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Conheça mulheres 
que inspiram

Freitas cobra plano 
para melhorar orla

IBGE lança seleção 
para Censo 2020

Concidade marca 
reunião para quarta

Reportagem especial
mostra quatro mulheres
que são protagonistas
das próprias histórias

Pré-candidato do PCdoB à 
Prefeitura do Natal, auditor 
fiscal Fernando Freitas diz que 
orla atual é “vergonhosa”

Com vagas no RN, inscrições 
vão até próximo 24 de março, 
e as remunerações variam 
entre R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil

Junto com os demais 
conselhos, órgão vai analisar 
proposta para Plano Diretor 
apresentada pela Semurb
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Uma data marcada por inúmeras 
lutas femininas em busca de direitos 
–- tanto sociais quanto trabalhistas 
– iguais para todos os gêneros: neste 
domingo, 8 de março, é comemorado 
o Dia Internacional da Mulher.

Oficializada pela ONU na déca-
da de 1970, a data marca uma refle-
xão sobre preconceitos e estereótipos 
que precisam ficar no passado. An-
tes, mulheres não votavam e eram 
privadas de conhecimento, emprego 
e independência financeira. Recente-
mente, a narrativa mudou e as mu-
lheres se tornaram livres para traçar 
os próprios caminhos.

O Agora RN conversou com qua-
tro potiguares que se esforçaram 
para conquistar um espaço na so-
ciedade. Mesmo com histórias dife-
rentes, elas se encontram em pontos 
de semelhanças incontestáveis. São 
mulheres que inspiram as pessoas 
próximas com atitudes concretas e 
que ainda são capazes de mover o 
mundo com ideias inovadoras.

Joyce Cavalcante é um exemplo 
de dedicação. Formada em enge-
nharia de materiais pela UFRN, a 
jovem de 24 anos já visitou 21 países 
graças à educação. Ela participou de 
um programa que proporcionou uma 
bolsa de estudos na Hungria.

Em um ano e meio, Joyce de-
senvolveu pesquisas nas áreas de 
química e biotecnologia. “Trabalhei 
em laboratórios incríveis. Nos dias 
livres, coloquei uma mochila nas cos-
tas e fui conhecer outros países da 
Europa. Conheci a Romênia, Fran-
ça, Inglaterra... vivenciei culturas 
diferentes e assim consegui entender 
mais sobre a nossa realidade”.

Agora, a estudante está termi-
nando o mestrado com um projeto 
que vai utilizar materiais sustentá-
veis para conter a poluição nos rios 
e oceanos. “O projeto chamou a aten-
ção de pesquisadores de fora e por 
isso fui convidada para fazer dou-
torado na Kaust, universidade da 
Arábia Saudita. É mais uma prova 
torado na Kaust, universidade da 
Arábia Saudita. É mais uma prova 
torado na Kaust, universidade da 

de que a ciência é importante e ajuda 
a sociedade a evoluir. Estou feliz com 
a oportunidade”, celebrou.

Já a história de Monalisa de Oli-
veira é um pouco diferente. A jovem, 
também de 24 anos, precisou come-
çar a trabalhar cedo, antes dos 18. 
Aos 21, passava a semana toda na 
casa de uma família, onde trabalha-
va como empregada doméstica. “Fui 
honesta e dedicada durante o perío-

do de faxinas. Mas não estava feliz 
porque sempre tive outro sonho”.

Focada, Monalisa guardou di-
nheiro e conseguiu realizar seu 
maior desejo. “Abri minha loja de 
roupas e já sou considerada empre-
endedora. Foi difícil, mas esse era 
meu maior objetivo”. Aberta há mais 
de um ano, a loja conquistou mais de 

5 mil seguidores no Instagram, uma 
clientela fiel.

“Estou garantindo meu espaço 
no mercado. Não existe nada mais 
gratificante para mim do que ter 
peças exclusivas e ver os sorrisos 
sinceros das clientes vestindo as rou-
pas que eu vendo. Exaltar a beleza 
de cada mulher que passa pela loja 

é o motivo principal da minha luta”, 
contou Monalisa.

Denise Figueiredo tem 44 anos, é 
casada e tem um filho. A maquiagem 
que sempre usa contrasta com o uni-
forme de bombeiro. Atualmente ela 
é a chefe do centro superior de for-
mação e aperfeiçoamento do Corpo 
de Bombeiros Militar (CBMRN) e foi 
a primeira oficial mulher a assumir 
uma posição de comando na corpo-
ração estadual. Há 19 anos seguindo 
a carreira, a major Denise carrega 
diversas lições de responsabilidade.

Em um ambiente majoritaria-
mente masculino, o maior desafio foi 
alcançar respeito. “Tudo que vem pa-
ra mudar uma cultura estabelecida 
é natural que haja resistência. Mas 
vejo espaço para todos”, afirmou.

Denise almeja transmitir perse-
verança. “Mesmo frente a dificulda-
des reais, não podemos desistir dos 
nossos propósitos. Além disso, de 
forma ética e leal, é necessário trans-
por os obstáculos que aparecem nos 
nossos caminhos. Um a um”, disse.

Janaína de Lima coleciona al-
guns momentos de dor. O primeiro 
foi logo no início da vida: ela nasceu 
no corpo errado. Biologicamente, era 
do sexo masculino, mas se identifica-
va com o gênero feminino. Entender 
que era uma mulher transexual foi 
um obstáculo para a jovem, que en-
frentou preceitos e paradigmas para 
alcançar a liberdade de ser quem é. 
“Sempre enfrentamos barreiras e 
não estamos inseridas na sociedade 
com igualdade”, lamentou.

Hoje, aos 27 anos, Janaína pode 
se considerar uma vencedora. Ela foi 
a primeira mulher trans a se formar 
em jornalismo pela UFRN e está 
cursando mestrado em estudos da 
mídia, com um projeto que investi-
ga a violação dos direitos humanos 
em veículos de comunicação. “Mas 
quando comecei a trabalhar como 
jornalista, por exemplo, eu precisa-
va reafirmar sempre que realmente 
era uma profissional. As pessoas não 
acreditavam que uma mulher trans 
ocupava um espaço de emprego for-
mal”, contou Janaína.

A superação diária da jovem 
ganhou mais um capítulo no ano 
passado. Ela foi a primeira mulher 
trans a se tornar gestora pública no 
estado ao assumir o cargo de coorde-
nadora de diversidade sexual e de 
gênero da Secretaria das Mulheres, 
da Juventude, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos do RN (SEM-
JIDH). “Estamos avançando, quero 
transformar a nossa realidade. As 
violências que sofri como transexual 
viraram minhas bandeiras de luta”, 
afirmou. Como dizia Simone de Be-
auvoir, filósofa francesa, escritora e 
ícone feminista, uma das preferidas 
de Janaína: “Ninguém nasce mu-
lher: torna-se mulher”.

Mulheres potiguares e inspiradoras 
bem debaixo do seu nariz

Conheça quatro 
mulheres da vida real 
que são protagonistas 
das próprias histórias

Denise Figueiredo - Primeira oficial mulher a assumir um cargo de 
comando no Corpo de Bombeiros do RN

Janaína de Lima - Primeira mulher trans a se formar em jornalismo no RN 
e primeira trans a assumir cargo público no Governo do Estado

Joyce Cavalcante - Estudou na Hungria e agora
vai iniciar pesquisas na Arábia Saudita

Monalisa de Oliveira - Trabalhou como empregada
doméstica e agora tem uma loja de roupas em Natal

DE MARÇO

Inframerica continua 
no aeroporto até nova 
concessão ser realizada

São Gonçalo 06 e 07

Alegando prejuízos, consórcio decidiu abrir mão da administração do 
Aeroporto Aluízio Alves. De 2015 para 2019, número de passageiros 
caiu mais de 9%. Entidades reagem ao anúncio e cobram solução

Base de Fátima na 
ALRN vai comandar 
comissão da reforma

Setor de água 
mineral movimenta
R$ 350 mi por ano

Brasil já tem oito 
casos confirmados 
de coronavírus

Em protesto contra descumprimento 
de suposto acordo, oposição não 
indicou membros para integrar 
comissão que vai discutir texto

80% dos habitantes da Grande 
Natal consomem produto. São 70 
milhões de litros de água mineral 
engarrafados mensalmente

São 6 casos em São Paulo, 1 no Rio 
de Janeiro e outro no Espírito Santo. 
No Rio Grande do Norte, há quatro 
casos suspeitos até o momento

Previdência 03 Indústria 05 Saúde 05

Futebol 14

Faltou fôlego 16

Tite convoca 
Seleção hoje
para Eliminatórias

São Paulo perde 
na estreia da 
Libertadores

Treinador, que tem 78% 
de aproveitamento, inicia 
preparação para a Copa do 
Mundo do Catar de 2022

Últimos brasileiros a 
entrarem em campo na 
primeira rodada foram 
derrotados na altitude

ABC DÁ ADEUS À COPA DO BRASIL

Equipe potiguar perde 
gol inacreditável e 
acabada eliminada pelo 
Vasco no Maracanã, em 
duelo pela Copa do Brasil
Pág. 16
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Política tem dessas coisas. 
Se não deu certo, pelo menos 
alguém tentou. E o dinheiro 
que escoa pelo ralo é sempre do 
contribuinte, do povo.

O movimento do grupo 
Inframérica de devolver ao 
governo federal o Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante, 
primeiro terminal privado do 
País, leiloado em 2011, ao que 
parece, não tem volta. Já foi 
comunicada formalmente à Anac.

A empresa, que administra 
também o filé mignon do 
Aeroporto de Brasília, não 
quer sair de mãos abanando, 
já que entrará com pedido de 
indenização, estribada na Lei 
13.448, de 2017, que trata da 
devolução amigável de concessões 
e de sua posterior relicitação.

A Inframérica calcula já ter 
investido cerca de R$ 700 milhões 
em infraestrutura, sem atualização 
monetária, o que manda essa conta 
lá para as alturas.

Quem acompanha essa 
situação desde lá atrás, quando 
uma batalha épica pelas 
desapropriações de terra foi 
desencadeada, sabe do que se 
trata.

Vamos relembrar: a 
construção da pista pelas Forças 
Armadas; a megalomania 
de um projeto modular que 
previa, no futuro, muito mais 

do que o que movimenta hoje o 
Aeroporto de Cumbica, em São 
Paulo; o ex-deputado Henrique 
Eduardo Alves sendo saudado 
como um herói por um executivo 
da Inframérica por ocasião da 
inauguração, em maio de 2014.

