
Bolsa Família: RN tem
61 mil na fila de espera 
para receber benefícios

Social 07

Entre 2018 e 2019, houve queda de 17.754 no número de inscrições no 
programa no Rio Grande do Norte. No Brasil, fila é de 1,5 milhão de famílias

Alagamentos travaram trânsito na capital potiguar nesta quarta-feira. 
Emparn prevê que Carnaval e os próximos 3 meses serão embaixo d’água

Servidores elaboram 
proposta alternativa 
para reforma

Natal em Natal 
movimentou
R$ 38 milhões

Funcionalismo quer baixar a
taxa mínima para 7,5%,
mantendo a máxima em 16%

De acordo com a Prefeitura 
do Natal, 436 mil pessoas 
participaram da festa

Diferentemente do que 
foi anunciado na primeira 
página do Agora RN, o 
especial “Agora Natal” não 
foi publicado nesta quarta-
feira. O leitor pode conferir 
o encarte na edição de hoje.
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GORArnA
É CAMPEÃO!

Motoristas enfrentaram trânsito lento
na BR-101 nesta quarta-feira

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Com gol do estreante Paulo Sérgio no fim da partida, ABC empata com o América em 2

a 2 nesta quarta-feira (19), no Frasqueirão, e conquista primeiro turno do Potiguar 2020
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A tentativa do presidente 
Bolsonaro de implicar o 
governador na Bahia, Rui 

Costa, na muito provável queima 
de arquivo do ex-capitão da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro 
Adriano Nóbrega, por mais 
absurda que pareça sob vários 
ângulos em que se olhe, sugere 
uma conspiração.

Conta a seguinte história: 
Adriano localizado pelo núcleo 
de inteligência da polícia do Rio 
de Janeiro e morto pela polícia 
da Bahia, eliminou-se uma 
testemunha que as autoridades 
de segurança deveriam ter todo o 
interesse de manter íntegra, viva 
e respirando. Só que ela foi morta 
com tiros de fuzil à queima roupa, 
como revelou uma reportagem da 
revista Veja.

Como explicar que 70 homens 
não conseguiram capturar um alvo 
isolado, sem chance de fugir e, ao 
que consta, com muito medo de 
morrer, como lembraria mais tarde 
o próprio advogado de Adriano?  

Por mais absurda que seja a 
presunção ligando o governador 
da Bahia ao caso, como sugere o 
presidente, Rui Costa deve ao menos 
ter a humildade de reconhecer que 
passaram por cima da autoridade 
de seu secretário de Segurança 
Pública para obter o resultado 
desastroso para alguns e desejado 
por outros.

Quem seriam os “outros” é o 
problema.   

Portanto, se não há 
responsabilidade que ligue o 
governador Rui Costa ao caso – e 
não há mesmo -, existe por parte 
dele uma dose de omissão ou 

ignorância em relação a graus de 
influência dessa milícia em seu 
quintal.

E esta é a resposta que o governo 
da Bahia deve dar, sem se importar 
com as ilações do presidente, 
colocando as mortes de Adriano e 
do ex-prefeito Celso Daniel, ocorrida 
em janeiro de 2002, numa mesma e 
absurda conta: a do PT.  

Há quem diga que as milícias 
organizadas dentro do aparelho 
de Estado brasileiro são hoje 
um problema até maior do que 
o narcotráfico justamente por 
usar uniforme e manter relações 
mais diretas com o poder 
institucional.

Nesse caso, a pergunta que não 
quer calar é: a quem interessaria a 
morte do capitão Adriano?

Não é todo o dia que um homem 
condecorado por um dos filhos do 
presidente da República é morto 
do reduto de um governador de 
oposição.

Mas aconteceu, e agora precisa 
de explicação.

Memórias de Adriano
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NOTAS & INFORMES

Fato raro é o Brasil enfrentar um problema grave 
e complexo e resolvê-lo. Por isso, é espantoso 
assistirmos à destruição de uma lei que estava 

dando certo na área da segurança pública. É o que 
está sucedendo com nossa Lei de Controle de Armas, 
democraticamente debatida e votada em 2003. Eu 
mesmo a debati na ocasião em Natal e outras capitais.

De acordo com o economista Daniel Cerqueira, do 
Ipea, em 12 anos, o controle de armas salvou a vida 
de nada menos que 197.202 brasileiros. Conseguiu 
esse resultado espetacular com a proibição de se andar 
armado na rua; de não permitir a compra de arma 
por menor de 25 anos, e por pessoas com problemas 
mentais ou ficha suja; de promover o rastreamento de 
armas e munições envolvidas em crime etc. Nossa Lei 
é admirada no exterior e já serviu de inspiração para a 
reforma das leis de oito países.

Como pesquisa Datafolha comprovou que 70% da 
população é contra o porte de arma em lugares públicos, 
o governo federal decidiu “comer a lei pelas bordas”, 
sem debate para não haver protestos. A estratégia 
da sua Bancada da Bala no Congresso, financiada 
pela indústria de armas, é ir roendo a lei sem chamar 
atenção.

Dou apenas um exemplo de “mordida” na Lei. A 
Câmara furtivamente votou para que não mais se 
marque a munição usada pelos policiais. Essa medida 
da Lei é essencial. Em Niterói, a juíza Patrícia Acioli, 
que investigava corrupção na polícia, foi morta com 21 
tiros. 

A análise da marcação dos cartuchos deixados no 
chão pelos criminosos levou à prisão dos executores e do 
mandante: nada menos que o Comandante da PM local.

Isto é, a marcação permite o rastreamento da 
munição utilizada pelos bandidos e seus cúmplices 
dentro da polícia, e vinha permitindo aumentar a 
elucidação dos homicídios dolosos, que no Brasil não 
ultrapassa 10%. Na Alemanha, chega a 96%.

A quem vai beneficiar que se derrube essa medida 
tão importante para reduzirmos a impunidade? Aos 
milicianos (vide assassinato da Marielle Franco); ao 
crime organizado, que usa munição desviada da polícia; 
à banda podre da polícia, que ameaça a nós e aos bons 
policiais. É tão escandalosa a proposta que ela nem foi 
fundamentada, como deveria. Foi aprovada no escuro, 
sem debate, para não haver reação da opinião pública.

É urgente pressionarmos o Senado para que não 
aprove esse atentado à Lei de Controle de Armas, 
e decida de acordo com a vontade do povo e não da 
indústria monopolista de armas e munições.

Munição: proteção 
ou ameaça?

OPÇÃO 2
Após as declarações do prefeito, 

o deputado federal Fábio Faria 
(PSD-RN) terá de arrumar 
outro candidato em Natal. O 
parlamentar afirmou, semanas 
atrás, que poderia até apoiar a 
reeleição de Álvaro, desde que o 
atual prefeito manifestasse ser 
“antipetista”.

PROPOSTA REJEITADA I
Os professores da rede estadual 

de ensino rejeitaram nesta 
quarta-feira (19), em assembleia, 
a proposta do governo Fátima 
Bezerra para o cumprimento do 
novo piso nacional do magistério. 
A gestão estadual sugeriu dar um 
aumento de 4,28% em maio deste 
ano, mais 4,28% em janeiro do ano 
que vem e outros 4,28% em abril 
de 2021, totalizando os 12,84% 
definidos pelo governo federal.

PROPOSTA REJEITADA II
Uma nova assembleia foi 

marcada para dia 28 de fevereiro. 
Até lá, os professores esperam 
ouvir uma nova proposta. Se ela 
não vier ou for insatisfatória, pode 
ser deflagrada uma greve, a ser 
iniciada em 3 de março.

CALENDÁRIO
A Comissão de Finanças 

e Fiscalização da Assembleia 
Legislativa vai cobrar do Governo 
do Estado a apresentação de um 
calendário para o pagamento de 
emendas impositivas de deputados 

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, vai adotar uma 
postura moderada nas eleições de 2020. Seu 
estilo, segundo ele próprio definiu ontem em 

entrevista a uma rádio, será de buscar o diálogo, a 
conciliação. “Não vou assumir a bandeira de ser ‘anti’ 
ninguém”, afirmou, ao ser questionado sobre qual 
será o seu posicionamento em outubro em relação à 
governadora Fátima Bezerra. Álvaro Dias ressaltou 
que sua prioridade neste momento não será confron-
tar ninguém, e sim buscar governar. É isso que o povo 
espera que aconteça, pois conflitos ideológicos não 
contribuem para a gestão avançar, observou o pre-
feito. “Não sou contra ninguém. Já fui antigamente, 
quando era mais novo, impetuoso. O tempo mostra 
que este não é o caminho. É assim que tenho procura-
do agir”, declarou o prefeito.

Sem radicalismos

estaduais. Cada parlamentar indicou, 
durante a votação do Orçamento, a 
aplicação de R$ 2 milhões.

É LEI
Por serem impositivas, as 

emendas são de execução obrigatória, 
independentemente de quem apresenta. 
Contudo, parlamentares reclamam 
que o governo vem dando prioridade às 
emendas indicadas por parlamentares 
da bancada que dá sustentação à 
governadora Fátima Bezerra.

DEBATE NECESSÁRIO
O deputado estadual Getúlio 

Rêgo (DEM) criticou a velocidade 
com a qual a reforma da 

Previdência passou pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ) na terça-feira. Segundo 
ele, está em curso no RN um 
“abortamento” do debate de assuntos 
de interesse da sociedade.

AUMENTO DA GASOLINA
A Petrobras informou nesta 

quarta-feira (19) vai reajustar do 
preço da gasolina. O combustível vai 
ficar 3% mais caro nas refinarias a 
partir de hoje, conforme afirmou a 
empresa por meio da assessoria de 
comunicação. O aumento será, em 
média, de 5 centavos por litro em 
suas refinarias e bases. Não foram 
revistos os preços do óleo diesel.
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Representantes de servidores 
públicos do Governo do Estado vão 
apresentar na semana que vem, na 
Assembleia Legislativa, uma pro-
posta alternativa para a reforma 
da Previdência. O plano é subme-
ter à análise dos deputados esta-
duais um pacote de emendas para 
modificar o texto encaminhado 
pela governadora Fátima Bezerra.

Durante esta quarta-feira (19), 
a presidente do Sindicato dos Ser-
vidores da Administração Direta 
do Governo do Estado (Sinsp), Ja-
neayre Souto, procurou parlamen-
tares na Assembleia para solicitar 
apoio à proposta. A sindicalista foi 
à Casa acompanhada de represen-
tantes de servidores do Poder Ju-
diciário e do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com a representan-
te do Sinsp, a proposta está em 
elaboração e deverá ser apresen-
tada assim que o presidente da 
Assembleia, o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), formar 
a comissão especial que vai discutir 
a reforma da Previdência. A expec-
tativa é que o colegiado comece a se 

reunir para tratar do assunto na 
semana que vem.

Ao Agora RN, Janeayre Souto 
antecipou que o texto alternativo 
vai propor uma redução na alíquo-
ta de contribuição previdenciária 
para os servidores que recebem os 
menores salários.

Atualmente, a alíquota é de 
11%, independentemente da ren-
da. A proposta do governo é elevar 
essa taxa mínima para 12%, ado-
tando alíquotas progressivas até 
chegar em 16%, para quem ganha 
mais de R$ 15 mil. Os servidores 
querem baixar a taxa mínima 
para 7,5% (para quem ganha um 
salário mínimo), mantendo a má-
xima em 16%.

Além disso, o Sinsp vai defen-
der que não seja alterada a faixa de 
isenção para inativos. Hoje, quem 
recebe benefícios inferiores a R$ 
6.101,05 não precisa contribuir 
para a Previdência Estadual. Aci-
ma disso, todo mundo paga 11%. 
A proposta do governo é reduzir a 
faixa de isenção para R$ 2,5 mil e 
adotar, a partir disso, as mesmas 
alíquotas progressivas válidas pa-
ra os servidores da ativa.

