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Ponta Negra
ganha plataforma
para nadadores

Confira nesta edição 
especial “Agora Natal”

Usada como ponto de apoio 
e mirante para os nadadores, 
ela substituirá uma antiga balsa 
apelidada de “Catamarã”

Em nota, Prefeitura do Natal 
disse que o prefeito Álvaro Dias 
atendeu ao apelo de entidades 
representativas do setor, que 
protestaram contra a medida

Obra tem previsão de durar 2 anos. 
Após a construção do viaduto, 
o local vai receber um túnel. 
Equipamento vai ligar Avenida das 
Fronteiras e duas rodovias

Sessão contou com a participação 
do prefeito, que fez a leitura da 
tradicional mensagem anual. Ele 
prestou contas da gestão em 2019 
e explanou metas para este ano

Auditoria constatou 
superfaturamento em contratos 
da extinta Secretaria Estadual de 
Justiça e Cidadania do RN. Pasta 
nega irregularidades

“Dubai” 13

Decreto que previa 
taxa para aplicativos 
será revogado

Construção do 
Viaduto do Gancho 
começará amanhã

Câmara Municipal 
abre trabalhos 
legislativos em 2020 Pacientes do Ruy Pereira começam a

ser transferidos para outros hospitais

CGU encontra
falhas no aluguel
de tornozeleiras

Transporte 05 Saúde 07 Trânsito 07

Em Natal 04 Fiscalização 09

Reforma passa na CCJ e agora vai para 
comissão especial na Assembleia do RN

Previdência 03

Menos de uma semana depois de ser encaminhada pelo Governo do Estado, a reforma da Previdência superou a primeira
etapa de tramitação na Assembleia Legislativa do RN. Aprovação de relatório pela admissibilidade da proposta foi unânime

Primeira etapa é a transferência do ambulatório e da ortopedia para o 
Hospital da PM; trabalho terminará em março, diz a Secretaria de Saúde

Todos 
querem

ela
ABC e América disputam logo mais às 
20h30, com transmissão da rádio Agora  
FM, taça de campeão da Copa Cidade do 
Natal, equivalente ao primeiro turno do 
Campeonato Estadual. Quem vencer vai 
levar troféu para casa, além de vaga na 
grande final da competição. Jogo acontece 
no Frasqueirão com segurança reforçada
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Quando a política de alto nível 
era feita por políticos pro-
fissionais, havia hipocrisia, 

realidades eram falseadas e até, 
aqui e ali, alguma coisa fora de tom 
acontecia, mas sempre sem consequ-
ências maiores.

Esta era a vida no alto clero do 
Congresso Nacional.

Na Presidência da República, 
como vêm acontecendo as coisas, é 
novidade. O tom destoante começou 
com Jair Bolsonaro, ao afirmar, 
anos atrás, que a então colega de 
Câmara Maria do Rosário, por não 
ser bonita, não mereceria sequer ser 
estuprada – pensamento que voltou 
a expressar muito tempo depois, 
antes da eleição presidencial.

Como se tratava de uma gros-
seria desferida por alguém do 
baixo clero de Congresso, apesar de 
repugnante, passava.

Por ser um político profissional 
havia três décadas e que começou na 
carreira aconselhando seus pares a 
ficarem de bico fechado, é claro que 
Bolsonaro foi se espalhando com 
o tempo até colocar a faixa presi-
dencial, quando realmente perdeu 
qualquer senso de decoro em relação 

ao cargo.
Recato no comportamento e 

decência no vestir, no agir e no falar 
podem parecer inutilidades para 
um boteco, mas, definitivamente, 
não são nas casas legislativas, nos 
tribunais e muito menos na sede 
maior do Poder Executivo, onde os 
pequenos exemplos orientam toda 
uma nação.

Pois, sistematicamente, com 
a mesma displicência que parece 
agradar seu séquito de seguidores 
dentro e fora da internet, o presi-
dente desrespeita os protocolos da 
política com uma selvageria poucas 
vezes vista na história da República.

Contudo, desta vez, o capitão 
foi longe demais com a jornalista 
Patrícia Campos Melo, da Folha de 

S. Paulo, embora já tenha passado 
dos limites com outros profissionais 
de imprensa. Veja mais na Pág. 6.

O problema não é apenas o 
desrespeito, mas as frases dúbias, 
salpicadas por certa dose de cafa-
jestagem, expondo não só a pessoa 
atacada, como aquela que ataca, o 
que transforma tudo num episódio 
lamentável.

Em nota, a Associação Nacional 
de Jornais (ANJ) protestou, ao 
afirmar que as insinuações do pre-
sidente contra a jornalista buscam 
desqualificar o livre e exercício do 
jornalismo e confundir a opinião 
pública.

Além dessas, muitas outras 
manifestações deixaram claro que 
a política feita em alta nível precisa 
de gente com empatia suficiente 
para não se deslocar da realidade 
e nem transformar a barbárie 
na matéria-prima de um cargo 
de primeira grandeza do regime 
presidencialista.

Daí o título deste editorial 
lembrar uma das frases intencional-
mente óbvias do Conselheiro Acácio, 
do clássico de Eça de Queiroz:

“Tudo o que é demais é muito”.

Tudo que é demais é muito
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NOTAS & INFORMES

Um instrumento essencial à construção do futuro 
do Brasil está ameaçado. No último dia deste ano, 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) perderá a vigência, colocando em risco 
nada menos do que 94,2% das matrículas da educação básica 
no País.

Para além dos números frios, são 20 milhões de 
brasileirinhos e brasileirinhas que veem sua formação 
escolar ameaçada.

Nenhum país com o mínimo de juízo abre mão de investir 
na sua educação básica. Afinal, estamos falando do início 
da formação educacional das futuras gerações, o trampolim 
de onde nossos meninos e meninas podem saltar nas mais 
diversas direções.

Sem o Fundeb, 3.701 dos 5.570 municípios brasileiros 
perderiam investimentos em Educação. A região mais 
prejudicada seria o nosso Nordeste, onde 98% dos municípios 
perderiam recursos.

Em 2017, o Rio Grande do Norte investiu R$ 330 milhões 
de recursos próprios no ensino fundamental e no ensino 
médio, enquanto o aporte do Fundeb para esses dois setores 
respondeu por R$ 951 milhões — quase o triplo.

Na iminência de esgotamento do atual Fundeb, o 
Congresso Nacional está cumprindo sua parte. Pelo menos 
desde 2015, as duas Casas legislativas têm procurado 
construir uma proposta para um Novo Fundeb.

Parlamentares dos mais diversos espectros da política 
vêm convergindo para um consenso: o Novo Fundeb deve ter 
caráter permanente, contar com maior participação da União 
e assegurar a complementação a todos os municípios pobres, 
independentemente de onde estejam localizados.

Esses consensos estão expressos no relatório à Proposta 
de Emenda à Constituição 15/2015, atualmente em análise 
da Câmara dos Deputados.

O texto ainda precisa ser apreciado pelo Plenário daquela 
Casa e passar pelo crivo do Senado. Além disso, depois de 
promulgado, o Novo Fundeb terá que ser regulamentado por 
legislação infraconstitucional.

São muitas urgências, mas o Congresso já demonstrou 
que quando há vontade política — e, no caso, há muita — é 
perfeitamente possível cumprir essas etapas no prazo que 
dispomos.

O grande entrave à aprovação do Novo Fundeb tem sido 
o governo Bolsonaro. Aferrado à noção de austeridade fiscal 
a qualquer custo, o Executivo rejeita a elevação gradativa da 
complementação da União dos atuais 10% para 40% do total 
dos fundos estaduais.

Como senador da República e como cidadão, confio que 
encontraremos uma saída. Meu apelo é que o façamos logo. O 
futuro não costuma esperar.

Fundeb, a aposta no
futuro não pode esperar

EMPRÉSTIMO I
De acordo com a Secretaria 

de Planejamento e Finanças 
(Seplan), a negociação com o banco 
Daycoval continua em andamento. 
A operação, segundo a pasta, não 
depende do aval da União. Com 
isso, o fato de o Estado ter sido 
punido pelo Tesouro Nacional 
por não ter pagado parcelas de 
outras operações em 201 não vai 
atrapalhar a negociação.

EMPRÉSTIMO II
Segundo a coluna apurou, 

o motivo do entrave é outro. 
O Governo do Estado avalia 
dar ao BNDES outra garantia 
para a operação que envolve o 
financiamento da Arena das 
Dunas. Naquele empréstimo, os 
royalties de petróleo e gás foram 
dados como garantia. Agora, 
como o Estado quer usá-los como 
garantia em outra operação, 
precisa resolver o impasse.

PRÓXIMO PASSO
É aguardada para esta quarta-

feira (19) a definição do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), quanto à comissão 
especial que vai analisar a reforma 
da Previdência. A análise pelo 
colegiado é a próxima etapa da 
tramitação da proposta, que ontem 
avançou na CCJ.

O  Governo do Estado ainda não explicou como 
conseguiu pagar a folha de novembro de 2018 
dos servidores sem que entrassem receitas extra-

ordinárias. A gestão Fátima Bezerra dizia que depen-
dia do empréstimo de R$ 180 milhões com garantia 
de royalties junto ao banco Daycoval para fazer o 
pagamento. O empréstimo não entrou e, mesmo as-
sim, o salário atrasado foi pago na semana passada. 
Pela lógica, como não dependeu do empréstimo com 
garantia de royalties para pagar novembro de 2018, 
o Governo do Estado poderá usar a verba para pagar 
pelo menos uma parte de outros salários atrasados. 
Ainda há duas folhas abertas (dezembro e 13º salário 
de 2018), que totalizam um débito com os servidores de 
quase R$ 800 milhões.

Engenharia financeira

SEM MARGEM DE ERRO
Após o deputado Coronel Azevedo 

(PSC) se confundir e querer pedir 
vistas da PEC da Previdência mesmo 
após ter votado a favor do relatório de 
Francisco do PT na CCJ, um colega 
deputado comentou nos corredores da 
Assembleia: “Em uma Casa como esta, 
não se pode dar um vacilo desses”.

SOB PRESSÃO
Comandando apenas a segunda 

reunião como presidente da CCJ, 
o deputado Kléber Rodrigues (PL) 
mostrou pulso ao administrar 
a “crise” ontem com o deputado 

Coronel Azevedo – que o acusou de 
desrespeitar o Regimento Interno da 
Assembleia. Deputado de primeiro 
mandato, Kléber não sucumbiu à 
pressão e gerenciou bem a situação.

SIM OU SIM
Vereadores tentam, mas, ao 

que tudo indica, não vão conseguir 
escapar do debate sobre a reforma da 
Previdência Municipal. O prazo para 
alterar as regras de aposentadoria 
e pensão – 31 de julho – é fatal e 
improrrogável. Sem se adequar à 
reforma da Previdência geral até esta 
data, o Município se complica.
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Tiago Rebolo
Editor geral

Menos de uma semana depois 
de ser encaminhada pelo Governo 
do Estado, a reforma da Previdên-
cia superou a primeira etapa de 
tramitação na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte. O 
texto foi aprovado nesta terça-fei-
ra (18) pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ). 
Por unanimidade, os deputados 
decidiram que a proposta é cons-
titucional e que pode continuar 
tramitando na Casa.

Agora, o projeto será enca-
minhado para uma comissão 
especial, que ainda será formada 
pelo presidente da Assembleia, o 
deputado estadual Ezequiel Fer-
reira (PSDB). O colegiado, assim 
que começar a se reunir, deverá 
ter 30 dias para analisar o mérito 
e apresentar emendas (sugestões 
de mudanças no texto). Só depois 
disso é que a matéria será discu-
tida no plenário – onde precisará 
de votos de pelo menos 15 dos 24 
deputados.

Protocolada pelo Governo do 
Estado na Assembleia na última 
quinta-feira (13), a reforma da 
Previdência chegou à CCJ na se-
gunda-feira (17). Imediatamente, 
o presidente da comissão, deputa-
do Kléber Rodrigues (PL), distri-
buiu a relatoria do projeto para o 
deputado Francisco do PT – que 
nesta terça-feira (18) já apresen-
tou seu parecer.

Em seu voto, o parlamentar 
argumentou que “inexistem na 
proposição quaisquer dos obstá-
culos à admissibilidade”. “Todos 
os pressupostos da legalidade 
e da constitucionalidade foram 
atendidos”, destacou o deputado, 
lembrando ainda que é prerrogati-
va do Poder Executivo propor mu-
danças no regime previdenciário.

Os demais cinco integrantes 
da comissão votaram a favor do 
relatório de Francisco do PT: o 
presidente, Kléber Rodrigues; e 
os deputados Coronel Azevedo 
(PSC), George Soares (PL), Her-
mano Morais (PSB) e Raimundo 
Fernandes (PSDB).

O presidente da CCJ, Kléber 
Rodrigues, enfatizou que não ca-
be à comissão discutir o mérito 
da proposta. “Essa comissão olha 
apenas se o projeto é constitucional 
ou não. A discussão do mérito será 
na comissão especial, que poderá 
discutir com os servidores e toda a 
classe interessada o que pode ser 

incorporado ao projeto”, declarou.
Apesar da aprovação unânime 

do relatório pela admissibilidade 
da reforma da Previdência, a reu-
nião da CCJ foi marcada por uma 
polêmica. O deputado Coronel 
Azevedo havia solicitado, antes de 
Francisco do PT ler seu relatório, 
que gostaria de pedir “vistas” do 
projeto, ou seja, mais tempo para 
análise. Contudo, quando o relator 
terminou de dar seu parecer, Co-
ronel Azevedo acabou proferindo 
voto favorável à proposta. Só após 
a encerrada a votação é que o par-
lamentar reiterou que gostaria de 
solicitar vistas.

Na avaliação do presidente da 
CCJ, o deputado Coronel Azevedo 
não poderia mais solicitar vistas 
depois de votar. Por isso, ele de-
clarou como aprovado o relatório 
e deu por encerrada a sessão. Ao 
fim da reunião, o parlamentar do 
PSC protestou contra a decisão e, 
por isso, disse que vai ingressar 
com um mandado de segurança 
na Justiça para anular o que foi 
decidido pela comissão.

Segundo Coronel Azevedo, o 
Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa foi desrespeitado pelo 
presidente da CCJ. “Eu pedi vistas 
para conhecer o conteúdo, visto a 
importância da matéria e o presi-
dente desta comissão, descumprin-
do o Regimento Interno, negou. Não 
vou aceitar isso e vou apresentar 
os recursos cabíveis. Não podemos 
aceitar o rolo compressor. Essa co-
missão não pode ser uma extensão 
do gabinete da governadora Fátima 
Bezerra”, criticou. Mais tarde, em 
nota, a assessoria do deputado afir-
mou que está “analisando a melhor 
forma de recorrer”.

Apesar dos protestos, Kléber 

Rodrigues disse que o assunto está 
encerrado na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação e que 
o colegiado só voltará a se reunir 
no dia 3 de março. “Todos os de-
putados votaram pela aprovação 
do projeto, à unanimidade. Tudo 
aqui é filmado. Ele (deputado Co-
ronel Azevedo) quis refazer o voto. 
O Regimento Interno da Casa não 
permite. Com isso, encerrei e con-
voquei a próxima reunião para o 
dia 3”, encerrou.

ENTENDA A PROPOSTA
A proposta de emenda consti-

tucional (PEC) que trata da refor-
ma da Previdência tem 16 artigos 
e prevê mudanças em várias re-
gras de aposentadorias e pensões 
para servidores dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário 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 des-
tacou que, se nada for feito, o dé-
ficit da Previdência Estadual pode 
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.

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 
aval da União, por exemplo.