Precisa mais?
Como o estádio Arena das 

Dunas, construído sobre os 
escombros de um Machadão 
recém-reformado, o aeroporto 
internacional que, para os de 
fora, leva o nome de Natal, foi 
o motor de um crescimento sem 
precedentes no município de São 
Gonçalo do Amarante e objeto 
de uma Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE), que, como 
tudo o mais, só fez sair de mentes 
delirantes nos últimos anos 
melancólicos do governo da ex-
presidente Dilma Rousseff.

Agora, a desculpa da 
Inframérica para passar o ponto, 
sem o ônus dos prejuízos, como 
geralmente acontece quando a 
iniciativa privada se mete numa 
empreitada, tem o cheiro de 
chantagem, mas também o forte 

odor de uma tragédia anunciada.
Alega a empresa que os 

estudos de viabilidade do 
aeroporto à época do leilão 
previam um movimento de 4,3 
milhões de passageiros em 2019 
e não a demanda atual de 2,3 
milhões. Mais, por questões 
regulatórias: as tarifas de 
embarque ficaram defasadas e 
hoje são 35% inferiores às dos 
aeroportos da segunda e da 
terceira rodadas de concessões, 
que foram licitados em 2012 e 
em 2013.

Finalmente, alega a 
Inframérica, a torre de controle em 
Natal é a única operada por uma 
concessionária, mas tem tarifas 
de navegação aérea que equivalem 
a um quarto do valor praticado 
pelas torres da Infraero ou do 
Decea, vinculado à Aeronáutica.

Sempre se soube, muito antes 
da construção do aeroporto, 
que terminais dessa magnitude 
só progridem em ambientes de 
desenvolvimento econômico. 
Do contrário, transmutam-se 
em elefantes brancos. Difíceis 
de negociar, tendo em vista a 
atual realidade dos usuários 
dessas estruturas, que são as 
companhias aéreas.

Viver no mundo da fantasia 
acaba nisso mesmo. 

Num despertar repentino, 
como aqueles que se seguem aos 
pesadelos.

Quem quer?

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Queridos irmãos e irmãs!
 “Deus criou o ser humano como homem e mu-

lher, e ambos segundo a sua imagem. Só do modo de 
ser próprio do homem e da mulher, desenvolvidos em sua 
Q
ser próprio do homem e da mulher, desenvolvidos em sua 
Q
pureza, resulta a maior similaridade possível com Deus e 
a maior permeação de toda vida terrena pela vida divina” 
(Santa Teresa Benedita da Cruz - Edith Stein).

Neste domingo, dia 8 de março, celebramos o Dia Inter-
nacional da Mulher. Um dia especial para comemorarmos 
a ternura, o carinho e a força da mulher. Criada à imagem 
e semelhança de Deus, ela é, como o homem, chamada 
à comunhão com o Criador e à colaboração na obra da 
criação. Hoje, nossos louvores ao bom Deus por ter im-
presso no ser humano o reflexo de sua bondade e ternura, 
e sobretudo, com a criação da mulher, manifestar que a 
doação da vida é milagre contínuo do seu infinito amor.

A mulher, especialmente com o pontificado de Francisco, 
é assumida como lugar teológico, isto é, “a Igreja não pode ser 
ela mesma sem a mulher e o seu papel. A mulher para a Igreja 
é imprescindível. É necessário trabalhar mais para fazer uma 
ela mesma sem a mulher e o seu papel. A mulher para a Igreja 
é imprescindível. É necessário trabalhar mais para fazer uma 
ela mesma sem a mulher e o seu papel. A mulher para a Igreja 

profunda teologia da mulher” (Papa Francisco. Entrevista a 
Antonio Spadaro. Revista La Civiltà Cattolica, nº 3918. 19 de 
setembro de 2013). O Papa atualiza a mensagem dos padres 
conciliares quando, no dia 8 de dezembro de 1965, afirmaram: 
“Chegou a hora, a hora chegou, em que a vocação da mulher se 
completa na totalidade, a hora em que a mulher adquire influ-
ência na sociedade, uma irradiação, um poder que até agora não 
tinha atingido” (Concílio Vaticano II. Mensagem às mulheres).

Neste dia de comemoração e festejos à mulher, somos 
chamados a reconhecer o amor de Deus presente em tantas 
mulheres que foram importantes na nossa vida: mãe, esposa, 
irmã. Mas, também aquelas que são exemplos de consagração 
ao Reino pela vida religiosa, as catequistas, as legionárias, as 
zeladoras, as agentes de pastoral, as consagradas nas comuni-
dades de vida e de aliança. Todas elas inspirada n’Aquela que 
acreditou na graça libertadora de Deus, a Virgem Maria, modelo 
de mulher, esposa e mãe. Roguemos a Deus para que o exemplo 
de Maria, dócil ao Espírito Santo e mulher forte na fé, ilumine as de Maria, dócil ao Espírito Santo e mulher forte na fé, ilumine as de Maria, dócil ao Espírito Santo e mulher forte na fé, ilumine
mulheres e as fortaleça na caminhada do Reino de Deus.

Na história, quantas mulheres se destacaram, no mun-
do bíblico, na vida da Igreja. Reconheçamos que a purifica-
ção da memória nos leva a declarar, novamente com Santa 
Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), que na Revelação 
divina não há nenhuma base para apoiar a submissão da 
mulher. E mais, com o Concilio reafirmamos: chegou a 
hora de louvar a mulher, de reconhecer o seu importante e 
imprescindível papel na sociedade e na Igreja, e pedir que 
converta nossos corações para que nunca mais tratemos 
a mulher como objeto ou só lhe demos valor quando nos 
serve, mas que vejamos nela a complementariedade não 
só querida por Deus mas por Ele dada como dom para a 
real edificação do Reino e para o bem e o crescimento da 
sociedade e da Igreja.

Dia Internacional da Mulher

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
AMEAÇAS

A presidente do Sindicato dos 
Servidores da Administração Direta do 
Governo do Estado, Janeayre Souto, 
afirma que está recebendo ameaças 
por causa de sua atuação contra a 
proposta de reforma da Previdência 
Estadual. Ela não detalha, contudo, o 
teor das mensagens das quais diz estar 
sendo vítima.

É O ÚLTIMO
Em Natal, apenas um vereador 

até agora decidiu não ser candidato 
à reeleição este ano. Trata-se do 
experiente Franklin Capistrano 
(PSB), que está no 7º mandato na 
Câmara Municipal. Segundo sua 
assessoria, é o último.

DE SAÍDA
O governo brasileiro informou 

nesta quinta-feira, em portarias 
publicadas no Diário Oficial, a 
remoção de quatro diplomatas e 11 
funcionários brasileiros da Venezuela. 
O processo de retirada total ainda 
pode demorar em torno de dois 
meses, mas os diplomatas e demais 
representantes do Brasil em Caracas 
receberam a confirmação de sua 

Na avaliação do ministro da Economia, Paulo Na avaliação do ministro da Economia, Paulo NGuedes, o último resultado do Produto Interno NGuedes, o último resultado do Produto Interno NBruto (PIB, soma dos bens e dos serviços NBruto (PIB, soma dos bens e dos serviços N
produzidos no país) mostra que a economia brasileira 
está “reacelerando”. Segundo ele, na comparação 
trimestre a trimestre é possível observar que a expansão 
da produção de bens e serviços foi aumentando ao longo 
de 2019. O PIB fechou o ano passado com crescimento de 
1,1% frente a 2018. “A economia, que estava a 0,7% [no 
primeiro trimestre de 2019], foi reacelerando ao longo 
do ano e terminou o ano já rodando a quase 2%”, disse o 
ministro ao analisar os números.

Reacelerando

remoção na última quarta-feira.

VALE A PENA
A declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física 2020 é obrigatória 
apenas para quem ganhou R$ 
28.559,70 no ano passado. Mas vale 
a pena ser entregue para a Receita 
Federal mesmo que a renda anual 
não tenha atingido esse patamar. É 
Federal mesmo que a renda anual 
não tenha atingido esse patamar. É 
Federal mesmo que a renda anual 

possível obter restituição de valores 
descontados no contracheque. Além 
disso, a declaração serve como 

um comprovante na hora de pedir 
empréstimo.

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
A proposta de reforma da 

Previdência Municipal, cujos termos 
ainda são analisados pelo prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, deve sugerir 
ainda são analisados pelo prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, deve sugerir 
ainda são analisados pelo prefeito 

mudanças apenas nas alíquotas 
de contribuição dos servidores. O 
Município, assim como o Estado, tem 
até 31 de julho para se adequar às 
novas normais federais.

Dom Jaime Vieira Rocha  Dom Jaime Vieira Rocha  Dom Jaime Vieira Rocha ►  Arcebispo de Natal
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO-LI

VOLTALIA ENERIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do 
passeio, nº 78, 14º, 15º, 16º andares, cento Rio de Janeiro/RJ torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação- LI para 
Usina Eólica EOL Ventos de Vila Mato Grosso I, com 58,905 MW de potência  total instalada, a ser 
localizado na zona rural, Vila Mato Grosso, município de Serra do Mel/RN.

Robert David Klein
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Lomacon Locação e Construção LTDA, 03.354.650-0001/23, torna público que está re-
querendo ao instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Operação (LO) para o transporte de produtos perigosos para Central 
Eólica Santa Rosa Mundo Novo I, II, III, IV e V e instalada nos municípios de São Tomé. Cerro 
Corá e Lajes.

Marília Silva Ribeiro
Sócio-Diretora

O Conselho da Cidade do Natal 
(Concidade), órgão formado por 52 
membros de entidades representa-
tivas da sociedade natalense, mar-
cou para a próxima quarta-feira 
(11) a reunião ampla que vai discu-
tir a minuta do novo Plano Diretor 
de Natal. Além do Concidade, par-
ticipam representantes de outros 
cinco conselhos.

Na ocasião, o Concidade e os 
demais conselhos (que funcionam 
como câmaras temáticas do conse-
lho maior) vão votar sugestões de 
mudanças no texto que foi apre-
sentado pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) no mês passado.

Nesta quinta-feira (5), os con-
selhos se reuniram para votar um 
possível adiamento do prazo, já 
que um grupo de entidades queria 
mais 30 dias para analisar o texto. 
No entanto, por 36 votos a 17, os 
membros decidiram manter a reu-

nião na semana que vem. A partir 
de agora, começa a contar o prazo 
para que os conselhos, incluindo o  
Concidade, apresentem propostas 
de alterações na minuta para se-
rem examinadas no dia 11.