O deputado estadual Nélter 
Queiroz (MDB) manifestou apoio 
à proposta alternativa. Ao receber 
os representantes dos servidores 
na Assembleia nesta quarta-feira, 
ele se comprometeu a “defender os 
servidores, principalmente os mais 
simples”.

“Vou encampar a luta, junto 
aos demais deputados, não só os 
de oposição, para que a gente evite 

penalizar os mais simples. Essa é 
a bandeira correta e vamos conse-
guir essa vitória. Esperamos que 
a governadora Fátima Bezerra 
continue no palanque de defesa 
dos mais simples”, ressaltou o par-
lamentar.

O deputado Tomba Farias 
(PSDB) não quis antecipar qual 
será o seu posicionamento na re-
forma da Previdência. Ele disse 

que continua, junto com sua equi-
pe, debruçado sobre o texto antes 
de anunciar qualquer sugestão de 
mudança na proposta enviada pelo 
governo. Contudo, ele disse que, 
preliminarmente, considera razoá-
vel mudar a alíquota mínima.

TRAMITAÇÃO
Na terça-feira (18), a proposta 

de reforma da Previdência superou 
a primeira etapa de tramitação na 
Casa. O texto foi aprovado pela Co-
missão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ). Por unanimidade, 
os deputados decidiram que a pro-
posta é constitucional e que pode 
continuar tramitando na Casa.

Agora, o projeto será encami-
nhado para uma comissão espe-
cial, que ainda será formada pelo 
presidente da Assembleia, o depu-
tado estadual Ezequiel Ferreira 
(PSDB). O colegiado, assim que 
começar a se reunir, deverá ter 30 
dias para analisar o mérito e apre-
sentar emendas (sugestões de mu-
danças no texto). Só depois disso 
é que a matéria será discutida no 
plenário – onde precisará de votos 
de pelo menos 15 dos 24 deputados.

Deputados foram procurados nesta quarta-feira por representantes de servidores

Servidores do Estado elaboram proposta 
alternativa para a reforma da Previdência
Sindicalista antecipou que o texto alternativo vai propor uma redução na alíquota de contribuição previdenciária para
os servidores que recebem os menores salários. Proposta do governo é elevar taxa mínima para 12%, variando até 16%

Emendas

Eduardo Maia / ALRN

Fátima repudia insulto de 
Bolsonaro a jornalista da Folha

Solidariedade

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
repudiou as insinuações feitas 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
a respeito da jornalista Patrícia 
Campos Mello, do jornal Folha 
de S. Paulo. O presidente insul-
tou a jornalista, ao acusá-la de 
oferecer sexo em troca de infor-
mações para uma reportagem.

“Ela (repórter) queria um 
furo. Ela queria dar o furo (risos 
dele e dos demais)”, disse o pre-
sidente, em entrevista diante 
de um grupo de simpatizantes 
em frente ao Palácio da Alvo-
rada. Após uma pausa durante 
os risos, Bolsonaro concluiu: “a 
qualquer preço contra mim”.

A declaração do presidente 
foi uma referência ao depoi-
mento de um ex-funcionário 
de uma agência de disparos 
de mensagens em massa por 

WhatsApp, dado na semana 
passada à CPMI das Fake News 
no Congresso.

Pelo Twitter, a governadora 
Fátima Bezerra classificou o ato 
como “violência de gênero” e dis-
se que a fala de Bolsonaro “não é 
compatível com a democracia” e 
com a “liturgia do cargo de presi-
dente da República”.

“Me somo às manifestações 
de solidariedade à repórter da 
@folha Patrícia @camposmello, 
vítima de ataques misóginos 
durante o exercício de sua pro-
fissão”, escreveu a governadora.

Ainda segundo Fátima, o in-
sulto de Bolsonaro fere “dignidade 
humana”. “Gestos dessa natureza 
não dizem respeito à partidos (sic) 
ou posições políticas, eles ferem 
a dignidade humana e merecem, 
portanto, o repúdio de toda a so-
ciedade”, complementou.

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou 
nesta quarta-feira (19), à unani-
midade dos dezesseis deputados 
presentes em plenário, o projeto 
de lei complementar enviado pe-
lo Governo do Estado que garan-
te que nenhum servidor público 
do Estado receberá menos de 
um salário mínimo, definido em 
R$ 1.045 pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

“Trata-se de um importante 
projeto que corrige o salário do 
servidor público do Rio Grande 
do Norte e, por essa relevância, 
apresento parecer pela admissibi-
lidade integral da matéria”, disse 
o deputado Francisco do PT, ao 
relatar em favor do projeto de lei 
complementar durante a votação 
em plenário.

A secretária estadual de Ad-
ministração, Virgínia Ferreira, 

explicou ao Agora RN, em repor-
tagem publicada em janeiro que, 
nos últimos cinco anos, o reajuste 
dos salários era automático. Os 

novos valores eram pagos aos ser-
vidores assim que o presidente da 
República definia o novo valor do 
salário mínimo. Contudo, de acor-
do com ela, o Tribunal de Contas 
do Estado conseguiu na Justiça 
uma decisão que impede o Execu-
tivo de conceder o aumento dessa 
forma.

Ainda de acordo com Virgínia, 
assim que o aumento fosse auto-
rizado, o Governo do Estado lan-
çaria uma folha complementar 
para pagar a diferença do salário 
de janeiro para quem recebe só o 
mínimo.

Com a aprovação na Casa Le-
gislativa, a lei segue agora para 
sanção por parte da governadora 
Fátima Bezerra e, após publica-
ção em Diário Oficial, terá efei-
tos retroativos a 1º de janeiro de 
2020, devendo passar por revisão 
anual a partir de 2021.

Deputado Francisco do PT foi o relator

Deputados do RN aprovam projeto
que eleva piso salarial para R$ 1.045

Salário mínimo

Eduardo Maia / ALRN
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A Rede Emancipa de Edu-
cação Popular foi fundada há 
mais de 10 anos e está presente 
em diversas cidades por todo 
o Brasil, com atuação bastan-
te variada: preparação para o 
Enem, alfabetização de jovens 
e adultos e educação no cárcere, 
entre outras áreas.

No Rio Grande do Norte, a 
primeira unidade se iniciou na 
Zona Norte de Natal, há 3 anos. 
Desde lá, o projeto só cresceu. 
Atualmente, além do Cursinho 
Marielle Franco (que neste ano 
funcionará na Escola Estadual 
Walter Duarte Pereira, na Zona 
Norte), a rede conta com as uni-
dades em Mãe Luiza (na Escola 

Monsenhor Alfredo Pegado), 
em Felipe Camarão (na Escola 
Maria Queiroz) e Emancipa Ho-
rizontes (de educação no cárcere, 
em funcionamento na Cadeia 
Pública de Natal). Há também 
unidades em funcionamento em 
Ceará-Mirim e em Currais No-
vos. Todas as unidades oferecem 
aulas preparatórias para o Enem 
e estão com vagas disponíveis.

Como o público atendido é 
bastante variado, e conta com 
jovens ainda estudantes a tra-
balhadores que estão fora dos 
bancos das escolas há algum 
tempo, todas as aulas aconte-
cem aos sábados para que nin-
guém tenha dificuldades em 

acompanhar. Não há cobrança 
de nenhum valor aos alunos, e 
todo o trabalho é feito por pro-
fessores voluntários.

Para os que se interessarem 
em se inscrever como alunos, 
basta acessar o site www.rede-
emancipa.org.br e preencher o 
formulário. A confirmação da 
matrícula deverá ser realizada 
presencialmente, na aula inau-
gural unificada de todos os cur-
sinhos de Natal, que será no dia 
7 de março, às 9h, no Palácio dos 
Esportes Djalma Maranhão.

Voluntários podem se cadas-
trar através de um formulário 
online – disponível em bit.ly/
professoresemancipa2020. Aula do Emancipa reúne centenas de jovens em junho do ano passado

Rede Emancipa abre inscrições para novos alunos
Aulas gratuitas

Divulgação

José Aldenir / Agora RNReproduçãoReprodução

Motoristas enfrentaram trânsito parado perto da Arena das Dunas Na região do Alecrim, Camelódromo enfrentou alagamentos Subida de viaduto na BR-101 para acesso à Prudente ficou inundado

Natal tem chuva de quase 100 mm em
24 horas, e trânsito na BR-101 dá “nó”
Até o fechamento desta edição, segundo o Cptec, havia chovido 96,6 mm em Natal em apenas 24 horas. Só no intervalo 
entre 16h e 17h, choveu quase a metade de tudo isso: 41,2 mm. Previsão é de mais chuvas nos próximos dias e meses

Fechou o tempo

As chuvas que caíram sobre 
Natal nesta quarta-feira (19) cria-
ram diversos pontos de alagamen-
to pela cidade e trouxeram trans-
tornos para a população.

Um dos locais mais críticos fo-
ram as imediações da Arena das 
Dunas, em Lagoa Nova, na Zona 
Sul. Uma espécie de “rio” se formou 
na marginal da BR-101, no sentido 
Centro, em frente ao estádio.

Por causa do alagamento, uma 
forte retenção se formou no local. 
Por causa do congestionamento, 
durante a tarde, motoristas ti-
nham de esperar mais de 1 hora 
para se deslocar pela rodovia da 
região da Arena até o viaduto que 
dá acesso a Ponta Negra.

 O entorno do Camelódromo do 
Alecrim, na Zona Leste, também 
ficou alagado. No local, se forma-
ram poças de água com cerca de 30 

centímetros de altura e a enchente 
prejudicou o funcionamento de es-
tabelecimentos comerciais.

Na Zona Norte de Natal, lei-
tores informam que a Rua Norte 
Brasil, no bairro Pajuçara, tam-
bém tinha um ponto de alagamen-
to que dificultava o acesso.

A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU) listou 
pelo menos outros cinco pontos de 
alagamento pela cidade.

Quatro deles eram transitá-
veis: Avenida Bernardo Vieira, 
em frente à Semtas; Avenida Se-
nador Salgado Filho, na altura do 
Hotel Maine; Via Costeira; e Ave-
nida Prudente de Morais, perto do 
Corpo de Bombeiros. Além disso, 
um trecho da Avenida Engenhei-
ro Roberto Freire, em frente à 
Universidade Potiguar (UnP), 
ficou intransitável por causa do 

alagamento.
Até o fechamento desta edição, 

havia chovido 96,6 mm em Natal 
em apenas 24 horas. Só no interva-
lo entre 16h e 17h, choveu quase a 
metade de tudo isso: 41,2 mm. As 
informações são do Centro de Pre-
visão do Tempo e Estudos Científi-
cos (Cptec).

DEBAIXO D’ÁGUA 
O guarda-chuva será um útil 

adereço para o folião que for aprovei-
tar o Carnaval 2020 no Rio Grande 
do Norte, já que a previsão é de pan-
cadas de chuvas em todo o Estado 
até terça-feira (25), segundo a Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do 
Rio Grande do Norte (Emparn).

 De acordo com o chefe de Me-
teorologia da Emparn, Gilmar 
Bristot, o litoral vai registrar o 
maior índice pluviométrico, prin-

cipalmente nos horários da manhã 
e da noite. Nas demais regiões do 
Rio Grande do Norte, como Seridó 
e Oeste, o alto volume de chuvas 
deve ser pela tarde.

Gilmar explica que, a partir do 
sábado, o volume de chuvas deve 
reduzir de forma gradativa. O céu 
deve ficar parcialmente nublado e 
com algumas neblinas. “Segunda 
e terça, deve aliviar um pouco. Se 
chover, será menos que nos dias 
anteriores”, ressalta. 

MAIS CHUVAS
A Emparn também prevê chu-

vas acima da média histórica para 
o trimestre de março, abril e maio 
de 2020. De acordo com o meteoro-
logista Gilmar Bistrot, os padrões 
climáticos indicam a ocorrência de 
chuvas em todas as regiões do RN.