Na mensagem, a governadora 
frisa, contudo, que os impactos 
para os servidores foram mitiga-
dos.Entre os pontos suavizados 
com relação à reforma geral, res-
salta Fátima, estão as alíquotas 
de contribuição previdenciária, 
as idades mínimas para aposen-
tadoria 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.

Deputados durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ontem

CCJ da Assembleia Legislativa 
aprova reforma da Previdência
Agora, a proposta será encaminhada para uma comissão especial, que ainda será formada pelo 
presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). Deputado afirma que vai à Justiça

Unanimidade

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolso-
naro deu posse nesta terça-
-feira (18) ao general Walter 
Souza Braga Netto na chefia 
da Casa Civil. A solenidade 
também marcou a posse de 
Onyx Lorenzoni no Ministé-
rio da Cidadania, em subs-
tituição a Osmar Terra, que 
reassumiu seu mandato de 
deputado federal pelo Rio 
Grande do Sul. 

Em seu discurso, dirigin-
do-se diretamente à Braga 
Netto, o presidente reafirmou 
que a principal missão do 
novo ministro será a coorde-
nação das demais pastas e 
programas do governo. Ele 
também elogiou o trabalho 
do general à frente do Estado 
Maior do Exército.

A 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) ne-
gou um recurso da Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
e decidiu nesta quinta-feira 
(18), por 4 votos a 1, manter o 
ex-governador da Paraíba Ri-
cardo Coutinho em liberdade.

Ele é alvo da Operação 
Calvário, da Polícia Federal, 
que investiga o desvio de R$ 
134,2 milhões em verbas pú-
blicas das áreas de saúde e 
educação do estado. Segundo 
a PGR, Coutinho atuou no 
comando do esquema.

Coutinho, que é filiado 
ao PSB, chegou a ser preso 
provisoriamente em 19 de 
dezembro, mas foi solto dois 
dias depois por decisão do 
ministro Napoleão Nunes 
Mais, do STJ.

Bolsonaro dá 
posse a Braga 
Netto na chefia 
da Casa Civil

STJ mantém 
liberdade de 
ex-governador 
Ricardo Coutinho

Novo ministro

Operação Calvário

Novo ministro Walter Braga Netto 

Alan Santos / PR

R$ 1,5 bi
DESTAQUE

é o déficit financeiro anual do 
regime próprio de Previdência
do Rio Grande do Norte

Não podemos aceitar o rolo 
compressor. Essa comissão 
não pode ser uma extensão 
do gabinete da governadora 
Fátima Bezerra”

Coronel Azevedo 
deputado estadual - PSC

“
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte recebeu nesta 
terça-feira (18), em solenidade no 
Palácio José Augusto, em Natal, 
o troféu de 1º lugar na categoria 
“Gestão” do Prêmio Assembleia 
Cidadã, organizado pela União Na-
cional dos Legisladores e Legislati-
vos Estaduais (Unale).

Para entregar o prêmio à as-
sembleia potiguar, vieram a Natal 
a atual presidente da Unale, depu-
tada estadual Ivana Bastos (PSD-
-BA), e o seu antecessor no cargo, 
o deputado estadual Kennedy Nu-
nes (PSD-SC).

A Assembleia do RN venceu o 
prêmio no último dia 23 de novem-
bro, durante a Conferência Nacio-
nal da Unale, que aconteceu em 
Salvador (BA). Na ocasião, a nova 
diretoria da instituição foi eleita. 
Ontem, em Natal, aconteceu a en-
trega oficial do troféu.

O prêmio foi conquistado pela 
Assembleia do RN por causa do 
projeto Legis RH, que é adotado 
pela Casa desde 2017.

A ferramenta, desenvolvida pe-
la Diretoria de Gestão Tecnológica 
da ALRN, é utilizada pelo setor 
de recursos humanos e consiste 
em um sistema informatizado que 
agrega informações sobre a folha 
de pessoal dos servidores, tudo in-
tegrado ao Diário Oficial do Legis-
lativo e ao Portal do Servidor, que 

disponibiliza informações detalha-
das para os funcionários sobre as 
remunerações.

“O Legis RH contempla todas 
as funções que um sistema normal 
já existente no mercado oferece, 
mas com diferenciais agregados. 
Entre eles, está a total integração 
com o Diário Oficial do Legislativo. 
Todos os atos administrativos pu-
blicados no Diário Oficial refletem 
no Legis RH de imediato. Isso faci-
lita muito o acesso, pela sociedade, 
das informações do Legislativo”, 
ressalta o diretor de Gestão Tecno-
lógica, Mário Sérgio Gurgel.

De acordo com a Assembleia do 
RN, a adoção do Legis RH levou a 
uma economia de 75% do que era 
gasto com outros sistemas, o que 
possibilitou a destinação de verba 
para investimentos em insumos e in-
fraestrutura. Segundo Mário Sérgio, 
em quase três anos, foram aproxi-
madamente R$ 3 milhões poupados.

Além do troféu de reconheci-
mento, o projeto Legis RH foi con-
templado com um valor de R$ 20 
mil para desenvolver ações relacio-
nadas ao assunto.

O destaque recebido pelo pro-
jeto no Prêmio Assembleia Cidadã 
da Unale já fez com que outras 
assembleias legislativas do País 
procurassem a Assembleia do RN 
para copiar o projeto. A Assembleia 
de São Paulo será a primeira a ado-

tar o sistema, mas já há interesse 
também das assembleias da Bahia, 
do Rio de Janeiro, de Pernambuco 
e do Mato Grosso.

Atual presidente da Unale, 
a deputada baiana Ivana Bastos 
frisou que o objetivo do Prêmio 
Assembleia Cidadã é reconhecer 
bons projetos e estimular uma in-
tegração do que tem de melhor nas 
27 assembleias do País. “A nossa 
intenção é que as 27 casas legislati-
vas do País sejam inteligadas e que 
o que há de bom em uma Casa seja 
passado para as outras. Juntos, 
somos fortes. O papel da Unale é 
este: representar os 1.059 deputa-

dos estaduais existentes neste País 
e as 27 assembleias”, destacou.

Ex-presidente da Unale e ide-
alizador do prêmio - que teve sua 
primeira edição realizada em 2019 
-, o deputado catarinense Kennedy 
Nunes enfatizou que o projeto Le-
gis RH dá mais transparência aos 
atos do Legislativo e representa 
melhor gestão do dinheiro público. 

Além disso, ele frisou que ficou 
“impressionado” com o fato de a 
Assembleia do RN ir além de suas 
atribuições normais, promovendo 
ações como a oferta de exames de 
mamografia durante a campanha 
Outubro Rosa, de prevenção ao 

câncer de mama. “O Poder Legisla-
tivo também tem esse papel: de ser 
um parceiro da comunidade”.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O presidente da Assembleia 

Legislativa do RN, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB), registrou 
que o Legis RH faz parte de um 
planejamento estratégico iniciado 
pela sua gestão em 2015.

“Além de economicidade e 
transparência, precisávamos in-
vestir na autoestima dos servido-
res. Esses foram os nossos pilares. 
Fizemos um time de excelência e 
esse time começa a colher os louros 
dessa dedicação e profissionalismo. 
Divido esse prêmio com os deputa-
dos e com todos os servidores desta 
Casa”, afirmou Ezequiel.

Além dos citados, também par-
ticiparam da solenidade ontem o 
procurador-geral do Estado, Luiz 
Antônio Marinho; o conselheiro-
geral de Natal, Genildo Pereira; 
o secretário-geral da Unale, Gus-
tavo Carvalho; o diretor-geral da 
Assembleia Legislativa do RN, 
Augusto Viveiros; o diretor-geral 
da Unale, Germano Stevens; e os 
deputados estaduais pelo RN Tom-
ba Farias (PSDB), George Soares 
(PL), Getúlio Rego (DEM), Isolda 
Dantas (PT), Francisco do PT, Al-
bert Dickson (PROS) e Hermano 
Morais (PSB).

Presidente da Assembleia do RN, Ezequiel Ferreira discursa durante entrega do troféu

Vereadores acompanharam, na tarde de ontem, leitura da mensagem anual pelo prefeito

Assembleia Legislativa do RN é premiada 
por projeto que oferece mais transparência

Câmara Municipal de Natal abre trabalhos em 2020

Ferramenta, desenvolvida pela Diretoria de Gestão Tecnológica da ALRN, é utilizada pelo setor de recursos humanos e consiste
em sistema informatizado que agrega informações sobre os servidores, tudo integrado, por exemplo, ao Diário Oficial do Legislativo

Legis RH

Fim do recesso

João Gilberto / ALRN

Elpídio Júnior / CMN

A Câmara Municipal de Na-
tal abriu nesta terça-feira (18) os 
trabalhos legislativos de 2020. A 
sessão especial contou com a par-
ticipação do prefeito Álvaro Dias, 
que fez a leitura da tradicional 
mensagem anual. O prefeito pres-
tou contas da gestão em 2019 e 
explanou metas e ações para 2020.

Segundo Álvaro, as priorida-
des de sua administração continu-
am sendo o pagamento em dia dos 
salários do funcionalismo e o con-
trole das finanças do Município. 
“Combater o desperdício em todas 
as frentes e levar ao cidadão o 
sentimento de uma administração 
compromissada com o que é certo 
e legal foi uma preocupação a que 
nos impomos”, destacou.

O prefeito disse que a gestão 

municipal realizou em 2019 cor-
tes nas despesas com veículos, 
aluguéis, água e energia e com-
bateu a sonegação, fortalecendo, 
por exemplo, o monitoramento 
eletrônico de infrações.

Na sequência, Álvaro Dias 
elencou saúde e educação como 
prioridades. “Os números de-
monstram o esforço da Prefeitura 
em empregar recursos próprios 
em áreas de grande interesse so-
cial. Não à toa fechamos 2019 in-
vestindo 25,3% das receitas livres 
em educação e 26,6% em saúde, 
acima dos pisos previstos na Cons-
tituição Federal”, pontuou.

Ele ainda falou sobre a revisão 
do Plano Diretor, que tem sido de-
batido com o Legislativo natalense 
e a sociedade. “Está mais do que 

na hora de ser feita uma revisão. 
Desde que assumi a Prefeitura em 
2018 tenho a nítida noção de que é 
preciso uma lei mais moderna para 
alinhar preservação e crescimento, 
permitindo o adensamento da cida-

de e o surgimento de novos negócios, 
emprego e renda para as pessoas”.

A Prefeitura deve encaminhar 
o projeto para análise dos vereado-
res nas próximas semanas.

De acordo com o presidente da 

Câmara, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), a prestação de contas da 
Prefeitura à Câmara constitui um 
hábito salutar para a democracia. 
“Vejo o discurso do prefeito Álvaro 
Dias de forma positiva, repleto de 
informações sobre todos os setores 
da administração. Agora, faremos 
a nossa parte, que é cobrar para 
que as metas estabelecidas sejam 
realizadas”, disse o presidente.

A vereadora Nina Souza (PDT) 
destacou que o prefeito apontou 
prioridades importantes para a 
gestão e mostrou bons resultados 
no seu segundo ano de mandato. 
“Os investimentos em educação 
e saúde foram evidenciados no 
discurso, bem como obras e me-
lhorias fundamentais para os na-
talenses”, frisou a parlamentar.
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O prefeito Álvaro Dias decidiu 
revogar o decreto que obrigava as 
empresas que operam aplicativos 
de transporte em Natal a pagarem 
uma taxa de R$ 50 mil para creden-
ciar motoristas na cidade. Em nota, 
a Prefeitura do Natal disse que o 
chefe do Executivo atendeu ao ape-
lo de entidades representativas do 
setor, que protestaram contra a me-
dida nesta terça-feira (18), um dia 
após a publicação do decreto.

“Levando em conta os argumen-
tos trazidos ao debate por entidades 
representativas do setor, o prefeito 
Álvaro Dias decidiu sustar a norma, 
aceitando democraticamente as 
ponderações apresentadas”, afirma 
um trecho do comunicado, sem citar 
quando a revogação seria publicada 
no Diário Oficial do Município.

Segundo a nota, com a revo-
gação do decreto, será “reaberto” 

um processo de discussão sobre 
o tema com a sociedade, “a fim de 
assegurar, ao mesmo tempo, uma 
legislação que resguarde os direitos 
e a segurança dos usuários, mas 
não iniba o livre exercício e as ati-
vidades de milhares de natalenses 
que trabalham com esse modal de 
transporte”.

O decreto que previa a cobrança 
de taxa para as empresas de trans-
porte – como a Uber e a 99 – foi pu-
blicado na edição de segunda-feira 
(17) do Diário Oficial do Município. 
Segundo a norma, as empresas 
teriam até 3 de abril para regula-
rizar a situação. Depois disso, as 
empresas teriam um mês para 
apresentar os dados dos motoris-
tas. O descumprimento das regras 
poderia acarretar em uma multa de 
R$ 1 milhão, segundo o decreto de 
Álvaro Dias.

O decreto nº 11.903 tinha o 
objetivo de regulamentar uma lei: 
a 6.913, que foi aprovada no ano 
passado pela Câmara após longa 
discussão. Na época, foram apro-
vadas regras gerais que deveriam 
ser seguidas pelas empresas e pe-
los motoristas de transporte por 
aplicativo, para que a operação do 
serviço continuasse autorizada em 
Natal. Os detalhes deveriam cons-
tar em um decreto futuro.

Contudo, segundo a vereadora 
Nina Souza (PDT), vice-presidente 
da Câmara Municipal, o decreto 
trouxe regras que não estavam pre-
vistas na lei.

“O decreto tinha que ter sido 
editado para regulamentar a lei. 
Contudo, o decreto, se a gente ana-
lisar, é outra lei. Editaram normas 
totalmente diferentes da que nós 
construímos na Câmara, a várias 

mãos”, reclamou a parlamentar, 
em entrevista nesta terça-feira (18) 
ao programa Manhã Agora, da Rá-
dio Agora FM (97,9).

Segundo a parlamentar, a taxa 
cobrada para credenciamento dos 
motoristas era ilegal. “Podia ser R$ 
5,00. Em todo o País, essa taxa não 
existe. A única taxa onde inventa-
ram essa taxa foi Natal. São coisas 
para assustar”, completou.

Com a revogação do decreto, a 
expectativa é um novo texto seja 
editado, desta vez trazendo a re-
gulamentação de itens que estão 
previstos na lei, como normas para 
capacitação de motoristas, regras 
para fixação de um dígito identi-
ficador nos veículos e como será a 
cobrança da taxa de 1% sobre o va-
lor das viagens para investimento 
na recuperação da malha viária da 
cidade. Prefeito de Natal, Álvaro Dias

Álvaro Dias decide revogar decreto que 
cobrava taxa para cadastro de motoristas
Prefeitura do Natal vai anular efeitos do decreto editado ontem para atender ao apelo de entidades representativas do setor; 
iniciativa iria cobrar taxa de R$ 50 mil para que as empresas possam credenciar motoristas por aplicaticos na capital potiguar

Transporte

José Aldenir / Agora RN
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C ontinua a farra da compra direta de pas-
sagens às empresas aéreas usando cartão 
corporativo, cuja implantação no governo 

Dilma (PT) motivou operação da Polícia Federal. O 
esquema objetivou eliminar as agências de viagem 
do processo de compra, transformar as aéreas nos 
únicos fornecedores pagos à vista, garantir au-
mento de lucros com a cobrança de “tarifa cheia” 
e a dispensa de recolher impostos na fonte. Foram 
quase R$50 milhões de impostos embolsados em 
quatro anos.

Somente nos primeiros 50 dias deste ano, o 
governo Bolsonaro gastou R$45 milhões em passa-
gens aéreas, tudo pago à vista, tarifa cheia. A jogada 
foi concretizada no Ministério do Planejamento, na 
ocasião chefiado por Paulo Bernardo, aquele que 
chegou a ser preso. O governo nada economizou. 
Apenas garantiu “tarifa cheia” às empresas aéreas 
e as dispensou de pagar comissão às agências. O 
Ministério da Economia se recusa a revelar se es-
tuda mudanças nas compras ou se acompanha os 
debates sobre o assunto no Congresso.

