradas, muitas chances 
gols e um ótimo público na Arena 
das Dunas.

A penúltima partida da fase 
de classificação do primeiro turno 
marcou, também, a mudança na 
tabela. O ABC agora está na lide-
rança, com 16 pontos, e o América 
permanece com 15 pontos, agora 
no segundo lugar. O público total 
da partida foi de 15.334 espectado-
res.

Ainda no início da partida, aos 
dois minutos, Wallyson finaliza, 
com chute cruzado, e abre o placar 

para o ABC. Foi o sexto gol do arti-
lheiro abecedista em seis jogos no 
Campeonato Potiguar. 

A liderança abecedista não de-
morou muito. Aos 11 do primeiro 
tempo, o meia americano Daniel 
Costa acerta ótimo cruzamento e 
Tiago Orobó empata de cabeça.

Cinco minutos depois, a virada 
no placar. Renan Luiz cruza para 
Daniel Costa. O meia acerta um 
belo chute e coloca o América na 
frente do placar.

A liderança americana tam-
bém durou pouco. Aos 20 minutos, 
o volante Marlon marca para o 
ABC. O placar fica em 2 a 2. Aos 
31 minutos, o atacante João Paulo 
recebe passe, dribla o goleiro Ewer-
ton e finaliza para fazer o terceiro 

do alvinegro. ABC novamente na 
liderança.

O segundo tempo começou mor-
no, sem muitas chances, mas aos 
21 minutos, após escanteio, a bola 
sobra nos pés de Tiago Orobó, que 
a chuta para o fundo do gol. Amé-
rica novamente empata o clássico.  

Aos 45 do segundo tempo, em 
mais um contra-ataque abecedista, 
Igor Goulart acerta bom passe pa-
ra João Paulo, que finaliza e decre-
tar o placar final de 4 a 3.

Na próxima rodada, a 7ª da 
primeira fase, o América enfrenta 
o Potiguar de Mossoró, na próxi-
ma quarta-feira, 29, na Arena das 
Dunas. No mesmo dia, o ABC vai 
enfrentar o Assu, no Estádio Ed-
garzão.Com o gol marcado contra o América, Wallyson tem seis gols em seis jogos pelo ABC

Em “clássico-rei” eletrizante, ABC vence 
América com gol decisivo de João Paulo
Time abecedista vence alvirrubros por 4 a 3 na Arena das Dunas, com gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, e 
chega ao topo da tabela primeira fase do  Campeonato Potiguar; mais de 15 mil pessoas viram o primeiro clássico do ano

Potiguar 2020

Leonardo Pessoa / ABC