O vice-presidente do Concidade, 
Albert Josuá Neto, explica que o co-
legiado vai estudar na quarta-feira 
o texto que foi apresentado pela 
Semurb e pode sugerir algumas 
modificações na minuta. Depois 
disso, ainda no dia 11, a proposta 
retorna para a secretaria, que pode 
acatar ou não as alterações. “Eles 
vão verificar o que é compatível ou 
não”, afirmou ao Agora RN.

Depois de ser analisado pela 
Semurb, o texto retornará para o 
Concidade, que vai realizar uma 
conferência para finalizar a propos-
ta e enviá-la para a Câmara Muni-
cipal. A expectativa do vice-presi-
dente do colegiado (o presidente de 
fato é o prefeito Álvaro Dias) é que 
dente do colegiado (o presidente de 
fato é o prefeito Álvaro Dias) é que 
dente do colegiado (o presidente de 

a conferência final seja realizada 
nos dias 2, 3 e 4 de abril.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT), que participou da reunião 
do Concidade nesta quinta-feira, 
protestou contra a decisão. Se-
gundo ela, a minuta apresentada 
pela Semurb exige mais tempo de 

análise. “Em uma reunião onde os 
conselheiros não tiveram direito 
a se manifestar de forma plena, a 
Prefeitura usou da força da máqui-
na para não ampliar o prazo e não 
debater o Plano Diretor de forma 
consistente”, afirmou.

Segundo a parlamentar, “o que 

aconteceu na reunião do Concidade 
reforça a certeza de que o compromis-
so da Prefeitura é a entrega da cidade 
para os empresários do setor imobili-
ário e da construção civil”. “Querem 
vender nosso patrimônio natural e 
social”, argumentou a petista.

A minuta do novo Plano Di-
retor de Natal, apresentada pela 
Semurb no dia 20 de fevereiro 
após um ano de discussões com a 
sociedade em 30 reuniões públicas, 
propõe a eliminação de várias res-
trições a construções na cidade.

Entre as sugestões, está a ele-
vação do gabarito de construções 
para até 100 metros, o aumento do 
coeficiente de aproveitamento de 
terrenos e o fim da área não edifi-
cante de Ponta Negra, na Zona Sul 
da cidade. Além disso, a minuta 
apresentada pela Semurb prevê a 
eliminação das restrições existen-
tes para a construção no entorno 
do Parque das Dunas.

Prefeito Álvaro Dias durante apresentação da minuta do novo Plano Diretor de Natal

Concidade marca para quarta-feira (11) 
reunião para discutir novo Plano Diretor
Colegiado vai estudar texto que foi apresentado pela Semurb e pode sugerir algumas modificações na minuta. 
Depois disso, ainda no dia 11 de março, a proposta retorna para a secretaria, que pode acatar ou não as alterações

Proposta

Alex Régis / Prefeitura do Natal

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB), formou nesta quinta-fei-
ra (5) a comissão especial que vai 
analisar a proposta de reforma da 
Previdência. O colegiado terá cinco 
membros e começará a se reunir na 
próxima segunda-feira (9), quando 
serão definidos o presidente da co-
missão e o relator da proposta.

Os cinco membros designados 
por Ezequiel Ferreira para a co-
missão especial compõem a ban-
cada governista na Assembleia. A 
ausência de deputados de oposição, 
possibilidade antecipada em repor-
tagem do Agora RN, se confirmou. 
Vão integrar o colegiado os deputa-

dos Albert Dickson (Pros), Dr. Ber-
nardo Amorim (Avante), George 
Soares (PL), Raimundo Fernandes 
(PSDB) e Souza Neto (PSB).

Os deputados de oposição 
decidiram não indicar nenhum 
membro para a comissão porque a 
bancada do governo insistiu em ter 
a presidência do colegiado e a rela-
toria do projeto, a despeito de um 
suposto acordo para que os cargos 
fossem divididos. Com isso, será a 
bancada do governo quem vai ditar 
o ritmo dos trabalhos, definindo, 
por exemplo, a data de votação da 
proposta.

“Não vamos fazer parte de um 
palco nebuloso, de espírito auto-
ritário, para provocar o esmaga-

mento de um dos princípios mais 
elementares da democracia no 
mundo todo: o debate”, afirmou o 
deputado Getúlio Rêgo (DEM), de 
oposição, que era cotado para inte-
grar a comissão.

Na comissão especial, poderão 
ser analisadas propostas de emen-
das à reforma da Previdência, isto 
é, sugestões de mudanças no texto 
enviado pela governadora Fátima 
Bezerra. Para serem apresentadas, 
as emendas precisam ser subscri-
tas por um terço dos deputados. Ao 
todo, a comissão especial terá 30 
dias para examinar o projeto.

Apenas depois de passar pelo 
colegiado é que a reforma da Pre-
vidência chegará ao plenário, onde 

precisará ser aprovada em dois 
turnos, com apoio de pelo menos 15 
dos 24 deputados estaduais. Serão 
votados no plenário tanto o texto-
-base aprovado na comissão quanto 
as possíveis emendas encartadas. 
Quando passar pela Assembleia, 
a reforma já será promulgada ime-
diatamente, sem necessitar passar 
pela sanção da governadora.

Em 2019, o rombo da Previdên-
cia Estadual foi de R$ 1,57 bilhão, 
segundo o Governo do Estado. Esse 
foi o montante que foi retirado do 
Tesouro para custear os benefícios 
de aposentados e pensionistas e 
consiste na diferença entre o que 
foi arrecadado e a despesa do Esta-
do com os segurados.

Comissão da reforma da Previdência na Assembleia 
terá apenas deputados estaduais da base de Fátima

Sem oposição

Presidente da ALRN, Ezequiel Ferreira

João Gilberto / ALRN



O auditor fiscal Fernando 
Freitas, pré-candidato do PCdoB 
à Prefeitura do Natal nas eleições 
de 2020, avalia que a população 
da cidade sente “vergonha” da or-
la marítima da capital potiguar. 
Segundo Freitas, os gestores de-
veriam se espelhar no exemplo de 
João Pessoa (PB) para melhorar a 
estrutura local.

“A população de Natal está 
envergonhada da orla que tem. 
João Pessoa fez sua reurbaniza-
ção da orla e é um equipamento 
usado por todos da cidade. As fa-
mílias trabalham, tomam banho 
e descem todos para fazer sua 
caminhada e atividade física. Em 
Natal, você não tem essa oportu-
nidade”, apontou, em entrevista 

ao “Jornal Agora”, da Rádio Agora 
FM (97,9).

Ações de planejamento para 
a recuperação da orla da praia de 
Ponta Negra foram iniciadas no 
começo deste ano pela Prefeitura 
do Natal. O prefeito Álvaro Dias já 
começo deste ano pela Prefeitura 
do Natal. O prefeito Álvaro Dias já 
começo deste ano pela Prefeitura 

reconheceu em diversas ocasiões 
as deficiências no local.

Para Fernando Freitas, as 
praias da capital potiguar estão 
“degradadas” e um projeto de 
reurbanização precisa ser desen-
volvido pela gestão municipal. 
O pré-candidato relatou que já 
possui uma equipe ativa para re-
alizar debates sobre uma possível 
solução, para que possa ser desen-
volvido um projeto para melhorar 
a parte estrutural da cidade.

“Precisamos reviver um proje-
to de engorda da praia e desenvol-
ver um projeto de reurbanização. 
Transformar a praia em uma ala-
meda, para atrair os moradores. A 
praia do meio também está degra-
dada. Precisamos de projetos. Já 
estamos com uma equipe na área 
de infraestrutura urbana fazendo 
esse debate”, comentou.

Freitas afirmou que não acre-
dita em “salvador da pátria”, mas 
que é capacitado para auxiliar no 
desenvolvimento de Natal.

“Não existe salvador da pátria. 
Existem gestores com a capaci-
dade de fazer a articulação e a 
mobilização para desenvolverem 
o debate e o projeto para nossa ci-
dade”, concluiu.
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RETIRADA DAS CARROÇAS
Durante sessão ordinária, 

os vereadores derrubaram 
em plenário o veto integral 
do poder Executivo ao Projeto 
de Lei 252/2017, de autoria 
da ex-vereadora Natália 
Bonavides que trata da 
alteração do prazo para reti-
rada dos veículos de tração 
animal das ruas da capital. 
A matéria teve uma emenda 
apresentada pela vereadora 
Divaneide Basílio (PT). “Não 
é viável que os carroceiros 
sejam retirados da rua, desse 
espaço de trabalho, sem 
oferecer uma alternativa 
para eles e para os animais”, 
explicou. Líder do poder Exe-
cutivo na Câmara, o vereador 
Kleber Fernandes (PDT) libe-
rou a bancada para votação 
e destacou o problema social 
que poderia ser causado, caso 
o veto fosse mantido. “Essa é 
uma pauta importante, que 
dificulta o trânsito da cida-
de, auxilia na existência de 
pontos de lixo, mas por outro 
lado, existe uma questão 
social que deve ser respei-
tada, quanto à capacitação 
e encaminhamento dessas 
pessoas que tiram o sustento 
de suas vidas através da 
tração animal, para que eles 
possam ter alternativa e 
meio de vida”, destacou. 

Nesta semana, teve reinício 
na Câmara Municipal do Natal o 
trabalho das Comissões Legisla-
tivas. A Comissão de Orçamento, 
Finanças, Controle e Fiscaliza-
ção, sob a presidência do verea-
dor Raniere Barbosa (Avante), foi 
a primeira a se reunir e aprovou 
quatro projetos de lei. O colegiado 
também designou outros oito 
projetos para relatoria. Dentre 
as matérias aprovadas, está a do 
vereador Chagas Catarino (PDT), 
que dispõe sobre a sinalização de 
vias públicas em que há institui-
ções de ensino.

Já a Comissão de Justiça, pre-
sidida pela vereadora Nina Souza 
(PDT) reabriu os trabalhos com 
mais de vinte projetos aprovados.  
Um dos mais debatidos foi o de 
autoria da parlamentar, que foi 

vetado pelo Exe-
cutivo. A matéria 
prevê que pessoas 
com renda fami-
liar de até dois 
salários mínimos 
e portadoras de 
algumas doenças, 
sejam isentas 
do pagamento 
do IPTU. A Comissão também 
aprovou projeto do presidente da 
Casa, vereador Paulinho Freire 
(PSDB) que obriga o município a 
usar energia limpa e renovável 
(solar, eólica) nas obras públicas.