Governo federal mantém esquema com aéreas

RASTEIRA DO DESTINO
O líder do PP, deputado 

Arthur Lira (AL), foi à 
Câmara apoiado em bengalas. 
Suspeitaram de rasteira de 
Rodrigo Maia, mas na verdade 
rompeu o tendão da coxa 
direita caminhando apressado 
no aeroporto.

PORNOGRÁFICO É ISTO
Usaram um vídeo de Davi 

Alcolumbre com o próprio pai 
para atribuir comportamento 
inadequado ao presidente do 
Senado. Pior é a decisão dele, 
imitando Rodrigo Maia outra 
vez vez, de nos fazer pagar 
plano de saúde para filhos de 
até 33 anos de quem trabalha 
no Senado.

POSSE HISTÓRICA
Brasília para nesta 

PODER SEM PUDOR

SIMON E SEU ACENTO
Quando chegou ao Senado, em 1974, o gaúcho Pedro 

Simon estreou sob o signo da dúvida: como se deveria 
pronunciar corretamente o seu sobrenome? A pergunta 
interessava até às taquígrafas. Logo no primeiro dia Simon 
fez um discurso, já sublinhando as frases com gestos 
marcantes, até teatrais. Atacava corajosamente a ditadura. 
O senador Jarbas Passarinho, governista, com ar grave, 
pediu um aparte. “Ouço o nobre senador Passarinho”, 
aquiesceu o gaúcho. “Gostaria que V. Exa. esclarecesse de 
uma vez por todas: afinal, como devemos chamá-lo? Símon 
ou Simón? Seu acento é na frente ou atrás?” O plenário caiu 
na gargalhada. E Simon não respondeu.

___

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Advinha quem pagamos
(sic) esta conta”

Deputado Daniel José 
(Novo-SP) 
ironizando o plano de saúde para 
filhos de até 33 anos de senadores e 
de funcionários do Senado

“

Divulgação

quarta (19) na posse de Cristina 
Peduzzi, primeira mulher a 
presidir o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). A ministra 
é uma das personalidades 
mais admiradas na Justiça 
brasileira.

SÓ AMPLEXOS E COMPLEXOS
Deputados saíram 

frustrados da reunião com 
Lula, em Brasília, ontem. O 
ex-presidiário só se deixou 
abraçar e nada fez de 
relevante, exceto admitir seu 
complexo de inferioridade em 
relação ao “intelectual FHC”.

NOTÍCIAS POSITIVAS
O presidente do BRB, 

o Banco de Brasília, Paulo 
Henrique Costa, vai anunciar 
nesta quinta (20) o balanço 
do 4º trimestre de 2019. Não 
dá para antecipar números, 
mas o clima na instituição é de 
euforia.

Na mídia estrangeira, o que é bom se esconde
Veículos estrangeiros invertem a máxima 

segundo a qual “o que é ruim a gente esconde”, 
preconizada por Rubens Ricúpero, então 
ministro da Fazenda do governo Itamar 
Franco. 

Lá fora, quando se trata de Brasil, esconde-se 

o que é bom. Mesmo quando se trata de fato sem 
paralelos no mundo, como por exemplo a redução 
de 21,1% dos assassinatos e 10.000 mortes a 
menos, entre janeiro e outubro de 2019. 

A notícia foi ignorada por quase todos os 
veículos na Europa e nos Estados Unidos.

QUE REDUÇÃO?
De todos os veículos estrangeiros 

representados no País, só um citou a redução 
de crimes violentos, mas tentou desqualificar o 
feito brasileiro.

É BOM, MAS...
O espanhol El País até noticiou, mas cedeu 

ao ativismo acusando a polícia do Rio por 1.800 
mortes. Ignorou, claro, os policiais executados.

MORTES EM 1º LUGAR
A TV Al Jazeera mancheteou o que acha 

mais relevante que 10 mil mortes a menos 
em 2019: “Assassinatos no Rio pela polícia 
disparam”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves

A Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, torna público que receberá entre os dias 19/02 a 10 
de março de 2020, os envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta da CHAMADA PÚBLICA N° 
001/2020, na sede da Secretaria Municipal de Educação, instaurada objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados 
ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Edital e esclarecimentos 
necessários à participação poderão ser obtidos na sede da Secretaria Municipal de Educação, no 
horário de 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

Prefeito Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

Campo Redondo/RN, 18 de fevereiro de 2020

AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

Campo Redondo/RN, em 18 de fevereiro de 2020

Pregoeiro Municipal

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 09 de março de 2020, às 09h00min, a Licitação – Pregão Presencial nº 
004/2020 para registro de preço, Objetivando A Aquisição de gêneros alimentícios destinados a 
alimentação escolar. para atender às necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, 
Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

JOSÉ JAILSON PEREIRA

O presidente Jair Bolsonaro fez 
insinuações sobre o trabalho da jor-
nalista Patrícia Campos Mello, re-
pórter do jornal Folha de S.Paulo, 
nesta terça-feira (18). “Ela queria 
um furo. Ela queria dar o furo a 
qualquer preço contra mim”, disse 
Bolsonaro aos risos na saída do Pa-
lácio da Alvorada.

Ele fez a declaração ao comen-
tar o depoimento de um ex-funcio-
nário da Yacows, uma agência de 

disparos de mensagens em massa 
por WhatsApp, na CPI das Fake 
News no Congresso.

Na semana passada, Hans Ri-
ver ofendeu a jornalista ao dizer 
que ela havia se insinuado para ele 
em troca de uma reportagem sobre 
o uso de disparos de mensagens na 
campanha eleitoral. Suas declara-
ções na comissão foram contesta-
das em mensagens de texto e em 
áudios divulgados pela Folha.

Bolsonaro ofende jornalista 
ao citar depoimento em CPI
Presidente fez insinuações sobre a jornalista 
Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo

Insinuação sexual

FEDERAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTSAL - FNFS
FILIADA à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA de FUTEBOL de SALÃO - CBFS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Federação Norteriograndense de futsal (FNFS), no uso de suas atribuições estatutárias e re-

gimentais, vem, por meio do presente edital, conforme o art. 4º concomitante com o art. 5º do seu estatuto, convocar 
todas as entidades aptas e ativas em pleno gozo de seus direitos, representadas pelos seus respectivos presidentes 
ou representantes legais, conforme art. 4º, Inciso 1º, do seu estatuto, a participarem da assembléia geral eletiva, a ser 
realizada no dia 05 de março de 2020, na Rua Vicente Guilherme, s/n, Alto do Triângulo, Clube Municipal Governador 
Aluísio Alves, Angicos/RN, CEP: 59.015-000, com a primeira chamada às 08hs com a presença da maioria absoluta 
dos filiados aptos a voto, e em segunda convocação às 08hs30min, com qualquer número presente, para deliberar a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleição eletiva para Presidente e Vice Presidente da FNFS;
2. Eleger 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes do conselho fiscal da  FNFS.
No local da assembléia será permitido a presença de um único representante por filiado apto a votar no local da as-

sembléia e dois representantes por chapas concorrentes devidamente habilitados, com procuração específica com firma 
reconhecida, em caso de ter mais de uma chapa inscrita. Não será considerada apta e ativa, qualquer entidade que tenha 
a regularização eivada de vícios ou procedida por quem carece de legitimidade, sendo necessário a validação por parte 
da Presidência da FNFS, no uso dos seus direitos estatutários. Para fins de registro, as chapas devem ser subscrita por 
pelo menos 01 entidade filiada em pleno gozo dos seus direitos, apta e ativa, sendo vedado que uma mesma entidade 
subscreva o registro de mais de uma chapa concorrente. As chapas poderão realizar suas inscrições por meio do ende-
reço eletrônico da FNFS (tecnicofnfs89@yahoo.com), ou na secretaria da Federação em até 10 (dez) dias úteis antes da 
assembléia geral eletiva, a contar da publicação do primeiro edital, não podendo ser aceito o pedido, após esse prazo.

Natal, 18 de fevereiro de 2020.

FAUSTO SEVERIANO DA CUNHA JUNIOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PIUM LTDA, CNPJ: 35.284.991/0002-47, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a Licença de Operação 
com prazo de validade até 18/02/2026 em favor do empreendimento Revenda de combustíveis líquidos 
(gasolina comum, gasolina aditivada, Etanol, Diesel Comum e Diesel S10), com capacidade total de 
armazenamento de 90m3, realiza também atividades de troca de óleo e revenda de GLP, localizado em 
Rodovia RN 002, Km 05, s/n, Centro, Nísia Floresta/RN, CEP: 59164-000.

José Vasconcelos da Rocha Júnior
Sócio Diretor
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO DO SISTEMA DIRETIVO 
MANDATO 2020/2023

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços do 
Setor Elétrico do Estado do Rio Grande do Norte – SINTERN, pelo presente Edital, faz saber que nos dias 30 e 31 de 
março de 2020, no período das 8h às 18h, serão realizadas eleições para composição do Sistema Diretivo composto 
pela Diretoria e Conselho Fiscal, bem como de todos os seus suplentes, para o triênio 2020/2023, a apuração ocorrerá 
no dia 01/04/2020. A Comissão Eleitoral designada será responsável pela condução do processo eleitoral e pela apura-
ção das eleições. A partir da data da publicação desse Edital, correrá o prazo para registro de chapas, encerrando-se as 
inscrições no dia 05 de março de 2020. A Secretaria do Sindicato funcionará neste período no horário das 8h às 12h e 
das 13h e 30min às 17h e 30min. Os locais de votação são os seguintes: Sede do SINTERN, Rua Gonçalves Lêdo, 845, 
Centro, Natal/RN; Sede da COSERN, na Rua Mermoz, 150, Baldo, Natal/RN; Mossoró, Rua Almir de Almeida Castro, Nº 
310, Centro: Ceará Mirim, Rua Heráclito  Vilar,  S/N; Assú, Rua Augusto Severo, 78, Centro; Caicó, Rua Prof. José Gurgel 
de Araújo, 339, Centro; Currais Novos, Rua Cel. José Bezerra, 94, Centro; Pau dos Ferros, Rua Independência, 1142, 
Centro; Caraúbas, Rua Francisco Martins de Miranda, 402,  Centro; Goianinha, Rua Abdon Grilo, 80, Conjunto COHAB, 
Centro; São Paulo do Potengi, Rua General Dantas, 233, Centro; Global, Rodovia BR 304, S/N, Zona Rural, Macaíba/
RN; Prestadora de Serviços Barbalho, Rua Manoel de Castro, 1014, Nova Cidade, Natal/RN; Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco - CHESF, Rua Amintas Barros, 160 – Bom Pastor, Natal/RN e Energisa Soluções S/A, RN-120, Nº 
1983-C, Centro, João Câmara/RN. Caso as eleições ora convocadas, não compareçam mais de 50% (cinquenta por 
cento) dos sócios aptos a votar, deverão ocorrer novas eleições, que desde já ficam convocadas para os dias 16 e 17 de 
abril de 2020, nos mesmos horários e mesmos locais da eleição anterior e apuração no dia 18/04/2020.

Natal, 19 de fevereiro de 2020.

José Fernandes de Sousa
Presidente

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

P P DE MEDEIROS TRANSPORTES, CNPJ: 28.665.717/0001-71, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença de Operação-LO, com Validade: 03/02/2026, para Transporte de cargas perigosas 
(Combustível liquido) com capacidade de 15,92ton., localizado na Av. Miguiel Cirilo, 132, Centro, São 
Jose do Serido/RN.

PEDRO PEREIRA DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada 2019- 138730/TEC/LS-0333, com prazo de validade até 11/02/2026, em favor do empre-
endimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR56665, localizada na Rua Aníbal 
Brandão, s/n, Bairro Nova Parnamirim, Parnamirim – RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

CONCESSÃO DE LICENÇA   DE OPERAÇÃO

TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA inscrito sobre CNPJ: 35.283.670/0001-
47 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de Operação de nº 2019-146423/TEC/RLO-0877 
para um TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS localizado na AVENIDA DÃO SILVEIRA 3712 – 
CANDELARIA – NATAL - RN.

ANTONIO CARDOSO SALES 
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SOLARIUM PIRANGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
15.563.832/0001-93 torna público o pedido que está requerendo a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE PARNAMIRIM/
RN, a LS para construção de um residencial multifamiliar localizado á Rua José Inácio com 
Avenida são Sebastião, Pirangi do Norte, Parnamirim/RN.As obras no Complexo Viário 

do Gancho de Igapó, na Zona Nor-
te de Natal, irão começar nesta 
quinta-feira (20). O Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) vai iniciar a 
construção de um viaduto na alça 
de acesso entre as rodovias BR-101 
e a BR-406.

O equipamento vai melhorar o 
fluxo de veículos entre os municí-
pios de Natal, São Gonçalo do Ama-
rante, Extremoz e Ceará-Mirim.

A obra tem previsão de durar 
dois anos, segundo o Dnit. Após 
a construção do viaduto, o local 
também vai receber um túnel. O 
equipamento fará a ligação entre a 
Avenida das Fronteiras, a RN-160 
e a BR101.

Para a construção do viaduto, 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
vai modificar o tráfego na região do 
gancho de Igapó. As ruas Henrique 
Dias e Ponte Nova terão mão úni-
ca no sentido Centro de Natal ao 
Aeroporto Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante. 

Já as ruas Vivaldo Pereira e 

Santa Luzia vão operar em mão 
única no sentido contrário.

Entre o sentido terminal aéreo 
e São Gonçalo Amarante, o tráfego 
será único através da Rua Criciúma.

A Polícia Rodoviária Federal 

ainda informou que serão insta-
lados semáforos e mudanças de 
sentidos em algumas ruas da Zona 
Norte na tentativa de diminuir os 
transtornos com as obras do Gan-
cho de Igapó.

Com o alto volume de furtos e 
roubos de carros e motocicletas em 
Natal, com uma média de 20 cri-
mes registrados por dia em 2019, 
segundo dados do Delegacia Espe-
cializada de Defesa da Propriedade 
de Veículos e Cargas (Deprov), os 
serviços de proteção veicular ga-
nham cada vez mais adeptos na 
capital potiguar.

Uma destas iniciativas de se-
gurança é fornecida pela Maxiline. 
Criada em Natal, com dois anos de 
atividade, funciona como associa-
ção de proteção veicular, sem fins 
lucrativos, cujo objetivo é conceder 
benefícios aos usuários. “A grande 
vantagem é a desburocratização 
do sistema. Temos maior agilidade 
para ajudar o proprietário de um 
automóvel. Se tiver uma colisão, 
em duas semanas promovemos o 
conserto”, explica Andriel Alisson, 
representante da empresa.

Segundo ele, em caso de furto 
ou roubo do veículo – seja auto-
móvel ou motocicleta – a Maxline 
consegue restituir o prejuízo dos 
associados, pagando o valor de 

mercado do veículo de acordo com 
a tabela da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe). 
“Aderindo ao nosso programa 
de proteção, o associado ficará 
protegido nos casos de quebra 
de vidros, danos a lanternas, me-
diante o repasse da cota de parti-

cipação”, explicou.
Além disso, os usuários tam-

bém terão serviço de rastreamento 
e monitoramento. O veículo é mo-
nitorado, em tempo real, durante 
24 horas. A empresa também ofe-
rece serviço de conserto em oficinas 
credenciadas.

