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Copa do Nordeste 15

ABC leva gol
no fim e perde 

Não para 13

Flamengo pode ser 
campeão domingo
Equipe de Jorge Jesus vai 
enfrentar o Athletico-PR, 
às 11h, em Brasília, pela 
Supercopa do Brasil

Com o resultado, o ABC 
estacionou também nos 4 
pontos, o que o deixa na 7ª 
colocação no Grupo A
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Suspeita de coronavírus
é descartada no Giselda

Susto 04

Paciente com leucemia procurou hospital depois de ser encaminhado por hematologista, que 
suspeitou de coronavírus porque jovem tinha sintomas gripais e relatou contato com chinseses

Nova Previdência 08 e 09

Reforma da Previdência chega à 
Assembleia e começa a tramitar
Proposta foi protocolada ontem pelo Governo do Estado e traz 
mudanças nas regras de aposentadoria e pensão; confira os detalhes

Setor de serviços no 
RN tem a primeira 
alta em cinco anos

Pré-candidato do PT 
rebate Fábio Faria: 
“Fora da realidade”

Volume de serviços no Rio Grande 
do Norte aumentou 0,7% em 2019, 
interrompendo uma sequência de 
cinco anos de resultados negativos. 
Última alta tinha ocorrido em 2014, 
com alta de 2,6% do setor

Médico Alexandre Motta reage a 
declarações do deputado federal e 
analisa que Fábio Faria “contribuiu 
para o Rio Grande do Norte chegar 
ao estado que chegou”

IBGE 06

Crítica 03

José Aldenir / Agora RN

No Vaticano 05

Mudança 03

Lula tem encontro 
com Papa Francisco

Braga Netto vai 
assumir Casa Civil

Ex-presidente brasileiro 
solicitou um adiamento de 
um interrogatório para poder 
viajar à Itália e ao Vaticano

Presidente Jair Bolsonaro disse 
que general vai coordenar os 
ministérios. Onyx Lorenzoni vai 
para o Ministério da Cidadania

Ricardo Stuckert / Agência O Globo

Fátima Meira / Estadão Conteúdo

“Sonic - O Filme” 
é a estreia da
semana nos 
cinemas de Natal

Agenda 11

Conquista 16

Técnico enaltece vitória do 
América com time “misto”
Roberto Fernandes optou por colocar na estreia do 2º turno do 
Estadual seis jogadores reservas, para dar rotatividade ao elenco

José Aldenir / Agora RN

No mesmo dia em que chegou, projeto
foi discutido em audiência pública
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O seminário internacional 
sobre boas práticas de 
urbanismo, promovido esta 

semana pelo Agora RN, deixou 
clara a distância que separa Natal 
de algumas capitais brasileiras.

E ela é enorme, acreditem.
Promover o transporte público 

para as pessoas que realmente 
precisam dele; levar infraestrutura 
aos bairros distantes, mas 
integrados à vida do município; 
criar áreas verdes por todos os 
cantos, estendendo a arborização 
para onde ela não existe - mostraram 
as palestras -; não são tarefas que 
se realizem de um ano para o outro. 
Quiçá em uma década.

O que dizer então de estímulos 
para que cidadãos deixem seus 
carros em casa e prefiram outros 
modais, como o ônibus, a bicicleta 
ou o trem, numa cidade onde 
nenhuma dessas três opções é 
realmente levada a sério?

Difícil.
Exemplos como Curitiba 

mostram que os eixos de 
transportes, iniciados ainda nos 
anos de 1970, acompanhando o 
desenvolvimento da cidade, não por 
acaso, ostentam hoje o espetacular 
número de 1,5 milhão de usuários/

dia, superior aos habitantes do 
município.

Num contexto como esse, não 
é de estranhar a dificuldade de 
Natal para se atrair empresas 
interessadas em participar de uma 
licitação de transporte coletivo. 
E, ainda, para piorar as coisas, 
dividindo o problema com a 
Câmara, de onde emendas têm 
saído piores do que o soneto.

Em Natal, onde frotas 
equivalentes de carros e motos 
se engalfinham por espaço nas 
ruas, todo o santo dia, o fato de 
termos, no passado, coberto dunas 
com pavimento, sem se importar 
com o que ia por baixo, cobra hoje 
um pesado tributo ao afastar 
investimentos privados. E com o 

dinheiro público anda em falta, o 
resultado é o que todos conhecem.  

As palestras do seminário 
promovido pelo Agora RN e 
parceiros esta semana mostraram 
que, enquanto o Recife construiu 
um sofisticado projeto de 
empresas digitais no interior de 
construções centenárias, gerando 
um faturamento anual de R$ 2,6 
bilhões por ano, Natal continua com 
a Ribeira como está: decadente e 
subaproveitada.

Se o Porto Digital recifense 
– que de porto mesmo não tem 
nada, só o ambiente – é um sucesso 
internacional e Curitiba, pensando 
sua mobilidade nos últimos 50 
anos, é uma referência para o 
mundo, Natal ainda tem muito a 
caminhar.

Entender que crescimento 
urbano não é necessariamente 
crescimento imobiliário, onde 
o lançamento de um novo 
empreendimento é tudo, pode ser o 
começo.

Em vez disso, é preciso pensar 
urgentemente o adensamento de 
áreas maduras, aproximando 
usos comerciais e residenciais, 
facilitando, e não atrapalhando, a 
vida das comunidades.

Pensar grande não custa

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

O Rio Grande do Norte recebeu, na tarde do dia 6 
de fevereiro, a boa notícia de que Rogério Mari-
nho assumiria o cargo de Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Regional, fato consolidado com a con-
corrida posse – uma das maiores do Palácio do Planalto 
- ocorrida no último dia 11 de fevereiro.

Na mesma tarde do dia 6 de fevereiro, em nome 
da Fiern, publiquei uma nota realçando que os fortes 
laços da pasta ministerial com o Nordeste, inclusive, 
alguns dos principais projetos da Região por lá são 
conduzidos. Assuntos, portanto, muito importantes, 
tratados pelo Governo Federal, como segurança 
hídrica, habitação, saneamento, desenvolvimento 
regional e urbano, dentre outros, serão coordenados 
por Rogério Marinho, um potiguar que orgulha o Rio 
Grande do Norte, dignifica o Nordeste e, com o seu 
trabalho, engrandece o Brasil.

E Rogério chegou por lá, realmente, por méritos 
próprios. Ainda em 2018, depois de um injusto insucesso 
eleitoral, o Presidente Jair Bolsonaro o convidou para 
fazer parte da equipe de trabalho da nova gestão do 
Governo Federal. Rogério aceitou e foi nomeado Secre-
tário Especial da Previdência e Trabalho. Demonstrou, 
mais uma vez, competência, tanto no domínio técnico 
dos temas da Secretaria, quanto a habilidade necessária 
para transitar no Congresso Nacional, na sociedade civil 
organizada e na imprensa.

Economista e professor, Rogério foi vereador em 
Natal, deputado federal, secretário de Estado do Desen-
volvimento Econômico do Rio Grande do Norte, sendo o 
idealizador de projetos inovadores como o pró-sertão e 
metrópole digital. Tem a responsabilidade adicional de 
representar a boa história de Djalma Marinho, seu avô, 
um homem muito respeitado como jurista e político que, 
como deputado federal também ocupou um destacado 
espaço no cenário nacional, inclusive, tendo disputado a 
presidência da Câmara dos Deputado no ano de 1981.

Rogério Marinho agora é ministro do Desenvolvi-
mento Regional! Muitos dos temas de interesse do Nor-
deste passarão por ele. Como presidente da Associação 
Nordeste Forte, reunião das Federações das Indústrias 
da Região, além da pauta própria da Fiern, a nossa 
pauta comum é bastante intensa, incluindo neste rol o 
fortalecimento da Sudene, o uso desburocratizado dos 
fundos de desenvolvimento e os projetos de segurança 
hídrica.

A presença de Rogério Marinho no Ministério do 
Governo Federal é uma oportunidade singular para o 
Nordeste e, muito especialmente, para o Rio Grande do 
Norte. Portanto, que ele tenha o apoio de todos e que 
seja de muito sucesso a missão iniciada!

Homenagem a Rogério

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
SEMINÁRIO I

Além dos vereadores, dois 
deputados estaduais participaram 
do encontro: Hermano Morais 
(PSB), que é pré-candidato a 
prefeito, e Ubaldo Fernandes (PL), 
que foi vereador de Natal até 2018.

SEMINÁRIO II
Não só a presença dos 

parlamentares chamou a atenção 
no Seminário Agora Natal. A 
repercussão, principalmente no 
meio empresarial e nas entidades 
de classe que participaram do 
encontro, foi significativa.

SEMINÁRIO III
Aliás, o público compareceu em 

peso ao evento, que ocorreu no Hotel 
Barreira Roxa, na Via Costeira. 
Todos os ingressos se esgotaram 
uma semana antes do seminário.

TÁ RUIM, MAS TÁ BOM
O Sindicato dos Auditores 

Fiscais do Rio Grande do Norte, 
que saiu vitorioso nas negociações 
com o governo que antecederam o 
envio da proposta de reforma da 
Previdência para a Assembleia 
Legislativa, ainda considera a 
proposta “ruim”. Mesmo assim, a 
categoria comemora a redução na 
alíquota máxima prevista com a 
reforma. Na terça-feira, o governo 
bateu o martelo e reduziu a taxa 

De todos os eventos que tinham o Plano Diretor 
como temática realizados até agora, o Seminário 
Internacional Agora Natal, promovido pelo Grupo 

Agora RN, foi o que despertou mais interesse por parte 
dos vereadores - aqueles que, na Câmara de Natal, vão 
dar a palavra final sobre o plano. Oito vereadores da 
capital potiguar participaram do seminário: o líder do 
governo, Kléber Fernandes (PDT); a vice-presidente da 
Câmara, Nina Souza (PDT); e os vereadores Felipe Alves 
(MDB), Raniere Barbosa (Avante), Professora Eleika 
Bezerra (PSL), Fúlvio Saulo Mafaldo (Solidariedade), 
Klaus Araújo (Solidariedade) e Sueldo Medeiros (PHS).

Evento prestigiado

de 18,5% para 16%. Assim chegou o 
texto na Assembleia Legislativa.

VEREADORA REVELAÇÃO
A vereadora Nina Souza (PDT) 

pode ser o nome indicado pelo 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
para ser a candidata a vice na chapa 
do prefeito Álvaro Dias à reeleição. 
Finalizando apenas seu primeiro 
mandato na Câmara, Nina tem se 
destacado na atuação, tendo exercido, 
nesta legislatura, inclusive, a 
lidreança do governo na Casa.

IMPACTO MITIGADO
Temendo reação dos poderes, 

principalmente Legislativo e 

Judiciário, a governadora Fátima 
Bezerra suavizou a reforma quanto à 
contribuição patronal. Hoje, os poderes 
pagam 22% de alíquota, o dobro da 
contribuição dos servidores (11%). 
Após a reforma, contudo, a lógica da 
contribuição dobrada vai deixar de 
valer. Imediatamente, a contribuição 
vai subir só para 22,5%, como descreve 
matéria especial nas páginas 8 e 9.

ENCRUZILHADA
Pressionados pelos servidores, 

deputados da base do governo, 
principalmente os dois do PT 
(Francisco e Isolda Dantas), ainda 
pensam em como vão se portar na 
discussões sobre a reforma.

Amaro Sales ►Presidente da Federação das Indústrias do RN
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O médico Alexandre Motta, 
pré-candidato do PT à Prefeitu-
ra do Natal nas eleições de 2020, 
reagiu às recentes declarações do 
deputado federal Fábio Faria (PS-
D-RN), que, em entrevista a uma 
rádio local, disse que apoiará um 
candidato “anti-PT” no próximo 
pleito municipal.

Na avaliação de Alexandre, 
Fábio Faria “vive fora da rea-
lidade”. O médico analisa que 
o deputado federal “contribuiu 
para o RN chegar ao estado que 
chegou”. “Eu sabia que ele vivia 
fora do Estado. Mas agora perce-
bo que quem num passado recen-
te contribuiu para o RN chegar ao 
estado que chegou vive mesmo é 
fora da realidade”, escreveu, em 
sua página no Facebook.

O pré-candidato do PT à Pre-
feitura do Natal criticou recentes 
medidas econômicas adotadas em 
âmbito nacional e ressaltou que 
elas não nasceram em governos 
do seu partido. “O PT está fora do 
governo há quase quatro anos”, 
destacou Alexandre Motta.

“De lá pra cá entregaram o pré 
sal, retiraram direitos dos traba-
lhadores, aumentaram o desem-
prego, fizeram uma reforma da 
previdência que prejudica os mais 

pobres, fizeram uma emenda de 
teto de gastos que retira dinheiro 
da saúde, da educação e da segu-
rança, estão acabando com as uni-
versidades e a pesquisa científica, 
tudo com o apoio e o voto do depu-
tado Fábio Faria”, declarou.

Esta semana, em entrevista 
a uma rádio de Natal, Fábio Fa-
ria disse que pretende apoiar um 
nome “anti-PT” na disputa pela 
Prefeitura do Natal nas eleições 
de 2020.