A maior concentração de chuvas 

deve ser na região Leste, onde fica 
Natal, com expectativa de 533 mi-
límetros para o período. Além disso, 
são aguardados 479 milímetros pa-
ra o Oeste, 376 mm para a região 
Central e 342 mm para a região 
Agreste. Em todo o ano de 2019, pa-
ra se ter uma ideia, a média de chu-
vas no Estado foi de 840 milímetros.

Segundo Bristot, o aquecimen-
to no Atlântico Sul e a tempera-
tura baixa no Pacífico favorecem 
ocorrência de chuvas no Nordeste 
brasileiro nos próximos três meses.

A conclusão apresentada pela 
Emparn resulta das análises de 
meteorologistas dos principais 
centros de previsão climática da 
região Nordeste, que promoveram 
em Parnamirim, nesta terça-feira 
(18), a 3ª Reunião de Análise Cli-
mática para o Semiárido Nordesti-
no – Etapa Rio Grande do Norte.
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Prefeitos pressionam o governo federal a inscrever 
mais 3,5 milhões de pessoas que estariam “na fila” 
do Bolsa Família. Mas isso é lorota: o programa 

já beneficia mais de 28 milhões de brasileiros e a cada 
ano mais são acrescidos. Apenas no ano passado o total 
de beneficiários diminuiu, após o governo promover a 
primeira limpa no programa, eliminando irregularidades, 
fraudes e até beneficiários mortos. Ainda assim, 1,1 
milhão de novos beneficiários foram acrescidos à lista.

Prefeitos querem votos trazidos pelo Bolsa Família. 

Eles tentam fazer parecer, sobretudo em regiões mais 
pobres, que é programa deles. O deputado Jarbas 
Vasconcelos (MDB-PE) avisou que o Bolsa Família 
se transformaria no maior programa de compra de 
votos do mundo. Na limpa na lista de beneficiários do 
Bolsa Família, em 2019, foram retirados 1,3 milhão de 
brasileiros por fraudes e irregularidades.Em 2017, sob 
Michel Temer, o governo zerou a fila do Bolsa Família. 
Segundo a administração atual, a fila se aproxima de 
500 mil pessoas.

Prefeitos exigem Bolsa Família para comprar votos

PODER SEM PUDOR

BRIZOLA E A COBRA DE AMIN
O conservador Esperidião Amin se aliou a Leonel 

Brizola em 1986, quando ambos sofriam com o êxito do 
Plano Cruzado. Ao visitar colega governador no Rio, Amin 
contou uma fábula árabe para explicar como via o quadro: 
“O urubu queria se vingar da cobra e contou seu plano à 
raposa: ‘Quando a cobra sair do buraco, dou uma bicada em 
cada olho e ela acaba morrendo’. A raposa ponderou que 
havia risco e sugeriu: ‘Vá à cidade, roube uma joia da moça 
mais bonita e uma multidão vai atrás de você. Voe para o 
buraco da cobra, atire a joia lá dentro e a turba vai matá-
la para você’”. Brizola fez cara de quem nada entendeu 
e Amin contou a moral da história: “Você está mais para 
cobra, neste momento”.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CASO DE INTERVENÇÃO
Sugere a necessidade 

de intervenção federal a 
inacreditável cena em Sobral, 
com um senador amalucado 
do Ceará pilotando uma 
escavadeira contra policiais 
encapuzados como se fossem 
bandidos.

GARANTIA DE DAR CERTO
Os dois maiores partidos 

foram minimizados na 
comissão especial da reforma 
tributária: o PT emplacou 
apenas dois deputados e um 
senador. Pior, só o próprio 
PSL, que tem um senador e 
um deputado.

CHANTAGEAR 
É DEMOCRÁTICO?

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, acusou Augusto 
Heleno de “radical ideológico”, 

Em breve estarei 
100% recuperado e 
sairei do ‘hangar’”

Ministro Marcos Pontes 
(Ciência e Tecnologia), 
após cirurgia nos canais auditivos

“

Divulgação

seja lá o que isso signifique, e 
de ser contra a democracia e o 
parlamento. Mas ele foi apenas 
contra a chantagem.

MADALENAS INDIGNADAS
Foi curioso observar 

parlamentares fazendo pose 
de revolta contra o general e 
ministro Augusto Heleno (GSI) 
sobre chantagens de algumas 
de suas excelências. Não por 
inexistirem, mas por terem 
sido ditas.

CORPO ESTRANHO
O deputado Tiririca 

(PL-SP) tem um jeito de 
mostrar seu desconforto na 
Câmara. Chega cedo e se 
acomoda sempre nas cadeiras 
destinadas a assessores, 
onde, não raro, passa o tempo 
devorando chocolate.

OAB JÁ TEVE DIAS MELHORES
A OAB nacional se associa 

aos maus, caçando magistrados 
que ousaram prender ladrões 
dos tempos de poder petista. 

Senador que vende motos que proibir automóveis 
Revendedor de motos Honda no Piauí, 

o senador Ciro Nogueira (PP) apresentou 
projeto, com chances de aprovação, que proíbe 
a venda de automóveis movidos a gasolina ou 
diesel a partir de 2030 e sua circulação já em 
2040.

 A proposta é baseada na presunção de que, 
até lá, serão elétricos a maioria dos veículos 
fabricados. Pode ser o fim dos carros populares 
no País: apesar dos incentivos para baratear 
o preço, os elétricos custam no mínimo R$130 
mil ao consumidor brasileiro.

DIZ QUE NÃO ESTOU
A Petrobras se recusou a comentar o 
projeto de Ciro Nogueira proibindo o uso 
dos combustíveis que a estatal produz.

NÃO IMPORTA
Motos se envolveram em 81% dos acidentes 
que provocaram invalidez, morte etc em 

2019, estatísticas divulgadas pelo seguro 
DPVAT.

ETANOL DE FORA
Por meio da assessoria, o senador informou 
que não há incentivos ao carro elétrico 
porque o projeto não atinge veículos 
movidos a etanol.

Com o objetivo de discutir um 
plano de ações para melhorar a 
infraestrutura do Santuário dos 
Mártires e promover o turismo 
cultural e religioso na cidade, a 
Secretaria Estadual de Turismo 
(Setur) iniciou as discussões para 
elaboração de roteiro turístico com 
a Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante.

O vice-prefeito da cidade, Eral-
do Paiva, e o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, Vagner Araújo, apresen-
taram um panorama sobre as ações 
do município para atrair turistas e 

projetos de obras estruturais que 
vão melhorar o atendimento a esse 
público.

A secretária estadual de Tu-
rismo, Aninha Costa, disse que a 
cidade tem um grande potencial 
turístico e que é necessário “criar 
atividades que prendam os turis-
tas durante as visitas à cidade”. 
Para isso, pretende criar um ro-
teiro turístico, que inclui o cha-
mado “turismo de experiência” 
para levar os visitantes a uma 
verdadeira inserção nas ativida-
des desenvolvidas, como artesa-
nato e cultivo de camarão.

A Câmara Municipal de Na-
tal definiu nesta quarta-feira (19) 
a composição das dez comissões 
temáticas da Casa. Os parla-
mentares também escolheram os 
presidentes e vice-presidentes de 
cada comissão.

Na Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, que é a 
mais importante da Câmara, foi 
eleita como presidente a vereado-
ra Nina Souza (PDT). Será a pri-
meira mulher a exercer a função. 
“Eu sou advogada por formação e 
são várias advogadas, várias juris-
tas neste momento, que estão sen-
do representadas com essa escolha 
e é só festa”, destacou.

Já na Comissão de Finanças, 
Orçamento, Controle e Fiscaliza-
ção, houve um acordo para que a 
presidência seja ocupada por Ra-
niere Barbosa (Avante) no primei-
ro semestre e por Maurício Gurgel 
(sem partido), no segundo.

Outra comissão importante, a 
de Saúde, continuará com a pre-
sidência do vereador Fernando 
Lucena (PT).

Por fim, a Comissão de Plane-
jamento Urbano - por onde deve 
tramitar, por exemplo, o projeto 
do novo Plano Diretor de Natal -, 
o presidente será o vereador Ney 
Lopes Júnior.

As comissões são responsáveis 
por elaborar pareceres sobre pro-
jetos em suas respectivas áreas. 
São nesses colegiados onde os par-
lamentares discutem as matérias 
a fundo e podem apresentar emen-
das (sugestões de mudanças). A 
discussão nas comissões antecipa 
o debate em plenário.

Santuário dos Mártires
vai receber roteiro turístico

Câmara de Natal define 
composição das comissões

Projeto prevê levar os visitantes para áreas de 
produção de camarão e polos de artesanato 

São Gonçalo do Amarante

Educação

Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruacu recebeu encontro sobre roteiro turístico

Assessoria / Pref. SGA

Aproxime a câmera do seu 
smartphone no QR Code e confira a 

composição completa das comissões
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A terceira edição do programa 
“Sistema em Movimento”, da Fe-
deração do Comércio do Rio Gran-
de do Norte (Fecomércio), vai pro-
mover ações gratuitas no bairro 
da Cidade da Esperança, na Zona 
Oeste de Natal.

As unidades móveis do Sesc e 
do Senac estão estacionadas em 
frente à Igreja Católica  Nossa Se-
nhora da Esperança, na Avenida 
Pernambuco.

Durante três meses, serão 
ministrados na Unidade Móvel 
de Informática e Gestão do Senac 
cursos de Técnicas Avançadas em 
Word e Excel; Técnicas Avançadas 
em Softwares de Apresentação; 
Excel: Operações Essenciais; Qua-
lidade no Atendimento e Desen-
volvimento de Equipes. Com car-
gas horárias que variam de 20h a 
60h, os treinamentos do Senac são 
direcionados aos comerciários e 
comerciantes que atuam no bairro 
e região.

Matriculado no curso de Téc-

nicas Avançadas em Softwares de 
Apresentação, o vigilante Willame 
de Lima falou sobre suas expec-
tativas em relação à capacitação. 

“Fazer um curso no Senac faz toda 
diferença na vida profissional. Eu 
já estou planejando para, depois 
desse curso, procurar o Senac 

para fazer outros cursos técnicos. 
Eu estava parado sem estudar, 
por questões financeiras, mas es-
sa oportunidade veio para que eu 
começasse o ano de 2020 diferen-
te, com outra visão, conhecendo 
novas pessoas, conhecendo os pro-
fessores e crescendo na carreira 
profissional”, disse.

Já na unidade móvel Sesc 
Saúde Mulher, estão sendo ofe-
recidos exames preventivos gra-
tuitos até o dia 28 de fevereiro. 
Os agendamentos são na própria 
unidade móvel e podem ser feitos 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h, para mulheres de 25 a 64 
anos. As interessadas devem levar 
cópias do RG, CPF e cartão SUS 
e comprovante de residência. Na 
unidade móvel de odontologia, já 
foram agendados 300 atendimen-
tos, que serão realizados até o en-
cerramento do programa.

“O Sistema em Movimento veio 
para otimizar as ações em nossas 
áreas de atuação, priorizando os 

principais polos comerciais da ci-
dade. No ano passado, estivemos 
na Cidade Alta e Alecrim e, ago-
ra, com essa edição na Cidade da 
Esperança, estamos aproximando 
cada vez mais os serviços de exce-
lência das entidades aos comerciá-
rios e comerciantes, que são nosso 
público-alvo”, explica o presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Mar-
celo Queiroz.

Paralelo aos cursos ministra-
dos na Unidade Móvel do Senac, 
também estão sendo oferecidas 
oficinas e palestras com temas 
como “A arte de se comunicar e 
vender mais”; “Como aumentar 
a lucratividade do seu negócio”; 
“Como usar a rede social para 
vender mais”; “Conservação de 
alimentos e descarte adequado de 
resíduos”; e “Desenvolvimento de 
carreira e técnicas de higienização 
de alimentos”. Informações sobre 
inscrições podem ser obtidas nas 
unidades ou pelos telefones 4005-
1064 (Senac) e 3133-0360 (Sesc).