Viaduto vai melhorar trânsito entre Natal, São Gonçalo, Extremoz e Ceará-Mirim

Serviços de proteção veicular estão atraindo cada vez mais adeptos em Natal

Construção do viaduto do Gancho 
de Igapó começa nesta quinta (20)

Alta no roubo de carros aquece 
mercado de proteção veicular 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai iniciar as obras 
do equipamento viário no acessso entre as rodovias BR-101 e a BR-406

Obra

Segurança

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir / Agora RN

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
13ª Vara Cível da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias
Processo: 0824290-22.2018.8.20.5001

Ação: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Autor: AUTOR: IZAIAS DE SOUZA REVOREDO

Réu: RÉU: WILSON ALVES DA SILVA
CITANDO: WILSON ALVES DA SILVA CPF: 851.882.204-15, que se encontra em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: A CITAÇÃO de WILSON ALVES DA SILVA, CPF 851.882.204-15 para, no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo, levantar o depósito ou oferecer resposta (art. 544 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 
Cabe ao autor retirar uma via através do sistema, no prazo de 15 (quinze) dias, para providenciar sua publicação, uma vez 
em jornal de grande circulação e, no mesmo prazo, anexar o comprovante da publicação e fazer o recolhimento das custas, 
tudo através do sistema, para sua publicação no órgão oficial (DJE), uma vez que as referidas publicações ocorrerão as 
expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do CPC, sob pena de revelia. Mister se faz lembrar que o prazo de con-
testar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, conforme 
petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do interessado 
acima citado. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será nomeado um curador especial, 
art. 257, IV do CPC/15. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição ini-
cial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, incisos II e V, do Có-
digo de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço https://pje.
tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando o código 18081511551073800000029347634, 
sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se 
que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos 
por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido 
tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”.

NATAL/RN, 10 de janeiro de 2019.
THEREZA CRISTINA COSTA ROCHA GOMES - Juíza de Direito em substituição legal
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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A Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap) iniciou o plano 
de ação para transferência dos 
serviços do Hospital Ruy Pereira, 
em Tirol, para outras unidades do 
Rio Grande do Norte. Os trabalhos 
iniciaram na fim da última semana  
e deverão ser concluídos até o final 
de março.

A primeira etapa, que já está 
sendo realizada, é a transferên-
cia do ambulatório e do serviço de 
ortopedia para o Hospital da Po-
lícia Militar. Entre as atividades 
desempenhadas, estão avaliação 
de pacientes com fixador externo, 
ambulatório de egressos e turnos 
cirúrgicos.

Em seguida, os pacientes clí-
nicos vasculares do Ruy Pereira 
serão transferidos para o Hospital 
João Machado, que servirá como 
hospital de retaguarda para o da 
Polícia, e contará com 30 leitos. 

A etapa seguinte é a transfe-
rência da UTI e do Centro Cirúr-
gico para o Hospital da Polícia. Os 

pacientes com cirurgias marcadas 
começarão a ser levados para essa 
unidade. Essas três etapas estão 
previstas para ocorrer só após o 
Carnaval e é importante ressaltar 
que não haverá descontinuidade 
da assistência prestada à popu-

lação durante o desenvolvimento 
desse processo.

Paralelo a esses procedimentos, 
a Sesap vai realizar a publicação 
de edital de credenciamento para 
cirurgias eletivas que possibilita-
rá que as atividades realizadas 

de forma concentrada no Hospital 
Ruy Pereira sejam promovidos na 
região metropolitana e nas demais 
regiões de saúde, com o propósito 
de levar o atendimento aos pa-
cientes próximo dos locais em que 
residem.

A Sesap ressalta que a decisão 
de realizar a transferência dos ser-
viços tomou por base a estrutura 
precária que o espaço possui, com-
provada a partir de laudos técnicos 
do Corpo de Bombeiros e da Vigi-
lância Sanitária – sendo a respon-
sabilidade financeira para reformar 
o local do proprietário do imóvel.

Já os recursos destinados para 
o Ruy Pereira serão redirecionados 
para outras unidades hospitalares. 
Segundo a pasta, os servidores lo-
tados neste hospital serão encami-
nhados para o Hospital da Polícia e 
o número de leitos abertos é o mes-
mo que já estava em funcionamen-
to: 70, sendo 10 de UTI, 40 para o 
Hospital da Polícia e 30 para o João 
Machado.

Transferências da UTI e do Centro Cirúrgico começam após o Carnaval deste ano

Sesap inicia transferência dos 
pacientes do Hospital Ruy Pereira
Primeira etapa é a transferência do ambulatório e do serviço de ortopedia para o Hospital da Polícia 
Militar; conclusão do trabalho de mudança da estrutura e dos pacientes será encerrado em março

Saúde

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio de Me-
deiros (Paulinho), planeja iniciar 
ainda este ano a operação do Sis-
tema Adutor Maxaranguape, o que 
vai ampliar a rede de abastecimen-
to da cidade em 55 quilômetros e 
atender 43 mil domicílios.

A obra foi anunciada durante 
a leitura da mensagem anual de 
Paulinho à Câmara Municipal na 
segunda-feira (17). Na ocasião, o 
gestor fez um balanço de suas ações 
e apresentou novos investimentos 
para 2020 em áreas essenciais. 

De acordo com o gestor, a saúde 
e a educação vão continuar sendo 
prioridades do Poder Executivo. O 
hospital geral, que já está com re-
cursos empenhados pelo Ministério 
da Saúde, foi exaltado pelo prefeito 
como o “maior sonho do povo são-
-gonçalense”.

Paulinho também destacou o 
programa “Saúde Melhor”, que é 
um conjunto de ações estruturais 
para ampliar, melhorar e humani-
zar cada vez mais o atendimento à 

saúde, que inclui reformas de todas 
unidades e construção de novas, 
além de um centro de pediatria e 
centro de reabilitação.

Na educação, o gestor afirmou 
que já existem projetos de seis es-
colas e nove creches no Ministério 
da Educação para suprir a deman-

da do município, que, segundo ele, 
cresce de forma diferenciada no Rio 
Grande do Norte.

Ainda para 2020, Paulinho 
quer colocar em operação o Siste-
ma Adutor Maxaranguape para 
distribuir água nas comunidades 
rurais e solucionar de vez os pro-

blemas enfrentados pela popula-
ção. Ele ainda afirmou que o Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto 
do município (Saae), na sua gestão, 
ampliou em quase 10% o número 
de ligações de água, atingindo as 
43.305 ligações, como também a 
ampliação, substituição e rebaixa-
mentos na rede de abastecimento, 
ultrapassando os 55 quilômetros, 
totalizando uma rede de aproxima-
damente 499 quilômetros.

Além de anunciar investi-
mentos importantes, o prefeito 
demonstrou orgulho com alguns 
números de sua administração, 
entre eles o de 300 obras e ações 
executadas em três anos. Por fim, 
listou obras que, segundo ele, vão 
ficar para sempre na história de 
São Gonçalo, como a reconstrução 
da RN-160 , a escola de ensino mé-
dio no Bairro Jardins, a estrada 
da produção, o distrito industrial, 
o anel viário e urbanização da en-
trada da cidade, a ligação da RN-
160 com a BR-406 no Golandim e 
a adutora para zona rural. 

Segundo Paulinho, obra vai ampliar a rede abastecimento da município em 55 quilômetros

Prefeito de São Gonçalo do Amarante anuncia 
início dos serviços da adutora Maxaranguape 

Abastecimento

José Aldenir/AgoraRN

Uma feira para oferecer 
alimentos de qualidade por 
preços baixos. Esse é o obje-
tivo da “Feirinha”, iniciati-
va feita em parceira com o 
Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob), 
que busca proporcionar uma 
alternativa de alimentação 
saudável para estudantes, 
servidores e terceirizados da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 
Até sexta-feira (21), frutas 
cultivadas por produtores 
familiares estão à venda em 
barracas erguidas no Centro 
de Convivência (CC) da insti-
tuição de ensino.

Com o propósito de ajudar 
os produtores rurais da Gran-
de Natal, o presidente da 
Sicoob, Manoel Santa Rosa, 
diz que o projeto inicial era 
funcionar apenas na quinta-
-feira, mas que, devido à de-
manda, foi preciso expandir. 
“Nosso objetivo não é ganhar 
dinheiro. É ajudar pessoas. 
Aqui a gente ajuda na renda 
de quem trabalha vendendo 
e na vida de quem tem roti-
na no campus, que tem uma 
opção de qualidade durante a 
correria do dia a dia”, diz.

A “Feirinha” conta com 
a atuação de 50 famílias da 
agricultura familiar que pro-
duzem hortifrutigranjeiros, 
das quais cinco pessoas foram 
ocupadas na cooperativa. 
“Com o projeto, eles podem 
ter melhores perspectiva no 
mercado. Aqui, por exemplo, 
eles recebem o que vendem 
no mesmo dia. Repassamos 
para os cooperados um pre-
ço melhor do que passaria 
aos atravessadores”, pontua 
o presidente do Sistema de 
Cooperativas de Crédito do 
Brasil.

Existente desde junho 
de 2019, a feira não tem ne-
nhum gasto para a UFRN. 
Devido ao sucesso de vendas, 
a expectativa é que a freira 
seja expandida para outras 
localidades.

Feira beneficia 
produção de  
agricultura 
familiar em Natal

Sustentabilidade

Manoel Santa Rosa, do Sicoob

José Aldenir / Agora RN
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Papel é feito de árvores plantadas.

Quanto mais papel for produzido, mais árvores vão existir!

As indústrias brasileiras de celulose e papel plantam todas as árvores que utilizam. 
Hoje, são plantadas, diariamente, mais de 500.000 árvores para diversos usos 

industriais, inclusive produção de celulose e papel. No total, já são 7,8 milhões de 
hectares de plantações de árvores. Além disso, as indústrias de base florestal 

preservam 5,6 milhões de hectares de matas nativas. 

Fonte: Mitos e Fatos - Two Sides, 2019

# papel não desmata

Acesse www.twosides.org.br e descubra porque imprimir é sustentável!

Há ótimas razões para
você #AmarPapel

Descubra mais em
twosides.org.br

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada em 2008 por membros das indústrias de celulose, papel e comunicação impressa. 
Two Sides promove a produção e o uso responsável da impressão e do papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais 
da utilização desse recurso. O papel, por ser proveniente de florestas certificadas e gerenciadas de forma sustentável, é um meio de comunicação 
excepcionalmente poderoso, de fonte renovável, reciclável e biodegradável.
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Uma auditoria realizada pe-
la Controladoria-Geral da União 
(CGU) constatou irregularidades 
em contratos de locação de torno-
zeleiras eletrônicas e escâneres 
corporais para presídios do Rio 
Grande do Norte. Dentre as irregu-
laridades apontadas, está a locação 
de bodyscans com prejuízo poten-
cial de R$ 6 milhões, por falta de 
estudos preliminares.

Os trabalhos de campo da CGU 
aconteceram de 24 de outubro a 
6 de novembro de 2019. Foi fisca-
lizados o uso de R$ 5.545.428,00 
– recursos federais transferidos 
do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) ao Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte.

O objetivo foi averiguar contra-
tações previstas no plano de traba-
lho de aplicação dos recursos elabo-
rado no fim de 2017. Não fica claro 

quando as contratações foram rea-
lizadas, se em 2018 ou já em 2019.

Em relação aos escâneres corpo-
rais, a auditoria constatou que a de-
ficiente pesquisa de preços realizada 
pela então Secretaria de Justiça e da 
Cidadania do RN (Sejuc) – hoje Secre-
taria de Administração Penitenciária 
(Seap) – sem balizar-se pelos preços 
praticados por outros órgãos, possibi-
litou a contratação com superfatura-
mento de R$ 696 mil por ano.

A auditoria constatou ainda que 
a então Sejuc optou pela locação dos 
bodyscans, ao invés da compra dos 
equipamentos sem avaliar qual das 
duas opções seria mais viável econo-
micamente para o Estado. “Assim, 
após a construção e comparação de 
vários cenários tem-se que a Sejuc, 
contratou a locação de 10 escâneres 
corporais com desvantagem, de pelo 
menos R$ 626 mil – apenas no pe-

ríodo de 24 meses – se comparado 
à aquisição de tais equipamentos 
nas bases praticadas pelo Depen no 
Pregão 59/2016 (compra de 5 equipa-
mentos)”, diz o relatório.

A opção pela locação, segundo a 
auditoria, tem potencial de causar 
um prejuízo de R$ 6.868.996,07 
ao final do prazo de 60 meses, 
caso seja renovado o contrato nº 
03/2019-Sejuc e mantidas as condi-
ções ali pactuadas.

Já em relação à locação de tor-
nozeleiras eletrônicas, o relatório 
aponta que os pagamentos foram 
realizados pelo valor total contrata-
do por mês e não por tornozeleiras 
ativadas, conforme previsto no con-
trato. O pagamento errado causou 
prejuízo de R$ 295.257,60 ao erário.

Além disso, foram constatados 
pagamentos por utilização de 1.110 
diárias de tornozeleiras, acima da 

quantidade contratada; e de 4.601 
diárias vinculados a contrato que 
deveriam ser pagos com recursos do 
próprio do Estado. O total do prejuí-
zo ao erário é de R$ 331.801,80.

A Seap negou irregularidades. 
Em nota, a secretaria disse que 
a locação de escâneres corporais 
está prevista em uma nota técni-
ca do Depen e que, após o Estado 
apresentar plano de aplicação dos 
recursos, o investimento foi autori-
zado pelo órgão. A pasta ressaltou, 
ainda, que a locação mostrou-se 
vantajosa, já que em 60 meses ha-
verá, de acordo com a Seap, uma 
economia de R$ 2,4 milhões para 
os cofres públicos.

Ainda de acordo com a Secre-
taria de Administração Penitenci-
ária, a aquisição de escâneres foi 
imposta por uma decisão judicial. 
Os equipamentos, segundo a pasta, 

auxiliam no trabalho dos policiais 
penais por acabarem com revistas 
vexatórias na entrada dos presídios 
e por aumentarem a segurança.

Sobre as tornozeleiras eletrôni-
cas, a pasta ressaltou que, desde abril 
de 2018, já paga por tornozeleiras 
funcionando nos pés dos detentos, o 
que significa a correção do problema 
apontado pelo relatório da CGU. Esse 
problema, segundo a pasta, só persis-
tiu de janeiro a abril de 2018.

“Durante o ano de 2019, todos os 
pagamentos do uso das tornozelrias 
eletrônicas foram feitos por tornoze-
leiras ativadas (associadas aos pés 
dos detentos)”, informa a secretaria.

Ainda de acordo com a pasta, o 
relatório da CGU ignora um aditi-
vo contratual que ampliou o núme-
ro de tornozeleiras alugadas, o que 
explica o fato de terem sido pagas 
mais de 1,1 mil tornozeleiras.

CGU constata irregularidades no aluguel 
de tornozeleiras e escâneres em presídios
Auditoria da Controladoria Geral da União constatou superfaturamento em contratos da extinta Secretaria Estadual de Justiça e 
Cidadania do RN (Sejuc). Locação de bodyscans gerou “prejuízo potencial” de R$ 6,8 milhões por falta de estudos preliminares

Fiscalização
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BUSCAR AJUDA
Teve objetos furtados? Procure 
imediatamente a Polícia Militar 
e comunique o fato. Além disso, 
faça o Boletim de Ocorrência 
nas delegacias de plantão da 
Polícia Civil.  

DESCRIÇÃO  
Tome cuidado com objetos de 
valor que chamam a atenção no 
Carnaval de rua. Não saia com 
grandes quantias de dinheiro ou 
muitos cartões.

CUIDADOS COM OBJETOS
Procure guardar seus pertences 
sempre em frente ao seu corpo 
ou no campo de visão, como 
pochetes ou bolsas transversais.