O parlamentar reafirmou que 
faz oposição à governadora Fá-
tima Bezerra e que está em um 
campo “antagônico” ao do partido 
dela, o PT.

“O campo político que eu vou 
apoiar em Natal é uma candidatu-
ra anti-PT, uma candidatura que 
seja contra o partido ao qual eu 
faço oposição”, disse.

O deputado federal, que cum-
pre o quarto mandato na Câmara 
dos Deputados, disse que vai bus-

car unir a oposição em torno de 
um projeto “anti-PT”.

Ele frisou que prega ideias 
“totalmente antagônicas” às do 
partido de Fátima, como reformas 
estruturantes e privatizações. “A 
gente vai ter que ter um debate de 
ideias (em 2020)”, frisou.

Fábio Faria não citou nomes 
que o agradam para a disputa, 
mas não descartou apoio ao atual 
prefeito, Álvaro Dias (MDB), que 
sinaliza com uma pré-candidatura 
à reeleição. “Se o prefeito de Natal, 
que eu até acho que tem feito uma 
boa gestão, for para um campo 
político contra a governadora…”, 
esboçou.

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

Hoje adversários políticos, Fá-
bio Faria e Fátima foram aliados 
até 2016. O rompimento aconte-
ceu após o deputado votar a favor 
do impeachment da então presi-
dente Dilma Rousseff.

O presidente Jair Bolsonaro 
oficializou nesta quinta-feira (13) 
trocas no primeiro escalão do seu 
governo. Aliado desde a campa-
nha eleitoral, Onyx Lorenzoni dei-
xará a Casa Civil para assumir o 
Ministério da Cidadania, no lugar 
de Osmar Terra. O general Wal-
ter Braga Netto, chefe do Estado 
Maior do Exército e que comandou 
a intervenção federal no Rio de Ja-
neiro em 2018, substituirá Onyx 
no cargo. Com a formalização da 
mudança, todos os ministros com 
assento no Palácio do Planalto te-
rão origem militar.

Durante sua live semanal, 
transmitida no Facebook, Bolso-
naro dirigiu-se diretamente ao 
general para dizer que a principal 
tarefa dele será a de coordenar a 
atividade dos demais ministérios.

“O general Braga Netto (...) fez 
um excepcional trabalho, conse-
guiu recursos para aparelhar as 
forças de segurança lá no Rio de 
Janeiro e, de certa forma, baixou 
a temperatura da criminalidade. 
(...) Então, bem-vindo Braga Netto, 
muito obrigado por você ter aceito 
esse convite. E, para você também, 
não deixa de ser mais um desafio, 
você sai da parte bélica e vai para a  
burocracia”, disse o presidente.

Segundo Bolsonaro, a missão 
mais importante de Braga Netto na 
Casa Civil é coordenar, conversar 
com os ministros, buscar soluções. 
“Eu falo muito em se antecipar a 
problemas. Em havendo qualquer 
coisa que possa não dar certo, que 
pode acontecer, que o ministro, às 
vezes, tem algum problema, e ele 
está lá pra ajudar e se antecipar a 

esses casos que possam não benefi-
ciar a administração”, disse.

“Nós fizemos uma pequena 
reforma ministerial, nenhum 
ministro saindo por qualquer 
problema”, ressaltou Bolsonaro. 
O presidente também elogiou o 
trabalho de Osmar Terra e disse 
que ele cumprirá “uma missão” 
no Congresso Nacional, sem di-
zer qual. A posse de Braga Netto 
e Onyx Lorenzoni está marcada 
para terça-feira (18), no Palácio do 
Planalto, às 15h.

Com as novas trocas, chegou 
a 7 o número de substituições no 
primeiro escalão do governo. No 
início da semana, em uma das 
mudanças, o potiguar Rogério Ma-
rinho assumiu o Ministério do De-
senvolvimento Regional no lugar 
de Gustavo Canuto.

Médico e pré-candidato Alexandre Motta (PT) e deputado federal Fábio Faria (PSD-RN)

General Walter Braga Netto: novo ministro

Pré-candidato critica Fábio: “Contribuiu 
para o RN chegar ao estado que chegou”

Braga Netto vai coordenar os ministros, 
diz Bolsonaro; Onyx vai para a Cidadania

Provável nome do PT à Prefeitura do Natal nas eleições de 2020 criticou recentes medidas 
econômicas adotadas em âmbito nacional e ressaltou que elas foram apoiadas por Fábio Faria

Resposta

Reforma ministerial

José Aldenir / Agora RN

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Conselho Nacional de 
Justiça informou, nesta quin-
ta-feira, 13, que indenizações 
decorrentes do acordo entre 
credores e a União relacio-
nado aos planos econômicos 
chegaram à cifra de R$ 1,6 
bilhão. O acordo envolve per-
das em cadernetas de pou-
pança com os Planos Bresser 
(1987), Verão (1989) e Collor 
2 (1991), e foi homologado em 
2018 pelo Supremo Tribunal 
Federal.

“Mais de 109 mil poupa-
dores, na maioria pessoas 
idosas, aderiram ao acordo de 
conciliação dos planos econô-
micos de controle da inflação. 
Assim, foi colocado um ponto 
final em cerca de 90 mil pro-
cessos – dos cerca de 580 mil 
– que tramitam na Justiça 
brasileira desde a década de 
80”, diz o CNJ.

Segundo o Conselho, as 
“indenizações são calculadas 
mediante a aplicação de fato-
res de multiplicação sobre o 
saldo das cadernetas de pou-
pança na época de cada um 
dos planos e na respectiva 
moeda vigente na época”.

“Entre as instituições fi-
nanceiras responsáveis pelo 
pagamento das indenizações, 
a Caixa Econômica Federal 
foi a que movimentou o maior 
montante em ressarcimentos, 
com R$ 514,5 milhões. Na 
sequência figuram Brades-
co (R$ 408,8 milhões), Itaú 
(351,8 milhões), Santander 
(155,8 milhões) e Banco do 
Brasil (128,1 milhões)”, afir-
ma o Conselho.

Segundo o CNJ, os poupa-
dores ou seus herdeiros com 
direito à indenização e inte-
ressados em avaliar as con-
dições do acordo dos planos 
econômicos têm, também, a 
opção de fazer a adesão onli-
ne. Informações detalhadas 
para saber como participar 
do acordo podem ser obtidas 
em https://www.pagamento-
dapoupanca.com.br, informa 
o Conselho.

Indenizações por 
planos econômicos 
chegam a R$ 1,6 bi

CNJ

É possível fechar acordo na web

José Aldenir/AgoraRN
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A direção do Hospital Giselda 
Trigueiro, em Natal, descartou a 
existência do que seria o primeiro 
caso suspeito de coronavírus no Rio 
Grande do Norte.

Um homem de 25 anos, que 
não teve a identidade revelada 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap), deu entrada no hospital na 
última quarta-feira (12), por volta 
das 19h, com febre e tosse e, pelos 
relatos que apresentou, foi isolado.

O paciente é morador de Baía 
Formosa, no litoral sul do Rio 
Grande do Norte, e alegou ter tido 
contato com chineses no dia 23 de 
janeiro em um hotel da Praia de 
Pipa, em Tibau do Sul. Ele afirmou 
ter começado a apresentar febre, 
tosse e quadro gripal há cerca de 
uma semana. Atualmente, ele 
passa por tratamento de leucemia 
mieloide crônica.

Segundo o infectologista André 
Prudente, diretor-geral do Hospital 
Giselda Trigueiro, o caso suspeito 
está descartado. “Não tem vínculo 
epidemiológico com a nova doença. 
Com isso, está clinicamente des-
cartada a suspeita de coronavírus. 
Além disso, ele não teve contato 
com possíveis infectados e nem 
mesmo saiu do País”, justificou.

O paciente relatou ter tido con-
tato com chineses oriundos da cida-
de de Wuhan, epicentro do surto de 
coronavírus na China. “No entan-
to, não conseguimos localizar este 
chineses que ele [paciente] diz ter 
tido contato”, pontuou André Pru-
dente. Além disso, o contato teria 
ocorrido há mais de 14 dias, que é 
o tempo de incubação do coronaví-
rus, segundo o que foi identificado 
até agora.

Exames laboratoriais de rotina 
feitos dentro da unidade hospitalar 
não detectaram a presença de car-
ga viral. “Esperamos o resultado 
de um exame mais completo para 
esta sexta-feira (14), mas já pode-
mos descartar a hipótese do novo 
vírus”, reforçou o diretor.

Amostras de sangue do pacien-
te foram enviadas também, se-
gundo apurou o Agora RN, para a 
Fiocruz. O resultado do teste para 
o coronavírus deve sair em até sete 
dias, mas, como já houve o diagnós-
tico de gripe comum, a hipótese de 
coronavírus já está descartada.

Durante o dia, o paciente che-
gou a ser colocado em isolamento 
em uma ala do hospital, mas, já no 
início da noite, ele foi transferido 
para uma enfermaria. “Após o des-
carte do caso, já o retiramos do iso-
lamento”, disse André Prudente.  

Nas redes sociais, várias pes-
soas que dizem conhecer o suposto 
portador do coronavírus apontam 
que ele está mentindo sobre o ca-
so. Diversos áudios viralizaram no 
aplicativo WhatsApp e em perfis 
do Facebook.

A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública convocou entrevista co-
letiva para esta sexta-feira (14), às 
8h30, na Escola de Governo, para 
apresentar as informações sobre a 
situação do paciente que está em 
observação no Hospital Giselda 
Trigueiro.

No Brasil, até agora nenhum 
caso da doença foi confirmado, se-
gundo o Ministério da Saúde. Nesta 
quinta-feira, caiu para seis o núme-
ro de casos suspeitos de novo coro-
navírus no Brasil. Os casos são mo-
nitorados pelo Ministério da Saúde, 
conforme informações repassadas 
pelas secretarias estaduais de Saú-
de de todo o País. O boletim desta 
quinta-feira trouxe uma redução de 
cinco casos em relação ao informe 
anterior. Os casos suspeitos estão 
concentrados nas regiões Sudeste e 
Sul, com três investigações em São 
Paulo, uma no Paraná e duas no 
Rio Grande do Sul.

Na China, epicentro do surto 
de coronavírus, o número de casos 
confirmados da doença subiu pa-
ra 59,8 mil ontem. Dessas, 1.368 
evoluíram para a forma grave da 
doença e morreram.

Paciente procurou o Hospital Giselda Trigueiro se queixando de febre e tosse

Hospital Giselda Trigueiro descarta caso de  
suspeita de coronavírus em paciente no RN
Homem chegou a ser colocado em isolamento na unidade hospitalar na última quarta-feira (12), mas exames laboratoriais 
culminaram no descarte da presença do novo vírus; Sesap dará detalhes sobre a investigação do caso nesta sexta-feira (14)

Saúde

José Aldenir / Agora RN

Jovem diz que foi encaminhado 
para o hospital pelo hematologista

Apesar de a Secretaria Esta-
dual de Saúde não ter confirmado 
a identidade do paciente, o Agora 
RN apurou que ele se trata de 
Gustavo Pereira. O jovem conver-
sou por telefone com a reportagem 
na noite desta quinta-feira e disse 
que continuava no Giselda Tri-
gueiro, mas fora do isolamento.

Segundo Gustavo, o médico 
que o atendeu “deduziu” se tratar 
de um caso suspeito de corona-
vírus. O jovem negou que tenha 
indicado isso durante o atendi-
mento.

Ao Agora RN, o jovem contou 
que foi encaminhado para o hos-
pital após uma consulta de rotina 
com o seu onco-hematologista. 
Durante a conversa com o médico, 
falou que estava com um sangra-
mento nasal e sintomas de gripe. 

Logo, segundo o rapaz, o médico 
perguntou se ele havia entrado 
em contato com estrangeiros nos 
últimos dias.

“Eu tenho leucemia mieloide 
crônica. Minha consulta com o mé-
dico hematologista já estava agen-
dada para o dia 12 [quarta-feira]. 
Quando falei sobre o sangramento, 
ele perguntou se eu tinha entrado 
em contato com estrangeiros e eu 
disse que sim, que havia entrado 
em contato com chineses, argenti-
nos e mexicanos em Pipa no fim de 
janeiro”, relatou Gustavo.

Foi então que o médico o teria 
encaminhado para o Giselda.

“Não quis causar pânico no Es-
tado, muito menos ganhar fama e 
atenção da imprensa. Eu não che-
guei lá no hospital afirmando que 
tinha a doença”, disse o jovem.

GISELDA TRIGUEIRO
TEM ALA DE ISOLAMENTO 
PARA O CORONAVÍRUS

A Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) 
montou no Hospital 
Giselda Trigueiro uma 
enfermaria, com 25 leitos, 
para o atendimento de 
possíveis casos coronavírus 
diagnosticados no Rio 
Grande do Norte. Também 
foi designado o Hospital 
Maria Alice Fernandes, na 
Zona Norte, para atuar na 
retaguarda para o tratamento 
de possíveis doentes.

Logo após a repercussão 
do caso do paciente que 
procurou o Giselda Trigueiro, 
a Prefeitura de Tibau do 
Sul, por meio da Secretaria 
de Saúde, manifestou, em 
nota oficial, que o caso está 
sob investigação e que, 
neste primeiro momento, é 
importante destacar que o 
paciente não é morador da 
cidade e que ele não passou 
pelas unidades de saúde da 
região.