Na primeira reunião da 
Comissão de Saúde em 2020, os 
vereadores decidiram por um 
rodízio de parlamentares na vice-
-presidência, na qual o vereador 
Franklin Capistrano (PSB) ficará 

seis meses e o 
vereador Preto 
Aquino (Patriota) 
nos outros seis 
meses. Dentre os 
Projetos de Lei 
aprovados está o 
de N° 199/2019, 
do vereador 
Maurício Gurgel 

(Sem Partido), que institui na 
cidade a Política Municipal de 
Apoio à População em Situação 
de Rua de Natal e a Lei 65/2018, 
do vereador Dinarte Torres 
(PMB), que obriga as farmácias 
de Natal a manter fora ou dentro 
dos estabelecimentos, um ponto 
de coleta de medicamentos para 
os usuários. 

Outra Comissão que retomou 
as atividades foi a de Defesa 

do Consumidor composta pelos 
vereadores Dinarte Torres, 
Raniere Barbosa, Fernando 
Lucena, Chagas Catarino e 
Dagô de Andrade. O grupo tem 
o objetivo de acompanhar a 
aplicação e o aprimoramento 
das normas do Código de Defesa 
do Consumidor, tendo em vista 
os fins sociais a que se destina, 
além de debater projetos ligados 
ao setor. Já a Comissão de Defe-
sa das Pessoas com Deficiência 
realizou sua primeira reunião do 
ano com nova presidência, agora 
com o vereador Robson Carva-
lho (PMB), e vice-presidente 
Divaneide Basílio (PT). Entre as 
discussões sugeridas, destaque 
para a inclusão das pessoas com 
deficiência na perspectiva do 
Plano Diretor de Natal.

Para ampliar o combate à 
violência contra idosos, a Câma-
ra Municipal de Natal aprovou 
em sessão ordinária, o Projeto 
de Lei 278/2019 que obriga os 
servidores da Saúde a forne-
cer informações ao Conselho 
Municipal do Idoso sobre casos 
de violência física ou psicológica 
ou maus-tratos contra pessoas 
acima de 60 anos. O texto foi 
apresentado pelo presidente 

da Casa, vereador Paulinho 
Freire (PSDB), que frisou a 
importância social da iniciati-
va. “O objetivo é resguardar o 

direito previsto no Art. 4° da 
Lei 10.741/2003 do Estatuto 
do Idoso, que estabelece que 
nenhum idoso poderá ser objeto 
de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão. 
Para nossa tristeza, constata-
mos que a grande maioria das 
agressões ocorre no âmbito fami-
liar ou por pessoas próximas 
das vítimas, como vizinhos e 
amigos”, explicou.

COMISSÕES LEGISLATIVAS RETOMAM TRABALHO E APROVAM PROJETOS PARA POPULAÇÃO

CÂMARA APROVA PROJETO PARA COIBIR VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS

Auditor fiscal Fernando Freitas, pré-candidato do PCdoB à Prefeitura do Natal em 2020

População de Natal tem “vergonha” da orla,
afirma pré-candidato do PCdoB à Prefeitura
De acordo com auditor fiscal Fernando Freitas, é necessário pensar em ações para melhorar infraestrutura da orla, 
principalmente Ponta Negra. Ele cita exemplo desenvolvido na Paraíba: “Precisamos reviver um projeto de engorda”

Paisagem

José Aldenir / Agora RN

TARIFA DE ÔNIBUS
Os parlamentares apro-

varam em sessão ordinária, 
a remarcação da data de 
convocação da secretária da 
STTU, Elequicina Santos, para 
tratar da votação no Conselho 
de Mobilidade, que votou 
pela aprovação do reajuste das 
tarifas de ônibus da capital. A 
convocação está marcada para 
a próxima terça-feira (10) no 
plenário da Câmara de Natal.

Elpídio Júnior / CMN

Verônica Macedo / CMN
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O Sindicato da Indústria de 
Cervejas, Refrigerantes, Águas 
Minerais e Bebidas em Geral do 
Rio Grande do Norte (Sicramirn) 
já tem pronta uma campanha re-
forçando a qualidade diferenciada 
da água mineral do Estado.

Com um slogan simples e di-
reto, “Água Mineral do RN”, a 

Com um slogan simples e di
reto, “Água Mineral do RN”, a 

Com um slogan simples e di

ideia da entidade, cujo mercado 
local movimenta R$ 350 milhões/
ano apenas na indústria, é conso-
lidar para o público a qualidade do 
produto e sua importância para a 
saúde dos consumidores. 

“Se formos considerar o seg-
mento de água em embalagem 
descartável, de maior valor agre-
gado, esse valor sofre um incre-
mento de 70%”, calcula o presiden-
te do Sicremirn, Djalma Júnior.

São 70 milhões de litros de 
água mineral engarrafados men-
salmente, dos quais 65% são de 
água mineral e 35% de água adi-
cionada de sais.

A água mineral é aquela obti-
da diretamente de fontes naturais 
ou por extração de águas subter-
râneas, obtidas pela perfuração de 
poços para sua extração.

Já a água adicionada de sais 

é uma água própria para consu-
mo humano que recebe a adição 
de pelo menos 30 mg/L de sais 
minerais.

No momento, a água adicio-
nada de sais ainda não está bem 
regulamentada e muitas delas 
não atendem aos critérios exigidos 
pela atual legislação, que está em 
revisão.

Atualmente, segundo Djalma 
Júnior, no RN, são 22 empresas 
que exploram águas minerais e 16 
adicionadas de sais, somando 38 
engarrafadores no Estado.

Hoje, a média de faturamen-
to do setor é de R$ 6 milhões por 
mês, considerando apenas o fa-
turamento da indústria. Mas, ao 
incluir os fornecedores na ponta, 
responsáveis por fazer os produ-
tos chegarem às residências, esse 
movimento cresce para R$ 26 mi-
lhões por mês.

De acordo com Djalma Júnior, 
é um mercado que, no Rio Grande 
do Norte, cresce 8% ao ano, mas 
que registrou uma retração im-
portante de 2018 para 2019, pelo 
crescimento das águas adiciona-
das de sais.

“Trata-se de um setor que con-

corre diretamente com os engarra-
fadores de água mineral da fonte 
especialmente no interior, onde o 
fator frete no custo final tem um 
peso decisivo no valor final do pro-
duto”, afirma.

A margem do revendedor de 
água mineral é de 35% a 40% 
bruto. “Tem muito trabalho aqui, 
pagando custos, já que a grande 
maioria não tem condições de 

agregar as cervejas no negócio, 
sobrevivendo do binômio água e 
gás”, diz Djalma Júnior.

“Seria ótimo que a maioria 
pudesse vender também cervejas 
e refrigerantes, que tem um valor 
agregado maior”, acrescenta.

Hoje, segudo Djalma, a po-
pulação mais carente luta para 
comprar água mineral e a prova 
disso é a Região Metropolitana de 

Natal, onde quase 80% dos habi-
tantes consomem regularmente o 
produto, independentemente da 
classe social. 

“Nos próximos 10 anos, os fa-
bricantes de águas adicionadas 
de sais são uma ameaça ao setor, 
especialmente no interior do Es-
tado, e este é um problema que os 
produtores de água mineral preci-
sarão se confrontar”, prevê.

Ele aconselha, em todo o caso, 
que o consumidor fique sempre 
atento à qualidade das águas 
disponíveis no mercado e opte 
por aqueles produtos seguros que 
atendam às legislações de água 
para consumo humano e que se-
jam controlados por órgãos res-
ponsáveis pela sua classificação 
e potabilidade, que são o Depar-
tamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

“É muito importante informar 
(Anvisa).

“É muito importante informar 
(Anvisa).

e esclarecer a população sempre. E 
é isso que o Sindicato da Indústria 
de Cervejas, Refrigerantes, Águas 
é isso que o Sindicato da Indústria 
de Cervejas, Refrigerantes, Águas 
é isso que o Sindicato da Indústria 

Minerais e Bebidas em Geral do 
Rio Grande do Norte está priori-
zando nesse momento”, explicou.

Djalma Júnior é presidente do sindicato da indústria de água, cerveja e refrigerante

No RN, setor de água mineral movimenta 
R$ 350 milhões por ano, aponta entidade
São 70 milhões de litros de água mineral engarrafados mensalmente, dos quais 65% são de água mineral e 35% de água 
adicionada de sais. De acordo com sindicato do setor, 80% dos habitantes da Região Metropolitana de Natal consomem

Indústria

José Aldenir / Agora RN

Subiu para oito o número 
de casos confirmados do novo 
coronavírus no Brasil, e já há 
transmissão local da doença, se-
gundo balanço divulgado nesta 
quinta-feira (5) pelo Ministério 
da Saúde.

São seis casos em São Paulo, 
um no Rio de Janeiro e outro 
no Espírito Santo. Além disso, 
uma mulher de 23 anos tem tes-
te positivo no Distrito Federal e 
aguarda contraprova.

O número de casos suspeitos 
da doença subiu de 531 para 
636 de quarta para esta quin-
ta-feira. Já foram descartadas 
378 análises. Os estados com 
mais casos suspeitos são: São 
Paulo (182), Rio Grande do Sul 
(104), Minas Gerais (80) e Rio 

de Janeiro (79).
No Rio Grande do Norte, 

segundo o Ministério da Saúde, 
são quatro casos suspeitos, oito 
descartados e nenhum confir-
mado. 

De acordo com o ministé-
rio, já há transmissão local da 
doença. Duas pessoas foram 
infectadas no Brasil pela pri-
meira pessoa confirmada com 
a doença, em São Paulo. Uma 
delas esteve em confraterniza-
ção do paciente com cerca de 30 
familiares.

Como esses dois casos não 
foram “importados”, pois os 
pacientes pegaram a doença no 
Brasil, o País passa a ter trans-
missão local do vírus. Com isso, 
é possível que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) insira 
o Brasil na lista de territórios 
monitorados para a doença.

O secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson Olivei-
ra, disse que o Brasil ainda não 
tem “transmissão sustentada”. 
“O vírus não está produzindo 
doentes que não conseguimos 
identificar qual é a fonte”, disse 
Oliveira. 

Só China, Itália e Coreia do 
Sul têm transmissão sustenta-
da da doença, disse Oliveira.

A paciente que aguarda con-
firmação no Distrito Federal 
esteve na Inglaterra e Suíça, de 
25 de fevereiro a 2 de março. O 
exame positivo foi feito em hos-
pital da rede privada e passará 
por contraprova. Secretário de Vigilância, Wanderson Oliveira

Brasil já tem oito casos confirmados
de coronavírus; no RN, são 4 suspeitas

Saúde

Erasmo Salomão / Ministério da Saúde

O ex-deputado federal Ca-
bo Sabino (Avante-CE), que 
liderou o grupo de amotina-
dos no 18º Batalhão da Polícia 
Militar durante a paralisação 
da PM no Ceará, teve a pri-
são preventiva decretada e se 
encontra foragido da Justiça.