USO DO CELULAR
Evite distrações que possam 
lhe colocar em risco. Observe 
sempre as imediações.  Não 
ande sozinho ou sozinha em 
locais ermos ou mal iluminados. 

AGLOMERAÇÕES
Fique atento a esbarrões, 
empurrões ou movimentações 
estranhas e sempre confira se 
está com os pertences. Em caso 
de tumultos, procure se afastar 
do local e busque ficar próximo 
das laterais ou locais com 
segurança ostensiva. 

TRANSPORTE
Dê preferência ao transporte 
público ou compartilhado, ou 
ainda a táxis e a aplicativos. Se 
for dirigir, não beba.

m caso de tumultos, procure se afastar do local e busque ficar próximo das laterais ou locais com segurança ostensiva

Vítimas de importunação sexual devem prourar a polícia Folião precisa manter GPS do celular ativado em caso de furto

Dicas de segurança para o

Carnaval de rua 2020
Para curtir o Carnaval de rua, é necessário estar atento com a segurança, 

para evitar transtornos causados pelos furtos e perdas de objetos pesso-
ais em grades aglomerações, por exemplo. Veja dicas para curtir a folia 

com tranquilidade.

BEBIDA
Cuidado com o consumo 
exagerado de álcool, que 
ligado ao calor, causa severa 
desidratação. Evite beber no 
copo de desconhecidos e 
mantenha seus pertences perto.

NÃO É NÃO!
Se for vítima de qualquer 
assédio ou importunação sexual, 
informe o policial mais próximo 
e repasse as informações.

CUIDADO COM AS CRIANÇAS
Se você estiver com crianças, 
identifique-as com nome, 
endereço e telefone de contato, 
em pulseira ou etiquetas de 
fácil identificação.  Combine 
pontos de referência com 
amigos ou crianças, facilitando 
os encontros.

MATENHA O GPS ATIVADO
Os mais preocupados com a 
privacidade acabam desligando 
o GPS do celular para que o 
aparelho não fique coletando os 
locais pelos quais eles passam. 
No entanto, é fundamental que 
ele esteja ativado. Só assim será 
possível, por exemplo, tentar 
rastrear o celular após um furto.

BACKUP
Ative o backup automático do 
seu celular. O processo salva 
todas as suas fotos, vídeos, 
mensagens e tudo mais na 
nuvem. Ou seja, não ficam 
armazenados apenas no 
dispositivo.
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PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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GSP
CAMPESTRE
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RODADIR
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Piso (?):
a menor
remune-
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e o pior

Hiato de
"real"

Relativo
ao meio

rural

A mim
(Gram.)

Negócio
desonesto

(bras.)

Marca o
tempo na

ampu-
lheta

O popular
bicho-
papão
(Folcl.)

Apelido
de Tati-
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Roberta
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Vinco;
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Chuva
violenta 

Rogava;
implorava

Aluísio
Azevedo,
escritor

Depósito
de armas
de fogo

Deus do
amor
(Mit.)

A direção
oposta
ao Sul

Jogada de
habilidade
no futebol

Pai, em
inglês

São Paulo
(sigla)

Escalada
de mon-
tanhas

Narrativa
de fatos

lendários

Depois
de; em
seguida

Pousada;
hotel

Arco para 
os cabelos

Minha e 
(?): nossa

O país
dos gurus

Estágio
Cauda de
papagaio
de papel

Aditivo
do sal

Habitat de
patos

Final de
oração

Profissional
 do esporte

Fixador
de cabelo

Prática
diária

Vontade de beber
água

Corrida ilegal de
carros nas ruas

Consumir; deteriorar 
Controle

informatizado
de preços 

3/dad. 4/iodo. 5/nível. 6/drible — gastar.

HORÓSCOPO

Priorize as tarefas que dependem da sua 
iniciativa, mas faça isso sem brigar com alguém 
mais conservador. Se confiar na sorte, pode se 
dar bem em jogo ou aposta agora. Aproveite o 
momento para rever algumas coisas.

O dia inicia com reencontros muito felizes e 
produtivos. Você tem que se esforçar muito 
e trabalhar dobrado para cumprir seus 
deveres e suas metas. Você vai precisar de 
coragem, determinação e de muita fé para 
levar isso até o fim. 

O convívio com pessoas joviais vai acabar 
influindo em seu modo de agir para melhor. 
Mas sua inteligência e seus argumentos 
também serão apreciados pelos demais. 
A troca de ideias e de benefícios será uma 
bênção para todos. 

O Sol em Peixes revela que este é um 
dos melhores períodos do ano para 
você. Favorece a realização de viagem, 
a mudar de cidade ou de atividade. No 
trabalho ou nos negócios procure agir 
com moderação. 

É necessário fazer acordos, dialogar, 
assinar contrato e fazer acertos de conta 
e o melhor horário para fazer isso será à 
tarde. Mas é preciso haver respeito entre 
as duas partes. Não compre a briga de 
terceiros.

Não titubeie e não tenha medo de nada. 
Os caminhos estão abertos e você deve ir 
em frente. O dia favorece pequena viagem, 
passeio, compras, vendas e negociação. 
Siga sua intuição e confie no amanhã. 

Você estará em busca de crescer e assumir 
o controle da situação social. Quem dá 
as cartas é você. O trabalho dobrado e os 
esforços despendidos vão surtir efeitos 
positivos na profissão. 

Pode levar avante os planos e realize o que 
tem em mente. Negócios e viagem estão 
favorecidos. Comunique-se com gente de 
longe e faça acordos importantes. Evite 
comentar de seus projetos e intensões.

Seus planos vai encaminhar muito bem. 
Você terá mais benefícios do que espera, 
mas legalize as coisas antes. Também os 
astros avisam para não confiar totalmente 
nos outros. Na família, problema com 
pessoa idosa pode preocupar.

Com Mercúrio retrógrado nos céus, tenha calma 
e paciência e procure contornar os conflitos e os 
problemas de relacionamento. Um dia é de dar 
e o outro de receber. Hoje você está em alta no 
serviço e tem que seguir a intuição somente. 

Na família, podem ocorrer divergências 
e discussões podem ocorrer pelos 
motivos mais banais. Use de diplomacia 
e tolerância para que tudo se resolva de 
modo democrático, com o direito para 
todos. 

Este é um dia de novidades e de visita 
para você. Alguém vai lhe mandar uma 
mensagem eletrônica ou vai se comunicar 
de outra forma quando menos esperar. Sua 
criatividade está em alta, use-a a seu favor. 
Mas mesmo assim não confie demasiado.

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

Filipa espalha a notícia da existência de um perfil “shippando” Poliana e Eric nas redes sociais, e acusa 
a menina de ter criado. Gleyce pede que Helô ajude Mosquito em seu processo de mudança. Lorena 
descobre que Raquel é a verdadeira Dark Lady e fica chateada. Raquel é suspensa do colégio, e  
indignada, Mirela denuncia Brenda para a diretora Ruth. Gael e Benício encontram Mário jogando 
Vetherna no colégio e percebem que o amigo está viciado. Mesmo contra a sua vontade, Vini retoma o 
namoro com Gabi. Ruth chama Brenda e sua mãe para conversar na diretoria. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Alexia propõe a Luna e Kyra que elas sigam Renzo e o denunciem para a Polícia Federal. Edgar 
demonstra interesse por Ermelinda. Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Alan 
garante aos filhos que eles se acostumarão com Kyra/Cleyde. Tarantino explica a Tammy que os 
dois não ficarão mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca-passo. O médico 
aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos. Vicky teme que Helena 
não goste de ver Luna/Fiona trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Magno agradece Betina por lhe contar sobre Genilson. Nicete questiona Betina sobre seus 
sentimentos por Magno. O restaurante de Thelma e Danilo faz sucesso. Penha afirma a Álvaro 
que assumirá os negócios de Belizário. Januário disfarça para Oliveira seu encontro com Lurdes. 
Lurdes repreende o comportamento de Januário. Matias e Miranda ficam juntos novamente. 
Thelma confirma sua gravidez do bebê de Camila e Danilo. 

Na coletiva de imprensa, Joaquim revela estar apaixonado por ‘Isabela’, e que ele e a 
Priscila são apenas amigos. O adolescente explica que houve um equívoco da imprensa 
anteriormente. No vilarejo, Isabela conta para Téo que estava apenas brincando de passar 
um trote. Tomas diz que Safira pode conseguir um novo aumento para ele, pois se ela o 
ajudar, ele também lhe ajudará. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

EOL MARAL II SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ/MF 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 22/11/2019, às 15h, na sede social. Presença: Única Acionista da Companhia. Mesa: Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir como presidente, e a Sra. Hélène Louise 
Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprova a alteração do objeto social da Companhia, passando o Artigo 3º do Estatuto a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica de fonte renovável e, em razão da atividade exercida, integram o objeto 
social da Companhia todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira II”.” 
Aprova as renúncias dos Srs. Robert David Klein e Nicolas Paul Antoine Thouverez, dos cargos de Diretores conforme disposto nos Termos de Renúncia arquivados 
na sede da Companhia. Em razão da renúncia acima aceita, neste ato a Companhia outorga aos Srs. Robert David Klein e Nicolas Paul Antoine Thouverez, ambos 
qualificados acima, a mais plena, rasa e irretratável quitação acerca de todos os direitos e obrigações oriundos do período em que os Srs. Robert David Klein e Nicolas 
Paul Antoine Thouverez exerceram a função de diretores da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título e a qualquer tempo. Criação do capital autorizado 
pela Companhia: A acionista aprova a adoção do regime de capital autorizado para a Companhia, sendo esse limitado a R$ 1.482.431,00, ficando atribuída competência 
ao Conselho de Administração constituído nos termos da Deliberação abaixo, para, dentro do limite do capital autorizado, emitir ação preferencial em estrita observância 
às condições previstas nos Bônus de Subscrição definido na Deliberação V.IV abaixo. Nesse sentido, fica claramente consignado que a emissão da ação preferencial no 
limite do capital autorizado se destinará exclusivamente a atender o exercício do direito conferido pelos Bônus de Subscrição, devendo quaisquer outros aumentos 
de capital ser objeto de deliberação pela única acionista em assembleia geral que fixará as condições a prevalecer nessas emissões de ações, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia. Emissão de bônus de subscrição: A acionista aprova, dentro do limite do capital autorizado, a emissão de um bônus de subscrição em favor 
da Voltalia Energia do Brasil Ltda. (“Bônus de Subscrição”). O Bônus de Subscrição foi emitido no âmbito e em decorrência das condições do Contrato de Compra e 
Venda de Ações. As características do Bônus de Subscrição, sem prejuízo dos critérios de ajuste e outras condições nele previstos, os quais são integralmente aprovados 
conforme Anexo I da presente Ata, são: (i) preço de emissão do bônus: sem custo, mas exercício condicionado à satisfação (ou renúncia, ou transformação em condições 
pós fechamento) das Condições Precedentes do Segundo Fechamento (“Conditions Precedent to Second Closing”), conforme definido no Contrato de Investimento e 
Compra e Venda de Ações; (ii) número de ação a ser emitida em decorrência do Bônus: 1 ação preferencial de emissão da Companhia; (iii) preço de emissão da nova 
ação preferencial: R$ 1.482.431,00 por ação; (iv) período de exercício: até o dia 30/11/2019; (v) integralização da nova ação preferencial: mediante a conferência de 
ativos quantificados de acordo com o laudo de avaliação a ser fornecido pela empresa especializada Valore Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ nº 28.104.680/0001-02, 
ora nomeada pela única acionista da Companhia. Constituição: A acionista decide constituir um Conselho de Administração, o qual será composto por 3 membros, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações decorrentes 
da criação de tal órgão, de acordo com a nova redação prevista no Estatuto Social consolidado, que integra a presente Ata na forma do Anexo II. Eleição dos membros 
do conselho de administração: A acionista aprova a eleição e nomeação dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, para um mandato 
unificado de 03 anos: (i) Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, RNM nº G0274556 e CPF/MF nº 236.416.918-69, ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 
e (ii) Laurence Bouvier Juin, Passaporte Francês 15AI72116, ocupará o cargo de Conselheira, neste ato devidamente representada por sua representante legal, Tama 
Tanzilli, OAB/SP nº 208.288 e CPF/MF nº 026.162.407-50; e (iii) Lucas Gomes Vieira, RG 49.914.236-6, CPF nº 365.189.558-05, ocupará o cargo de Conselheiro. Todos 
os membros do Conselho de Administração ora nomeados aceitam os cargos para os quais foram nomeados e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos 
de exercê-los, por lei especial, ou em virtude de condenação a crime previsto em lei, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Dessa forma, os membros do Conselho de 
Administração ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia. Nos termos da 
nova redação prevista no Estatuto Social consolidado da Companhia, que integra a presente Ata na forma do Anexo II, os Diretores da Companhia serão eleitos e 
destituídos pelo Conselho de Administração. Reforma do Estatuto Social: A acionista decide, por fim, reformar na sua integralidade o Estatuto Social da Companhia, 
que vigorará a partir da presente data com nova redação conforme Anexo II. Nada mais a tratar. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir 
- Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o Registro em 02/12/2019 sob nº 20190661771. Protocolo: 190661771 de 02/12/2019. Denys de 
Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL II SPE S.A.
Subsidiária Integral CNPJ/MF 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 03/12/2019, às 16h, na sede social. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos Sr. Leandro Kenji Kawahira como presidente, e a 
Sra. Hélène Louise Plaisance para  secretariá-lo. Deliberações: Aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até R$ 58.970.995,50, pelo prazo de 264 meses, incluindo-se 30 meses de carência. 
Autorizar a Companhia a constituir as seguintes garantias, diretamente ou na qualidade de contratante e/ou interveniente anuente dos instrumentos de 
 constituição de garantia, conforme aplicável: (i) fiança bancária  emitida por instituição financeira com rating AA ou A, com limite e margem disponível no BNB; 
(ii) cessão fiduciária de conta reserva em montante equivalente as 3 prestações de reembolso, tomando por base a média das prestações, a ser constituída 
previamente e proporcionalmente aos desembolsos. Aprovação do Aumento do capital social da Companhia em R$ 57.488.465,00 mediante a emissão de 
57.488.465 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. Ato Contínuo, na forma do Boletim 
de Subscrição constante do Anexo I da presente Ata de Assembleia, a única Acionista Eren Maral Participações S.A. subscreve a integralidade das 57.488.465 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, que serão totalmente integralizadas, em moeda corrente 
nacional, no prazo de 190 dias a contar da presente data, sendo certo que será facultado ao subscritor Eren Maral Participações S.A. antecipar tal integralização, 
total ou parcialmente, a qualquer tempo. Diante da deliberação acima, decide alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a constar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 58.970.996,00 
representado por 57.488.565,00 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e 1 ação preferencial, nominativa e sem valor nominal. Nada mais. 
Areia Branca/RN, 3/12/2019. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN -  Certifico o Registro em 11/12/2019 
sob nº 20190679522.  Protocolo: 190679522 de 10/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL I SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 13h, na sede da Companhia. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. 
Gabriela Autilio Ianhez, e o Sr. Leandro Kenjl Kawahira para secretariá-la. Deliberações: Retificação dos valores a serem 
contratados pela Companhia, passando de até R$ 81.085.119,00 para até R$ 105.410.654,70, e a ratificação da aprovação da 
contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nor-
deste do Brasil - BNB, pelo prazo de 264 meses, incluindo-se 30 meses de carência. Autorizar a Companhia a constituir um 
Consórcio com EOL MARAL II SPE S.A., com sede na Comunidade de Benfica, RN 404, inscrita no CNPJ/MF nº 33.486.296/0001-
51 (denominada em conjunto com a Companhia de “Consorciadas”, por meio do qual as Consorciadas irão, na proporção da 
participação de cada uma, dividir (i) os custos de construção e implementação das infraestruturas referentes ao escopo de forne-
cimento do BoP Elétrico (i.e. Bay de Transformação que engloba, entre outros equipamentos e serviços, a aquisição e instalação 
da cabana de reles, transformador, sistema de medição, proteção e controle) das Centrais Eólicas (i.e EOL Filgueira I e EOL Fil-
gueira II), (ii) os custos que lhes cabem relacionados à aquisição do cubículo necessário à expansão da SE Carcará II, (iii) os 
custos relacionados à aquisição dos Sobressalentes Individuais à operação da EOL Filgueira I e da EOL Filgueira II, bem como, 
(iv) compartilhar o uso das Estruturas Compartilhadas, dos Sobressalentes Individuais, conforme os termos, condições, direitos e 
obrigações a serem estabelecidos no Contrato de Constituição do Consórcio. Nada mais. Areia Branca/RN, 23/12/2019. Mesa: 
Gabriela Autilio Ianhez - Presidente; Leandro Kenji Kawahira - Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 26/12/2019 sob 
nº 20190704411. Protocolo: 190704411 de 26/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL I SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 22/11/2019, às 14h, na sede social. Presença: Única Acionista da Companhia. Mesa: Sr. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir como presidente e a Sra. Héiène 
Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações:  A acionista aprova a alteração do objeto social da Companhia, passando o Artigo 3º do Estatuto a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a geração e comercialização de energia elétrica de fonte renovável e, em razão da atividade 
exercida, integram o objeto social da Companhia todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à implantação e à exploração do parque eólico 
denominado “EOL Filgueira I”.”. A acionista aprova as renúncias dos Srs. Robert David Klein e Nicolas Paul Antoine Thouverez, dos cargos de Diretores conforme 
disposto nos Termos de Renúncia arquivados na sede da Companhia. Em razão da renúncia acima aceita, neste ato a Companhia outorga aos Srs. Robert 
David Klein e Nicolas Paul Antoine Thouverez, a mais plena, rasa e irretratável quitação acerca de todos os direitos e obrigações oriundos do período em 
que os Srs. Robert David Klein e Nicolas Paul Antoine Thouverez exerceram a função de diretores da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título 
e a qualquer tempo. Criação do capital autorizado pela Companhia: A acionista aprova a adoção do regime de capital autorizado para a Companhia, sendo 
esse limitado a R$ 2.047.167,00, ficando atribuída competência ao Conselho de Administração constituído nos termos da Deliberação V.V abaixo, para, dentro 
do limite do capital autorizado, emitir ação preferencial em estrita observância às condições previstas nos Bônus de Subscrição definido na Deliberação abaixo. 
Nesse sentido, fica claramente consignado que a emissão da ação preferencial no limite do capital autorizado se destinará exclusivamente a atender o exercício 
do direito conferido pelos Bônus de Subscrição, devendo quaisquer outros aumentos de capital ser objeto de deliberação pela única acionista em assembleia 
geral que fixará as condições a prevalecer nessas emissões de ações, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Emissão de bônus de subscrição:  
A acionista aprova, dentro do limite do capital autorizado, a emissão de um bônus de subscrição em favor da Voltalia Energia do Brasil Ltda. (“Bônus de 
Subscrição”). O Bônus de Subscrição foi emitido no âmbito e em decorrência das condições do Contrato de Compra e Venda de Ações. As características do 
Bônus de Subscrição, sem prejuízo dos critérios de ajuste e outras condições nele previstos, os quais são integralmente aprovados conforme Anexo I da presente 
Ata, são: (i) preço de emissão do bônus: sem custo, mas exercício condicionado à satisfação (ou renúncia, ou transformação em condições pós fechamento) 
das Condições Precedentes do Segundo Fechamento (“Conditions Precedent to Second Closing”), conforme definido no Contrato de Investimento e Compra e 
Venda de Ações; (ii) número de ação a ser emitida em decorrência do Bônus: 1 ação preferencial de emissão da Companhia; (iii) preço de emissão da nova 
ação preferencial: R$ 2.047.167,00 por ação; (iv) período de exercício: até o dia 30/11/2019; (v) integralização da nova ação preferencial: mediante a conferência 
de ativos quantificados de acordo com o laudo de avaliação a ser fornecido pela empresa especializada Valore Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 
nº 28.104.680/0001-02, ora nomeada pela única acionista da Companhia. Constituição: A acionista decide constituir um Conselho de Administração, o qual 
será composto por 3 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia, 
a fim de refletir as alterações decorrentes da criação de tal órgão, de acordo com a nova redação prevista no Estatuto Social consolidado, que integra a 
 presente Ata na forma do Anexo II. Eleição dos membros do conselho de administração: A acionista aprova a eleição e nomeação dos seguintes membros 
para compor o Conselho de Administração, para um mandato unificado de 03 anos: (i) Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, RNM nº G0274556 e CPF/MF 
nº 236.416.918-69, o qual ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) Laurence Bouvier Juin, a qual ocupará o cargo de Conselheira,  
neste ato devidamente representada por sua representante legal, Tama Tanzilli, OAB/SP nº 208.288 e CPF/MF nº 026.162.407-50; e (iii) Lucas Gomes Vieira, 
RG 49.914.236-6, CPF nº 365.189.558-05, o qual ocupará o cargo de Conselheiro. Todos os membros do Conselho de Administração ora nomeados aceitam os 
cargos para os quais foram nomeados e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercê-los, por lei especial, ou em virtude de condenação 
a crime previsto em lei, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Dessa forma, os membros do Conselho de Administração ora eleitos 
tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia. Nos termos da nova redação prevista 
no Estatuto Social consolidado da Companhia, que integra a presente Ata na forma do Anexo II, os Diretores da Companhia serão eleitos e destituídos pelo 
Conselho de Administração. Reforma do Estatuto Social: A acionista decide, por fim, reformar na sua integralidade o Estatuto Social da Companhia, que 
vigorará a partir da presente data com nova redação conforme Anexo II. Nada mais. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; 
Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o registro em 02/12/2019, sob nº 20190661690. Protocolo: 190661690 de 02/12/2019. Denys de  
Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Pedido de Licença de Alteração (LA)