“O turista fez referência 
que esteve em Pipa no 
período de quinze dias antes 
de apresentar os sintomas 
do vírus. Além disso, o 
atendimento ocorreu 
em Natal e encontra-se 
hoje em observação no 
Hospital Giselda Trigueiro, 
na capital potiguar. O 
hospital é especializado 
no tratamento de doenças 
infectocontagiosas e 
toxicológicas no Rio Grande 
do Norte”, acrescentou.

A Prefeitura também 
afirma que a equipe da 
Unidade Mista do município 
está preparada e treinada 
para o acolhimento de 
pacientes com os possíveis 
sintomas da doença.
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O Governo do Estado entregou 
nesta quinta-feira (13) para a em-
presa EDP Renováveis as licenças 
para a instalação de uma nova 
linha de transmissão de energia 
eólica no Rio Grande do Norte. O 
pacote de licenças para o projeto 
Santa Rosa e Mundo Novo que 
foi liberado pelo Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema) integra um 
investimento, que supera o R$ 1 
bilhão, que a empresa de origem 
portuguesa fará no estado para a 
instalação de parques eólicos até 
2022.

Os documentos foram entre-
gues pela governadora Fátima 
Bezerra nas mãos do diretor-pre-
sidente da EDP Renováveis, Feli-
pe Domingos, durante reunião na 
Governadoria. A linha de trans-
missão de energia terá pouco mais 
de 50 km, cruzando as cidades de 
Santa Cruz, Sítio Novo, Barcelona 
e São Tomé. Na próxima semana, 
segundo o diretor técnico do Ide-
ma Wyllys Farkatt, será entregue 
mais um pacote de licenças, desta 

vez relacionado ao projeto Aventu-
ra. A empresa, que já conta com oi-
to parques eólicos em operação em 
solo potiguar, está investindo para 
construir mais 20 parques, com um 
potencial de gerar 940 MW (me-
gawatts).

“Sabemos a importância da 
EDP Renováveis para o nosso 
estado e por isso temos um olhar 
firme para as questões necessárias 
para garantir os investimentos. 
Trabalhando com transparências, 
dentro dos limites que o Estado 
tem, vamos manter o esforço para 
agilizar o que for possível. A soma 
que fazemos é o que for bom para 
o povo potiguar e bom para os em-
presários”, afirmou a governadora.

A estimativa da empresa é que 
os investimentos que envolvem 
novos parques eólicos e linhas de 
transmissão gerem mais de 2500 
empregos diretos durante a fase de 
instalação. “Nosso planejamento é 
de que pelo menos 20% destes em-
pregos sejam ocupados por pessoas 
que vivam no entorno dos empre-
endimentos. Este é o estado que 

mais investimos no Brasil e somos 
a maior investidora atualmente 
em operação no RN. No momento 
estamos analisando novos projetos 
que podem incluir mais 850 MW 
no potencial de geração eólica que 
temos aqui”, completou Felipe Do-
mingos, que esteve acompanhado 
do head de desenvolvimento de 

projetos Marcos Alves e o gerente 
financeiro Justo Vale.

Durante a reunião, os repre-
sentantes da EDP Renováveis e 
a equipe do Governo ainda dis-
cutiram questões relacionadas à 
estradas, tributação e segurança. 
Os secretários Jaime Calado (De-
senvolvimento Econômico) e Gus-

tavo Coelho (Infraestrutura), além 
do senador Jean-Paul Prates e o 
coordenador de desenvolvimento 
energético Hugo Fonseca, relata-
ram as ações em curso para aten-
der as demandas apresentadas. “O 
Governo já está trabalhando em 
todas as questões que a EDP trou-
xe para nós hoje. Queremos deixar 
os investidores tranquilos quanto a 
isso e vamos incluir a empresa nos 
debates e propor parcerias”, desta-
cou Jaime Calado.

Após a apresentação dos proje-
tos sociais da empresa como o EDP 
Rural, que trata da agricultura 
familiar sustentável, e o EDP nas 
Escolas, a governadora ressaltou a 
necessidade da aproximação com o 
Governo para a ampliação do im-
pacto das ações. 

“Temos toda a disposição em 
ajudar no desenvolvimento, es-
treitando o convívio e colaborando 
cada vez mais. O Governo está 
pronto para apresentar dados, dar 
encaminhamentos e trabalhar em 
conjunto”, concluiu a chefe do Exe-
cutivo potiguar.

Governadora Fátima Bezerra entrega licenças aos representantes da EDP Renováveis

Governo do RN entrega licenças para 
novos investimentos em energia eólica
Novas linhas de transmissão, com pouco mais de 50 km, irão cruzar as cidades de Santa Cruz, Sítio Novo, Barcelona e São 
Tomé. Investimento da empresa EDP Renováveis vai superar o R$ 1 bilhão para a instalação de parques eólicos até 2022

Eletricidade

José Aldenir/AgoraRN

O jornalista brasileiro Louren-
ço Veras, de 52 anos, conhecido 
como Léo Veras, foi assassinado 
a tiros na noite desta quarta-fera 
(12) na casa onde morava na ci-
dade de Pedro Juan Caballero, no 
Paraguai. Segundo a polícia local, 
a residência foi invadida por dois 
homens armados, que dispararam 
contra o profissional.

Veras era o dono e reportava in-
vestigações sobre segurança públi-
ca no site Porã News. Nos últimos 
tempos, investigava o tráfico na 
fronteira entre Pedro Juan Cabal-
lero e Ponta Porã, em Mato Grosso 
do Sul. Na terça-feira, em sua últi-
ma matéria, ele noticiou a ação da 
polícia paraguaia, que destruiu um 
acampamento e apreendeu drogas 
na região.

Segundo a Polícia Nacional do 
Paraguai, Léo Veras estava em 
sua casa, jantando com a mulher, 
quando foi vítima de um ataque. 
De acordo com a corporação, dois 
homens encapuzados chegaram à 

casa dele em um Jeep Cherokee 
branco, entraram no local, que es-
tava com o portão aberto, e direcio-
naram as armas contra ele. O UOL 
tentou contato com a companheira, 
mas ainda não obteve resposta.

O ataque aconteceu por volta 

de 20h, segundo a polícia. O jorna-
lista ainda tentou correr pelo quin-
tal da casa, mas foi atingido por 12 
disparos de pistola 9 milímetros. 
Ele chegou a ser socorrido e levado 
a um hospital particular da região, 
mas não resistiu aos ferimentos.

Jornalista Lourenço Veras, de 52 anos, foi assassinado em Pedro Juan Caballero

Jornalista brasileiro que investigava 
tráfico é assassinado no Paraguai

Execução

Reprodução / Facebook

Papa Francisco recebe Lula 
para encontro no Vaticano

Recepção

O papa Francisco recebeu 
no Vaticano, nesta quinta-feira 
(13), o ex-presidente do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 
um encontro privado e particu-
larmente significativo após ter 
passado mais de um ano e meio 
na prisão. 

Lula chegou ao Vaticano por 
volta de 15h30 no horário local 
a bordo de um automóvel com 
vidro fumê. A reunião durou 
cerca de uma hora. A Santa Sé 
não vai divulgar um comunica-
do oficial devido a seu caráter 
privado.“Encontro com o Papa 
Francisco para conversar sobre 
um mundo mais justo e frater-
no”, tuitou Lula, ao lado de fotos 
na companhia do pontífice.

O ex-presidente brasileiro 
solicitou um adiamento de um 
interrogatório previsto para 11 
de fevereiro em Brasília para 
poder viajar à Itália e ao Vatica-
no entre os dias 12 e 15.

A Justiça adiou o interroga-
tório, ligado à Operação Zelotes, 
para dia 19 de fevereiro.

Esta é a primeira viagem 
internacional de Lula após ele 
deixar a prisão, em novembro.

Lula e o Papa Francisco

Ricardo Stuckert / Agência O Globo
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Oministro Onyx Lorenzoni escolheu o Ministério 
da Cidadania e o pediu a seu padrinho, 
presidente Jair Bolsonaro. 

Ele quer a chance de mostrar sua capacidade de 
pilotar um orçamento fabuloso, de R$100 bilhões, 
superando o desgaste do esvaziamento da Casa 
Civil. 

Tudo pelos fracassos na articulação política e no 
Programa de Parceria e Investimento (PPI). Mas está 
ciente de que não pode falhar de novo.

Onyx pediu nova chance quando foi chamado ao 

Alvorada, sábado (2), no escândalo do uso de jato da 
FAB pelo seu assessor Vicente Santini.

Bolsonaro já colecionava queixas de aliados sobre 
a atuação de Osmar Terra, e Onyx no Ministério da 
Cidadania lhe pareceu a solução ideal.

No Planalto, a expectativa é que Onyx rivalize 
em desempenho com Osmar Terra, admirado pela 
grande disposição para o trabalho.

Como Cidadania fica com um gaúcho, ao 
presidente resta compensar o MDB, partido de 
Osmar Terra. A Funasa poderá ficar para o partido.

Cidadania é última chance para Onyx no governo

PODER SEM PUDOR

CONVERSA DE RAPOSAS
O mineiro Magalhães Pinto era deputado federal 

quando, num corredor da Câmara, percebeu que José 
Maria Alkimin, um cordial inimigo, caminhava em 
sua direção. Magalhães cochichou a um assessor: 
“Ontem foi aniversário do Alkimin e esqueci de enviar 
cumprimentos...”

Frente a frente, Magalhães contou uma mentirinha: 
“Mandei um telegrama de cumprimentos, ontem. 
Recebeu?”  O malandríssimo Alkimin respondeu à 
altura: “Recebi e já respondi!”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

DE VOLTA À CÂMARA
Com a mulher cursando 

doutorado e os filhos em escola 
no Canadá, Osmar Terra 
(Cidadania) deu toda pinta de 
que estava de partida. Mas 
estava era perdendo o cargo, 
como esta coluna antecipou 
terça (11).

TIRANDO O CHAPÉU
O diplomata Hermano 

Telles Ribeiro é um assombro: 
ele se dava muito com o PT e 
agora vai ser embaixador de 
Jair Bolsonaro no Líbano. Foi 
aprovado ontem na Comissão 
de Relações Exteriores do 
Senado.

LADO ESQUERDO DO PEITO
A deputada Marília Arraes 

(PT-PE) vai botar o bloco na 
rua já neste fim de semana, 
na disputa pela prefeitura do 
Recife. Até definiu o slogan 
“Recife no lado esquerdo 

Verdades precisam ser ditas”

Ministro Sérgio Moro (Justiça) 
ao lembrar que o PSOL votou 
contra o Pacote Anticrime, que 
enquadrava as milícias como 
organizações criminosas 

“

Divulgação

do peito”, e sua marca é um 
simpático coração vermelho, 
criada pelo experiente 
marqueteiro Joel Lopes.

PROMESSA SOLENE
O deputado Marcelo 

Ramos (PL-AM) prometeu 

solenemente que até o 
meio do ano a Câmara vai 
aprovar execução de sentença 
em segunda instância em 
todas as áreas: penal, cível, 
trabalhista etc.

VOO DA BORBOLETA AMARELA
Após lançar Máfia das 

Caatingas em Maceió, seu 5º 
livro, o jornalista e cineasta 
Jorge Oliveira e o filho 
Pedro Zoca rodam O Voo da 
Borboleta Amarela, longa que 
conta a história do cronista 
capixaba Rubem Braga.

COMENDO MOSCA
O presidente Jair 

Bolsonaro, em suas coletivas 
diárias na grade, e seus 
ministros, continuam sem 
perceber que tudo o que 
dizem ou fazem de positivo 
será usado contra eles. 
Imagine quando falam 
absurdos.

Maia garante ‘folga das quintas’ há quatro anos
A Câmara viveu outra vez, nesta quinta 

(13), a mesma rotina desde a posse de Rodrigo 
Maia na presidência da Casa, em 2016: 
plenário vazio, mas fingindo estar lotado, para 
enganar trouxas, os brasileiros. 

Por ordem de Maia, às quintas, o registro 

de presença é aberto às 6h da manhã para 
permitir que assinem o ponto e viajem. O 
insulto pôde ser flagrado às 17h: o painel 
do plenário registrava 426 deputados, mas 
havia só um, Luiz Ovando (PSL-MS), que até 
discursou para ninguém.

‘COMPROMISSO DE HONRA’
A liberação da assinatura do ponto 

às 6h da manhã de quinta foi um 
compromisso de Maia para conseguir 
se eleger presidente da Câmara.

SEMANA DE DOIS DIAS
Com a regra implantada por 

Rodrigo Maia, os deputados agora 

STF exclui verba de combate à 
pobreza da dívida de Estados

Decisão

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu nesta quin-
ta-feira (13) que os valores do 
Fundo do Erradicação da Po-
breza dos estados não podem 
ser usados pelo governo federal 
para calcular o montante da 
dívida estadual com a União. 
O caso foi decidido em um pro-
cesso envolvendo a Bahia, mas 
deve ter repercussão em outras 
ações que estão em tramitação 
na Corte.