Carga horária dos cursos varia de 20h a 60h e são oferecidos em unidade móvel

“Sistema em Movimento” leva unidades 
móveis do Senac e Sesc para a Zona Oeste
Estão sendo oferecidos cursos gratuitos de Informática e Gestão, atendimento odontológico e exames preventivos para 
mulheres. Unidades móveis estão estacionadas em frente à Igreja Católica  Nossa Senhora da Esperança, na Av. Pernambuco

Serviço

Senac RN / Reprodução

O Rio Grande do Norte tem 
61 mil famílias esperando pelo 
ingresso no programa Bolsa Fa-
mília, segundo dados da Secreta-
ria Nacional do Desenvolvimento 
Social, órgão ligado ao Ministério 
da Cidadania, que gerencia o pro-
grama.

O programa de transferência 
de renda, criado em 2003, é uma 
ferramenta do governo federal de 
combate à extrema pobreza e à de-
sigualdade no País, mas ao longo 
dos últimos meses vêm sofrendo 
com desajustes e já excluiu milha-
res de beneficiários.

Entre 2018 e 2019, houve 
queda de 17.754 no número de 
inscrições no Bolsa Família no Rio 
Grande do Norte. Eram 357.062 
benefícios em 2018, enquanto que, 
em dezembro do ano passado, o 
registro foi de 339.308 famílias 
inscritas no programa federal.

Um dos exemplos da crise na 
fila de espera está em Natal. A 
capital potiguar tem o maior con-
tingente de beneficiários de todo o 

Rio Grande do Norte, com 42 mil 
famílias cadastradas até novem-
bro de 2019, segundo os dados  do 
Ministério da Cidadania.  Em ja-
neiro do ano passado, foram conce-
didos 832 benefícios, mas em outu-
bro o número caiu para apenas 34.

O programa atende famílias 
com filhos de até 17 anos em con-
dições de pobreza (renda entre R$ 
89,01 e R$ 178) e extrema pobreza 
(renda até R$ 89). Em fevereiro 
deste ano, o governo federal pagou 

R$ 64,5 milhões para um total de 
338.735 de famílias no Rio Grande 
do Norte.

Em todo o Brasil, a fila repre-
senta 1,5 milhão de famílias de 
baixa renda. Os dados apontam 
para redução expressiva no volu-
me de concessões do Bolsa Família 
a partir de maio de 2019. Naquele 
mês, 264.159 famílias foram in-
cluídas na lista de beneficiários. 
A partir de junho, as entradas caí-
ram para 2.542.

Em 2019, o RN registrou 339 mil famílias beneficiadas com os Bolsa Família 

RN tem 61 mil famílias na fila de 
espera para receber Bolsa Família

Social

Jefferson Rudy / Ag. Senado

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

TABELIÃO PÚBLICO - BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
 SUBSTITUTO – BARTOLOMEU FAGUNDES BISNETO

SUBSTITUTO -  MATHEUS OLIVEIRA FAGUNDES
RUA TRÊS PODERES, 270 – LOJA 02 – CENTRO. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: o Sr. MANUEL ZABALA, argentino, solteiro, autônomo, nascido em 15/05/1991, filho de Mi-
guel Angel Zabala e Monica Del Carmen Schlegel, portador do Passaporte Argentino n°  AAE265074, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 716.108.264-18, residente e domiciliado na Rua do Céu, 141, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho 
Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Céu, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 109,00m² (cento e nove metros quadrados), imóvel com cadastrado junto a Se-
cretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.002.02.1420.0000.2 e sequen-
cial número 1.000733.4, CEP: 59.178-000, em nome da antiga possuidora.  tendo as seguintes descri-
ção do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:-  Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice – V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-33°W, 
de coordenadas N 9.311.014,056m e E 273.079,961m; deste segue confrontando com a propriedade 
de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, com azimute de 130°35’04’’ por uma distancia de 12,65m até o 
vértice – V2, de coordenadas N 9.311.006,055m e E 273.089,301m; deste segue confrontando com a 
propriedade de CECÍLIA PUGLIESE, com azimute de 235°11’53’’ por uma distancia de 12,35m até o 
vértice – V3, de coordenadas N 9.310.999,006m e E 273.079,160m; deste segue confrontando com a 
Rua do Céu, com azimute de 336°29’40’’ por uma distância de 6,80m até o vértice – V4, de coordena-
das N 9.311.005,242m e E 273.076,448m; deste segue confrontando com a Rua do Céu com azimute 
de 343°17’45’’ por uma distancia de 2,90m até o vértice – V5, de coordenadas N 9.311.008,020m e 
E 273.075,614m; deste segue confrontando com a Rua do Céu com azimute de 13°32’28’’ por uma 
distancia de 0,75m até o vértice – V6, de coordenadas N 9.311.008,749m e E 273.075,790m; deste 
segue confrontando com a Rua do Céu, com azimute de 38°09’43’’ por uma distancia de 6,75m até o 
vértice – V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 41,85m. Memorial correspondente ao serviço 
registrado no CFT com TRT n° BR20190050640.Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a 
este imóvel é R$ 180.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Francisca Pereira da Silva, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifes-
tar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a 
identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de ou-
tros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis con-
finantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo 
de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 20.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 20 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020 (exceto ofertas de 2 dias e ofertas do dia), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de 
em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
MAÇO

R$0,99
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 21/2/2020

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 21/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

21/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

22/2 A 23/2

SEGUNDA
DA LIMPEZA

24/2

QUARTA
BÁSICA
26/2

QUINTA
DOCE
20/2

TERÇA
DA PADARIA

25/2

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 26/2/2020

OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 22/2/2020

15%

TODOS OS CADERNOS

20/220/2 25/224/2

Laranja-pera
Granel 1,99

KG

R$
Alface 
crespa 1,29

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel

Abacate
Granel2,49

KG

R$ 4,19
KG

R$1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Melão Japonês
Granel 1,99

KG

R$

Maminha 
bovina
Peça, 
a partir de:

Whisky Ballantine’s 
Finest
Garrafa c/ 1L

28,89
KG

R$68,90
GARRAFA

R$ 2,95
UNID.

R$ 5,99
UNID.

R$1,99
LATA

R$

2,59
LATA

R$ 7,99
GARRAFA

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Cerveja Bohemia
Lata c/ 350ml

Cerveja 
Budweiser
Lata c/ 350ml

Bebida alcoólica 
mista Slova
Diversos sabores, 
garrafa c/ 965ml

22,90
PCT.

R$

11,79
UNID.

R$19,89
KG

R$

15,89
UNID.

R$

17,19
EMB.

R$

62,90
PCT.

R$ 29,90
UNID.

R$

17,89
PCT.

R$

12,89
PCT.

R$

13,49
UNID.

R$

Amaciante 
Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Jerked beef 
dianteiro 2000
Pacote c/ 1kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB
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1,79
UNID.

R$

Salgadinho 
Pippo’s
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 75g Capa 

de fi lé bovino   
Peça, a partir de:

Filé de 
tilápia 
congelado 
Netuno   
Pacote 
c/ 800g

18,59
KG

R$

27,90
PCT.

R$

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

7,89
UNID.

R$ Queijo 
mussarela Biana
Peça 18,49

KG

R$ Flocão de 
milho Bomilho
Pacote c/ 500g

Detergente 
em pó Omo
Lavagem 
perfeita branca, 
unidade 
c/ 800g

Bebida 
láctea 
Pirakids
Chocolate, 
unidade c/ 1L

Açúcar cristal 
Petribu
Unidade c/ 1kg

0,85
PCT.

R$

8,99
UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$ 2,05
UNID.

R$

Feijão carioca 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg 4,99

PCT.

R$

Cerveja Skol 
Puro Malte  
Lata c/ 473ml

Água 
mineral 
sem gás 
Crystal  
Unidade 
c/ 500ml Refresco em pó Aro  

Sabores, pacote c/ 300g

Queijo ralado 
parmesão Oriente
Unidade c/ 50g

Queijo 
prato Ioga
Peça

Vinagre m&k
Unidade c/ 500ml

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

Kit Palmolive
Embalagem c/ 
2 shampoos e 1 
condicionador c/ 350ml

Ração Hipet
Sabor carne, 
pacote c/ 15kg

Caixa 
Organizadora 
Sanremo
diversas cores, 
capacidade: 29L

Toalha de papel 
Scala
Embalagem c/ 2 
unidades

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

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

Queijo prato 
fatiado Aro
Pacote c/ 500g

3,09
LATA

R$

0,65
UNID. 

R$

2,99
PCT.

R$ 1,75
PCT.

R$

0,67
UNID.

R$

1,09
UNID.

R$

3,69
UNID.

R$

3,49
EMB.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB

A 
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O

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Limpador 
multiuso Veja
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml1,89

PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

Massa comum Gostoso
Espaguete, pacote c/ 500g 1,55

PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Senhorita 
Pacote c/ 1kg

Farinha de trigo para 
salgado Bunge Pro
Pacote c/ 5kg    

2,39
PCT.

R$

Sardinha em 
óleo Pescador 
Unidade c/ 83g

Biscoito de 
maizena Marilan 
Pacote c/ 400g

Molho de tomate 
TP Pomarola 
Unidade c/ 1,06kg

2,89
UNID.

R$ 3,39
PCT.

R$ 9,69
UNID.

R$

Milho-verde Aro
Unidade c/ 2kg

Papel higiênico 
folha dupla 
Le Blanc
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 15 
rolos c/ 30m

Papel A4 Aro 
Resma c/ 500 folhas

15,99
EMB.

R$ 16,89
EMB.

R$

16,99
RESMA

R$27,90
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha dupla Aro
Embalagem 
promocional leve 16, 
pague 15 rolos c/ 30m

Copo 
descartável Aro
Transparente, 
embalagem c/ 100 
unidades p/ 300ml

3,99
UNID.

R$

Taça para chopp 
Floripa
Unidade p/ 300ml

Jogo de taças 
para Gin Bohemia
Embalagem c/ 2 
unidades p/ 620ml

Pneu Euzkadi Eurodrive
165/70 R13 79T ou 175/70R13 82T

169,90
UNID.

R$
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dobrável Bel Fix   
Diversas cores, 
tamanho: 2,4m 
x 2,4m

329,90
UNID.

R$

16,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

20,90
UNID.

R$Creme de 
avelã Aro
Unidade c/ 
700g

Coxinha da 
asa IQF Seara 
Pacote c/ 1kg

Tenda 
multiúso 
Bel Fix
Tamanho: 
3x3m

11,29
PCT.

R$ 139,90
UNID.

R$

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 2,69 Lata

R$ 0,69 Unid.

Sem cartão Makro: R$ 19,59 Kg
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Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 20 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020 (exceto ofertas de 2 dias e ofertas do dia), 
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de 
em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao 
mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das 
principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

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

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
MAÇO

R$0,99
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
Maço

COENTRO 
Maço

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 21/2/2020

OFERTAS DE DIAS02 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 21/2/2020

SEXTA
DO CHURRASCO

21/2

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

22/2 A 23/2

SEGUNDA
DA LIMPEZA

24/2

QUARTA
BÁSICA
26/2

QUINTA
DOCE
20/2

TERÇA
DA PADARIA

25/2

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 26/2/2020

OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 20/2/2020 A 22/2/2020

15%

TODOS OS CADERNOS

20/220/2 25/224/2

Laranja-pera
Granel 1,99

KG

R$
Alface 
crespa 1,29

UNID.

R$

Limão Taiti
Granel

Abacate
Granel2,49

KG

R$ 4,19
KG

R$1,99
KG

R$

Macaxeira
Granel

Melão Japonês
Granel 1,99

KG

R$

Maminha 
bovina
Peça, 
a partir de:

Whisky Ballantine’s 
Finest
Garrafa c/ 1L

28,89
KG

R$68,90
GARRAFA

R$ 2,95
UNID.