POSTO ALMINO AFONSENSE CNPJ/MF:08.546.773/0001-80 com sede Rua. São Sebastião, 
Nº07, Bairro Centro, Almino Afonso/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Alteração para a 
atividade de posto de combustível.

John Lennon Fernandes de Lima 
Diretor Administrativo
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CEST FINI

Brincando com a 

inversão de papéis no 

carnaval, o Band Folia 

vai premiar a Melhor 

Cantora com um troféu 

na cor azul em formato 

de coração, e Melhor 

Cantor (coração rosa).

Os troféus foram 

criados por Luciana Dias, 

diretora do Núcleo de 

Arte e Criação do Grupo 

Band, e feitos pela artesã 

Adriana Suzuki.

Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. 

Tchau!

Band muda nome e define lançamento
de novo canal de agronegócios

Não será mais “AgroNews”, mas “AgroMais”, 
o nome do novo canal de agronegócios do Grupo 
Band. Com sede em Brasília, o seu lançamento 
está confirmado para 18 de março, às 17h, 
durante solenidade no Congresso Nacional.

Chama atenção a velocidade adotada 
para colocar o “AgroMais” no ar, porque a sua 
existência só veio a público recentemente, 
durante um evento, em São Paulo, que contou 
com a presença de Jair Bolsonaro.

Porém, todos os processos para o lançamento, 
informa-se, estão muito adiantados, como a base 
de operações, em Brasília, montagem de grade, 
profissionais contratados e colaboradores.    

Será um canal exclusivo de notícias, 
destinado a atender principalmente o segmento 
de produção rural. Canal pago, sim, mas que 

também terá uma forte atuação no digital, 
presente em todas as plataformas. Esse é o 
plano. Haverá programação 24h, todos os dias e 
apoio de profissionais do BandNewsTV. 

Marcello D’Angelo, diretor-executivo do 
BandNews, também ficará responsável pelo 
“AgroMais”. Aliás, na última segunda-feira, ao 
lado da executiva Monica Monteiro (diretora de 
canais pagos do grupo), ele comandou a primeira 
reunião com todos os apresentadores e analistas.

Já estão fechados para a programação: 
Roberto Rodrigues – ex-ministro da Agricultura; 
o pesquisador Evaristo de Almeida (Embrapa - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); 
e Samanta Pineda, do Terra Viva, advogada e 
especialista em direito socioambiental, além do 
site AgroData.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1

n“Oléé S.A. – Business 
& Sports”, sob o comando 
de Beetto Saad, tem estreia 
prevista para o dia 31 de 
março...
nDetalhe: os primeiros 
30 minutos do programa 
serão exibidos ao mesmo 
tempo no BandSports e no 
BandNews TV...
nDepois, os convidados 
continuarão por mais 
uma hora e meia com o 
programa somente no canal 
de esportes...
nAliás, o lançamento do 
“Oléé”, realizado segunda-
feira em São Paulo, foi dos 
mais concorridos.   
nO “Vale a Pena Ver de 
Novo” mostra sexta-feira 
o centésimo capítulo de 
“Avenida Brasil”.
nDani Bolina e Quitéria 
Chagas também estarão na 
cobertura do Carnaval pela 
Rede TV!.
nA partir de sábado, 14 de 
março, às 22h, o Discovery 
revela os bastidores de 
operações realizadas pelos 
agentes que patrulham 
os limites dos territórios 
brasileiro e colombiano 
com a série “Operação 
Fronteira – América do 
Sul...
nSerão vinte episódios 
de meia hora, numa 
coprodução entre a Mixer 
Films e a Discovery.

Bate-Rebate
BOM PROBLEMA

A direção da Rede TV! está 
diante de um problema, no 
futebol falado como “problema 
bom”, quando o treinador tem 
dois bons valores para a mesma 
posição.

Mariana Godoy está se 
saindo muito bem no “Rede TV 
News”.  Após sua entrada, a 
audiência subiu. Porém, ela só 
ficará até esta sexta-feira.

Na semana que vem, a 
titular Amanda Klein já estará 
de volta da licença-maternidade.

MALHAÇÃO
Após “O Sétimo Guardião”, 

Yanna Lavigne acertou um novo 
trabalho com a Globo.

Ela vai integrar o elenco de 
“Malhação: Transformação”, que 
estreia no dia 11 de maio.

E OUTRA
A influenciadora digital Julia 

Rodrigues, de São Paulo, será 
uma das muitas caras novas da 
próxima “Malhação”.

Ela viverá Meiri, moradora 
de uma comunidade.

AJUDA
Carol Sampaio vai gravar 

uma participação em “Salve-
se Quem Puder” como ela 
mesma. Na história, a promoter 
entrará em cena para “salvar” 
a inauguração do restaurante 
de Micaela (Sabrina Petraglia). 
Hugo (Leopoldo Pacheco)  
sabotará o evento da própria 
filha e afastará os convidados. 
Micaela então pedirá ajuda a 
Carol Sampaio, que lotará o 
lugar.

RENOVAÇÃO
A próxima edição do 

“Dancing Brasil” na Record 
deverá renovar por completo o 
quadro de coreógrafos. Ou quase 
isso.

Na edição vencida pelo 
cantor D’Black, sobraram 
reclamações desses profissionais.

TEATRO
Antônio Fragoso, que integra 

o elenco do “Zorra” na Globo, 
estreia o monólogo “O baterista” 
no dia 3 de março, no Teatro 
Poeira, em Botafogo, no Rio. 
No espetáculo, ele conta com 
a parceria de seus colegas de 
programa, como o autor Celso 
Taddei – com quem divide a 
produção –, o diretor Diego 
Molina e o assistente Alexandre 
Régis.

EMPOLGADO
Leonardo Brício, 

atualmente em “Arcanjo 
Renegado”(Globoplay), ficou 
15 anos afastado de produções 
da Globo. E após um período 
na Record, entre 2006 e 2012, 

 João Cotta / TV Globo

também parou de ser chamado. 
Estranho. Agora, entende que 
é a hora de recuperar o tempo 
perdido e está muito confiante 
com a possibilidade de novos 
trabalhos na Globo.

 
ELÉTRICO

O vínculo de Aguinaldo Silva 
com a Globo termina no próximo 
dia 29. E a informação de amigos 
é que o autor tem produzido 
como nunca. Outro dia, numa 
rede social, ele comentou: 
“Todo dia acordo com a cabeça 
fervilhando de novas ideias e 
projetos...”.

Tudo indica que o Aguinaldo 
vai mesmo para o streaming, 
apesar da “paquera” de algumas 
emissoras de TV.

 CONVIDADA ESPECIAL
A Record tem mais é que 

usar de todos os meios para 
alavancar a estreia do novo 
“Domingo Show”, da Sabrina 
Sato.

Contar com o elenco da casa, 
por exemplo. Ontem foi a vez da 
Xuxa gravar participação.

FASE DAS BATALHAS Claudia Leitte se reuniu com seu time de 24 crianças para um papo sobre o início das ‘Bata-
lhas’ do The Voice Kids. A nova etapa do reality musical começa neste domingo, dia 22. Nela, as crianças se dividi-
rão em trios e caberá ao próprio técnico escolher quem permanece na competição. A etapa dura quatro semanas.



13QUARTA-FEIRA, 19.02.2020EsportEse
e.mail: redacao@agorarn.com.br

PATROCÍNIO

Plataforma permanente para nadadores 
é instalada em Ponta Negra

Novidade

A tradicional travessia de na-
dadores de Ponta Negra, que acon-
tecerá neste sábado de Carnaval 
(dia 22), contará com uma aguar-
dada novidade: uma base de 6 m², 
localizada a 500 metros da orla, 
nas proximidades do Morro do Ca-
reca, batizada de “Dubai”.

Usada como ponto de apoio e 
mirante para os nadadores, ela 
substituirá uma antiga balsa ape-
lidada de “Catamarã”, retirada há 
dois anos por exigência da Mari-
nha. A nova plataforma, inspecio-
nada e aprovada nesta terça-feira 
(18) pela Capitania dos Portos, 
será fixa pelos próximos seis anos, 
no mínimo.

Construída totalmente a partir 
de placas de plástico especial endu-
recido, feitas para resistir ao tempo 
e à maresia, a nova plataforma 
precisou de um ano para ser avali-
zada pela autoridade marítima.

“Foi uma luta e tanto”, diz Ma-
dalena Nunes, presidente da As-
sociação dos Nadadores de Ponta 
Negra, que precisou dar seu CPF 
como responsável pela plataforma, 
que custou R$ 12 mil angariados 
numa vaquinha pelos associados.

Com três poitas, que são pesos 
de 50 quilos de ferro que afundam 
na areia do fundo do mar, mais 
três âncoras, que ajudam a fixar 
a estrutura no lugar, a “Dubai” 
requereu dezenas de documentos, 
desde memorial descritivo, projeto 
assinado por engenheiro e mais 
meses de paciência até a vistoria 
final desta terça-feira. E Madalena 
ainda precisou pagar o táxi dos vis-
toriadores, que atrasaram mais de 
uma hora para chegar.

Tecnicamente, a “Dubai” é usa-
da para apoio a nadadores que pre-
cisem descansar antes de seguir 
nadando. Mas serve também como 
mirante para os atletas, onde eles 

habitualmente se reúnem para ba-
ter um papo, contemplando a orla.

“É uma tradição que já tem 25 
anos em Ponta Negra, onde as tra-
vessias pela orla reúnem mensal-
mente no mínimo 50 nadadores de 
todas as idades”, explica Madalena 
Nunes, uma corretora de imóveis 
que se dedica ao nado em todos os 
estilos desde os cinco anos de idade.

Hoje, aos 60 anos, ela não tem 
dúvida que foi o melhor investimen-
to que fez na vida. “É muito bom 
para a saúde e a cabeça”, lembra.