Pela decisão, a União deverá 
devolver ao governo da Bahia os 
valores que foram computados 
como dívida. O valor do impac-

to nas contas públicas não foi 
divulgado. O Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza 
em nível nacional foi criado em 
2001 com objetivo de destinar 
recursos suplementares para 
aplicação nas áreas da educa-
ção, saúde e programas sociais.

Nos estados, os recursos do 
fundo são obtidos por meio do 
aumento da alíquota do Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre 
produtos supérfluos em até 2%. 
A receita obtida com o aumento 
deve ir obrigatoriamente para 
os fundos estaduais.

O volume de serviços no Rio 
Grande do Norte aumentou 0,7% 
em 2019, interrompendo uma se-
quência de cinco anos de resultados 
negativos. A última alta ocorrera 
em 2014, com alta de 2,6% do setor.

Entre 2015 e 2018, os segmento 
teve uma sequência de resultados 
negativos. O pior momento do se-
tor aconteceu em 2018, com queda 
de 6,8%. Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) divulga-
da nesta quinta-feira pelo IBGE. O 
crescimento foi puxado principal-
mente pelo setor de informação e 
comunicação, que acumulou alta 
de 3,3% no ano.

Entre as atividades de infor-
mação e comunicação, a que mais 
influenciou o resultado positivo do 
ano foi o de portais, provedores de 
conteúdo e outros serviços de infor-
mação na internet.

Outro destaque positivo foram 

serviços de locação de automóveis, 
que podem ser influenciados tanto 
pela mudança de comportamento 
do consumidor, que opta por não 
ter carro, quanto pelo aumento de 
motoristas de aplicativo, que alu-
gam o veículo para trabalhar.

Em todo o país, segundo o IB-
GE, o volume de serviços aumen-
tou 1% em 2019, interrompendo 
uma sequência de quatro anos sem 
resultados positivos: 2015 (-3,6%), 
2016 (-5,0%), 2017 (-2,8%) e 2018 
(0%). 

“Em 2018 nós tivemos uma es-
tabilidade e agora temos uma volta 
ao campo positivo, lembrando que 
entre 2015 e 2017 tivemos uma 
perda acumulada de 11%, então 
essa alta é importante, mas ainda 
está longe de alcançar o melhor re-
sultado no setor de serviços”, ava-
lia o gerente da pesquisa, Rodrigo 
Lobo.

Setor de serviços no RN tem
a primeira alta em cinco anos
Resultado positivo do setor foi de 0,7% em 2019, 
quebrando sequência negativa iniciada em 2015

IBGE

Serviços de informação e comunicação puxaram a alta do setor no ano

Pixbay

só trabalham ou têm obrigação de 
assinar o ponto às terças e quartas.

APERTOU, DANÇOU
Quando era presidente, Eduardo 

Cunha cobrava presença com “efeitos 
administrativos” às quintas, ao fim 
do dia. 

Isso ajudou na sua cassação.
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R$ 115 mi

8,2GW

DESTAQUE

é o valor que o governo britânico 
planeja utilizar em atividades 
ligadas a projetos de energia

é a capacidade instalada de 
produção eólica marítima do Reino 
Unido

O embaixador britânico no 
Brasil, Vijay Rangarajan, partici-
pou nesta quinta-feira (13) de uma 
reunião com a Governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
para debater, entre outras pautas, 
o desenvolvimento de novas fontes 
de energias renováveis e a expen-
são da fruticultura. 

O britânico está em viagem 
oficial ao Rio Grande do Norte nos 
dias 13 e 14. A agenda de compro-
missos visa promover também o 
Fundo de Prosperidade (Prosperity 
Fund) que busca apoiar o desenvol-
vimento econômico e sustentável 
em determinadas regiões, sendo 
o Rio Grande do Norte uma opção 
para futuros investimentos.

Durante a visita, o embaixador 
britânico participou de reuniões 
com o governo do Estado, o senador 
Jean Paul Prates e com entidades 
do setor, a fim de fortalecer a par-
ceria do Reino Unido em relação à 
crescente indústria de renováveis 
no estado, em especial, futuros 
investimentos em energia eólica 
marítima (offshore wind).

Segundo o embaixador, o Reino 
Unido é líder mundial nas áreas 
de design, desenvolvimento, ins-
talação, operação e manutenção 
de energia eólica em mar aberto. 
A visita representa a continuidade 
de discussões de parceria entre o 
governo britânico e o Ministério de 
Minas e Energia (MME).

O sucesso das ações bilaterais 
Brasil-Reino Unido em energia se 
deve a um envolvimento integral 
que vai além das conhecidas parce-
rias comerciais. Projetos que visam 
o compartilhamento de conheci-
mento têm ganhado cada vez mais 
espaço nos projetos da Embaixada 
Britânica.

O embaixador, Vijay Rangara-

Embaixador britânico Vijay Rangarajan participou de encontro com a governadora Fátima Bezerra e o senador Jean Paul Prates

Reino Unido analisa investimentos 
na área de energia renovável no RN
Encontro com a governadora Fátima Bezerra reforça apoio do governo 
britânico no desenvolvimento de ações para usinas eólicas offshore 

Ascom / Gov RN

jan, celebra o êxito dos projetos de 
cooperação no setor. “Temos muito 

interesse em continuar trabalhan-
do em conjunto com o Estado do 
Rio Grande no Norte e o Brasil no 
aperfeiçoamento do seu potencial e 
rápido crescimento em tecnologia 
das energias renováveis”, afirma.

O aumento de projetos de coo-
peração previsto por Rangarajan 
se deve majoritariamente ao Fun-
do de Prosperidade, cujo objetivo 
é promover a reforma econômica e 
avanços necessários para o cresci-
mento de países parceiros, sendo o 
Brasil um deles, onde serão inves-
tidos mais de 25 milhões de libras 
(R$ 115 milhões) até 2023, somen-
te no setor de energia. 

O Reino Unido é possui ins-
talada a maior capacidade eólica 
marítima do mundo em 8,2GW, o 
que representa 36% da capacidade 
global.

Jovem potiguar cria projeto 
para difundir comida vegana

Alimentação

“A comida não é só o que está 
no prato, ela tem uma história. 
É importante conhecer de onde 
vem o alimento e os motivos do 
nosso consumo”. É assim que o 
chef de cozinha Francisco Quei-
roz, de 21 anos, define a relação 
com a alimentação no dia a dia. 
Ele criou, no início de 2019, o 
“Comida de Verdade”, projeto 
que busca difundir a comida ve-
gana entre os potiguares.

Francisco é estudante de 
Ciências Sociais na Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e desenvolveu, 
em grupo, uma pesquisa sobre 
agricultura familiar. Este foi o 
início do interesse pela origem 
do alimento e, consequentemen-
te, o jovem começou a se conec-
tar com a cozinha, quebrando os 
estigmas sociais e esteriótipos 
que envolvem o assunto.

De lá para cá, Francisco 
participou de vários eventos na 
capital potiguar, como o Festi-
val Camomila. “Fico feliz vendo 
as outras pessoas felizes, faz 
parte da mensagem que quero 
passar. Dá para descobrir novas 
texturas e novos sabores com a 
alimentação baseada em tudo 
que vem da terra”, disse.

“Não adianta comprar um 
hambúrguer vegano indus-
trializado e achar que isso vai 
mudar algo. Essas grandes cor-

porações só lucram. Algo que eu 
recomendo e tento fazer sempre 
é comprar de produtores locais 
justamente para incentivar e, 
também, mudar essa realida-
de”, argumentou Francisco so-
bre o crescente movimento de 
produtos veganos industrializa-
dos no país.

O objetivo do potiguar, ago-
ra, é expandir conhecimento 
sobre a nutrição proporcionada 
pelo veganismo. “Antes eu não 
acreditava no potencial do ‘Co-
mida de Verdade’, mas venho 
me surpreendendo porque está 
crescendo e está sendo incrível. 
Já vemos grandes eventos na 
cidade procurando uma alimen-
tação vegana para oferecer”, 
afirmou.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A ITAPETINGA AGRO-INDUSTRIAL S/A, CNPN 08.331.340/0002-98, torna-se que recebeu do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Sim-
plificada Nº 2014-081334/TEC/RLS-0356 com prazo de validade até 12 de janeiro de 2023, em favor do 
empreendimento para a extração de argila em área inserida no processo DNPM de n.º 848.543/1994, 
localizada em Florânia – Zona Rural – Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Central Eólica Terra Santa SPE I LTDA, CNPJ 24.895.239/0001-35, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a Licença Simplificada para Estrada, localizada na zona rural dos municípios de Jandaíra, Caiçara do 
Norte e Parazinho - RN.

João Creste
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

EXPANSÃO ENERGIA, 10.014.948/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

• Licença Prévia para Geração de Energia da EOL Riachão III, localizado na Zona Rural, 
Ceará-Mirim/RN. 

• Licença Prévia para Geração de Energia da EOL Riachão V, localizada na Zona Rural, 
Ceará-Mirim/RN. 

José Roberto Montenegro Faro
Sócio Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FAZENDA SÃO FRANCISCO AQUICULTURA LTDA, CNPJ: 09.584.154/0001-42, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, para Carcinicultura, numa área de produção de 
13,11ha, Localizado na Fazenda Salina São Francisco, S/N, Zona Rural, Guamare/RN.

FRANCISCO DE FREITAS BARBOSA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

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 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 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL, processo nº 0853302-86.2015.8.20.5001, proposta por EMBARGANTE: AN-
DRE MACHADO LOUREIRO, ROSANINA BRITTO LOPES LOUREIRO contra EMBARGADOS: VICTOR LOPES DE 
BRITO, ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sendo determinada a CITAÇÃO de ALBRA INVESTIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA(CNPJ: 08.859.024/0001-02),  para: nos termos do art. 1.053, do CPC, no prazo de 10(dez) dias, 
contestar o pedido, com as advertências legais, consignando-se que não sendo contestado o pedido presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pelos embargantes. Eu, MARISE LEITE DE SOUZA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi.

Natal, 27 de janeiro de 2020.
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito

Processo:   0853302-86.2015.8.20.5001
EMBARGANTE: ANDRE MACHADO LOUREIRO, ROSANINA BRITTO LOPES LOUREIRO
EMBARGADO: VICTOR LOPES DE BRITO, ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Arialda Helena do Carmo Martins
São José de Mipibu/RN, 13 de fevereiro de 2020.

Presidente

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução dos serviços 
de capeamento asfáltico em diversas ruas do município de São José de Mipibu/RN. A Comissão 
Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, com o 
objetivo em epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 
de Julho, 08 — Centro, no dia 03.03.2020, às 10h00min. O Edital, na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a sexta, das 08 às 13h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

Chef de cozinha Francisco Queiroz

Reprodução / Francisco Queiroz

Investimentos
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Assembleia Legislativa realizou audiência pública ontem para discutir o assunto

Presidente do Ipern, Nereu Linhares Presidente do Sinsp, Janeayre Souto

Previdência
Projeto que altera regras de aposentadoria e pensão foi protocolado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa e já começou
a tramitar. Servidores criticam proposta e querem mesma alíquota progressiva da reforma que foi aprovada em âmbito nacional

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Tiago Rebolo
Editor geral

O Governo do Estado encami-
nhou para a Assembleia Legisla-
tiva nesta quinta-feira (13) a sua 
proposta de reforma da Previdên-
cia. A partir de agora, a matéria 
começa oficialmente a tramitar e a 
ser analisada pelos deputados es-
taduais. Não há prazo definido pa-
ra que o texto vá à votação final no 
plenário, principalmente porque o 
Executivo não solicitou regime de 
urgência na apreciação.

A proposta do governo, finali-
zada após uma série de reuniões 
com os servidores públicos, tem 
16 artigos e prevê mudanças em 
várias regras de aposentadorias e 
pensões para servidores do pode-
res Executivo, Legislativo e Judi-
ciário e demais órgãos do Estado. 

Pelos cálculos da equipe econô-
mica, o projeto, caso não seja desi-
dratado na Assembleia, vai gerar 
uma economia de R$ 40 milhões 
por mês para os cofres públicos, 
reduzindo o déficit financeiro do 
regime previdenciário em cerca de 
26%, já no primeiro ano.

Em mensagem à Assembleia, 
a governadora Fátima Bezerra 
destacou que, se nada for feito, o 
déficit da Previdência Estadual po-
de chegar a R$ 2,2 bilhões em 2022, 
verba que teria de ser retirada do 
Tesouro Estadual para garantir o 
pagamento de benefícios. Em 2019, 
o déficit foi de R$ 1,57 bilhão.

Fátima observa que, atual-
mente, o Estado tem mais servido-
res aposentados e pensionistas do 
que funcionários em atividade – o 
que só tende a agravar o rombo 
nas contas públicas. São 54.470 
aposentados contra 46.866 servi-
dores na ativa.