De acordo com a Secre-
taria de Segurança Pública 
do Ceará, agentes da Polícia 
Civil e Polícia Militar tentam 
localizar o ex-parlamentar 
desde o fim do motim. A pri-
são do ex-parlamentar foi 
determinada pela comarca de 
Fortaleza da Auditoria Mili-
tar do Ceará. Ele é acusado 
de crime militar por liderar o 
motim em processo que corre 
sob sigilo.

Justiça decreta 
prisão de
ex-deputado 
líder de motim

Ceará
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A Inframerica, concessionária 
do Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te, anunciou nesta quinta-feira (5) 
que vai devolver o terminal aéreo 
potiguar à União. Se a devolução 
for aprovada pelo governo federal, 
será aberto novo processo licitató-
rios e a operação será transferida 
para um novo investidor. 

A concessionária também soli-
cita da União uma indenização fi-
nanceira, baseada principalmente 
no valor dos investimentos feitos no valor dos investimentos feitos 
no terminal. 

A administradora informou 
ter investido no aeroporto apro-
ximadamente R$ 700 milhões em 
valores nominais até dezembro do 
ano passado.

Ainda segundo a Inframerica, 
durante o trâmite administrativo 
de análise do pedido, e até que se-
ja feita a nova licitação, todas as 
operações do aeroporto serão man-
tidas, “com a mesma qualidade e 
segurança, bem como a execução 
de todos os contratos em vigor com 
seus colaboradores, cessionários e 
fornecedores”.

A concessionária ressaltou que 
o pedido de devolução está circuns-
crito exclusivamente à concessão 
do terminal no Rio Grande do Nor-
te. Além do equipamento em São 
Gonçalo do Amarante, a Inframeri-
ca também administra o Aeroporto 

Internacio Juscelino Kubistchek, 
em Brasília.

O Aeroporto Internacional Alu-
ízio Alves foi o primeiro aeroporto 
do Brasil transferido para a inido Brasil transferido para a ini-
ciativa privada, e o primeiro a ser 
construído do zero pelo setor priva-
do. A concessionária iniciou suas 
operações em maio de 2014. A ação 
sucedeu o fechamento do Aeroporto 
Internacional Augusto Severo, em 
Parnamirim.  

Segundo a administradora, 
alguns fatores determinaram a 
decisão da companhia em buscar a 
relicitação da concessão. Uma das 
justificativas é em relação ao tráfe-
go de passageiros que foi negativa-
mente impactado principalmente 
pela crise econômica enfrentada 
pelo País, ocorrida justamente no 
período inicial da concessão e que 
impactou diretamente o turismo 
na região.

Entre as alegações para entre-
gar a concessão, a Inframerica diz 
que, em 2019, a expectativa era que 
o terminal potiguar movimentasse 

4,3 milhões de passageiros. Contu-
do, o fluxo registrado foi de 2,3 mi-
lhões, cerca da metade do que era 
previsto nos estudos de viabilidade. 

A concessionária também arguA concessionária também argu-
mentou que as tarifas de embarque 
são 35% inferiores se comparado 
aos demais aeroportos privatizados 
do País sob o mesmo regime tarifá-
rio, bem como as tarifas de navega-
ção aérea do aeroporto também es-
tão defasadas. Os valores cobrados 
pelas outras torres de controle no 
país chegam a ser 301% mais altas 
que a do terminal potiguar.

“A devolução amigável e re-
licitação, na forma prevista pela 
legislação, é a melhor saída para a 
concessão do Aeroporto Internacio-
nal Aluízio Alves. Diversos fatores 
nos levaram à decisão. A operação 
do terminal acabou se mostrando 
financeiramente desafiadora, e 
esta é a maneira de se encerrar o 
contrato de forma amigável, sem 
traumas, e sem impacto para a 
operação aeroportuária, lojistas, tu-
rismo, passageiros, e operações aé-

reas. Queremos assegurar também 
o compromisso com todos os nossos 
funcionários, que não serão prejudi-
cados durante o processo de análise 
até a relicitação, quando uma nova até a relicitação, quando uma nova 
empresa assumirá a administração. 
Reiteramos nosso compromisso 
com o desenvolvimento da infraes-
trutura no Brasil, e continuamos 
atentos a novas oportunidades de 
investimentos no país”, esclarece o 
presidente da Inframerica, Jorge 
Arruda. O executivo ainda pontua 
que todo o processo está sendo feito 
observando as regras de governança 
corporativa e compliance, com estri-
to cumprimento à legislação.   

REDUÇÃO DE PASSAGEIROS
De 2015 para 2019, o volume de 

passageiros no Aeroporto Interna-
cional Aluízio Alves caiu 9,81%. Em 
2016, o terminal movimentou 2,58 
milhões de pessoas, mas, em 2019, 
o número foi reduzido para 2,33 
milhões. Foram registrados 277 mil 
passageiros em janeiro deste ano.

Em 2019, os números registra-

dos no terminal de São Gonçalo do 
Amarante são inferiores aos encon-
trados nos últimos três anos de ope-
ração do Aeroporto Internacional 
Augusto Severo.

Em 2013, o último ano operação 
completa do terminal de Parnami-
rim – que encerrou as atividades 
em abril de 2014 –, registrou 2,408 
milhões de passageiros.

O ano de 2012, por sinal, o Rio 
Grande do Norte registrou o maior 
fluxo de passageiros da história, 
com um total de 2,66 milhões de 
pessoas.

O Augusto Severo foi encerrado 
sob a justificativa de que a estru-
tura não comportaria um aumen-
to da demanda. O aeródromo de 
São Gonçalo do Amarante que o 
substituiu, no entanto, está longe 
de se aproximar da carga máxima 
prevista de passageiros. Podendo 
receber até 10 milhões de passa-
geiros por ano, o terminal tem hoje 
apenas 23% da capacidade total.apenas 23% da capacidade total.

O aeroporto ocupa uma área 
total de 15 milhões metros quadra-
dos. A pista principal tem 3 mil me-
tros de extensão por 60 metros de 
largura. Além disso, o equipamento 
tem oito pontes de embarque com 
acesso direto do terminal.

ANAC VAI ANALISAR PEDIDO DE 
DEVOLUÇÃO DA INFRAMERICA

O Consórcio Inframérica apre-
sentou proposta de R$ 170 milhões 
e venceu, no dia 22 de agosto de 
2011, o leilão que concedeu ao gru-
po o direito de construir, manter e 
explorar o aeroporto de São Gonça-
lo do Amarante. O equipamento foi 
o primeiro do setor de aviação civil 
a ser inteiramente construído e ge-
rido pela iniciativa privada.

Nove anos depois, a concessão  
será devolvida à União, que terá 
promover nova licitação para encon-

De 2015 para 2019, volume de passageiros no Aeroporto Internacional Aluízio Alves caiu 9,81%, segundo dados da Inframerica

Inframerica garante funcionamento do 
Aluízio Alves até nova licitação do aeroporto LINHA DO TEMPO

José Aldenir/AgoraRN

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM (JANEIRO)

Ainda sem prazo 
definido, novo 
processo licitatório 
será organizado 
pelo Ministério de 
Infraestrutura e 
Agência de Aviação
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Inframerica garante funcionamento do 
Aluízio Alves até nova licitação do aeroporto LINHA DO TEMPO

trar novo administrador. O processo 
relicitação será feito pelo Ministério 
da Infraestrutura e pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). 
Entretanto, ainda não foi estipulado 
um prazo para o início do processo.    

O pedido de relicitação está pre-
visto na legislação brasileira desde 
2019. Em agosto do ano passado, 
a Anac publicou resolução discipli-
nando como funcionaria a “devolu-
ção amigável” de concessão pública. 
A Agência Nacional de Aviação 
Civil informou, por meio de nota 
oficial, que prevê a extinção amigá-
vel dos contratos de parceria desde 
que assegurada a continuidade da 
prestação dos serviços. 

“Portanto, a operação pelo atu-
al concessionário está garantida no 
Aeroporto de São Gonçalo do Ama-
rante, até que haja nova licitação e 
uma nova empresa assuma o aero-
porto”, apontou a instituição.

De acordo com o órgão, o reque-
rimento formal será agora procesrimento formal será agora proces--
sado pela Anac e pelo Ministério da 
Infraestrutura. A seguir, o processo 
de relicitação, com as manifesta-
ções da agência e do ministério, se-
rá submetido à deliberação do Con-
selho do Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI) do Ministério 
da Economia, previamente à deli-
beração do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro.

O processo de relicitação do em-
preendimento qualificado seguirá 
os mesmos trâmites preparatórios 
para celebração de uma nova par-
ceria, segundo a Anac, inclusive 
quanto à necessidade de aprovação 
de novo plano de outorga e aos re-
quisitos previstos na legislação.

A agência explicou, ainda, que 
– dentro da avaliação do Ministério 
de Infraestrutura – o aeroporto é 
considerado um ativo extrema-
mente interessante. Proximidade 

com América do Norte e Europa, 
região turística de enorme poten-
cial e com investimento estrangeiro 
consolidado. “Vamos ter uma estru-
turação muito mais moderna dian-
te de toda a curva de aprendizado 
trilhada no setor de 2011 para cá 
e estamos confiantes que será um 
ativo muito disputado num leilão 
futuro”, encerrou a ANAC.

REPERCUSSÃO
A governadora Fátima Bezerra 

anunciou nesta quinta-feira (4) que 
vai se reunir no início da próxima 
semana com o Ministério da Infra-
estutura e a Anac para discutir a 
situação do aeroporto potiguar. Ela 
disse que, por parte do Governo do 
Estado, foram tomadas medidas 
de incentivo à atividade turística e 
econômica como o novo Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial (Proedi), a nova política 
de redução do ICMS de querosene 
de aviação, a iluminação do acesso de aviação, a iluminação do acesso 
ao aeroporto, atração de novos voos 
nacionais e internacionais.

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio, reforçou 
que as operações do aeroporto se-
rão mantidas. “Não muda nada de 
como está agora. Não haverá qual-
quer mudança no funcionamento 
do aeroporto”, disse.

A Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (Fiern) 
afirmou, em nota oficial, que acom-
panhará o assunto com muito inte-
resse e está à disposição para uma 
possível necessidade de negociação.