Neste sábado, a travessia está 
marcada para começar às 8h da 

manhã, saindo do pé do Morro do 
Careca até o flutuante a 500 me-
tros da orla. Depois, desce até a 
altura do bar Suco Astral, a 1 mil 
metros de distância. De lá, o grupo 
volta a pé pela areia, acompanhado 
de uma bandinha frevo.

O calendário da Associação 
dos Nadadores de Ponta Negra, 
cujo estatuto tem apenas dois 
anos, embora a associação exista 
há pelo menos 25, tem competição 
todos os meses, e cada mês por um 
motivo diferente. Em março, para 
comemorar o Dia Internacional da 
Mulher. Em abril, a Páscoa. Em 

maio, o Dia das Mães. Em junho, 
para comemorar as festas juninas. 
Em agosto, o Dia dos Pais, e assim 
sucessivamente.

Madalena Nunes, a propósito, 
é nadadora de 10 quilômetros pre-
miada em campeonatos brasileiros 
e sul-americanos, chegando a con-
quistar uma medalha de bronze 
em uma dessas travessias.

Há 30 anos em Natal, natural 
de Belém (PA), ela nada desde os 5 
anos de idade. 

“Essa travessia aqui de Ponta 
Negra, para mim, é refresco”, con-
cluiu a nadadora.

Plataforma foi construída totalmente a partir de placas de plástico especial endurecido, feitas para resistir ao tempo e a maresia

Construída totalmente 
a partir de placas 
de plástico especial 
endurecido, feitas para 
resistir ao tempo e a 
maresia, a estrutura 
precisou de um 
ano para receber 
a autorização da 
autoridade marítima

José Aldenir / Agora RN
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EOL MARAL I SPE S.A.
Subsidiária Integral 

CNPJ 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 03/12/2019, às 15h, na sede da Companhia. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos, Sr. Leandro Kenji Kawahira como 
presidente e a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-lo. Deliberações: Aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até R$ 81.085.119,00, pelo prazo de 264 meses, incluindo-
se 30 meses de carência. Autorizar a Companhia a constituir as seguintes garantias, diretamente ou na qualidade de contratante e/ou interveniente anuente 
dos instrumentos de constituição de garantia, conforme aplicável: (i) fiança bancária emitida por instituição financeira com rating A ou AA, com limite e 
margem disponível no BNB; (ii) cessão fiduciária de conta reserva em montante equivalente as 3 prestações de reembolso, tomando por base a média das 
prestações, a ser constituída previamente e proporcionalmente aos desembolsos. Aprovação do Aumento do capital social da Companhia em R$ 79.037.852,00 
mediante a emissão de 79.037.852 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. Ato Contínuo, 
na forma do Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente Ata de Assembleia, a única Acionista Eren Maral Participações S.A. subscreve a 
integralidade das 79.037.852 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, que serão totalmente 
integralizadas, em moeda corrente nacional, no prazo de 190 dias a contar da presente data, sendo certo que será facultado ao subscritor Eren Maral 
Participações S.A. antecipar tal integralização, total ou parcialmente, a qualquer tempo. Diante da deliberação acima, decide alterar o Artigo 5º do Estatuto 
Social, que passará a constar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em 
moeda corrente nacional, é de R$ 81.085.119,00 representado por 79.037.952 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e 1 (uma) ação 
preferencial, nominativa e sem valor nominal. Nada mais a tratar. Areia Branca/RN, 3/12/2019. Mesa: Leandro Kenji Kawahira - Presidente; Hélène Louise 
Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o registro em 10/12/2019, sob nº 20190679530. Protocolo: 190679530 de 10/12/2019. Denys de Miranda Barreto - 
Secretário-Geral.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AMEX MINERIOS LTDA, CNPJ 16.597.170/0001-35, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a RLO para dar continuidade a exploração de Granito Ornamental, localiza-
da no Sítio Cobiçado/Cajueiro, município de Equador/RN.

PEDRO OTAVIO DE AMORIM FEITOSA
Gerente de Produção

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
CAMPO DA PAZ CEMITÉRIOS LTDA - ME, inscrito sob o CNPJ nº. 24.806.131/0001-

29, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da ativi-
dade de Cemitério, localizada na Avenida Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Santa Júlia, 
Mossoró - RN.

CAMPO DA PAZ CEMITÉRIOS LTDA - ME
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
CARLOS ROSEMBERG FERNANDES RODRIGUES, CPF: 056.459.134-34:Torna 

público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença Regularização Operação, com Validade – 
28/08/2020, para Criação de animais (avicultura de postura), com capacidade para a cria-
ção de 40.000 aves, localizado no Distrito de Morrinhos, S/N, Zona Rural, Ceará-Mirim/RN.

CARLOS ROSEMBERG FERNANDES RODRIGUES
PRORPIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
A pessoa de CHARLES PATRÍCIO NÓBREGA DE ANDRADE, de CPF: 039.042.394-

72, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - 
LRO para a Indústria de Beneficiamento de Caulim e Gesso, localizada no Sítio Tanquinho, 
s/n – Zona Rural – Equador/RN.

CHARLES PATRICIO NÓBREGA DE ANDRADE
Dir. Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
A firma J. DE ANCHIETA MORAIS FILHO EIRELI, de CNPJ: 27.596.638/000193, tor-

na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO 
para a Ind. de Beneficiamento de Caulim e gesso, localizada no Sítio Aurora, s/n – Zona 
Rural – Equador/RN.

JOSÉ DE ANCHIETA MORAIS FILHO
Dir. Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Parelhas Gás LTDA (Posto Laís II), CNPJ: 24.206.617/0006-30, torna público que está 

requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação Nº 2014-079940, com prazo de valida-
de até 23/06/2020 para a revenda varejista de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), 
localizado na Rua Padre Bento, n° 355, Bairro Dinarte Mariz Município: Parelhas/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Parelhas Gás LTDA (Posto Laís VIII), inscrita no CNPJ: 24.206.617/0008-00, torna pú-

blico, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 12/02/2020, 
através do processo administrativo N° 022258/2017, a Renovação de  Licença Ambiental de 
Operação para o funcionamento de um Posto de Combustível com área construída de 609,43 
m² em um terreno de 1.420,28 m² situado na Av. Senador Salgado Filho, n° 411, Lagoa Nova 
– Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.505.311/0003-28 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação nº 2019-147274/TEC/LO-0354, com prazo de validade até 17/02/2026, em favor do empre-
endimento (licença para transporte de carga perigosa), localizada na Rua Cícero Varela, município de 
João Câmara.

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor Superintendente

O esquema de segurança para 
a final do primeiro turno do Cam-
peonato Potiguar 2020 terá a pre-
sença de 640 policiais militares. 
O confronto entre ABC e América 
acontece nesta quarta-feira (19), 
às 20h30, no estádio Frasqueirão, 
em Natal.

Segundo o coronel Alarico Aze-
vedo, comandante-geral da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte, o 
efetivo terá homens do Batalhão de 
Choque, patrulhas motorizadas e 
agentes da cavalaria. Para evitar 
confrontos, as torcidas organizadas 
serão concentradas e escoltadas 
até o estádio em horários distintos.

A Polícia Civil se comprometeu 
a designar um delegado para atuar 
durante a partida de futebol. O es-
colhido foi o delegado Júlio Costa, 
mas ele atuará somente nos casos 
de violência nas imediações do es-
tádio de futebol.

Além disso, um caminhão da 
PM usado como CCC (Centro de 
Comando de Controle) na Copa 
do Mundo de 2014, em Natal, 

estará no clássico desta quarta-
-feira monitorando e reforçando o 
policiamento.

Nesta terça-feira (18), o Mi-
nistério Público do Rio Grande 
do Norte (MPRN), o Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte, 
a Defensoria Pública Estadual, as 
polícias Civil e Militar e a Federa-

ção Norte-rio-grandense de Fute-
bol iniciaram a campanha “Paz nos 
Estádios”.

Segundo o procurador-geral 
de Justiça do Rio Grande do Nor-
te, Eudo Rodrigues Leite, alguns 
jogos do Campeonato Potiguar 
poderão ter torcida única caso a 
campanha não dê certo.

A técnica da Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino, Pia Sundha-
ge, anunciou nesta terça-feira (18) 
o grupo que vai defender o Brasil 
no Torneio Internacional da Fran-
ça, entre os dias 2 e 12 de março, 
nas cidades de Calais e Valencien-
nes. A lista de 24 jogadoras tem os 
retornos de Marta e Formiga, além 
de dez atletas que atuam no Cam-
peonato Brasileiro.

É o primeiro compromisso 
oficial da seleção brasileira nesta 
temporada, em que o maior desafio 
será os Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Os primeiros testes do Brasil serão 
contra França, Canadá e Holanda, 
terceiro, quinto e sétimo do ranking 
da Fifa, respectivamente.

“Nós tivemos diversas jogadoras 
na Europa e agora elas voltam para o 
Brasil. Todos jogos são transmitidos 
atualmente, o que é muito importan-
te para mim. Desta vez passei mais 
tempo visitando clubes do Brasil do 
que da Europa”, afirmou Pia, que 
elogiou o Campeonato Brasileiro.

“Ter uma liga competitiva é 
excelente. Eu fico sonhando com 

jogadoras lá de fora virem jogar 
aqui. Isso não é impossível, mas 
podemos chegar nesse nível com 
bons técnicos, boas jogadoras e 
transmissão dos jogos”, discursou.

As jogadoras que atuam no 
Brasil são: Bárbara (Avaí), Erika, 
Tamires e Andressinha (Corin-
thians), Tayla e Cristiane (Santos), 

Duda (São Paulo), Beatriz (Palmei-
ras), Aline Milene (Ferroviária) e 
Bruna Benites (Internacional).

“Acho que fizemos um excelen-
te trabalho até agora, mas há espa-
ço para melhora. A nossa execução 
ainda precisa de melhora”, afirmou 
Pia. “Estou no Brasil, que é um pa-
ís muito voltado para o ataque”.

De acordo com coronel Alarico Azevedo, cerca de 640 PMs estarão atuando no jogo

Primeiros testes da seleção feminina serão contra a França, o Canadá e a Holanda

Final do 1º turno do Estadual terá 
640 policiais militares na segurança

Pia convoca Marta, Formiga e
10 jogadoras que atuam no Brasil

Agentes de segurança infiltrados à paisana nas ruas também estarão 
presentes na decisão do Estadual para garantir a segurança da torcida

Combate à violência

Seleção

José Aldenir / Agora RN

Fernando Frazão / Agência Brasil
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 4ª VARA
EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS – 05-3/2020

Prazo de 20 (vinte) dias
PROCESSO Nº: 0807033-85.2019.4.05.8400 – DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
RÉU: PRAÇA DAS DUNAS SHOPPING CENTER LTDA E OUTRO 
A Doutora GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE, Juíza Federal da 4ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que o  DNIT promove uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública 
(PJE nº 0807033-85.2019.4.05.8400), em que figuram como desapropriados PRAÇA DAS 
DUNAS SHOPPING CENTER LTDA (CNPJ 14.337.625/0001-84) e CASA PARTICIPAÇÕES 
S/A (CNPJ 13.354.433/0001-97), que pelo presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 
contados de sua publicação, ficam CITADOS os terceiros interessados que desejarem 
CONTESTAR a presente Ação, em 15 dias, a contar do término do prazo do presente edital, 
na forma da Lei processual civil em vigor ou apresentarem qualquer impugnação ao preço 
ofertado, no valor de R$ 181.690,00 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais), 
depositado em conta judicial, e que será levantado em favor dos expropriados na forma do 
disposto no Decreto-Lei nº 3365/41, por desapropriação de área correspondente a 339,56m² 
de superfície, ou seja, zero vírgula cinco (0,50%) do imóvel, que mede na sua totalidade 
68.250,67m², situado na BR 101, no bairro de Emaús, no Município de Parnamirim/RN, 
limitando-se, ao Norte, com a BR 101; ao Sul, com os Lotes 12 e 30, com 321,76m; ao Leste, 
com a Estrada do CATRE, com 188,93 e; ao Oeste, com possuidores da Rua Jerusalém, 
com 142,02m. Imóvel com registro no Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Parnamirim/
RN E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei.  Ficando, ainda, cientes que a 
sede deste Juízo Federal situa-se na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, nesta Capital.  
Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, em 03 de fevereiro de 2020.  Eu, FANGER 
FIGUEREDO DA SILVA, Encarregado do Setor, digitei e subscrevo, e vai devidamente 
assinado pelo MM. Juiz Federal.

GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE
Juíza da 4ª Vara Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 4ª VARA
EDITAL DE TERCEIROS INTERESSADOS – 03-4/2020

Prazo de 20 (vinte) dias
PROCESSO Nº: 0813392-51.2019.4.05.8400 – DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
RÉU: RAIMUNDO ROBERTO DE ABRANTES E OUTRO 
O Doutor JANÍLSON BEZERRA DE SIQUEIRA, Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o DNIT promove 
uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (PJE 0813392-51.2019.4.05.8400), em que 
figuram como desapropriados RAIMUNDO ROBERTO DE ABRANTES (CPF 323.824.214-87) 
e MARIA DO CARMO FERREIRA DE ABRANTES (CPF 510.606.554-20), que pelo presente 
Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua publicação, ficam CITADOS os terceiros 
interessados que desejarem CONTESTAR a presente Ação, em 15 dias, a contar do término do 
prazo do presente edital, na forma da Lei processual civil em vigor ou apresentarem qualquer 
impugnação ao preço ofertado, no valor de R$ 5.010,00 (cinco mil e dez reais), depositado 
em conta judicial, e que será levantado em favor dos expropriados na forma do disposto no 
Decreto-Lei nº 3365/41, por desapropriação de área correspondente a 286,13m² (0,78%) da 
área de terra que mede na sua totalidade 36.660,20m², pertencente aos expropriados, situada 
no Município de Macaíba, limitando-se ao Norte, com a BR 304, com 44,00m; ao Sul, com 
Raimundo Nonato de Abrantes, com 44,00m; a Leste, com Maria Diva Dantas, com 838,20m, 
e; ao Oeste, com Maria das Neves Dantas, com 838,20m, propriedade devidamente registrada 
no Primeiro Ofício de Notas de Macaíba, à margem da Matrícula nº 9.251. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da lei.  Ficando, ainda, cientes que a sede deste Juízo Federal 
situa-se na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, nesta Capital.  Dado e passado nesta cidade 
do Natal/RN, em 21 de janeiro de 2020.  Eu, FANGER FIGUEREDO DA SILVA, Encarregado do 
Setor, digitei e subscrevo, e vai devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

JANÍLSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz da 4ª Vara Federal

EOL MARAL I SPE S.A.
Subsidiária Integral 

CNPJ/MF 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 

Aos 22/11/2019, às 16:00h, na sede social. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: O Sr. Pierre Emmanuel 
Isaac Moussafir como presidente e a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, o aumento de capital 
social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado nos termos do Estatuto Social, mediante a emissão de 1 ação preferencial, com valor de emissão 
de R$2.047.167,00, diante do exercício pela Voltalia Energia do Brasil Ltda. do Bônus de Subscrição realizado por meio da recepção em 22/11/2019 da Notificação 
de Exercício, na forma prevista no Bônus de Subscrição. As ações preferenciais são nesta data subscritas e integralizadas pela Voltalia Energia do Brasil Ltda., 
conforme Boletim de Subscrição anexo à presente Ata de RCA (Anexo I), mediante a conferência de ativos cujos valores constam do Laudo de Avaliação anexo 
à presente Ata de RCA (Anexo II), emitido pela empresa especializada Valore Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ nº 28.104.680/0001-02, devidamente nomeada 
na AGE realizada em 22/11/2019. Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passa de R$100,00 para R$2.047.267,00, dividido em 100 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e 1 ação preferencial, nominativa e sem valor nominal. Nada mais a tratar. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: 
Pierre Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o Registro em 02/12/2019 sob nº 20190661593. 
Protocolo: 190661593 de 02/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ/MF 24.894.829/0001-43 - NIRE 24300013159