Além de atenuar o déficit, Fá-
tima aponta que a reforma é ne-
cessária para que o Rio Grande do 
Norte se enquadre nas regras tra-
zidas pela Emenda Constitucional 
nº 103 (reforma da Previdência 
geral, promulgada pelo Congresso 
Nacional no fim de 2019). A chefe 
do Executivo argumenta que, se 
a reforma local não for aprovada 
até 31 de julho de 2020, o Estado 
poderá ficar impedido de receber 
transferência de verbas federais 
e de contratar empréstimos com 

A presente proposta 
de reforma da 
Previdência protege 
os servidores ativos e 
inativos que recebem 
os menores salários”

Fátima Bezerra
governadora do Rio Grande do Norte

“

aval da União, por exemplo.
No texto, a governadora frisa, 

contudo, que os impactos para os 
servidores foram mitigados. “As 
equipes técnicas do nosso governo, 
sempre em diálogo com os servi-
dores públicos de todas as catego-
rias, elaboraram a presente pro-
posta de reforma da Previdência, 
que protege os servidores ativos e 
inativos que recebem os menores 
salários, dando passos importan-
tes para amenizarmos o déficit 
existente”, escreveu.

Entre os pontos suavizados com 
relação à reforma geral, ressalta 
Fátima, estão as alíquotas de con-
tribuição previdenciária, as idades 
mínimas para aposentadoria e o 
tempo de contribuição. Foi mantido 
também o abono de permanência.

Hoje, todos os servidores es-
taduais contribuem para a Pre-
vidência com 11% dos salários. 
A reforma proposta pelo governo 
institui alíquotas progressivas, 
com taxas variando de 12% a 16%, 
de acordo com a remuneração.

A reforma amplia, ainda, a 
contribuição dos inativos. Atual-
mente, quem recebe benefícios 
abaixo do teto (R$ 6.101,05) não 
contribui. Com a reforma, a isen-
ção valerá apenas para quem ga-
nha menos de R$ 2,5 mil.

A idade mínima ficou definida 
em 65 anos, para os homens, e 60, 
para as mulheres, com modula-
ções para categorias como profes-
sores, policiais e quem trabalha 
com insalubridade. A aposentado-
ria compulsória ficou definida em 
75 anos de idade.

As regras só valem para novos 
servidores. Para os funcionários 
que entraram antes da reforma, 
a reforma propõe duas regras de 

transição.
No mesmo dia em que a pro-

posta de reforma da Previdência 
foi protocolada, a Assembleia Le-
gislativa realizou uma audiência 
pública para discutir o tema. O 
deputado estadual Sandro Pimen-
tel (PSOL), autor da iniciativa, 
defendeu amplo diálogo com os 
servidores sobre o assunto, sem 
pressa. “Entendemos que essa 
matéria precisa ser debatida 
exaustivamente. Estamos lidando 
com vidas de pessoas. Precisamos 
olhar a situação do Estado com es-
se déficit, que não foi criado pelo 
servidor, mas ele existe. Mas tam-
bém olhar para a grande parcela 
dos servidores que já está com es-
se prejuízo de achatamento de sa-
lários há algum tempo”, afirmou.

De acordo com o presidente do 
Instituto de Previdência do Rio 
Grande do Norte (Ipern), Nereu 
Linhares, a reforma é necessária 
porque a expectativa de vida da 
população aumentou nas últimas 
décadas. “Existem premissas bá-
sicas da Previdência, como idade 
mínima e tempo de contribuição, 
que foram estabelecidas em 1950 
no Rio Grande do Norte, quando 
a expectativa de vida era menor”, 
argumentou Nereu.

A presidente do Sindicato dos 
Servidores da Administração 
Direta (Sinsp), Janeayre Souto, 
criticou a proposta. Ela registrou 
que os servidores estão há dez 
anos sem reajuste salarial e com 
pelo menos dois salários atrasados 
(dezembro e 13º de 2018).

Ela antecipou que vai propor 
aos deputados algumas emendas 
ao texto. Ela defende que sejam 
adotadas as mesmas alíquotas pro-
gressivas que foram aprovadas na 
reforma geral, com taxas varian-
do de 7,5% a 22%, o que beneficia 
quem ganha salários mais baixos.

Além disso, a representante 
dos servidores defendeu que a 
taxação dos inativos não seja al-
terada e pregou a necessidade de 
realização de concursos públicos, 
para aumentar a contribuição 
previdenciária. Na mensagem, a 
governadora Fátima Bezerra res-
saltou que o Estado está impedido 
de realizar novas contratações, 
salvo em casos excepcionais, por 
estar com a despesa elevada.

José Aldenir / Agora RN

TRAMITAÇÃO
Por se tratar de uma pro-

posta de emenda à Constitui-
ção (PEC), a reforma da Pre-
vidência terá uma tramitação 
diferenciada. Depois de passar 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), que 
vai julgar a admissibilidade do 
texto, a proposta será analisada 
por uma comissão especial.

A designação dos membros 
desse último colegiado caberá 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), que provavel-

mente só o fará depois que a 
CCJ emitir o seu parecer.

Depois que for analisada na 
comissão especial, a matéria 
chegará ao plenário. Para ser 
aprovada, a PEC precisa reunir 
votos de pelo menos 15 dos 24 
parlamentares,  em dois turnos. 
O texto enviado pelo governo 
pode sofrer modificações.

Quando for aprovada pe-
la Assembleia, a reforma não 
precisará ser sancionada por 
Fátima Bezerra. A conversão do 
projeto em emenda acontece por 
promulgação do Legislativo.
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OPÇÃO 1

Servidores em geral

n O servidor deverá ter, no 
mínimo, 61 anos (se homem) e 
56 anos (se mulher), com tempo 
de contribuição de 35 anos 
(para homens) e 30 anos (para 
mulheres). Com isso, a soma da 
idade e do tempo de contribuição 
tem de dar, no mínimo, 96 pontos, 
para os homens, e 86 pontos, no 
caso das mulheres.

n A partir de 2023, a idade mínima 
sobe para 62 anos para os homens 
e 57 anos para as mulheres.

n De 2021 em diante, a pontuação 
citada anteriormente sobe 1 ponto 
por ano, até atingir 105 pontos 
para os homens e 95 pontos para 
as mulheres.

Essa regra, contudo, só valerá 
para quem ingressou no serviço 
público entre 2003 e a data de 
promulgação da reforma.

n Para quem se tornou servidor 
até 2003, a pontuação limite será 
de 102 pontos para os homens 
e 92 pontos para as mulheres. Já 
para os que ingressaram até 1998, 
a pontuação limite será de 100 e 
90 pontos, respectivamente.

Ou seja, em 2020, por essa 
opção de transição, um servidor 
homem poderá se aposentar com 
61 anos de idade e 35 anos de 
contribuição. Já no ano seguinte, 
passam a ser exigidos 36 anos de 
contribuição. Em 2022, 37 anos. 
Até que, em 2023, a idade mínima 
sobe.

Professores

n Para o magistério, a Opção 1 de 
transição permite aposentadoria 
com 56 anos, no caso dos 
homens, e 51 anos, no caso 
das mulheres. O tempo de 
contribuição fica estabelecido em 
30 anos para os homens e 25 para 
as mulheres. De 2023 em diante, 
a idade mínima passaria a ser de 
57 anos para os homens e 52 anos 
para as mulheres.

n O somatório da idade com o 
tempo de contribuição deverá ser 
de, no mínimo, 86 pontos para 
os homens e 76 pontos para as 
mulheres. A partir de 2021, essa 
pontuação sobe 1 ponto por ano, 
até atingir o limite de 95 anos para 
os homens e 82 pontos para as 
mulheres.

n Para os que ingressaram até 
1998, o acréscimo na pontuação 
será limitado a 90 pontos para os 
professores e 80 pontos para as 
professoras. Já para os que viraram 
professores até 2003, o limite é de 
93 pontos para os homens e 83 
pontos para as mulheres.w

Alíquota de 
contribuição para

 servidores da ativa

Salários entre
R$ 1.045,00 e

R$ 2.500,00: 12%

Salários entre
R$ 2.500,01 e

R$ 6.101,06: 14%

Salários entre
R$ 6.101,07 e

R$ 15.000,00: 15%

Salários acima de
R$ 15.000,01: 

16%

Alíquota de contribuição 
para aposentados e 

pensionistas

Benefícios entre
R$ 1.045,00 e

R$ 2.500,00: Isento

Benefícios entre
R$ 2.500,01 e

R$ 6.101,06: 14%

Benefícios entre
R$ 6.101,07 e

R$ 15.000,00: 15%

Benefícios acima de
R$ 15.000,01: 

16%

*Alíquotas começam a valer 1 ano após promulgação da emenda.

IDADE MÍNIMA

Servidores em geral:

Professores

Agentes socioeducativos, policiais penais, policiais civis e delegados:

Homens: 55 anos, com 30 anos de contribuição
Mulheres: 52 anos, com 27 anos de contribuição

Homens: 65 anos

Homens: 60 anos

Mulheres: 60 anos

Mulheres: 55 anos

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Servidores em geral:
25 anos, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria, para ambos os sexos

Professores:
25 anos em efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício 
de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria, para ambos os sexos

REGRA DE TRANSIÇÃO - VÁLIDO PARA QUEM É SERVIDOR HOJE
PENSÃO POR MORTE

n Os dependentes terão direito 
a 50% do valor da aposentadoria 
recebida pelo servidor na data do 
óbito, acrescido de cotas de 10% 
por dependente, até o máximo 
de 100%. Essa regra vale apenas 
para os servidores que forem 
contratados após a entrada em 
vigor da reforma.

n São considerados dependentes 
cônjuges ou companheiros, filhos 
não emancipados com menos 
de 21 anos, filhos inválidos de 
qualquer idade, pais, irmão não 
emancipado com menos de 21 
anos e irmão não emancipado 
inválido de qualquer idade.

n No caso dos servidores que 
ingressaram até a promulgação 
das novas regras, a pensão por 
morte para os seus dependentes 
fica sendo de R$ 2.500,00 
acrescido de 60% da parcela 
excedente a esse limite. Ou seja, 
os dependentes de um servidor 
que ganha R$ 10.000,00 terão 
direito, em caso de morte do 
servidor, a R$ 7.000,00. Pela 
mesma lógica, os dependentes 
de um servidor que ganha R$ 
5.000,00 terão direito, em caso de 
morte do servidor, a R$ 4.000,00.

n Dependentes com doenças 
graves terão direito à 
integralidade da remuneração 
recebida pelo servidor que 
morreu.

n A proposta também estabelece 
que as regras de pensão podem 
mudar futuramente a partir de lei 
complementar. Além disso, fica 
vedada a acumulação de mais de 
uma pensão por morte dentro do 
regime próprio de previdência do 
Rio Grande do Norte.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

n Será calculada uma média 
aritmética simples de 80% dos 
maiores salários de contribuição, 
salvo algumas especificações. Este 
percentual aumenta para 85%, em 
2023; e para 90%, em 2026.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

n Os poderes do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), 
que hoje contribuem com 22% 
sobre a remuneração de cada 
servidor, passarão a contribuir 
com 22,5% a partir de 2021, com 
23% a partir de 2022 e com 24% 
a partir de 2023. A contribuição 
segue subindo, até atingir 28% 
em 2027.

O Agora RN apurou, contudo, que 
é provável que, na Assembleia, 
essa taxa de contribuição seja 
ampliada para até 32%, índice que 
seria atingido em 2031, seguindo 
a mesma regra. 

OPÇÃO 2 

n Nesta alternativa, os servidores 
(inclusive professores) poderão 
se aposentar quando tiverem, 
no mínimo, 60 anos (homens) e 
55 anos (mulheres). O tempo de 
contribuição fica definido em 35 
anos para os homens e 30 anos 
para os homens, com 20 anos 
de efetivo exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria.

n Este caso não leva em conta 
a pontuação, mas os servidores 
que escolherem essa opção 
precisarão cumprir uma espécie 
de “pedágio”, tendo de contribuir 
adicionalmente metade do tempo 
que falta para completar o tempo 
de contribuição.

Por exemplo, um servidor homem 
que tiver 60 anos de idade e 33 
anos de contribuição não terá 
de contribuir apenas por dois 
anos a mais, e sim por mais três, 
atingindo 36 anos de contribuição 
e, portanto, 63 anos de idade.

n Os servidores que ingressaram 
no serviço público até 1998 
poderão optar pela redução 
das idades mínimas para 
aposentadoria em um dia de 
idade para cada um dia de 
contribuição que exceder o tempo 
de contribuição.

Agentes socioeducativos, 
policiais penais, policiais civis e 
delegados

n Para os servidores dessa 
categoria do funcionalismo 
que tiverem ingressado no 
serviço público até a data de 
promulgação da reforma, há duas 
opções:

a Na primeira, a idade mínima 
será de 54 anos para os homens 
e 51 anos para as mulheres, com 
tempo de contribuição de 30 anos 
para os homens e 25 anos para as 
mulheres.

a Já na segunda, a idade mínima 
é de 53 anos para os homens e 
50 anos para as mulheres, desde 
que seja cumprido um pedágio, 
com a contribuição adicional 
de metade do tempo que falta 
para completar o tempo de 
contribuição normal.

Servidores de atividade 
insalubre (exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos)
 
n Para esta parcela do 
funcionalismo, a aposentadoria 
poderá ser conquistada quando 
o total da soma resultante da 
idade e do tempo de contribuição 
e efetiva exposição for de 86 
pontos, para ambos os sexos, e 25 
anos de efetiva exposição.