R$ 5,99
UNID.

R$1,99
LATA

R$

2,59
LATA

R$ 7,99
GARRAFA

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Cerveja Bohemia
Lata c/ 350ml

Cerveja 
Budweiser
Lata c/ 350ml

Bebida alcoólica 
mista Slova
Diversos sabores, 
garrafa c/ 965ml

22,90
PCT.

R$

11,79
UNID.

R$19,89
KG

R$

15,89
UNID.

R$

17,19
EMB.

R$

62,90
PCT.

R$ 29,90
UNID.

R$

17,89
PCT.

R$

12,89
PCT.

R$

13,49
UNID.

R$

Amaciante 
Ypê
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Jerked beef 
dianteiro 2000
Pacote c/ 1kg

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

B
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1,79
UNID.

R$

Salgadinho 
Pippo’s
Diversos 
sabores, 
unidade 
c/ 75g Capa 

de fi lé bovino   
Peça, a partir de:

Filé de 
tilápia 
congelado 
Netuno   
Pacote 
c/ 800g

18,59
KG

R$

27,90
PCT.

R$

Cobertura 
cremosa Moinho
Unidade c/ 1,5kg

7,89
UNID.

R$ Queijo 
mussarela Biana
Peça 18,49

KG

R$ Flocão de 
milho Bomilho
Pacote c/ 500g

Detergente 
em pó Omo
Lavagem 
perfeita branca, 
unidade 
c/ 800g

Bebida 
láctea 
Pirakids
Chocolate, 
unidade c/ 1L

Açúcar cristal 
Petribu
Unidade c/ 1kg

0,85
PCT.

R$

8,99
UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$ 2,05
UNID.

R$

Feijão carioca 
T1 Turquesa
Pacote c/ 1kg 4,99

PCT.

R$

Cerveja Skol 
Puro Malte  
Lata c/ 473ml

Água 
mineral 
sem gás 
Crystal  
Unidade 
c/ 500ml Refresco em pó Aro  

Sabores, pacote c/ 300g

Queijo ralado 
parmesão Oriente
Unidade c/ 50g

Queijo 
prato Ioga
Peça

Vinagre m&k
Unidade c/ 500ml

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

Kit Palmolive
Embalagem c/ 
2 shampoos e 1 
condicionador c/ 350ml

Ração Hipet
Sabor carne, 
pacote c/ 15kg

Caixa 
Organizadora 
Sanremo
diversas cores, 
capacidade: 29L

Toalha de papel 
Scala
Embalagem c/ 2 
unidades

Amaciante Ypê
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 5L

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

Queijo prato 
fatiado Aro
Pacote c/ 500g

3,09
LATA

R$

0,65
UNID. 

R$

2,99
PCT.

R$ 1,75
PCT.

R$

0,67
UNID.

R$

1,09
UNID.

R$

3,69
UNID.

R$

3,49
EMB.

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

B
EB

A 
C

O
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O
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A
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Ã
O

Composto 
alimentar 
Meu Leite
Pacote c/ 200g

Limpador 
multiuso Veja
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml1,89

PCT.

R$ 2,99
UNID.

R$
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

Massa comum Gostoso
Espaguete, pacote c/ 500g 1,55

PCT.

R$

Farinha de 
trigo especial 
Senhorita 
Pacote c/ 1kg

Farinha de trigo para 
salgado Bunge Pro
Pacote c/ 5kg    

2,39
PCT.

R$

Sardinha em 
óleo Pescador 
Unidade c/ 83g

Biscoito de 
maizena Marilan 
Pacote c/ 400g

Molho de tomate 
TP Pomarola 
Unidade c/ 1,06kg

2,89
UNID.

R$ 3,39
PCT.

R$ 9,69
UNID.

R$

Milho-verde Aro
Unidade c/ 2kg

Papel higiênico 
folha dupla 
Le Blanc
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e pague 15 
rolos c/ 30m

Papel A4 Aro 
Resma c/ 500 folhas

15,99
EMB.

R$ 16,89
EMB.

R$

16,99
RESMA

R$27,90
EMB.

R$

Papel higiênico 
folha dupla Aro
Embalagem 
promocional leve 16, 
pague 15 rolos c/ 30m

Copo 
descartável Aro
Transparente, 
embalagem c/ 100 
unidades p/ 300ml

3,99
UNID.

R$

Taça para chopp 
Floripa
Unidade p/ 300ml

Jogo de taças 
para Gin Bohemia
Embalagem c/ 2 
unidades p/ 620ml

Pneu Euzkadi Eurodrive
165/70 R13 79T ou 175/70R13 82T

169,90
UNID.

R$
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TE Gazebo 
dobrável Bel Fix   
Diversas cores, 
tamanho: 2,4m 
x 2,4m

329,90
UNID.

R$

16,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

20,90
UNID.

R$Creme de 
avelã Aro
Unidade c/ 
700g

Coxinha da 
asa IQF Seara 
Pacote c/ 1kg

Tenda 
multiúso 
Bel Fix
Tamanho: 
3x3m

11,29
PCT.

R$ 139,90
UNID.

R$

Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 2,69 Lata

R$ 0,69 Unid.

Sem cartão Makro: R$ 19,59 Kg



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 regimentais, vem, por meio do presente edital, conforme o art. 
4º concomitante com o art. 5º do seu estatuto, convocar todas as entidades aptas e ati-
vas 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 núme-
ro 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 assembléia e dois representantes por chapas concorrentes devida-
mente 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 regu-
larização 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 
endereço 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISOS DE LICITAÇÕES 
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação 

modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 002/2020, no dia 05 de março 
de 2020, às 09:00 horas, objetivando:  Contratação de empresa para realizar os serviços 
de transporte de estudantes dos ensinos médio e fundamental deste município de Rio 
do Fogo/RN.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação 

modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 003/2020, no dia 05 de março 
de 2020, às 10:00 horas, objetivando: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, 
para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, do Fundo Muni-
cipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação 

modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços nº 004/2020, no dia 05 de março 
de 2020, às 11:30 horas, objetivando: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, os Edi-
tais na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou 
no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 
3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com.

Rio do Fogo/RN, 19 de fevereiro de 2020.

Valério Sampaio Carneiro
PREGOEIRO
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ENSEG INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, CNPJ: 06.125.495/0001-61, torna Pú-

blico que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA de OPERAÇÃO, nº 
2019-137406/TEC/LO-0210 com validade em 12/02/2026, de um empreendimento de 
Industria de Beneficiamento de Pescados, localizado no endereço Rod. 304, km 104,  
Município de Macaíba/RN

LEÔNIDAS PEREIRA DE PAULA NETO
DIRETOR EXECUTIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

CNPJ: 08.349.086/0001-74
RUA JOÃO BATISTA GURGEL, Nº 97 – CEP: 59795-000 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Fe-
lipe Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 09 de Março de 
2020, às 08h30min. Fará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2020, que tem 
como objeto a Contratação de empresa, através de processo licitatório, para execução 
das obras de REFORMA PARCIAL DAS INSTALAÇÕES DO COMDICA, na Zona Urbana 
do município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 
Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal 9.412, de 18/06/18, Lei Complementar nº 123, 
de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, e suas alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente 
Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade 
Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min 
ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes.

Felipe Guerra/RN, 19 de Fevereiro de 2020.
WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da Comissão.

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 19/02/2024, a Licença de Instalação 2019-135664/TEC/LI-0054 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água de Assu, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira 
Diretor de Empreendimentos

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PAULO SERGIO JULIÃO

O Município de Cerro Corá/RN no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que a Licitação Pública na modalidade Pregão Eletrônico 
007/2020 que tinha como objeto é o Registro de Preços objetivando selecionar propostas 
de empresas especializadas no fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás 
de cozinha) visando atender as necessidades das secretarias municipais, cuja sessão 
aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2020, às 08h00min, foi declarada como 
FRACASSADA. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação deste Aviso será atendido pelo Pregoeiro, no horário de 08h às 12h na Sede 
deste município, situada na Praça Tomaz Pereira, 01, Centro, Cerro Corá/RN ou através do e-
mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

Cerro Corá/RN, 19 de fevereiro de 2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 2º CHAMADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PAULO SERGIO JULIÃO
Cerro Corá/RN, 19 de fevereiro de 2020

O MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 06 de março 
de 2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo 
objeto é o Registro de Preços, objetivando selecionar propostas de empresas 
especializadas no fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha) 
visando atender as necessidades das secretarias municipais, de acordo com o Termo 
de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo administrativo. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Pregoeiro

O público que participou do 
“Natal em Natal” movimentou 
mais de R$ 38 milhões ao longo 
dos quase 50 dias de evento, se-
gundo uma pesquisa realizada 
pelo Departamento de Estatísti-
cas e Estudos Socioeconômicos da 
Federação do Comércio do RN.

De acordo com a Prefeitura do 
Natal, foram 436 mil participan-
tes. Os nativos movimentaram 
R$ 25 milhões, enquanto que os 
turistas, R$ 13 milhões.

Além disso, 88,2% do público 
que frequentou as atrações da fes-
ta pretende voltar ao evento, qua-
se todos (97,9%) recomendariam o 
Natal em Natal e 84,3% aprovam 
os investimentos feitos pela Pre-
feitura do Natal na área. A gestão 
municipal gastou cerca de R$ 8 
milhões nos eventos.

“As boas avaliações apontadas 
na pesquisa ratificam e justifi-
cam os investimentos feitos pela 
Prefeitura. Percebemos que, para 
cada real investido, quase outros 

R$ 5 foram injetados na cidade, 
fazendo o dinheiro circular, geran-
do ocupação e renda para o nosso 
povo”, afirmou o presidente da 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

O prefeito Álvaro Dias comen-
tou que a edição do Natal em Na-
tal em 2019 foi a maior já realiza-
da pela Prefeitura.

“O Natal em Natal já é um 

evento consolidado. Foram mais 
de 300 atrações, e o ponto alto foi 
o Festival de Música, que agra-
dou a população nos quatro polos 
espalhados pela cidade. As notas 
dadas nos enchem de alegria e 
satisfação, mostram a aprovação 
popular e o acerto da nossa ad-
ministração”, declarou o chefe do 
Executivo.

Prefeito Álvaro Dias disse que “Natal em Natal 2019” foi o melhor da história da cidade

Natal em Natal movimentou
R$ 38 milhões, aponta pesquisa
De acordo com a Prefeitura do Natal, 436 mil pessoas participaram
da festa. Nativos movimentaram R$ 25 milhões; turistas, R$ 13 milhões

Retorno

Fecomércio RN / Divulgação

O senador Cid Gomes 
(PDT-CE) apresentava “boa 
evolução clínica” na noite 
desta quarta-feira (19), horas 
depois de ser baleado durante 
um protesto de policiais mili-
tares. Ele dirigia um trator e 
tentava invadir um batalhão 
da PM quando foi atingido.

Segundo o Hospital do 
Coração, de Sobral (CE), onde 
Cid foi baleado, o senador res-
pira sem ajuda de aparelhos e 
está fora de perigo.

Cid foi atingido por duas 
balas. Uma delas ficou aloja-
da no pulmão e foi retirada 
pelos médicos. O senador pro-
testava contra uma greve de 
policiais em Sobral.

Quadro de saúde 
de Cid Gomes é 
estável após ele 
ser baleado

Em Sobral (CE)

Senador tentou furar bloqueio

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil



QUINTA-FEIRA, 20.02.2020 Geral 11

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

SEAR
INVESTIDA
SOSCEROL

PTSOOREI
EENVIEI

EMENDACM
CASCACOCO

USESINAL
RENDAHD
IAFRETE

S
ENADORCN

ALOAGITA
RTCEVS

LIONELMESS
I

OSCA
RALEM

Dele faz
parte a
bexiga
(Anat.)