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
no estado (ABIH), José Odécio 
Júnior, disse que a concessionária 
nunca foi “parceira” do turismo 
potiguar. “A Inframérica nunca se 
preocupou com a operação do Rio 
Grande do Norte”, encerrou.
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Junho de 2004 – Exército firma acordo 
com Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária (Infraero) para iniciar a 
construção das pistas de pouso de novo 
aeroporto em São Gonçalo do Amarante

Fevereiro de 2009 – É celebrado novo termo 
de convênio com a Infraero para a execução 

dos serviços de terraplenagem

12 de maio de 2011 – Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) divulga o edital de 

concessão do aeroporto

27 de novembro de 2011 – Pista recebe o 
primeiro pouso oficial

28 de novembro de 2011 – Consórcio 
Inframerica assina contrato de concessão do 

aeroporto

Novembro de 2012 – São iniciados os 
serviços de pavimento rígido no pátio de 

aeronaves

20 de fevereiro 2014 – Exército encerra as 20 de fevereiro 2014 – Exército encerra as 20 de fevereiro 2014 –
atividades construtivas no pátio de pouso do 

novo terminal

31 de maio de 2014 – Às 8h da manhã, o 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves recebe 

o primeiro pouso comercial. O avião foi da 
companhia aérea Latam

6 de maio de 2015 – Construtora Engevix 
vende participação no aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante

22 de maio de 2018 – Rotas do acesso sul 22 de maio de 2018 – Rotas do acesso sul 22 de maio de 2018 –
do aeroporto são liberadas para o tráfego

14 de fevereiro de 2008 – Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva assina decreto incluindo 
o aeroporto de São Gonçalo do Amarante no 
Programa Nacional de Desestatização (PND).

Abril de 2011 – Após atrasos no andamento Abril de 2011 – Após atrasos no andamento Abril de 2011 –
da obra, o Exército retoma serviços de
terraplanagem e de construção das pistas

22 de agosto – Consórcio Inframérica 
Aeroportos (formado pelas empresas Infravix, 
do grupo brasileiro Engevix, e pela argentina 
Corporación América) venceu leilão e ganha 
o direito de construir e administrar o complexo 
aeroportuário por 28 anos

28 de novembro de 2011 –Avião trazendo 
a presidente Dilma Rousseff, em viagem de 
reconhecimento e visita às obras, pousou 
com sucesso na pista do aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante

21 de agosto de 2012 – Consórcio Inframé-
rica inicia etapa de instalação das peças de 
fundação do novo terminal. Serão investidos 
R$ 500 milhões até o início das operações.

24 dezembro de 2013 – Governadora Ro-
salba Ciarlini sanciona a lei estadual 12.920, 
que o nomeia o terminal como “Aeroporto 
Internacional do Governador Aluízio Alves”

Abril de 2014 – Governo do Rio Grande do Abril de 2014 – Governo do Rio Grande do Abril de 2014 –
Norte entrega acesso rodoviário ao novo 
terminal aéreo

6 de junho de 2014 – O Aeroporto Internacio-
nal Governador Aluízio Alves, em São
Gonçalo do Amarante, é oficialmente
inaugurado

21 de janeiro de 2020 – Inaugurada21 de janeiro de 2020 – Inaugurada21 de janeiro de 2020 –
a iluminação do acesso Sul ao aeroporto

2019
EM

Aeronaves (unid.) – 17.854
Passageiros (unid.) – 2.330.725
Carga Aérea (kg.) – 12.981.228

2018
EM

Aeronaves (unid.) – 18.812
Passageiros (unid.) – 2.429.389
Carga Aérea (kg.) – 15.420.366

2017
EM

Aeronaves (unid.) – 18.835
Passageiros (unid.) – 2.403.135
Carga Aérea (kg.) – 12.389.187

2016
EM

Aeronaves (unid.) – 18.553
Passageiros (unid.) – 2.316.349
Carga Aérea (kg.) – 12.076.973

2015
EM

Aeronaves (unid.) – 22.625
Passageiros (unid.) – 2.584.355
Carga Aérea (kg.) – 10.895.847

2014
EM

Aeronaves (unid.) – 11.986
Passageiros (unid.) – 1.495.724
Carga Aérea (kg.) – 4.608.300

2020
EM (JANEIRO)

Aeronaves (unid.) – 1.985
Passageiros (unid.) – 277.098
Carga Aérea (kg.) – 928.076
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Com 3.402 vagas para o Rio 
Grande do Norte, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) lança nesta quinta-feira (5) 
os editais dos processos seletivos 
simplificados para as funções “re-
censeador” e para “agente censitá-
rio municipal” e “agente censitário 
supervisor”. 

Todos os municípios do Rio 
Grande do Norte terão vagas para 
recenseador, que passará de casa 
em casa para realizar entrevistas 
com os moradores. Além dessa fun-
ção, os municípios maiores terão 
agentes censitários municipais e 
agentes censitários supervisores.

A remuneração do agente cen-
sitário municipal é de R$ 2.100. 
Essa função é responsável pelo 
posto de coleta, a base das equipes 
do Censo nos municípios. 

Com remuneração de R$ 
1.700, o agente censitário super-
visor orienta diretamente o re-
censeador. A duração prevista do 
contrato dos agentes censitários é 
de cinco meses.

O recenseador tem contrato 
previsto de três meses e será remu-
nerado por produção. O IBGE pos-
sui uma ferramenta online em que 
é possível simular a remuneração 
desta função, que varia de acordo 
com quatro fatores: unidades visi-
tadas; questionários respondidos; 
pessoas recenseadas e taxa de re-
muneração por setor censitário.

Os processos seletivos terão 
período de inscrição de 5 a 24 de 
março. O Centro Brasileiro de Pes-
quisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe, 
antigo Cespe) aplicará a prova pa-

ra agente censitário no dia 17 de 
maio. No domingo seguinte, 24 de 

maio, haverá a prova para recen-
seador. Todas as provas serão de 

múltipla escolha.
Para os futuros agentes censi-

tários, as disciplinas cobradas são: 
língua portuguesa, raciocínio lógi-
co, ética no serviço público, noções 
de administração/situações geren-
ciais e conhecimentos técnicos do 
IBGE. Os candidatos a recense-
ador responderão provas com os 
conteúdos: língua portuguesa, ma-
temática, ética no serviço público e 
conhecimentos técnicos do IBGE.

No Brasil, 208.695 vagas estão 
disponíveis. Essa força de trabalho 
temporária colocará em operação 
o Censo Demográfico 2020. O pri-
meiro edital oferece 180.557 vagas 
para a função de recenseador. O 
segundo edital prevê 5.462 vagas 
para a função de agente censitá-
rio municipal e 22.676 vagas para 
agente censitário supervisor.

No Brasil, 208.695 vagas estão disponíveis para o Censo Demográfico 2020

IBGE abre concurso para o Censo 2020 com 
mais de 3 mil vagas no Rio Grande do Norte
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu nesta quinta-feira (5) dois processos seletivos para Censo Demográfico; 
Inscrições para a seleção pública vão até próximo 24 de março, e as remunerações variam entre R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil 

Oportunidade

Reprodução / IBGE



SEXTA-FEIRA, 06.03.2020 Cidades 9



SEXTA-FEIRA, 06.03.2020Geral10

Para comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher, seis canto-
ras potiguares participam de um 
show gratuito em Natal, com um 
repertório que promete reveren-
ciar grandes nomes femininos da 
música brasileira. O evento está 
marcado para 14 de março, no es-
tacionamento do Natal Shopping.

Parte do “Te Encontro na Músi-
ca”, o projeto “O Canto Delas” será 
comandado por Dani Cruz que, ao 
lado de Mônica Michelly (contra-
baixo), Silvinha Calixto (bateria), 
Vitória de Santi (teclado) e Luana 
Mendes (guitarra), cantará suces-
sos de Elis Regina, Rita Lee, Cás-
sia Eller, entre outras.

Unindo as vozes e fortalecen-
do a noite, Dani convidou grandes 
referências para dividir o palco. As 
cantoras: Khrystal, Valéria Olivei-
ra, Clara Pinheiro, Dani Fernan-
des e Simona Talma, que também 
apresentam músicas autorais.

SERVIÇO: 
Projeto “Te Encontro da Músi-

ca”. Atração: Show “O Canto De-
las”, com Dani Cruz e convidadas.  
Natal Shopping – Estacionamento 
D2. Data: Sábado – 14 de março, às 
18h. Entrada gratuita. Projeto “O Canto Delas” será comandado por Dani Cruz

Cantoras potiguares celebram
Dia Internacional da Mulher 
Seis cantoras potiguares participam de um show gratuito em Natal com 
um repertório em reverência aos nomes femininos da música brasileira

Música

Reprodução / Dani Cruz

A Casa do Cordel lançará, no 
próximo sábado (7) a Coleção Dez 
Mulheres Potiguares. O projeto 
conta, em cordel, o perfil biográfico 
de dez mulheres que fizeram his-
tória no Rio Grande do Norte e no 
mundo.

A coleção traz xilogravuras da 

artista plástica Célia Albuquer-
que. Serão homenageadas Alzira 
Soriano, Amélia Duarte Machado, 
Celina Guimarães, Débora Seabra, 
Dona Militana, Joana Cacilda Bes-
sa, Mãe Luiza, Margareth Gondim, 
Maria do Céu Fernandes, e Marise 
Paiva.

Cordéis prestam homenagem 
às grandes mulheres do RN

Literatura

Projeto conta, no formato cordel, o perfil biográfico de dez mulheres potiguares

Reprodução / Casa do Cordel

O primeiro Ciclo Natal 
de 2020 será realizado neste 
domingo (8) em comemora-
ção ao Dia internacional da 
Mulher. 

A concentração começa 
às 15h na Escola Municipal 
Celestino Pimentel, na Cida-
de da Esperança, Zona Leste 
de Natal.

O percurso terá 10 Km 
e passará pelos bairros de 
Lagoa Nova, Candelária e 
Nova Cidade, cortando as 
regiões Sul e Oeste da capi-
tal potiguar.

O passeio terá acom-
panhamento de batedores 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU), 
paradas para hidratação e 
sorteio de brindes. 

A participação no evento é 
gratuita.

Ciclo Natal 
acontece neste 
domingo; percuso 
terá 10 Km

Ação

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO (Nº 2015-094678/TEC/RLO-0894)

A Indústria Becker Ltda, CNPJ nº 02.216.104/0001-63, torna público que está requerendo ao institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação (RLO) para a fabricação de produtos Saneantes e Cosméticos, localizada na BR 
101 Km 127, Lote C em São José de Mipibu/RN.