R$ 40 mi R$ 2,2 bi
DESTAQUES

é o que o governo espera 
economizar por mês com a 
reforma, caso ela seja aprovada 
nos moldes como foi enviada 
para a Assembleia Legislativa

é a projeção de déficit 
financeiro no regime próprio 
de Previdência do RN, segundo 
o governo estadual, caso nada 
seja feito

ENTENDA A PROPOSTA

NOVAS REGRAS
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Canal 1
nGal Costa, Maria 
Gadú e Criolo são os 
convidad

Bate-RebateTV aberta não olha para o 
telespectador de amanhã

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

Canal 1
A programação infantil na televisão conven-

cional, indispensável durante muito tempo e 
também responsável pelo surgimento de gran-
des talentos, hoje está resumida aos desenhos 
do SBT e algumas poucas realizações da TV 
Cultura.

No mais, só na TV por assinatura, total que 
chega a 13 canais, com oferecimentos dos mais 
diversos.

A proibição da propaganda infantil, de fato, foi 
decisiva para acabar com as pretensões das gran-
des emissoras e invalidar quaisquer tentativas de 
novos investimentos.

Mantidas as condições atuais, para todo o 
sempre uma faixa bem significativa de público 

não será contemplada com realizações na altura 
do “Sítio do Picapau Amarelo”, “Castelo Rá-Tim-
-Bum”, “Vila Sésamo”, até mais antigos como 
“Grande Ginkana Kibon”, “Circo do Arrelia”, 
“Turma dos 7” etc.

Porém este é um caso que ainda cabe melhor 
análise.

Se são tantos os canais fechados, operando 
24h, o retorno comercial e de audiência com certe-
za são os mais compensadores.

E o que nos leva também a concluir que, além 
de não haver qualquer perspectiva, também falta 
criatividade nas grandes redes de televisão em 
melhor atender desde agora aquele que poderá 
vir a ser o seu telespectador de amanhã.

POR OUTRO LADO
Sempre é importante 

considerar que a realidade 
brasileira ainda é a TV aberta.

Segundo dados de dezembro 
passado, cerca de 16 milhões 
domicílios têm acesso à TV por 
assinatura.

NOVES FORA
Números colocados, conclui-

se que milhões de menores 
brasileiros, data hoje, não têm o 
que assistir na televisão.

Ou a televisão dos tempos 
atuais não produz nada que possa 
atendê-los.

EM CIMA DISSO AINDA
Vale lembrar também que no 

último domingo, o ministro Sergio 
Moro anunciou o lançamento 
de uma consulta pública a 
respeito de novas regras para 
a publicidade em programas 
infantis.

Resta aguardar o desfecho 
disso e o que poderá vir a 
representar.

MAIS LEVE
Como consequência do grupo 

de discussão recentemente 
realizado, “Amor de Mãe” já 
começou a apresentar algumas 
mudanças bem significativas.

É possível perceber, por 
exemplo, que aquele clima 
pesado, quase que em tempo 
integral do começo, aos poucos 
está diminuindo.

UMA OBSERVAÇÃO
“Amor de Mãe”, capítulo 

de quarta-feira, teve um plano 
sequência maravilhoso, na 
investigação do crime. Coisa de 
quem sabe fazer televisão.

Mas também exagerou 
na contraluz e em cenas com 
penumbra, muitas vezes 
dificultando identificar quem 
estava em cena.

ÚLTIMA FORMA
A transmissão de Bordeaux e 

Dijon, prometida pela Band para 
este sábado, foi cancelada.

Pegou na parte burocrática. A 
informação é que ainda falta uma 
assinatura no contrato.

MELHORA
As mudanças realizadas 

começam a fazer efeito no 
“Melhor da Tarde”, da Cátia 
Fonseca, nas tardes de Band.

O programa, depois da volta 
das férias, passou a observar 
crescimento de audiência, às 
vezes batendo na casa dos 3 
pontos em São Paulo e, em 
algumas regiões, como no Recife, 
chegando à vice-liderança.

PREPAREM OS CORAÇÕES
A “Semana do Presidente” vai 

voltar no SBT. Ordem do dono, 

nLarissa Manoela, em 
sua estreia na Globo em 
“Além da Ilusão”, será 
filha da Claudia Raia.

nConquistar, cada dia 
mais, o mercado asiático 
é um dos planos da 
Globo para os próximos 
tempos.

nSão muitos, e 
merecidos, os elogios 
para o desempenho 
do elenco de “Éramos 
Seis”...

nNo podcast Uol Vê TV, 
por exemplo, Maurício 
Stycer destacou o 
trabalho de Glória 
Pires...

nEspecialmente a 
morte do seu filho, 
Carlos, vivido por Danilo 
Mesquita...

nMas deve ser louvado 
também o trabalho do 
diretor Carlos Araújo 
e sua equipe. Digno do 
melhor reconhecimento.

nO cantor Daniel, neste 
sábado, vai participar 
do “Ritmo Brasil”, 
programa da Faa 
Morena na Rede TV!.

nComeçou em São 
Paulo a preparação com 
atores para a série “Mal 
Secreto”...

nSérgio Guizé e Viviane 
Araújo estão no elenco...

nProdução da 
Globoplay, será dirigida 
por Mauro Mendonça 
Filho.    

nIvete Sangalo é a 
atração do “Música na 
Band” nesta sexta-feira, 
a partir das 22h45.

 

Bate-Rebate

C´est fini
A CNN Brasil divulgou 

ontem que o programa “CNN 360°” terá uma dupla na apresentação: Carol Nogueira 
e Reinaldo Gottino. Causou surpresa. Após tirar Gottino da Record, muita gente imaginava que elecomandaria sozinho um 

jornalístico no novo canal de 
notícias. De qualquer forma, 

a entrada de Nogueira nesse jornal só eleva o nível. Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!   

Silvio Santos, direto dos Estados 
Unidos.

O miniprograma, levado ao ar 
durante muitos anos, ainda nos 
tempos do regime militar e criado 
para destacar os atos do governo 
federal, estará novamente no ar 
muito em breve. Providências já 
estão sendo tomadas.

 UMA COISA É UMA COISA...
O “BBB20” tem feito uma série de homenagens a edições passadas, 
como a Globo divulgou antes mesmo da estreia.Decoração e Casa de 
Vidro entre elas... Mas outra coisa é outra coisa. Mas em se tratando de 
Carnaval, no entanto, quem vive o dia a dia do programa garante que 
não existe a menor chance de algum “brother” deixar a casa para curtir 
momentaneamente a folia. Não existe nada programado.   

INTERNET
Já está disponível a 
sexta temporada do 
“Porta Afora”, programa 
apresentado por Fábio 
Porchat e Rosana 
Hermann na internet. 
Nos próximos episódios, 
os convidados serão 
Maitê Proença, Fernando 
Rocha e Álvaro Garnero. 
A série sobre viagens é 
disponibilizada às quartas-
feiras, 18h, no YouTube.

Victor Pollack

Divulgação

VALE DIZER
A informação é que Silvio 

Santos, muito próximo ao atual 
governo e entusiasmado com esta 
amizade, entende ser necessário 
destacar o trabalho do presidente 
Jair Bolsonaro em rede nacional.

Decorrência também do fato 
de o SBT, nos tempos atuais, ser 
um dos maiores beneficiados com 
as verbas federais. Uma mão 
lavando a outra.
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Tecido
metá-
lico de

fantasias

Sinal que
indica a

direção a
seguir

Ponto
mais alto

de um
monte

O vestido
que pre-
cisa ser
passado

Bebida
típica

da Rússia

Uma e
outra: as

duas

Viviane
Araújo,

atriz

Nome do
cavalo do
Fantasma

(HQ)

1.000, em 
algarismos
romanos

Dígrafo de
"farrapo"

Serviço
de Apren-
dizagem 

Comercial
(sigla)

(?) Bueno,
piloto da
Stock Car

A poesia
cantada

Aluísio
Azevedo:
escreveu 
"O Cortiço"

Time
alagoano

(fut.)

Vitamina
para os
ossos

Quarto, 
em inglês
Escamas
capilares

Remune-
rado

Parte de
um porto

É usada
no anzol

Conjunção
aditiva

Fruto que possui
espinhos no caroço
Documento como o

registro de óbito

Proprie-
tárias

Lutador
japonês

Emanar;
soltar 

Ação do
filantropo

Bosque;
floresta

Navegan-
tes; mari-
nheiros

Carimbo
de passa-

portes

Etiquetado
(o produto)
Essa, em
espanhol

Combus-
tível de

caminhão

Via expres-
sa mais

conhecida
do RJ

Interme-
diária

Ramo do
saber

Relativo
aos lábios

Chuva
violenta 

Governo que criou o
salário mínimo (BR)

Aparelho para
enxugar o cabelo

Assume
como filho
legítimo

A 3a vogal

3/esa. 4/room. 5/herói — ninja. 6/exalar.

HORÓSCOPO

Áries, nesta sexta o trabalho pode lhe trazer 
muita fadiga. Não se arrisque em negócio 
especulativo e nem se deixe vencer por 
pessoas que falam demais e prometem 
muito. 

A Lua transitando em seu signo 
pede atenção especial com acordos, 
assinatura de contratos e de 
documentos: faça o que for preciso com 
calma, leia tudo o que vai assinar .

Sextou e você terá que trabalhar e lutar muito 
para vencer dificuldades e desafios no setor 
familiar, da casa e de assuntos imobiliários. 
Porém, as tensões emocionais são as que 
mais lhe farão sofrer. 

Seja mais maleável com os mais velhos 
e com as crianças e não fique criando 
problemas por qualquer motivo. O astral 
continua favorável para tratar de emprego e 
negócios sérios e de grande monta. 

Profissionalmente, esta sexta pede para não 
deixar nenhum compromisso para depois. 
Você terá mais força e mais coragem para 
enfrentar os adversários à tarde, mas em vez 
de brigar procure dialogar.

Tenha calma e paciência e deixe que as 
horas possam levar as energias negativas e 
trazer energias positivas para substituí-las.
Não se precipite em qualquer decisão, 
pondere e trabalhe a sua teimosia. Na parte 
da tarde tudo vai fluir com mais facilidade .

Sextou e uma coisa muito boa pode 
acontecer hoje no setor financeiro: pode ser 
a conclusão de um negócio ou acordo que 
vem se arrastando por muito tempo. Além 
disso, pode ocorrer também a viagem ou a 
mudança tão sonhada. 

Seus projetos e seu trabalho estão 
caminhando muito bem. Há a possibilidade 
de viajar. Mas o clima na família não 
está propício, faça tudo com calma 
e ponderação. O dia reflete algumas 
resistências emocionais.

Atenção à própria saúde e continuar 
o tratamento médico ou dentário que 
vem fazendo. E se você ainda não foi 
ao médico, é hora de ir e de levar suas 
necessidades relacionadas à saúde.

No trabalho, falar de menos é melhor do 
que falar demais e se complicar ou se 
comprometer com superiores e patrões. 
Saiba ouvir e observar com calma tudo o 
que acontece. Além disso, no trabalho, seja 
menos intolerante ou radical.

Alguém vai facilitar o seu trabalho, inclusive 
as tarefas mais difíceis. Nas finanças, pague 
o que deve no tempo certo e ajustado para 
não colocar em risco seu crédito. Os astros 
adiantam que na próxima semana vai haver 
uma rntrada de dinheiro súbita.

Seus interesses financeiros e de trabalho 
estão em transformação: ou as coisas 
acontecem agora ou vão demorar algum 
tempo. Por isso, hoje você terá que tomar 
decisões importantes. 

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

Pendleton e Marcelo discutem e o empresário 
mostra o quarto trancado para Luisa. Nadine 
sugere que Roger mude a estratégia e abaixe 
o preço do “Espelho Amigo”, mas ele se 
recusa. Luisa sofre um acidente enquanto 
falava no telefone com Poliana. Paola e Filipa 
concluem que Eric não gosta de nenhuma 
das duas. Arlete pede desculpas a Gleyce, 
e reconsidera o projeto do CLP. Pendleton, 
Poliana e João encontram Luisa e a levam 
para casa. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Hugo lembra a Helena que ninguém pode 
saber o que ela fez no México. Ermelinda 
incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. 
Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete 
do Empório. Zezinho avisa a Alexia/Josimara 
que treinará Bel para participar de rodeios. 
Graziela aconselha Alan sobre a contratação 
de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro 
com Renzo. Juan tenta convencer Mário a não 
vender a casa, depois que ela for reconstruída.

SALVE-SE QUEM PUDER

Lídia comenta com Miguel sobre a suposta 
morte de Estela. Álvaro questiona Lucas 
em relação aos direitos de Betina sobre 
sua herança, e Amanda os observa. 
Durval aconselha Matias a procurar 
Miranda. Amanda segue Belizário. Lurdes 
conta sua história a Elias, e afirma que o 
rapaz pode ser seu filho. Tales confessa a 
Lídia que esteve no apartamento de Estela 
na noite do crime. 