Viviane
Senna,
empre-
sária

Usa-se
para lim-

par os
dentes

Ataque;
assalto

Mensa-
gem do

navio em
perigo

Represen-
tado (no
Teatro)

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

Desenho
que ori-
enta a

costureira

Fruto de
água

saborosa
Cálcio

(símbolo)

Produção
agrícola
de um

ano

Parte
externa

dos frutos

(?) de
trânsito:
semáforo

Letra que
o Ceboli-
nha troca
pelo "L"

Tipo de
explosivo

(sigla)

Cargo
político de
Eduardo
Suplicy

De
estatura
elevada

(pl.)

Valor por 
transpor-
tar pro-
dutos

Deste
modo;
desta
forma

Consoan-
tes de
"nuca"

Erico Ve-
rissimo,
escritor

brasileiro

Conjun-
ção condi-

cional

Maior prê-
mio do Ci-

nema norte-
americano

O "outro"
mundo
(Rel.)

Dei; cedi

Corrida
disputada
por jipes

(?) logo,
saudação
Desfigu-

rado

Pontos
(abrev.)

Correção
em textos

Utilize
Artesana-

to cea-
rense

Interjeição
telefônica
Atacante
argentino
que atua
pelo Bar-
celona, da
Espanha

Sacode
(o frasco)
Sujidade
do ouvido

Junto com
a clara
forma o

ovo

Mandei;
remeti 

Nome da
letra "S"

Cortante
de pipas

É essencial
ao surfe

Eu e os
outros
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HORÓSCOPO

QUI - Priorize as tarefas que dependem da sua 
iniciativa, mas faça isso sem brigar com alguém 
mais conservador. Aproveite o momento para rever 
algumas coisas e melhorar seu entrosamento com 
pessoas mais velhas ou exigentes.

QUI - 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. 

QUI - Você já não vai se sentir tão só e 
mal compreendido. Muita coisa será 
esclarecida se houver diálogo entre você 
e as pessoas do seu círculo íntimo e a 
situação vai melhorar. Não se mostre 
indiferente aos demais. 

QUI - 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.

QUI - 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 e 
nem se meta em debates acalordados.

QUI - 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.

QUI - Você estará em busca de crescer e 
assumir o controle da situação social. Quem 
dá as cartas é você. Não faça nada na área 
financeira sem analisar antes os riscos. Se 
está só, pode surgir um amor novo ou o 
fortalecimento da relação.

QUI - 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 com terceiros. 

QUI - 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.

QUI - 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.

QUI - 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.

QUI - 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. 

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

Após provar sua inocência, Brenda fica chateada com Jeff pela desconfiança do namorado. Branca 
diz a Nancy que continua desconfiada de Waldisney. João pede para Marcelo conversar com Ruth 
para que ele continue morando em sua casa. Jeff leva uma dura de Roger em frente a todos da 
empresa. Glória pede para Débora parar de difamar seu filho. Ester convida Filipa para ir a sua 
casa. Os responsáveis pela suposta Dark Lady ficam apreensivos após a denúncia de Durval a 
polícia. João vai morar na casa de Ruth e Bento. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Helena e Úrsula destratam Luna/Fiona. Helena encara Luna/Fiona e tem uma sensação estranha. 
Renatinha repreende Alexia/Josimara por ter faltado no primeiro dia de trabalho na Labrador. Téo 
convida Luna/Fiona para ser sua fisioterapeuta. Juan pede a Gabi para experimentar o prato 
que Mário irá preparar para o concurso de culinária. Zezinho confessa a Ermelinda que gosta de 
Josimara. Kyra/Cleyde conta a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia iria fazer. Graziela 
se preocupa com a obsessão de Petra por Alan. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Thelma expulsa Jane do restaurante e pede que a amiga se afaste de sua família. Jane se 
despede de Durval, que sofre ao ter descoberto a verdade sobre Danilo. Camila e Danilo 
comemoram a notícia da gravidez de Thelma. Januário e Oliveira decidem se unir para 
confrontar Lurdes. Durval confessa a Thelma que sabe que Danilo é adotado, e a mulher exige 
que o amigo guarde segredo. Álvaro pede que Verena agrade Nicete e Betina. 

O garoto diz que de maneira alguma. Raul chama a atenção de Regina e Arthur por 
terem espalhado na imprensa o falso namoro de Priscila e Joaquim. Flávia vai até à igreja 
evangélica conforme o pedido do pastor Augusto. Téo lembra de todos os momentos em 
que percebeu as diferenças no comportamento de Manuela. Alícia diz para Lola que ela 
precisa parar de mexer tanto no tablet para fazer a lição de casa.

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

A Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública e Defesa Social 
(Sesed) vai investir R$ 3,6 milhões 
em diárias operacionais para a 
Operação Carnaval 2020. Durante 
o período carnavalesco, serão 5.482 
policiais militares atuando nos 
municípios interior do Estado, en-
quanto 3.565 vão atuar na Região 
Metropolitana de Natal.

As atividades foram iniciadas na 
terça-feira (18) e seguem até a próxi-
ma quarta-feira de Cinzas (26).

O Comando de Policiamento 
Metropolitano distribuiu o efetivo 
em três polos diferentes: Natal 
(Largo do Atheneu, Praça dos 
Gringos, Largo do Buiú, Praça do 
Cruzeiro, Centro Histórico, Zona 
Oeste, Rocas, Ribeira e Praia do 
Meio); Litoral Sul (Parnamirim-
Cohabinal, Pium, Pirangi do Nor-
te, Monte Alegre, São José de Mipi-
bú, Alcaçuz, Búzios e Camurupim); 
e Litoral Norte (Macaíba, São 
Gonçalo do Amarante, Genipabu, 
Barra do Rio, Graçandu, Pitangui, 
Jacumã e Muriú).

O Comando de Policiamento do 
Interior (CPI) reforçará o efetivo do 
2º BPM (Mossoró), 6º BPM (Caicó), 7º 
BPM (Pau dos Ferros), 8º BPM (No-
va Cruz), 10º BPM (Assu), 12º BPM 
(Mossoró), 1ª CIPM (Macau), 2ª CI-
PM (João Câmara), 3ª CIPM (Cur-

rais Novos), 4ª CIPM (Santa Cruz), 
5ª CIPM (Jardim de Piranhas).

A Polícia Civil também estará 
nos principais pontos de concentra-
ção de pessoas em todo o Estado. 
Em Natal, os polos que contarão 
com os shows divulgados pela Pre-
feitura terão viaturas caracteriza-
das, além de uma Delegacia Móvel 
em Ponta Negra. Já no interior do 
Estado, as 10 delegacias regionais 
estarão com equipes de plantão 24 
horas.

O Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Norte (CBMRN) 
seguirá o trabalho de busca e sal-
vamento nos locais considerados 
de maior risco, além de ter equipes 
que farão fiscalizações nos locais de 
eventos, buscando possíveis irregu-
laridadeso.

Já o Instituto Técnico-Cien-
tífico de Perícia (Itep) atuará em 
escala de plantão, tanto em Natal 
e Região Metropolitana, como nas 
regionais do interior (Mossoró, Cai-
có e Pau dos Ferros). “Foi montada  
operação para trazer uma sensação 
de segurança para a população. As 
forças de segurança estarão pre-
sentes nos maiores polos e prontos 
para atender as demandas que 
possam ocorrer em todo o Estado”, 
destacou o secretário de Segurança 
do RN, coronel Francisco Araújo.

A prova objetiva do concurso 
público para o provimento de va-
gas na Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo do Amarante e do 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (Saae) teve a data alterada, 
segundo retificação publicada pelo 
Instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação (IBFC). Os candidatos 

concorrentes a todas as vagas farão 
a prova objetiva em um único dia, 
22 de março. O local de realização 
das provas poderá ser consultado 
pelos candidatos a partir do dia 16 
de março. O certame oferece 547 
vagas na prefeitura, e mais 36 va-
gas para o Saae, nos níveis funda-
mental, médio e superior.

Sesed vai gastar R$ 3,6 mi em 
diárias para o Carnaval 2020

Provas do concurso de São 
Gonçalo acontecem no dia 22

Serão 5.482 PMs atuando nos municípios interior  
e outros 3.565 na Região Metropolitana de Natal

Segurança

Confirmação

As atividades da Operação Carnaval seguem até a próxima quarta-feira (26)

José Aldenir/AgoraRN
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O ser engraçado virou obrigação 
nos programas esportivos

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

Canal 1
Desde 2009, quando Tiago Leifert assumiu o 

“Globo Esporte”, os programas esportivos adota-
ram uma maneira diferente de se apresentar, com 
maior leveza e descontração.

No entanto, verifica-se que, com o passar do 
tempo, aquilo que o Tiago fez tão bem até a sua sa-
ída para o entretenimento, acabou se transforman-
do quase numa regra que a maioria deve seguir, 
com os exageros que são consequentes.

Hoje parece que é quase uma obrigação todos 

serem engraçados, pitorescos e informais. Uma su-
posta ironia, que deveria ser exceção, virou regra.

Lucas Gutierrez, por exemplo, que é muito bom 
e há muito vinha merecendo uma melhor oportuni-
dade, agora no “Segue o Jogo” assumiu essa obriga-
ção de ser brincalhão em tempo integral.

O meio termo é sempre a melhor saída. Nem 
engessado e nem exagerado. Certeza que quando 
encontrar o ponto terá resultados muito melhores. 
Vai por mim, não força.

INFORMAÇÃO
A fase de testes do reality 

“Uma Vida, Um Sonho”, 
que a Glenda Kozlowski 
vai apresentar no SBT, já 
começou.

Os cerca de 120 garotos 
inscritos passam pela primeira 
seleção. A segunda fase 
será ainda mais rigorosa na 
avaliação técnica e física. E, já 
na terceira, serão formadas as 
equipes. Estreia em maio nas 
manhãs de domingo.

RESULTADO
Sábado passado, pela Copa 

do Nordeste, o SBT transmitiu 
Ceará e Bahia. Deu empate: 
2 a 2.

A TV Jangadeiro, em 
Fortaleza, marcou 16,1 de 
média, contra 7,3 da Verdes 
Mares (Globo) e 1,8 da TV 
Cidade (Record). Em Salvador, 
11,6, na frente da TV Bahia  
(9,8) e Itapoan (6,3). Um baile.

AINDA POR AÍ
A Band está para anunciar 

a transmissão da Série C do 
campeonato brasileiro, até 
como uma maneira de atender 
diversas emissoras da sua 
rede.

A competição terá a 
presença de diversos pontos 
do país. Trata-se de um outro 
acordo com a DAZN.

MEIO ESTRANHO
“Salve-se Quem Puder” 

vai indo, com resultados 
bem razoáveis de audiência. 
Não houve uma queda 
muito grande em relação ao 
que “Bom Sucesso” vinha 
conseguindo.

No entanto, existem ainda 
alguns detalhes que podem ser 
melhor ajeitados. Por exemplo, 
a interpretação de João 
Baldasserini como Zeca. Não 
convence.

DESCANSO
Fernanda Gentil negociou 

com a Globo e ficará todo o 
período do Carnaval e mais 
alguns dias longe do “Se Joga”.

Fabiana Karla e Érico Brás 
vão tocar o programa.

TRABALHO NORMAL
Na Record, tem quem 

jure de pés juntos que não há 
nenhuma outra razão, muito 
menos religiosa. Só mesmo 
a necessidade está levando a 
isso.

Resultado é que foram 
marcadas gravações normais 
de “Amor Sem Igual” nos dias 
de Carnaval.