Astriel Vieira de Mendonça Junior 
Diretor Industrial

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

QUEIJEIRA SERIDO LTDA, CNPJ nº 28.630.300/0001-73, torna público que requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Sim-
plificada, para uma Indústria (Queijeira), localizado na Fazenda Cipriana, 10, Zona Rural, Cruzeta/RN.

CYPRIANO PINHEIRO MEDEIROS DE ARAÚJO
SÓCIO – PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO LIDER LTDA, CNPJ: 40.778.979/0002-29, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da Renovação 
da Licença de Operação nº 2019-145601/TEC/RLO-0725, com validade até 19/02/2026, para um posto 
revendedor de GNV, localizado a Rod BR 304 – km 110, S/N, Zona Rural. CEP: 59.650-000. Assú/RN.

ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, 08.277.717/0009-44, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da 
Renovação da Licença de Operação Nº 2019-133787/TEC/RLO-0113, com validade até 02/03/2026, 
para Posto de Revenda de combustíveis líquidos e Troca de Óleo, localizado a Av. Presidente Getúlio 
Vargas, nº 1010, Bairro Monte Castelo, CEP: 59.146-230, Parnamirim/RN.

EDUARDO PINHEIRO BORGES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

RIALMA ENERGIA EÓLICA S/A, portadora do CNPJ:15.014.934/0001-50, torna público que está 
REQUERENDO ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a seguinte licença ambiental: Licença Prévia – LP para a atividade de Geração de Energia 
Elétrica – Seridó VII, localizado na zona rural do município de Bodó no Estado do Rio Grande do Norte.

Igsson Rauan Chianca e Silva
Representante Legal

PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licen-
ça Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR56855, localizada na Rua João Augusto, s/n, 
Bela Vista, João Câmara – RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

PEDIDO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença Simplificada para a ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – BR68768, localizada na Rua Luiz João de 
Moura, s/n, Centro, Monte Alegre – RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

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 009/2020, no dia 19 de março de 2020, às 14:00 horas, ob-
jetivando: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades das diversas 
secretarias deste município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, 
uma vez que o item: 52 do lote Nº 06 do Pregão Presencial com Registro de Preços nº 003/2020, foi 
declarado fracassado, por haver erro na multiplicação do preço médio. o Edital na íntegra, estará à dispo-
sição 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, 05 de março de 2020.

Valério Sampaio Carneiro 
PREGOEIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

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 008/2020, no dia 19 de março de 2020, às 13:00 horas, 
objetivando: Aquisição de mobiliários escolares, para atender as necessidades da rede pública de ensino 
deste Municipio de Rio do Fogo/RN, o Edital 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, 05 de março de 2020.
Valério Sampaio Carneiro 

PREGOEIRO



SEXTA-FEIRA, 06.03.2020 Cultura 11

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

CFL
TIRADENTES

DETERANEL
ALIDALVA

ODIADOÃE
EGSEPOLE
SISTERHN
JOGADORES
ASCVACA

APARADAII
OOROCOMO

ANCASACRES
EAURAN

SATISFEITO
ISOPORSOB

Herói da 
Inconfidên-
cia Mineira
(Hist. BR)

Bloco de
cheques

bancários

Processo 
de desgaste
pelo passar
do tempo

Cola a
estam-

pilha dos
Correios

Acessório
usado no

dedo

Detesta-
do; abomi-

nado

Forma de
avaliação
do aluno

Prepara-
ção para
a peça de 
Teatro (pl.)

Egberto
Gismonti, 
compositor

(?) position:
o primeiro
no "grid"

(F1) 

Irmã, em
inglês

Uma das
cores da 

Mangueira
(samba)

Quadril
de animal

(pl.)

Farto;
saciado

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Recipi-
ente que
conserva

o gelo

(?) medida:
a roupa
feita por 

encomenda

Fazer
parar 

Naquele
lugar

Cortada
(a grama)

São convo-
cados para 
represen-
tar a sele-
ção (fut.)

Ouro, em
espanhol
Apanho

(do chão)
Ácidos;
azedos

Utilização

De que
forma?

Acredita 

Fêmea 
do touro
Cede;
oferta

2, em
romanos
Formam
os atóis

Estrela-(?):
Vênus

Ressaltar 

Tóquio e
Osaka

Condição
da beata

Pedaço 
de pão 
ou bolo

Devagar;
lento

Antecede
o "O"

Sílaba de
"rango"
Francês
(abrev.)

Consoantes
de "hino"
Regiane

Alves, atriz

No caso
de

Consoantes
de "siga"

3/oro. 4/pole. 5/d’alva — talão. 6/sister.

SEX - A Lua entra no seu paraíso astral e garante sorte 
em vários setores da sua vida. Só convém ter cuidado 
com as finanças, principalmente para não gastar 
demais com diversão, jogos e coisas supérfluas. Faça 
uma fezinha, mas sem apostar alto demais. 

SEX - Imprevistos podem obrigar você a mudar 
alguns planos ou abrir mão de projetos que tem para 
o futuro, pelo menos por um tempo. No campo das 
amizades, há sinal de tensão com amigos e relações 
superficiais tendem a ser rompidas.

SEX - Seu dia pode começar tenso em família. Vai 
precisar de firmeza para resolver os conflitos, mas em 
vez de brigar e impor as suas vontades, tente resolver 
tudo com carinho e gentileza. No trabalho, talvez 
prefira ficar no seu canto.

SEX - Com muita ambição e vontade de melhorar de 
vida, você fará o que estiver ao seu alcance para se 
sobressair no trabalho. Pode ser difícil se entender 
com os colegas, ainda mais que rolar disputa por uma 
promoção.

SEX - Muito cuidado com o que vai dizer hoje. Você é 
comunicativa por natureza, mas os astros alertam que há 
risco de revelar algo que deveria manter em segredo, por 
isso, controle-se! Fuja de fofocas e esclareça logo qualquer 
mal-entendido, seja no emprego, em casa ou no romance. 

SEX - A Lua desperta curiosidade e aumenta o desejo 
se viver experiências diferentes. Pode se aborrecer 
com a rotina, especialmente se você trabalha com 
algo que não te satisfaz. Tente não se irritar com os 
colegas.

SEX - Você pode ter alguns problemas com grana no início 
do dia: siga o conselho dos astros e evite empréstimos 
ou acordos financeiros com amigos, pois pode ter mais 
problemas do que soluções. Se quer melhorar seus 
ganhos, trabalhe com garra, sem sonhar alto demais. 

SEX - Você vai mergulhar de corpo e alma em seus 
afazeres e o momento é bom para promover as mudanças 
que deseja, para encarar alguns desafios e transformar o 
mundo à sua volta. Nas finanças, cuidado com os gastos, 
fique longe de propostas incertas e arriscadas. 

SEX - A Lua no seu signo realça todos os seus pontos 
fortes, mas você deve controlar suas emoções 
e reações. Evite bater de frente com os outros, 
especialmente com seus chefes no trabalho ou com 
autoridades em geral. 

SEX - Sociedade com parentes vai exigir mais jogo de 
cintura hoje. O céu indica alguns conflitos e caberá a você 
a missão de acalmar os ânimos e recuperar a harmonia. 
Coloque o amor acima das ambições, ok? Fora isso, unir-
se aos colegas será uma ótima opção.

SEX - Barulho e agitação podem tirar a sua 
concentração hoje, por isso, prefira trabalhar num 
lugar mais calmo e tranquilo. Pode ter alguma 
dificuldade para aprender algo, mas seja persistente. 
Quem planeja viajar pode ter alguns imprevistos. 

SEX - Na saúde, o dia é bom para fazer consultas e exames 
preventivos. Mas não volte para casa com dúvidas: se não 
entender algo, pergunte e repita até esclarecer tudo. A dica 
também vale no trabalho. Esclareça qualquer mal-entendido 
e certifique-se de compreendeu bem uma ordem. 

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)

HORÓSCOPO

PASSATEMPO

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1Canal 1

TV Gazeta passa quase 
72 horas sem jornalismo

Na parte que toca à TV aberta, é inexplicável 
a pouca importância que se dispensa ao 
jornalismo nos domingos, ainda que Globo e 
Record se justifiquem com as existências do 
“Fantástico” e “Domingo Espetacular”. A Record 
News, em sistema aberto, tem quatro rápidos 
boletins no “Hora News”. 

Quanto às demais, nem isso. Telejornais só 
de segunda a sábado e olhe lá.

É como se desligassem as luzes do mundo 
de segunda a sábado e olhe lá.

É como se desligassem as luzes do mundo 
de segunda a sábado e olhe lá.

nos finais de semana.
Mas, em meio a todas, a TV Gazeta aparece 

como caso ainda mais grave.
Fincada em bases jornalísticas e 

pertencente à mesma organização responsável 
durante muitos anos pela publicação dos 
jornais A Gazeta, A Gazeta Esportiva e 
uma revista, A Gazeta Esportiva Ilustrada, 
além de manter a Faculdade Cásper Libero, 
referência como instituição de ensino 
superior na área de comunicação social, o seu 
telejornal – único na grade - é levado ao ar de 
segunda a sexta-feira.

Mais que o final de semana inteiro, são quase 
72 horas sem nenhuma informação, muito em 
consequência das dificuldades do mercado, que 
são inteiramente compreensíveis. Assim como é 
de se lamentar que chegou a este ponto.

INTENÇÃO PRIMEIRA
De julho até novembro 

passado, a CNN Brasil trabalhava 
com 8 de Março, Dia Internacional 
da Mulher, como data de estreia.

Todos os seus contratados 
tinham esta informação.

ALTERAÇÃO
Mas no final de 2019, a 

sua direção resolveu mudar de 
estratégia, ainda sem revelar a 
nova data.

Só agora, às vésperas, foi 
divulgado que será no dia 15, 
domingo, com uma programação 
especial e a participação de todos 
os contratados.

NAMORADA
Tatiana Vasconcellos, da CBN, 

e Laura Cassano, repórter da TV 
Globo, estão preparando para o dia 
31, a estreia de um novo podcast, 
“NaMorada”, com uma série sobre 
mulheres que moram sozinhas.  
Entre célebres e anônimas, de 
diferentes idades, os mais diversos 
assuntos serão abordados.

Costanza Pascolato e a 
cantora Ana Cañas estão entre as 
entrevistadas.