Fiorina expulsa Giuseppe de casa e diz 
que ele é seu ex-marido. Téo conta para 
Mateus e Dóris que a mãe dele acredita 
que Fiorina acha que Giuseppe está 
traindo ela com Nina. Lola só dá atenção 
ao novo tablet que ganhou devido as 
boas notas na escola. A pequena não dá 
mais atenção para sua ‘peixa’, Beijoca. 
Safira festeja com Tomas o sucesso de 
seu plano sobre as peças de roupa. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES E UM RESGATE

  

Fevereiro é todo Carnaval; veja opções de blocos para o fim de semana

“Sonic - O Filme” é a estreia da
semana nos cinemas de Natal

Que tal várias opções de blocos carnavalescos para 
agitar o último fim de semana antes da folia? Nesta 
sexta-feira (14), o bloco “KD Xoxó?” invade as ruas de 
Petrópolis, com concentração às 18h no Restaurante 
Petrópolis, na Zona Leste da capital.

O sábado (15) começa com a Prévia de Carnaval do 
Estação, no botequim Estação Malte, em Ponta Negra, às 
16h. Também há opções para a criançada. No domingo 
(16), a dica é levar a garotada para se divertir no bloco 
Pipoca & Picolé, às 15h, no entorno da Arena das Dunas. 

Depois de ter a estreia adiada por conta da reprovação do público com 
relação ao visual do personagem, chegou aos cinemas nesta quinta-feira (13) 
“Sonic- O Filme”. No filme, Sonic tem uma missão: salvar o planeta das mãos 
do terrível Dr. Robotnik (Jim Carrey). É na sua amizade com o policial Tom Wa-
chowski (James Marsden) que o ouriço ganha forças para impedir que o gênio 
do mal domine a humanidade. O filme é repleto de cenas de ação e momentos 
cômicos dos personagens.

SEXTOU

DICA DE 
           CINEMA

SEXTA-FEIRA

18h – Bloco KD Xoxó?
Local – Concentração em frente 
ao Petrópolis Restaurante 
(Petrópolis)

14
FEVEREIRO

SÁBADO

16h – Prévia de Carnaval do 
Estação
Local – Estação do Malte (Ponta 
Negra)
16h – Ginga – Prévia Carnaval
Local – Casanova Ecobar 
(Candelária)
16h – Nem Se Acaba Nem Fica 
Pouco
Local – Concentração na Praça 
das Flores (Petrópolis)
17h – Enquanto Campos Corre 
Sales Só Caminha
Local – Concentração no 
Atheneu (Petrópolis)
17h – Troça do K-1
Local – Avenida Alexandrino de 
Alencar (Lagoa Seca)
21h – Baile da Saudade
Local – CEPE (Nova 
Parnamirim - Parnamirim)
21h30 – Ensaio Geral
Local – Praça dos Gringos 
(Ponta Negra)
22h – Esquenta Carnaval do 

DOMINGO

12h – Feijoada das Kengas
Local – Solar Bela Vista 
(Cidade Alta)
15h – Pipoca & Picolé
Local – Entorno da Arena das 
Dunas (Lagoa Nova)
15h – Bang House
Local – PJ Tatoo House 
(Capim Macio)
16h – Bailinho Pipoca Doce
Local – Natal Shopping 
(Candelária)
16h – Bloco Timbu no Racho
Local – Rotatória do 
prolongamento da Prudente 
de Morais   

15     
FEVEREIRO

15 
FEVEREIRO

SUA AGENDA PARA O FIM DE SEMANA#
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Feijoada das Kengas agita o domingo

José Aldenir/AgoraRN

Java Clube, com DinizK9 e DJ 
HiPaula
Local – Java Club (Cidade da 
Esperança)
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PATROCÍNIO

O Flamengo começa 2020 do 
mesmo jeito que terminou 2019, 
em alta e brigando por títulos. O 
atual campeão brasileiro, carioca 
e da Libertadores pode aumentar 
sua lista de conquistas nos próxi-

mos dias e, em menos de um mês, 
sagrar-se campeão de três compe-
tições distintas: Taça Guanabara, 
Supercopa do Brasil e Recopa Sul-
-Americana.

A sequência de decisão do 
Flamengo começa neste domingo 
(16). A equipe de Jorge Jesus vai 
enfrentar o Athletico-PR, às 11h, 
no estádio Mané Garrincha, em 
duelo válido pela Supercopa do 
Brasil. A competição é disputada 
em jogo único entre o último cam-
peão brasileiro (Flamengo) e o da 
Copa do Brasil (Athletico).

Na quarta-feira, dia 19, o Fla-
mengo volta a campo para enfren-
tar o Independiente del Valle, pela 
Recopa. Neste caso, o confronto 
é disputado em duas partidas. O 
primeiro duelo acontece no Equa-

dor e a volta será no dia 26. A par-
tida é realizada entre o campeão 
da Libertadores (Flamengo) e o 
da Copa Sul-Americana (Indepen-
diente del Valle).

No dia 22, no intervalo entre 
os dois jogos da Recopa Sul-Ame-
ricana, o Flamengo decide a Taça 
Guanabara contra o vencedor de 
Boavista e Volta Redonda, que se 
enfrentam no domingo, dia 16, às 
16h, em Bacaxá. A decisão será 
em jogo único, no estádio do Ma-
racanã. Caso a partida termine 
empatada, a decisão será nos pê-
naltis.

Na quarta-feira, a equipe do 
técnico Jorge Jesus derrotou o Flu-
minense por 3 a 2, pela semifinal 
da Taça Guanabara, garantindo a 
vaga para a decisão do Estadual. Clube carioca conquistou a tríplice coroa em 2019, quando venceu o Campeonato 

Flamengo pode ganhar três 
títulos em menos de um mês
Clube pode ganhar 
a Taça Guanabara, a 
Supercopa do Brasil e a 
Recopa Sul-Americana, 
em menos de um 
mês. Decisões iniciam 
no domingo, pela 
Supercopa, contra o 
Athletico-PR

Sem freio

Daniel Apuy / Getty Images
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A eliminação do Corinthians na 
segunda fase da Libertadores dará 
prejuízo milionário para o clube. 
A projeção cautelosa da diretoria, 
para tentar cobrir as despesas de 
2020, previa que o time avançasse 
pelo menos até as oitavas de final.

Com a queda diante do Gua-
raní, o Corinthians ficou sem ar-
recadar R$ 20 milhões do previsto 
no orçamento. Se passasse para a 
terceira fase, garantiria prêmio de 

R$ 2,1 milhões. Na fase de grupos, 
a Conmebol paga 1 milhão de dóla-
res por jogo em casa, ou seja, o total 
de 3 milhões de dólares (cerca de 
R$ 13 milhões).

Nas oitavas de final, o valor 
pago é de R$ 4,5 milhões por jogo 
em casa. Arrecadando, no total, 
quase R$ 20 milhões. Isso sem 
contar a receita de patrocínio e a 
de bilheteria.

O campeão do principal torneio 
do continente levará US$ 15 mi-
lhões (R$ 65,5 milhões), mais 25% 
da renda da decisão em partida 
única - a final deste ano acontecerá 
no Maracanã. O vice fica com US$ 
6 milhões (R$ 26,1 milhões) e ou-
tros 25% da bilheteria. Se incluir 
também o arrecadado nas fases 
anteriores, o time que conquistar 
Libertadores receberá US$ 22,5 
milhões (R$ 98,1 milhões). Clube paulista foi eliminado na quarta-feira pelo Guaraní do Paraguai, mesmo tendo vencido o jogo pelo placar de 2 a 1

Queda precoce na Libertadores dá 
prejuízo milionário ao Corinthians
Com a queda 
diante do Guaraní, 
o Corinthians ficou 
sem arrecadar R$ 20 
milhões do previsto 
no orçamento

Finanças

Wilian Oliveira / Estadão

Agora é oficial. O velejador 
Robert Scheidt, aos 46 anos, con-
firmou nesta quinta-feira (13) a 
sua vaga para a disputa da classe 
Laser dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020. Maior medalhista olím-
pico da história do país - são dois 
ouros, duas pratas e um bronze -, 
ele está em 29º lugar no Mundial, 
que está sendo realizado em Mel-
bourne, na Austrália, mas já con-
firmou seu lugar no Japão.

Em 2019, Scheidt ficou na 12ª 
posição no Mundial da classe Laser 
e obteve o índice técnico estipulado 
pela Confederação Brasileira de 
Vela (CBVela), que era ser Top 18 
da competição. Mas ainda havia 
uma chance dele não se classificar, 
que era algum brasileiro ir ao pódio 
na edição deste ano. Além dele, o 
único do País presente no evento é 
Gustavo Nascimento, que está em 
84.º lugar e não tem mais chances 
de conquistar medalha.

Com a vaga garantida, Schei-
dt terá o recorde de brasileiro 
com mais participações em Jogos 
Olímpicos. Só que o velejador po-
de ter companhia. Formiga deve 

igualar esse recorde, já que é um 
dos destaques da seleção brasilei-
ra feminina de futebol que já está 
classificada para Tóquio-2020, 

mas que ainda não teve a sua 
convocação confirmada. Rodrigo 
Pessoa, do hipismo, e Jaqueline 
Mourão, do ciclismo, também bri-

gam para competirem pela sétima 
vez em uma Olimpíada.

Scheidt disputou os Jogos Olím-
picos pela primeira vez em 1996, 

aos 21 anos, e logo conquistou a 
medalha de ouro na classe Laser 
em Atlanta, nos Estados Unidos. 
Quatro anos depois, ficou com a 
prata em Sydney-2000, na Austrá-
lia, mas voltou a ir ao lugar mais 
alto do pódio em Atenas-2004, na 
Grécia. Em Pequim-2008, na Chi-
na, com a prata, e Londres-2012, 
na Inglaterra, com bronze, con-
quistou medalhas em outra classe, 
a Star.

Para a Olimpíada de 2016, no 
Rio de Janeiro, voltou a velejar na 
classe Laser, mas acabou na quar-
ta posição. Em 2017, tentou uma 
nova mudança de categoria, para a 
49er, mas não obteve bons resulta-
dos, voltando à Laser em busca de 
sua sétima Olimpíada.

Em Tóquio-2020, Scheidt alme-
ja se isolar como maior medalhista 
olímpico do Brasil. Ele divide este 
status com o velejador Torben Gra-
el, que também acumula cinco pó-
dios: dois ouros (em Atlanta-1996 
e Atenas-2004) e dois bronzes 
(Seul-1988 e Sydney-2000), todos 
na Star, além de uma prata em Los 
Angeles-1984, na classe Soling.

Scheidt ficou na 12.ª posição no Mundial da classe Laser e obteve o índice técnico estipulado pela Confederação Brasileira de Vela

Aos 46 anos, Robert Scheidt garante vaga 
para sua 7ª Olimpíada e quebra recorde

Recordista

Ivan Pacheco / Veja
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A Fórmula 1 deixou de ser um 
sonho exclusivo dos pilotos, no 
Brasil. Agora “uma” piloto tam-
bém busca alcançar a categoria 
mais importante do automobilismo 
mundial. A catarinense Bruna To-
maselli, de 22 anos, passou a mirar 
alto em sua carreira a partir da sua 
entrada na W Series. Neste ano, a 
primeira competição da modalida-
de exclusivamente voltada para as 
mulheres vai acompanhar a F-1 
em duas etapas do calendário.

A brasileira entrou na compe-
tição feminina em outubro ao ser 
aprovada em rigoroso processo 
seletivo com outras dezenas de 
pilotas. Ao contrário de outras 
categorias, a W Series não cobra 
pagamento e nem patrocinadores 
dos atletas. Escolhe o seu grid com 
base em testes físicos e na pista. 
Bruna participou do processo sele-
tivo pela segunda vez, após não ter 
sucesso nos testes para a primeira 
temporada.

“Meu objetivo principal era en-
trar na W Series. Agora vou focar 
totalmente nela neste ano”, disse a 
piloto, ao revelar que não disputará 
a USF2000, categoria de acesso à 
Fórmula Indy, como vinha fazendo 
nos últimos anos. “Na USF eu teria 
que pagar para competir e estou 
sem patrocínio. Na W Series, eu 
não preciso ter recursos. Eles dão 
a possibilidade para todas competi-
rem de igual para igual.”

Na segunda temporada, com 
início em maio, a W Series contará 
com oito etapas, duas a mais que 
o campeonato de abertura. E duas 
destas corridas serão disputadas 

em finais de semana de GP da Fór-
mula 1, no México e nos Estados 
Unidos, ambas em outubro. Será a 
reta final da temporada da W Se-
ries, na companhia de pilotos bada-
lados, como Lewis Hamilton e Max 
Verstappen, e grandes equipes, 
como Mercedes e Ferrari.

“Fiquei bem surpresa e anima-
da porque eu nunca vi uma corri-
da de F-1 de perto. Vai ser uma 
experiência totalmente nova. Será 
muito bom para as pilotas e para 
a categoria. Além disso, vamos sair 
um pouco da Europa para competir 
em outro continente”, disse a brasi-
leira. “Nossa visibilidade vai cres-
cer. É um passo muito importante 
para todas nós, sem contar o que 
vamos poder aprender e vivenciar 
nos GPs.”

Bruna espera repetir a trajetó-
ria da britânica Jamie Chadwick. 