A EXPLICAÇÃO
A informação, se é que 

alguém vai entender, é 

n A TVE, na Bahia, está 
prometendo cobertura 
de mais de 70 horas do 
Carnaval...

nE os seus trabalhos terão 
início já nesta quinta-feira.

nA TV Cultura, ontem, 
também distribuiu nota 
de apoio à jornalista 
Patrícia Campos Mello, 
sua colaboradora, diante 
da “repetição dos ataques 
abjetos de que tem sido 
vítima”.

nOntem, com a morte 
de Luís Alberto Volpe, 
o jornalismo esportivo 
perdeu uma das suas vozes 
mais marcantes...

nVolpe teve passagens 
importantes na TV Cultura 
e ESPN Brasil.

nO quarto episódio da 
série “Milton e o Clube da 
Esquina” terá a cantora Iza 
como convidada...

nVai ao ar, nesta sexta, no 
Canal Brasil, a partir das 
22h30.

nOlha a Record como é: 
terça-feira, exibiu o filme 
“Tropa de Elite”...

nNo fim, corte seco, entrou 
a série “Chicago P.D. – 
Distrito 21”, com dois 
policiais conversando 
nUm parecia continuação 
do outro.

nGlobo anuncia segunda 
temporada para “Arcanjo 
Renegado”, série da 
Globoplay.

Bate-Rebate

C´est fini

Que a Band e Rede 

TV!, já de algum tempo, 

enfrentam sérios 

problemas de audiência na 

faixa da manhã não chega 

a ser novidade alguma. Na 

Band, ainda, a melhora 

acontece a partir da Renata 

Fan. O mais sério é que 

nenhuma das duas chega 

a um ponto na faixa da 

manhã. Isso bate no caixa. 

Pior de tudo é que, tanto 

no caso de uma, como da 

outra, nada está sendo feito 

para melhorar.

Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Divulgação

que as gravações estão até 
adiantadas, mas o cronograma, 
atrasado.

E que as muitas 
modificações realizadas no 
texto original de Cristianne 
Fridman determinaram 
tais problemas. Vai daí que, 
trabalho normal para todos.

PODE CHEGAR
Enquanto isso, um 

festejado camarote convidou 
todo o elenco e outros 
integrantes da novela “Salve-se 
Quem Puder” para os desfiles 
da Sapucaí, no Rio.

Flávia Alessandra, Juliana 
Paiva, Vitoria Strada, Murilo 
Rosa, João Baldasserini, 
Sabrina Petraglia, Carolina 
Kasting... e o autor Daniel 
Ortiz já confirmaram.

AMANDA ASSINOU
Amanda Françozo acaba 

de assinar novo contrato com a 
TV Aparecida, agora para um 
novo programa, produto fixo de 
grade.

Estreia em abril.

AMAURY
O “Programa Amaury Jr.” desta sexta-feira 
destaca a 16ª edição do Baile da Vogue, no Rio 
de Janeiro.No evento, o apresentador da Rede 
TV! entrevistou Patrícia Poeta, Cléo Pires(foto), 
Sabrina Sato, Juliana Alves, Fabiana Karla e 
Thaynara OG. Começa às 21h30.
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As atenções da partida entre Borussia 
Dortmund e Paris Saint-Germain pelas oita-
vas de final Liga dos Campeões na terça-feira 
estavam voltadas para o retorno de Neymar 
aos gramados após se recuperar de lesão na 
costela. Mas, quem roubou a cena no Signal 
Iduna Park foi o centroavante Erling Braut 
Haaland, de apenas 19 anos. O atacante mar-
cou dois gols e garantiu a vitória do Borussia 
por 2 a 1 – Neymar fez para o PSG.

O futebol está no DNA de Haaland. Ele 
é filho do ex-volante norueguês Alf Inge 
Haaland, que disputou a Copa de 1994 e 
jogou na Inglaterra por dez temporadas, onde 
defendeu Nottingham Forest, Leeds United 
e Manchester City. Foi nesse período que 
Haaland nasceu em Leeds em 21 de julho 
de 2000. Aos três anos, ele se mudou para 
Bryne, na Noruega, com sua família.

Na pequena cidade no sudoeste do país, a 
537 quilômetros da capital Oslo, ele começou 
a jogar no Bryne FK na temporada 2015-16. 
No ano seguinte, já estava no Molde e, em 
2018, desembarcou no Red Bull Salzburg, da 
Áustria.

Desde então fazer gols é parte da rotina 
de Haaland. Somente na atual edição da Liga 
dos Campeões, foram dez vezes (ele é artilhei-
ro da competição ao lado do polonês Robert 
Lewandowski, do Bayern de Munique). Oito 
deles foram feitos nos seis jogos pela fase de 
grupos, contra Liverpool, Napoli e Genk, da 
Bélgica, quando ele ainda defendia o Red Bull 
Salzburg. Praticante de meditação, costuma 
comemorar seus gols sentado, com as pernas 
cruzadas e as mãos acima dos joelhos.

Alvo de cobiça de vários clubes, ele foi 
contratado pelo Borussia Dortmund no 
último dia 29 de dezembro. Para contar com 
o atacante por quatro temporadas e meia, até 
junho de 2024, o clube pagou 22 milhões de 
euros (cerca de R$ 100 milhões), segundo a 
imprensa alemã. O valor é dez vezes menor 
do que o de Neymar, que trocou o Barcelona 
pelo PSG em 2017 e é até hoje o jogador mais 
caro da história.

O cartão de visitas de Haaland em sua 

estreia pelo Borussia no mês passado foi 
espetacular. Após sair do banco de reservas, 
o jovem marcou três gols em 20 minutos e foi 
decisivo para a vitória de virada por 5 a 3 so-
bre o Augsburg, fora de casa, pela 18.ª rodada 
do Campeonato Alemão. Nesta temporada, 
ele já tem 39 gols em 31 partidas.

O norueguês é uma máquina de quebrar 
recordes. Antes de se tornar o jogador mais 
jovem a marcar três gols em uma única par-
tida na Bundesliga desde que o campeonato 
passou a representar a Alemanha unificada, 
no ano passado ele já havia conquistada pro-
jeção mundial ao se transformar no terceiro 
atleta mais jovem a balançar as redes três 
vezes em uma partida da Liga dos Campeões. 
O atacante conseguiu a façanha aos 19 anos 
e 58 dias, atrás do espanhol Raúl e do inglês 
Wayne Rooney. Haaland é também o primei-
ro jogador com menos de 20 anos a fazer gols 
em seus cinco primeiros jogos na Liga dos 
Campeões. O norueguês é ainda jogador que 
mais rápido atingiu os 10 gols na competição - 
o atacante precisou de apenas sete jogos.

Em maio de 2019, quando tinha 18 anos, 
Haaland surpreendeu a todos ao marcar nove 
gols na goleada por 12 a 0 da Noruega sobre 
Honduras, no Mundial Sub-20. Assim, ele se 
tornou recordista de gols em um mesmo jogo 
da competição de base.

Gigante norueguês
Conheça Haaland, o jovem norueguês que ofuscou Neymar 
em uma partida da Liga dos Campeões. Atacante já contabiliza 
dez gols em apenas sete jogos na competição europeia

Borussia Dortmund
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Se o técnico Vanderlei Luxem-
burgo não aprontar surpresas na 
escalação do Palmeiras para o due-
lo de quinta-feira, diante do Gua-
rani, no Allianz Parque, Dudu vai 
completar seu 300º jogo pelo clube. 
Já são cinco anos com a camisa al-
viverde. Ele é o jogador com mais 
partidas no elenco. Não é pouca 
coisa, como destacou o atacante em 
entrevista coletiva nesta terça.

“É bem difícil (ficar cinco 
anos). Muitos jogadores saem. O 
último jogador que completou 300 
jogos foi 15 anos atrás. É muito 
raro, e eu vou ter oportunidade 
de completar na quinta-feira, se 
o Luxemburgo me escalar. Estou 
muito feliz por completar essa 
marca. Tenho contrato longo e 
espero completar 400, 500. Aí, se 
o Palmeiras quiser renovar, vai 
para 600”, afirmou o atacante 
que deve voltar ao time depois de 
ter cumprido suspensão contra o 
Mirassol.

O feito é mesmo raro. Na his-
tória recente do clube, apenas o 
goleiro Sérgio (2005) e os volantes 

Cesar Sampaio e Galeano (2000) 
ultrapassaram a marca de 300 
partidas.

A chegada de Dudu coincide 
com um período de grandes con-
quistas do clube. Desde 2015, o ca-
misa 7 soma dois títulos do Campe-
onato Brasileiro (2016 e 2018) e um 
da Copa do Brasil (2015). Por outro 
lado, a equipe amargou uma tem-
porada sem títulos no ano passado, 
mesmo com grandes investimentos 
na formação do elenco.

“De 2015 para cá, eu me con-
sidero um jogador importante na 
história do Palmeiras. Todos falam 
que, a partir da minha contratação, 
a história do Palmeiras começou a 
ser bonita. O período tem sido im-
portante para minha história tam-
bém”, disse o autor de 69 gols e 76 
assistências pelo Palmeiras.

O atacante reconhece que um 
novo ciclo está começando com a 
chegada de Luxemburgo. O estilo 
de jogo mudou, com variações ofen-
sivas, mas as atuações ainda são 
irregulares. Dudu avalia que os 
seis jogos do Campeonato Paulista 

ainda não foram suficientes para o 
time estar totalmente entrosado.

“Ainda está bem no começo. O 
Luxemburgo está criando ainda 
uma filosofia, de quando perder a 
bola, recuperar o mais rápido pos-
sível. A gente está tentando assi-
milar isso o mais rápido possível. 
Com o decorrer da competição, a 
gente vai estar mais adaptado ao 
estilo de jogo dele”, avalia.

O atacante aprovou a adoção do 
gramado sintético no estádio pal-
meirense. “Sempre gostei de jogar 
no campo do Athletico. O gramado 
deixa o jogo rápido. Para a gente 
na frente é bom, não é muito bom 
para nossos zagueiros (risos). Além 
disso, nós vamos poder jogar mais 
vezes no nosso campo”, disse o 
atacante, referindo-se à agenda de 
shows no estádio e à recuperação 
do gramado.

Além do retorno de Dudu, o vo-
lante Bruno Henrique também de-
verá ser titular. O volante Gabriel 
Menino deve ser improvisado na 
lateral direita, pois Marcos Rocha 
e Mayke estão machucados. Atacante Dudu é um dos principais atletas do time alviverde, além de ser o capitão

Dudu celebra marca de 300 jogos pelo 
Palmeiras e quer mais: “Espero 400, 500”
Já são cinco anos com a camisa alviverde. O camisa 7 palmeirense é o jogador com mais partidas no elenco. Atacante 
também comentou que um novo ciclo está começando com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras

Comemoração

Renato Grizzi

Visto como “segunda casa” 
do Santos, o Pacaembu voltará 
a receber uma partida do clube 
como mandante após quase nove 
meses, uma ausência incomum 
em anos recentes. Nesta quarta-
-feira (19), o clube iniciou a venda 
de ingressos para o clássico com o 
Palmeiras, agendado para 29 de 
fevereiro, a partir das 16 horas, 
válido pela oitava rodada do Cam-
peonato Paulista e que marcará o 
retorno do clube ao estádio paulis-
tano em 2020.

O duelo estava inicialmente 
agendado para a Vila Belmiro, 
mas o Santos optou por alterar o 
local de realização em busca de 
uma arrecadação maior, além da 
reaproximação com o torcedor da 
capital paulista, que não vê o time 
atuar no estádio desde 6 de junho 
de 2019. Naquela noite, o Santos 
perdeu por 2 a 1 para o Atlético-

-MG, sendo eliminado nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. E, aten-
dendo a pedido do então técnico 
Jorge Sampaoli, mandou todas as 
outras partidas da temporada na 
Vila Belmiro.

Essa decisão representou uma 
“quebra de promessa” do presi-
dente José Carlos Peres. Em sua 
campanha vitoriosa na eleição 
realizada em dezembro de 2017, o 
dirigente, com forte base de apoio 
em São Paulo, prometeu que o 
time mandaria metade dos seus 
jogos na capital.