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 20/11/2019, às 16 hs, na sede da Companhia. Presença: presença da única acionista da Companhia. Mesa: presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio 
Ianhez, e a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até R$64.215.613,24, com prazo final de até 274 meses e 
mínimo de 254 meses, incluindo-se 24 meses de carência, referida carência podendo ser antecipada ou postergada, conforme decisão a ser tomada em 
conjunto pelos dos Diretores da Sociedade com o BNB.” Aumento do capital social da Companhia em R$51.611.293,00, mediante a emissão de 51.611.293 
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada. Ato Contínuo, na forma do Boletim de Subscrição constante 
do Anexo I da presente Ata de Assembleia, a única Acionista Eren Terra Santa Participações S.A. subscreve a integralidade das 65.178.160 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 cada, que serão totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional, 
no prazo de 190 dias a contar da presente data, sendo certo que será facultado ao subscritor Eren Terra Santa Participações S.A. antecipar tal integrali-
zação, total ou parcialmente, a qualquer tempo. Diante da deliberação acima, a única Acionista decide alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a 
constar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente 
nacional, é de R$65.178.160,00 representado por 65.178.160 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. Nada mais a tratar. Caiçara do 
Norte/RN, 20/11/2019. Mesa: Gabriela Autilio lanhez - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o registro em 27/11/2019, sob 
nº 20190647612. Protocolo: 190647612 de 27/11/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ/MF 24.894.829/0001-43 - NIRE 24300013159

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 10h, na sede da Companhia. Presença: Presença da única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio Ianhez, e o 
Sr. Leandro Kenji Kawahira para secretariá-la. Deliberações: Retificação dos valores a serem contratados pela Companhia, passando de até R$ 64.215.613,24 para 
até R$ 83.480.297,23, e a ratificação da aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e Instituição 
Banco do Nordeste do Brasil - BNB com prazo final de até 274 meses e mínimo de 254 meses, incluindo-se 24  meses de carência, referida carência podendo ser 
antecipada ou postergada, conforme decisão a ser tomada em conjunto pelos dos Diretores da Sociedade com o BNB. Nada mais a tratar. Caiçara do Norte/RN, 
23/12/2019. Mesa: Gabriela Autilio Ianhez - Presidente; Leandro Kenji Kawahira - Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 26/12/2019 sob nº 20190705230. 
Protocolo: 190705230 de 26/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ/MF 24.895.239/0001-35 - NIRE 24300013141

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 20/11/2019, às 15h, na sede da Companhia. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio Ianhez, quem convocou 
a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até R$121.294.882,33, com prazo final de até 274 meses e mínimo de 254 meses, incluindo-
se 24 meses de carência, referida carência podendo ser antecipada ou postergada, conforme decisão a ser tomada em conjunto pelos dos Diretores da Sociedade com 
o BNB. Aumento do capital social da Companhia em R$95.481.110,00 mediante a emissão de 95.481.110 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$1,00 cada. Ato Contínuo, na forma do Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente Ata de Assembleia, a única Acionista Eren 
Terra Santa Participações S.A. subscreve a integralidade das 95.481.110 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
R$1,00 cada, que serão totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional, no prazo de 190 dias a contar da presente data, sendo certo que será facultado ao 
subscritor Eren Terra Santa Participações S.A. antecipar tal integralização, total ou parcialmente, a qualquer tempo. Diante da deliberação  acima, a única Acionista 
decide alterar o Artigo 5º do Estatuto  Social, que passará a constar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$123.113.133,00 representado por 123.113.133 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
Nada mais. Caiçara do Norte/RN, 20/11/2019. Mesa: Gabriela Autilio lanhez - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o Registro em 
27/11/2019 sob nº 20190647620. Protocolo: 190647620 de 27/11/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ/MF 24.895.239/0001-35 - NIRE 24300013141

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 09h, na sede da Companhia. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio Ianhez, e o Sr. Leandro 
Kenji Kawahira para secretariá-la. Deliberações: Retificação dos valores a serem contratados pela Companhia, passando de até  
R$ 121.294.882,33 para até R$ 157.683.347,07, e a ratificação da aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste do Brasil - BNB, com prazo final de até 274 meses e mínimo de 254 meses, incluindo-se 24 meses de carência, referida 
carência podendo ser antecipada ou postergada, conforme decisão a ser tomada em conjunto pelos dos Diretores da Sociedade com o BNB. Nada mais. Caiçara do 
Norte/RN, 23/12/2019. Mesa: Gabriela Autilio Ianhez - Presidente; Leandro Kenji Kawahira - Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 26/12/2019 sob nº  20190705272. 
Protocolo: 190705272 de 26/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL II SPE S.A.
Subsidiária Integral 

CNPJ/MF 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 22/11/2019, às 15:30h, na sede social. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. 
Pierre Emmanuel Isaac Moussafir como presidente e a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: A eleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 3 anos, que apresentam nesta data suas declarações de desimpedimento, 
conforme os respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia: (i) Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, RNM nº G027455-6 
e CPF/MF nº 236.416.918-69; e (ii) Leandro Kenji Kawahira, RG nº 30.294.739-5, CPF/MF nº 370.558.248-85, para o cargo de Diretor sem 
designação específica. Nada mais. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise 
Plaisance - Secretária. JUCERN - Registro em 02/12/2019, sob nº 20190661577. Protocolo: 190661577 de 02/12/2019. Denys de Miranda 
Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL II SPE S.A.
Subsidiária Integral - CNPJ/MF 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 23/12/2019, às 14h, na sede da Companhia. Presença: Única acionista da Companhia. Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio Ianhez, e o Sr. Leandro 
Kenji Kawahira para secretariá-la. Deliberações: Retificação dos valores a serem contratados pela Companhia, passando de até R$ 58.970.995,50 para até R$ 76.662.094,00, 
e a ratificação da aprovação da contratação de financiamento perante o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e Instituição Banco do Nordeste 
do Brasil - BNB, pelo prazo de 264 meses, incluindo-se 30 meses de carência. Autorizar a Companhia a constituir um Consórcio com EOL MARAL I SPE S.A., com sede 
no Sítio Entrada dos Coqueiros, RN 404, Estrada Povoado Ponta O Mel, Zona Rural, CEP: 59655-000, na Cidade de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ/
MF nº 33.486.289/0001-50 (denominada em conjunto com a Companhia de “Consorciadas”, por meio do qual as Consorciadas irão, na proporção da participação de 
cada uma, dividir (i) os custos de construção e implementação das infraestruturas referentes ao escopo de fornecimento do BoP Elétrico (i.e. Bay de Transformação 
que engloba, entre outros equipamentos e serviços, a aquisição e instalação da cabana de reles, transformador, sistema de medição, proteção e controle) das Centrais 
Eólicas (i.e EOL Filgueira I e EOL Filgueira II), (ii) os custos que lhes cabem relacionados à aquisição do cubículo necessário à expansão da SE Carcará II, (iii) os custos 
relacionados à aquisição dos Sobressalentes Individuais à operação da EOL Filgueira I e da EOL Filgueira II, bem como, (iv) compartilhar o uso das Estruturas Compartilhadas, 
dos Sobressalentes Individuais, conforme os termos, condições, direitos e obrigações a serem estabelecidos no Contrato de Constituição do Consórcio. Nada mais a 
tratar. Areia Branca/RN, 23/12/2019. Mesa: Gabriela Autilio Ianhez - Presidente; Leandro Kenji Kawahira - Secretário. JUCERN - Certifico o Registro em 26/12/2019 
sob o nº 20190704438. Protocolo: 190704438 de 26/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL II SPE S.A.
Subsidiária Integral

CNPJ/MF 33.486.296/0001-51 - NIRE 24300012845
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 22/11/2019 , às 16h30, na sede social. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Sra. Pierre Emmanuel Isaac Moussafir como 
presidente, e Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovaram, o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado 
nos termos do Estatuto Social, mediante a emissão de 1 ação preferencial, com valor de emissão de R$ 1.482.431,00, diante do exercício pela Voltalia Energia do Brasil 
Ltda. do Bônus de Subscrição realizado por meio da recepção em 22/11/2019 da Notificação de Exercício, na forma prevista no Bônus de Subscrição. As ações preferenciais 
são nesta data subscritas e integralizadas pela Voltalia Energia do Brasil Ltda., conforme Boletim de Subscrição anexo à presente Ata de Reunião do Conselho de 
Administração (Anexo I), mediante a conferência de ativos cujos valores constam do Laudo de Avaliação anexo à presente Ata de RCA (Anexo II), emitido pela empresa 
especializada Valore Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ nº 28.104.680/0001-02, devidamente nomeada na AGE realizada em 22/11/2019. Em função do referido 
aumento, o capital social da Companhia passa de R$ 100,00 para R$ 1.482.531,00, dividido em 100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e 1 ação 
preferencial, nominativa e sem valor nominal. Nada mais. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: Pierre-Emmanuel Isaac Moussafir - Presidente; Hélène Louise Plaisance 
- Secretária. JUCERN - Certifico o Registro em 02/12/2019 sob nº 20190661607. Protocolo: 190661607 de 02/12/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

EOL MARAL I SPE S.A.
Subsidiária Integral 

CNPJ/MF 33.486.289/0001-50 - NIRE 24300012837
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 22/11/2019, às 14h30, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Pierre 
Emmanuel Isaac Moussafir como presidente, e Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou reservas, a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 3 anos, que apresentam nesta data suas 
declarações de desimpedimento, conforme os respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia: (i) Pierre Emmanuel Isaac Moussafir, RNM 
nº G027455-6 e CPF/MF nº 236.416.918-69, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Leandro Kenji Kawahira, RG nº 30.294.739-5, CPF/MF 
nº 370.558.248-85, para o cargo de Diretor sem designação específica. Nada mais. Areia Branca, 22/11/2019. Mesa: Pierre Emmanuel Isaac Moussafir - 
Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o Registro em 02/12/2019 sob nº 20190661569. Protocolo: 190661569 de 02/12/2019. Denys 
de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

Paulinho está de volta ao 
Corinthians, mas não do jeito 
que a torcida gostaria. Longe 
da China por conta do surto 
de coronavírus, o volante 
do Guangzhou Evergrande 
treinou na manhã desta ter-
ça-feira (18) no centro de trei-
namento do ex-clube. Como 
a situação do futebol chinês 
ainda é incerta, sem data de 
retorno definida, os dirigen-
tes corintianos ofereceram a 
estrutura do CT Dr. Joaquim 
Grava ao atleta por tempo in-
determinado.

“Fala, nação corintiana. 
Aqui é o Paulinho passando 
para deixar um abração para 
vocês. Deus abençoe nesta 
temporada. Estou na torci-
da”, disse o volante em vídeo 
divulgado pelo Corinthians 
no Twitter.

Embora o retorno de Pau-
linho seja um desejo mútuo 
do jogador e do clube, a ne-
gociação é considerada muito 
difícil por conta do salário dis-
tante da realidade corintiana. 
O contrato com o Guangzhou 
Evergrande vai até 31 de 
dezembro de 2023, quando o 
jogador já terá 35 anos.

Esta é a primeira semana 
livre para Tiago Nunes desde 
a Florida Cup, em meados de 
janeiro. Também no treino 
desta terça, Danilo Avelar e 
Ramiro voltaram ao campo, 
mas realizaram atividade 
sem bola, acompanhados de 
um fisioterapeuta.

O lateral machucou o 
púbis em janeiro e tem re-
torno previsto para a próxi-
ma semana. O meia ainda 
se recupera de uma lesão no 
joelho direito e deve precisar, 
aproximadamente, de mais 
dez dias para completar a re-
cuperação.

Com paralisação 
no futebol chinês, 
Paulinho treina 
com Corinthians

Visita

Volante Paulinho, ex-Corinthians

Daniel Jr. / Ag. Corinthians
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ABC e América se enfrentam 
pela terceira vez na temporada 
nesta quarta-feira (19) pela decisão 
da Copa Cidade do Natal, torneio 
que equivale à decisão do primeiro 
turno do Campeonato Potiguar. O 
alvinegro, além da vantagem do 
empate, ainda joga em casa, no es-
tádio Frasqueirão, em Natal.

A disputa entre os dois técnicos 
certamente será um fator que irá 
movimentar o Clássico-Rei. Pelo 
lado americano, Roberto Fernan-
des estará pela primeira vez, desde 
o seu retorno ao alvirrubro, nesta 
temporada, à frente da equipe em 
um clássico. Já Francisco Diá co-
mandará o time abecedista no seu 
terceiro clássico em 2020.

Diá comanda o ABC desde o iní-
cio da temporada. Ao todo, montou 
a equipe potiguar para 13 jogos. 

Venceu nove, empatou dois e per-
deu dois. As duas derrotas foram 
pela Copa do Nordeste, competição 
pela qual o treinador tem o pior de-
sempenho no comando do alvinegro 
na atual temporada. No torneio 
regional, são apenas quatro pontos 
conquistados em doze disputados.

Em contrapartida, no Estadual, 
a campanha do time de Francis-
co Diá é quase perfeita. A equipe 
venceu sete partidas das oito dis-
putadas. O único tropeço foi um 
empate em 2 a 2 contra o Potiguar 
de Mossoró. De todos os jogos, o 
técnico ficou de fora de apenas dois, 
ambos pelo Campeonato Potiguar. 
Um contra o Santa Cruz de Natal, 
por cumprir suspensão, e o outro foi 
o último, na vitória por 2 a 1 contra 
o Globo, quando Francisco teve uma 
dor nas costas.

Roberto Fernandes chegou no 
América há pouco mais de 15 dias. 
O técnico alvirrubro assumiu o clu-
be após uma derrota por 2 a 1 para 
o ABC, pela Copa do Nordeste, no 
dia 2 deste mês. Desde sua chegada, 
o treinador está invicto. Foram qua-
tro partidas disputadas, sendo duas 
vitórias e dois empates. O treinador 
assumiu o lugar de Waguinho Dias, 
que não resistiu à segunda derrota 
em dois clássicos.

A chegada de Fernandes ao co-
mando do alvirrubro mudou a cara 
do time. Algumas peças, antes fixas, 
perderam espaço. Nos seus quatro 
jogos, o técnico não repetiu em ne-
nhum momento a escalação. Mas 
nem em todos as situações foi por 
opção tática. Roberto já avisou que 
o desgaste é o principal motivo para 
a utilização dos reservas.

Para o jogo, pouco se sabe de 
quem jogará dos dois lados. Fran-
cisco Diá fechou o treino do ABC, 
assim como Roberto Fernandes, o 
do América. Pelo lado alvinegro, a 
expectativa é de que seja repetido 
o mesmo time do primeiro clássico, 
com a presença de Igor Goularte 
no lugar de Wallyson. No América, 
em alguns jogos deu para observar 
um sinal do que pode ser usado. 
Porém, fora as especulações, ainda 
não se sabe como irão os dois times 
para a final.

O jogo acontecerá na noite desta 
quarta, às 20h30, com transmissão 
da rádio Agora FM (97,9). O cam-
peão já estará classificado para a 
decisão do Campeonato Potiguar, 
aguardando o vencedor da Copa RN. 
A partida será apirada pelo árbitro 
Fifa Wagner Reaway (CBF-PB).

TROFÉU EM JOGO
Clássico-Rei desta 
quarta-feira (19) define 
o campeão da Copa 
Cidade do Natal, 
torneio equivalente 
ao primeiro turno do 
Campeonato Potiguar