A pilota de apenas 21 anos foi a 
campeã da primeira temporada da 
W Series e já vem abrindo espaço 
na F-1. Neste ano, será piloto de 
desenvolvimento da tradicional 
Williams. “Como meu sonho é che-
gar à F-1, ela virou referência para 
mim”, afirma a catarinense, que 
tem o monegasco Charles Leclerc 
e Verstappen como seus preferidos. 
“Porque os dois são novos e estão 
desde o começo competindo de 
igual para igual com os grandes.”

Enquanto sonha com a F-1, a 
brasileira quer aproveitar a oportu-
nidade na W Series, padronizados 
com chassis da fabricante italiana 
Tatuus. Têm potência pouco abaixo 
da Fórmula 3 Europeia, alcançan-
do até 250 km/h. “Vai ser bem bom 
para poder me sentir 100% confor-
tável no carro e poder mandar ver 
na temporada”, finaliza.

O ABC perdeu para o Santa 
Cruz (PE), pelo placar de 1 a 0, na 
abertura da 4ª rodada da Copa do 
Nordeste. O único gol da partida 
foi marcado por Toty, aos 49 mi-
nutos do segundo tempo.

O jogo aconteceu no estádio do 
Arruda, em Recife (PE), e signifi-
cou a primeira vitória dos pernam-
bucanos na competição. O Santa 
Cruz chegou aos 4 pontos, subindo 
para a sexta posição do Grupo B.

Com o resultado, o ABC es-
tacionou também nos 4 pontos, o 
que o deixa na sétima colocação 

na fase de grupos do Nordestão. 
O clube potiguar está no Grupo A.

O ABC agora vira a chave 
para o Campeonato Estadual. No 
fim de semana, encara o Globo 
FC. O jogo acontece no domingo 
(16), às 16h, no estádio Barrettão, 
em Ceará-Mirim, pela primei-
ra rodada da Copa RN, torneio 
equivalente ao segundo turno do 
Campeonato Potiguar.

Pela Copa do Nordeste, o 
próximo duelo será no dia 26, no 
estádio Frasqueirão, diante do 
Botafogo (PB).

Piloto de apenas 21 anos foi a campeã da primeira temporada da W Series

Jogo aconteceu no Arruda, em Recife

Sonhando com F-1, brasileira inicia 
disputa em nova categoria feminina

ABC perde em Recife e estaciona 
nos 4 pontos na Copa do Nordeste

Brasileira entrou na competição feminina em outubro ao ser aprovada
em rigoroso processo seletivo com outras dezenas de pilotas na W Series

Esperança

Aos 49 do 2º tempo

Fórmula Academy

Marlon Costa / Pernambuco Press

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
O Município de Tangará/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 03 
de março de 2020, às 14h00min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, 
objetivando a contratação de mão de obra para manutenção dos prédios públicos municipais. O Edital 
encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no 
horário de 08h00min as 12h00min.

Tangará/RN, em 12 de fevereiro de 2020.
A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
O Município de Tangará/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que promoverá em 03 
de março de 2020, às 10h30min, na sede da Prefeitura, a Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, 
objetivando a contratação dos serviços de engenharia para execução da manutenção e recuperação de 
pavimentação de ruas do Município de Tangará/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura 
Municipal, à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min.

Tangará/RN, em 12 de fevereiro de 2020.
A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

 OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ -  COMARCA – MONTE ALEGRE/RN  
Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato  

Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva -  Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima 
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EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos) 

 
PROCEDIMENTO N.º 001/2020                 -      USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
Modalidade: Usucapião Extraordinário   -     Tempo de posse alegado: Superior a 15 anos com justo título 
SOLICITANTE: FRANCISCO LOPES DE MOURA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 25 de outubro de 1978, 
portador da cédula de identidade n.º 1.654.862 ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.º 031.157.314-26, residente e 
domiciliado na Rua Doutor Afonso Vergueiro, n.º 384, Vila Maria, São Paulo/SP (CEP: 02.116-000); 
 
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados 
FINALIDADE: Pelo presente edital, ficam citados os destinatários acima, que se acham em lugar incerto e 
desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do procedimento extrajudicial 
acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a 
documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 
108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte (CEP: 59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. 
IMÓVEL: UM TERRENO URBANO situado na Rua Antônio Carlos, Centro, neste município de Vera Cruz, Rio Grande 
do Norte, medindo 6.611,36m2 de superfície (perímetro: 355,00m), possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-
se se no marco denominado 'ponto 0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-
33° WGr, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=230.986,568 m e N=9.330.611,174 m dividindo-
o com o  ROBERTO PAULO DE SOUZA; Daí segue confrontando com ROBERTO PAULO DE SOUZA com o azimute 
de 100°33'31" e a distância de 68,82 m até o marco 'ponto 1' (E=231.054,223 m e N=9.330.598,564 m); Daí segue 
confrontando com MARIA DO SOCORRO DE LIMA com o azimute de 191°19'21" e a distância de 12,74 m até o marco 
'ponto 2' (E=231.051,721 m e N=9.330.586,070 m); Daí segue confrontando com MARIA DO SOCORRO DE LIMA com 
o azimute de 100°47'24" e a distância de 27,39 m até o marco 'ponto 3' (E=231.078,629 m e N=9.330.580,942 m); Daí 
segue confrontando com RUA ANTÔNIO CARLOS com o azimute de 190°08'53" e a distância de 51,56 m até o marco 
'ponto 4' (E=231.069,544 m e N=9.330.530,187 m); Daí segue confrontando com HERDEIRAS DE MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE SOUZA com o azimute de 277°08'14" e a distância de 108,68 m até o marco 'ponto 5' (E=230.961,711 
m e N=9.330.543,690 m); Daí segue confrontando com LÁZARO PINHEIRO DE OLIVEIRA com o azimute de   9°47'31" 
e a distância de 41,34 m até o marco 'ponto 6' (E=230.968,741 m e N=9.330.584,424 m); Daí segue confrontando com 
JOSÉ GONÇALVES LIRA com o azimute de 107°28'20" e a distância de 13,30 m até o marco 'ponto 7' (E=230.981,431 
m e N=9.330.580,430 m); Daí segue confrontando com JOSÉ GONÇALVES LIRA com o azimute de   9°29'08" e a 
distância de 31,17 m até o marco 'ponto 0=PP' (E=230.986,568 m e N=9.330.611,174 m); início de descrição, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 6.611,36 m², contendo uma edificação 
com 88,00m², tanque com capacidade de 2.000L e um poço 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fixado no quadro de avisos da 
Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi . 
 

Vera Cruz/RN, 09 de janeiro de 2020. 
 

Luiz Ernane de Miranda Liberato 
Tabelião Público e Oficial de Registro -     Ofício Único de Vera Cruz/RN 

 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

TAPUIO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 40.758.310/0001-94, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – N°: 2019-135674/TEC/LS-0218 com o prazo de validade até 31/01/2026 da atividade de 
AGROPECUÁRIA, localizada na FAZENDA TAPUIO,999, CEP 59.565.000, ZONA RURAL DO MUNI-
CIPIO DE TAIPU, RN.

FRANCISCO DE ASSIS VELOSO JÚNIOR
PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR   

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

OTILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 10.262.409/0001-30 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para a Condomínio Residencial Rio Verde, com 
139 UH, em uma área de 9,15ha, localizado na Rodovia RN-313, 33, Pium, Nisia Floresta-RN.

SANDRO LAZARO
SÍNDICO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0179

M & J REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 35.030.370/0001-56, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Instalação nº 0179, com prazo de validade até 31/01/2024, em favor do empre-
endimento, Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Olavo Feliciano, nº 163, 
Centro, São José de Mipibú/RN.

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI FILHO
Sócio-Administrador

CONCESSÃO DA  LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ FERNANDES NETO EIRELI, CNPJ Nº 40.792.756/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, Nº 2019-145959/TEC/LS-0469, com validade até 05.02.2026, para uma indústria de fa-
bricação de concreto usinado, localizada na Rua João Barbosa de Lira, Alto do Sumaré, Mossoró/RN.

LUIZ FERNANDES NETO EIRELI
Proprietário
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O América começou o segundo 
turno do Campeonato Potiguar 
com o pé direito. Como no primeiro 
turno, goleou o Força e Luz por 4 a 
1. Devido ao saldo de gols, o alvir-
rubro assumiu o topo da tabela de 
classificação.

O técnico alvirrubro, Roberto 
Fernandes, enalteceu o resultado 
positivo, principalmente porque os 
onze titulares que estiveram em 
campo contra o time elétrico nunca 
tinham atuado juntos.

“Era fundamental que nós ven-
cêssemos o jogo. E nós vencemos. 

Essa equipe que foi para campo 
diante do Força e Luz nunca trei-
nou junta”, contou.

A equipe titular do time ame-
ricano teve seis alterações com 
relação às últimas formações utili-
zadas por Roberto Fernandes.

Para o treinador, o América 
tem alcançado seus objetivos nessa 
primeira sequência de jogos que 
tem enfrentado. Entre Copa do 
Brasil e Copa do Nordeste, o time 
já viajou para outros dois estados, 
um deles no sul do País, e tem jo-
gado no meio e no fim de semana. 
Segundo Roberto Fernandes, jogar 
contra o Força e Luz com time mis-
to foi “arriscado”.

“Nós tínhamos o início do se-
gundo turno em meio a essa ma-
ratona de jogos. Ótimo que nessa 
maratona de jogos a gente está 
alcançando objetivos. É nesse mo-
mento que valoriza-se uma classi-

ficação de Copa do Brasil e valo-
riza-se sair da vice-lanterna para 
entrar na zona de classificação da 
Copa do Nordeste. E no Estadual, 
neste jogo e neste campo é que a 
gente teve que fazer uma aposta de 
risco”, comentou.

O América volta a campo no 
próximo sábado (15), às 16h, contra 
o CRB (AL), na Arena das Dunas, 
pela Copa do Nordeste. Logo em se-
guida, na quarta (19), o alvirrubro 
disputará a final do primeiro turno 
do Estadual, contra o ABC, no es-
tádio Frasqueirão.

Já no próximo jogo, o time que 
vinha sendo montado por Roberto 
Fernandes nas partidas anteriores 
deve ser repetido. O onze inicial 
deve ser: Ewerton; André Krobel, 
Adriano Alves, Nilo, Michael; Cé-
sar Sampaio, Leandro Melo, Dio-
ne; Felipe Pará, Rômulo e Tiago 
Orobó. Roberto Fernandes: “Nessa maratona de jogos estamos alcançando os objetivos”

Técnico Roberto Fernandes enaltece 
vitória do América com time “misto”
Treinador alvirrubro 
optou por colocar no 
jogo seis jogadores 
reservas, para dar mais 
rotatividade ao elenco

Satisfeito

José Aldenir / Agora RN

Com contrato renovado até de-
zembro de 2023, o atacante Soteldo 
afirmou que o desejo sempre foi 
permanecer no Santos. O acordo 
foi selado nos últimos dias após o 
Atlético Mineiro apresentar uma 
proposta para contratar o vene-
zuelano. Ele ainda tem 50% dos 
direitos econômicos vinculados ao 
Huachipato, do Chile.

“A minha decisão sempre foi 
essa. Tinha coisas que precisava 
acertar com o Huachipato. Sempre 
falei que, por mim, eu ficava. Comi-
go o Santos não tem nada em aber-
to, era com o clube. Não sei o que 
dizia o contrato. Eu estava preocu-
pado”, afirmou o meia-atacante.

O venezuelano disse que acei-
tou o novo contrato após ouvir do 
presidente do clube, José Carlos 
Peres, de que tudo havia sido 
acertado com o Huachipato. Os 
chilenos tinham preferência pela 
transferência de Soteldo para con-
seguir lucrar. Agora alegam que o 
Santos tem de comprar o restante 
dos direitos econômicos.

“Ele me deu sua palavra que 
acertou. Com isso, eu fiquei tranqui-
lo e pude renovar por um ano mais 
com o clube para seguir desfrutan-
do e para que sigam desfrutando do 
meu futebol aqui e dando alegria ao 

torcedor do Santos”, afirmou Sotel-
do. “Estou muito feliz por mim e pe-
lo clube. O Santos é o time que acre-
ditou em mim quando me trouxe 
para o Brasil e precisava retribuir 
de alguma forma”, completou.

O meia-atacante admitiu que o 
comportamento dos torcedores do 
Santos pelas redes sociais pesou na 
decisão de continuar na Vila Bel-
miro. “Essa força que os torcedores 
dão, admirando meu trabalho, me 
deixa muito feliz”, disse o venezue-
lano, que também comentou sobre 

o interesse do Atlético Mineiro.
Soteldo conversou com o técni-

co Dudamel, hoje no clube mineiro 
e que trabalhou com o jogador na 
seleção da Venezuela. “A relação 
é muito boa com ele, conversamos 
aqui e na seleção, mas este é o meu 
clube. Aqui eu me sinto em casa. 
Santos é minha casa”, disse.

Sobre o técnico Jesualdo Fer-
reira, o venezuelano disse que o 
português trabalha de uma manei-
ra bem diferente da do antecessor, 
Jorge Sampaoli. 

Atacante ainda tem 50% dos direitos econômicos vinculados ao Huachipato (Chile)

“Santos é minha casa”, diz Soteldo 
após renovar contrato com o Santos

Até 2023

 Ivan Storti / Santos FC