No ano passado, o Santos dis-
putou 11 partidas como mandante 
no Pacaembu - uma delas com os 
portões fechados por punição im-
posta pela Conmebol - e outros 21 
na Vila. Já em 2018, foram 12 jo-
gos no estádio paulistano e outros 
21 na Baixada. Agora, em 2020, 
o time realizou os três primeiros 

jogos da temporada na Vila, mas 
fará o quarto no Pacaembu.

No mandato de Peres, essa 
será a quinta vez que o clássico 

ocorrerá no Pacaembu, ainda que 
nem todas com mando santista. 
Foram três jogos em 2018, sendo 
eles as semifinais do Paulistão e 

um duelo pelo Brasileirão. E um 
quarto ainda na Série A de 2019, 
com goleada de 4 a 0 do Palmeiras, 
o mandante daquela partida.

A mudança do local do clássico 
entre Santos e Palmeiras foi pos-
sível por outra alteração na tabe-
la do Paulistão. Afinal, a partida 
entre Corinthians e Santo André, 
antes agendada para 29 de feve-
reiro em Itaquera, foi antecipada 
para o dia 26, por solicitação da 
TV Globo. 

Isso foi fundamental para a 
remarcação do confronto no Paca-
embu, pois as autoridades de se-
gurança pública costumam vetar 
a realização de duas partidas de 
times grandes paulistas em São 
Paulo na mesma data.

O clube paulista se prepara pa-
ra uma sequência decisiva na tem-
porada. Torcedores já questionam 
a presença de Jesualdo no clube.

Santos mudou o local da partida visando maior arrecadação no Pacaembu, em SP

Santos leva clássico para o Pacaembu e volta
ao estádio paulistano após quase nove meses

Decisão

Beraldo Leal / Wikimedia Commons
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A Prefeitura de São Paulo re-
publicou nesta quarta-feira (19), 
no Diário Oficial, o edital de con-
cessão do Complexo Interlagos. 
O pacote inclui o autódromo José 
Carlos Pace e o kartódromo Ayrton 
Senna. O intuito da administração 
municipal é ceder o espaço para a 
iniciativa privada pelo período de 
35 anos. Os interessados deverão 
apresentar as propostas até o dia 
27 de março.

O conteúdo passou por algumas 

alterações no texto após sugestões 
do Tribunal de Contas do Municí-
pio (TCM). O órgão indicou o acrés-
cimo de requisitos como a limitação 
do número máximo de empresas 
para participar em consórcio na 
licitação, melhoria nos critérios de 
penalidade contratual, dispositivo 
de transparência no processo de 
desestatização e maior participa-
ção da Prefeitura em pesquisas 
de satisfação dos usuários sobre o 
Complexo Interlagos.

Pelas regras do edital, o vence-
dor será o responsável pela gestão, 
manutenção e reforma da área de 
900 mil metros quadrados do com-
plexo. Ao longo dos 35 anos de con-
cessão, a Prefeitura de São Paulo 
prevê arrecadar aproximadamente 
R$ 1 bilhão com Interlagos com 
recursos vindos do pagamento da 
outorga, investimentos, pagamen-
to de impostos e desoneração do 
orçamento municipal da cidade de 
Sâo Paulo.

A Polícia de Segurança Públi-
ca (PSP) de Portugal já identificou 
parte dos torcedores suspeitos 
de proferirem insultos racistas 
contra o atacante malinês Mou-
ssa Marega, do Porto, no último 
domingo (16), contra o Vitória de 
Guimarães, pelo Campeonato Por-
tuguês.

Conforme revelado na segun-
da-feira por um porta-voz da PSP 
à estação de rádio portuguesa 
TSF, vários suspeitos foram iden-
tificados graças às câmeras de se-
gurança.

Na última rodada do Campeo-
nato Português, o atacante decidiu 
deixar o campo aos 24 minutos do 
segundo tempo por conta dos cons-
tantes insultos racistas que vinha 
recebendo da torcida do Vitória de 
Guimarães. Oito minutos antes, 
ele havia marcado o gol que deu a 
vitória ao Porto por 2 a 1. O atleta 
ainda questionou o cartão amare-
lo que levou por protestar contra o 
racismo sofrido.

Na segunda, o presidente dos 
Dragões, Jorge Nuno Pinto da 

Costa, pediu, durante conversa 
com jornalistas, que os culpados 
sejam “punidos exemplarmen-
te para que não se repitam”. Ele 
também explicou que, na sua opi-
nião, “mais do que racismo, era 
um teste de estupidez”.

Para Pinto da Costa, historica-

mente, “o futebol serviu para ga-
rantir que não houvesse racismo” 
e lembrou como quando criança 
os ídolos do Porto eram “jogado-
res de cor”. “É evidente que foi 
lamentável”, disse o presidente se 
referindo aos insultos sofridos pelo 
atacante malinês.

Atacante do Porto foi insultado por torcedores durante jogo com Vitória de Guimarães

Edital de concessão do autódromo 
de Interlagos é republicado

Polícia identifica torcedores que 
fizeram insultos racistas a Marega

Prefeitura de São Paulo prevê arrecadar quase R$ 1 bilhão com o 
autódromo de Interlagos com recursos vindos do pagamento da outorga

Medida

Atitude

José Cordeiro / SPTuris

Sport Images / Getty

Interessados deverão apresentar
as propostas até o dia 27 de março

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AFONSO BEZERRA I GERACAO DE ENERGIA SPE S.A, CNPJ: 33.511.218/0001-

60, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-138470/TEC/
LI-0102, com prazo de validade até 29 outubro de 2023, em favor do empreendimento 
Usina de Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra I, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AFONSO BEZERRA II GERACAO DE ENERGIA SPE S.A, CNPJ: 33.511.255/0001-

78,  torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-138471/TEC/LI-0103, 
com prazo de validade até 29 outubro de 2023, em favor do empreendimento Usina de 
Energia Eólica Elétrica Afonso Bezerra II, para a atividade de geração de energia elétrica 
de matriz eólica, localizada na zona rural dos municípios de Macau e Afonso Bezerra/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AFONSO BEZERRA III GERACAO DE ENERGIA SPE S.A, CNPJ: 33.511.325/0001-

98,  torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-138475/TEC/LI-0105, 
com prazo de validade até 29 outubro de 2023, em favor do empreendimento Usina de 
Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra III, para a atividade de geração de energia 
elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de Afonso Bezerra/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
AFONSO BEZERRA IV GERACAO DE ENERGIA SPE S.A., CNPJ: 33.511.347/0001-

58, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-138473/TEC/LI-0104, 
com prazo de validade até 29 outubro de 2023, em favor do empreendimento Usina de 
Energia Eólica Elétrica (UEE) Afonso Bezerra IV, para a atividade de geração de energia 
elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural do município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS, CNPJ: 04.567.761/0001-80 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a ativida-
de de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na AVENIDA CARMELITA 
MONTEIRO, 6 CENTRO CEP: 59.375-000 no Município de CRUZETA/RN.

ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS
Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
EOLICA ANGICOS I GERACAO DE ENERGIAS SPE S.A, CNPJ: 33.511.173/0001-

23, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-145650/TEC/LI-0127, 
com prazo de validade até 07 novembro de 2023, em favor do empreendimento Usina 
Eólico-Elétrica Angicos I, para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, 
localizada na zona rural do município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
EOLICA ANGICOS II GERACAO DE ENERGIAS SPE S.A, CNPJ: 33.511.191/0001-

05, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação Nº 2019-145645/TEC/LI-0126, 
com prazo de validade até 07 novembro de 2023, em favor do empreendimento Usina 
Eólico-Elétrica Angicos II, para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica, 
localizada na zona rural do município de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu 
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
DELÍCIAS DO CAJU INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 

09.430.521/0001-53, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 18/02/2022, em favor da atividade de Industriali-
zação e beneficiamento da castanha, localizada na Vila Rio Grande do Norte, Nº 12, Centro, 
Serra do Mel - RN.

EUZÉBIO CELESTINO DANTAS
Representante Legal

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÕES
LICENÇA AMBIENTAL

E. AZEVEDO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, inscrita no 
CPF/CNPJ: 03.802.286.0001-17,  torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que 
requereu à SEMURB em 19/02/2020, através do Processo Administrativo N° 036392/2019-75,  a 
Licença Ambiental de Instalação para o funcionamento de um (a) GALERIA DE LOJAS (LAGOA 
MALL), com área construída de 2.197,41 m², em um terreno de 2.605,31 m², situado na RUA : 
FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA S/N - LAGOA NOVA - NATAL/RN CEP: 59063-370, fican-
do estabelecido um prazo de 05 ( cinco) dias de solicitação de quaisquer esclarecimentos.   
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O ABC é campeão da Copa Ci-
dade do Natal. O time alvinegro 
empatou com América por 2 a 2 
nesta quarta-feira (19), no estádio 
Frasqueirão, e venceu o 1º turno do 
Campeonato Potiguar 2020. 

Com a vitória, a equipe treina-
da por Francisco Diá segue invicto 
nos “Clássico-Rei” em 2020 – são 
duas vitórias e o empate desta 
quarta. 

Por ter terminado como líder a 
primeira fase, o ABC tinha a van-
tagem do empate na decisão do pri-
meiro turno. O resultado garantiu 
a vaga do alvinegro na decisão do 
Campeonato Potiguar 2020, mas 
pode levar o título se também ven-
cer o segundo turno. Além disso, o 
time já garantiu vagas para a Copa 
do Brasil, Série D e da seletiva da 
Copa do Nordeste de 2021.

Antes do início da partida, uma 
verdadeira operação de guerra 
aconteceu nos arredores do Fras-
queirão. 640 policiais militares 

foram deslocados para impedir 
confrontos entre as torcidas do 
ABC e do América. Para chegar ao 
estádio, a torcida visitante teve que 
passar por uma área isolada por 
tapumes de ferro, instalados pela 
administração do estádio.

O América abriu o placar aos 
29 do primeiro tempo. Após uma 
falha do zagueiro abecedista Vi-
nícius Leandro, o atacante Tiago 
Orobó chuta a bola por cima do go-
leiro Rafael, silenciando a torcida 
dona de casa. 

Aos 44 minutos, o ABC chega 
ao empate. O atacante João Paulo 
cruza do lado esquerdo, Jaílson re-
cebe, chuta forte no canto direito. 
Sem chances para o goleiro Ewer-
ton.

O segundo tempo começou ace-
lerado. Ainda no primeiro minuto, 
o atacante Lelê recebe na entrada 
da área e chuta no canto esquerdo 
do goleiro Rafael, marcando o se-
gundo gol para o time americano. 

Aos 40 do segundo tempo, o 
Paulo Sérgio recebe pelo lado es-
querdo, finaliza bem e marca um 
lindo gol para o ABC. A partida 
marcava a estreia dele coma cami-
sa alvinegra.

Com empate, a equipe de Fran-
cisco Diá passou a segurar a bola, 
freando o ímpeto americano.

Com o apito final do juiz Wag-
ner Reway (PB), a torcida alvine-
gra pôde comemorar o primeiro 
título da temporada. O único senão 
da final do primeiro turno foi o pu-
blico no estádio. Mesmo com o forte 
esquema de segurança no entorno 
do Frasqueirão, apenas 4.484 mil 
pessoas prestigiaram o título.

O autor do gol do título, Paulo 
Sérgio, reclamou muito da postu-
ra do time americano no segundo 
tempo. “Eu tive um pequeno es-
paço, preparei e esperei o goleiro 
‘jogar a luva’. Eu só queria uma 
chance para fazer a alegria da tor-
cida, e consegui”, comemorou.

Com o título do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2020, após o empate de 2 a 2 com o América, o ABC já garantiu vagas para a Copa do Brasil, Série D e da seletiva da Copa do Nordeste de 2021

ABC Jogando em casa e com gol do 
estreante Paulo Sérgio, para um público 
de pouco de quatro mil torcedores no 
Frasqueirão, o time alvinegro obteve 
o título do primeiro turno do Potiguar 2020

José Aldenir/AgoraRN

Campeão da Copa Cidade do Natal