PARCERIA
O Facebook fechou parceria 

com alguns dos maiores clubes 
de futebol brasileiro, entre 
eles Flamengo, Corinthians, 
Palmeiras, São Paulo, Santos, 

EXECUTIVA
Em “Amor de Mãe”, Betina, per-Em “Amor de Mãe”, Betina, per-Em “Amor de Mãe”, Betina, per
sonagem de Isis Valverde, está 
vivendo uma reviravolta na 
trama. Ela descobriu ser irmã 
de Álvaro (Irandhir Santos) e 
agora é acionista da PWA.
Além disso, mudou para o 
antigo apartamento de Raul e 
conta com a consultoria de Lídia 
(Malu Galli) para uma mudança 
de visual.

Victor Pollak / TV Globo

Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, 
Internacional, Grêmio e Athletico 
Paranaense.

Acordo que viabiliza mais de 
800 vídeos de conteúdos exclusivos 
para o Facebook Watch.

MATERIAL
Os vídeos serão 

disponibilizados nas páginas dos 
times e os torcedores terão acesso 
a mais de 67 horas de produção 
dedicadas a conteúdo esportivo, 
incluindo materiais inéditos e 
histórias de grandes ídolos.

Facebook que detém os direitos 
de transmissão da Libertadores 
na América Latina até 2022 
e da Champions League até a 
temporada 2021.

EXTENSÃO
Na última segunda-feira, o 

diretor de Rede da TV Cultura, 
Fábio Borba, e o presidente da 
Agência Brasil Central, José 
Roberto Leão, renovaram contrato 
de afiliação.

As partes estenderam assim o 
vínculo de 15 anos entre, Cultura 
e Brasil Central de Goiânia, por 
mais quatro.

CONSEQUÊNCIA
Ainda em se tratando de 

Cultura e Brasil Central, a 
programação continuará sendo 
compartilhada e haverá ações 
para a realização de coproduções e 
encontros. E, como primeiro deles, 
no final deste mês, um evento 
sobre o futuro do rádio no Brasil.

O termo ainda foi chancelado 
pelo diretor de Telerradiodifusão, 
Imprensa Oficial e Site, Euler 
Barbosa.

n  Os novos cenários do “Balanço 
Geral SP” e “Cidade Alerta” estão 
sendo construídos, mas ainda com 
algumas limitações...
n  ... Os trabalhos só podem 
acontecer depois das 8h da noite e até 
4h da manhã, para que o barulho não 
prejudique os programas, ao vivo, no 
estúdio ao lado.
n  O vínculo de Aguinaldo Silva com 
a Globo terminou no último dia 29...

n  ... E o que disse desde que sua 
saída foi anunciada, ele cumpriu...
n  ... Durante esse tempo todo, ele 
não engatou conversa com nenhuma 
outra emissora...
n  ... O que também não quer 
dizer que não existiram ou existam 
propostas.
n  Efeito CNN Brasil: nunca tantos 
institucionais da GloboNews entraram 
nos intervalos da TV Globo...

n  ... Nada contra. Apenas uma 
constatação.
n  O Cartoon Network foi o canal 
mais visto da TV Paga na segunda-
feira, e também ficou à frente de SBT 
e Record, apenas perdendo para a 
TV Globo, entre as crianças de 4 a 11 
anos...
n  ... Teve 7% a mais de audiência 
que o SBT e 79%, que a Record. A 
faixa horária é das 24 horas.

Bate-Rebate
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Uma data marcada por inúmeras 
lutas femininas em busca de direitos 
–- tanto sociais quanto trabalhistas 
– iguais para todos os gêneros: neste 
domingo, 8 de março, é comemorado 
o Dia Internacional da Mulher.

Oficializada pela ONU na déca-
da de 1970, a data marca uma refle-
xão sobre preconceitos e estereótipos 
que precisam ficar no passado. An-
tes, mulheres não votavam e eram 
privadas de conhecimento, emprego 
e independência financeira. Recente-
mente, a narrativa mudou e as mu-
lheres se tornaram livres para traçar 
os próprios caminhos.

O Agora RN conversou com qua-
tro potiguares que se esforçaram 
para conquistar um espaço na so-
ciedade. Mesmo com histórias dife-
rentes, elas se encontram em pontos 
de semelhanças incontestáveis. São 
mulheres que inspiram as pessoas 
próximas com atitudes concretas e 
que ainda são capazes de mover o 
mundo com ideias inovadoras.

Joyce Cavalcante é um exemplo 
de dedicação. Formada em enge-
nharia de materiais pela UFRN, a 
jovem de 24 anos já visitou 21 países 
graças à educação. Ela participou de 
um programa que proporcionou uma 
bolsa de estudos na Hungria.

Em um ano e meio, Joyce de-
senvolveu pesquisas nas áreas de 
química e biotecnologia. “Trabalhei 
em laboratórios incríveis. Nos dias 
livres, coloquei uma mochila nas cos-
tas e fui conhecer outros países da 
Europa. Conheci a Romênia, Fran-
ça, Inglaterra... vivenciei culturas 
diferentes e assim consegui entender 
mais sobre a nossa realidade”.

Agora, a estudante está termi-
nando o mestrado com um projeto 
que vai utilizar materiais sustentá-
veis para conter a poluição nos rios 
e oceanos. “O projeto chamou a aten-
ção de pesquisadores de fora e por 
isso fui convidada para fazer dou-
torado na Kaust, universidade da 
Arábia Saudita. É mais uma prova 
torado na Kaust, universidade da 
Arábia Saudita. É mais uma prova 
torado na Kaust, universidade da 

de que a ciência é importante e ajuda 
a sociedade a evoluir. Estou feliz com 
a oportunidade”, celebrou.

Já a história de Monalisa de Oli-
veira é um pouco diferente. A jovem, 
também de 24 anos, precisou come-
çar a trabalhar cedo, antes dos 18. 
Aos 21, passava a semana toda na 
casa de uma família, onde trabalha-
va como empregada doméstica. “Fui 
honesta e dedicada durante o perío-

do de faxinas. Mas não estava feliz 
porque sempre tive outro sonho”.

Focada, Monalisa guardou di-
nheiro e conseguiu realizar seu 
maior desejo. “Abri minha loja de 
roupas e já sou considerada empre-
endedora. Foi difícil, mas esse era 
meu maior objetivo”. Aberta há mais 
de um ano, a loja conquistou mais de 

5 mil seguidores no Instagram, uma 
clientela fiel.

“Estou garantindo meu espaço 
no mercado. Não existe nada mais 
gratificante para mim do que ter 
peças exclusivas e ver os sorrisos 
sinceros das clientes vestindo as rou-
pas que eu vendo. Exaltar a beleza 
de cada mulher que passa pela loja 

é o motivo principal da minha luta”, 
contou Monalisa.

Denise Figueiredo tem 44 anos, é 
casada e tem um filho. A maquiagem 
que sempre usa contrasta com o uni-
forme de bombeiro. Atualmente ela 
é a chefe do centro superior de for-
mação e aperfeiçoamento do Corpo 
de Bombeiros Militar (CBMRN) e foi 
a primeira oficial mulher a assumir 
uma posição de comando na corpo-
ração estadual. Há 19 anos seguindo 
a carreira, a major Denise carrega 
diversas lições de responsabilidade.

Em um ambiente majoritaria-
mente masculino, o maior desafio foi 
alcançar respeito. “Tudo que vem pa-
ra mudar uma cultura estabelecida 
é natural que haja resistência. Mas 
vejo espaço para todos”, afirmou.

Denise almeja transmitir perse-
verança. “Mesmo frente a dificulda-
des reais, não podemos desistir dos 
nossos propósitos. Além disso, de 
forma ética e leal, é necessário trans-
por os obstáculos que aparecem nos 
nossos caminhos. Um a um”, disse.

Janaína de Lima coleciona al-
guns momentos de dor. O primeiro 
foi logo no início da vida: ela nasceu 
no corpo errado. Biologicamente, era 
do sexo masculino, mas se identifica-
va com o gênero feminino. Entender 
que era uma mulher transexual foi 
um obstáculo para a jovem, que en-
frentou preceitos e paradigmas para 
alcançar a liberdade de ser quem é. 
“Sempre enfrentamos barreiras e 
não estamos inseridas na sociedade 
com igualdade”, lamentou.

Hoje, aos 27 anos, Janaína pode 
se considerar uma vencedora. Ela foi 
a primeira mulher trans a se formar 
em jornalismo pela UFRN e está 
cursando mestrado em estudos da 
mídia, com um projeto que investi-
ga a violação dos direitos humanos 
em veículos de comunicação. “Mas 
quando comecei a trabalhar como 
jornalista, por exemplo, eu precisa-
va reafirmar sempre que realmente 
era uma profissional. As pessoas não 
acreditavam que uma mulher trans 
ocupava um espaço de emprego for-
mal”, contou Janaína.

A superação diária da jovem 
ganhou mais um capítulo no ano 
passado. Ela foi a primeira mulher 
trans a se tornar gestora pública no 
estado ao assumir o cargo de coorde-
nadora de diversidade sexual e de 
gênero da Secretaria das Mulheres, 
da Juventude, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos do RN (SEM-
JIDH). “Estamos avançando, quero 
transformar a nossa realidade. As 
violências que sofri como transexual 
viraram minhas bandeiras de luta”, 
afirmou. Como dizia Simone de Be-
auvoir, filósofa francesa, escritora e 
ícone feminista, uma das preferidas 
de Janaína: “Ninguém nasce mu-
lher: torna-se mulher”.

Mulheres potiguares e inspiradoras 
bem debaixo do seu nariz

Conheça quatro 
mulheres da vida real 
que são protagonistas 
das próprias histórias

Denise Figueiredo - Primeira oficial mulher a assumir um cargo de 
comando no Corpo de Bombeiros do RN

Janaína de Lima - Primeira mulher trans a se formar em jornalismo no RN 
e primeira trans a assumir cargo público no Governo do Estado

Joyce Cavalcante - Estudou na Hungria e agora
vai iniciar pesquisas na Arábia Saudita

Monalisa de Oliveira - Trabalhou como empregada
doméstica e agora tem uma loja de roupas em Natal

DE MARÇO
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PATROCÍNIO

A investigação no Paraguai 
sobre possível uso de documentos 
falsos não muda o cargo de Ronal-
dinho Gaúcho como “embaixador 
do turismo” do Brasil.

Ele foi nomeado no dia 5 de 
setembro do ano passado pela 
Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo), órgão ligado ao Ministé-
rio do Turismo do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro.

A Embratur afirmou que a inves-
tigação no Paraguai é algo pessoal de 
Ronaldinho Gaúcho. O Instituto ain-
da lembrou que o cargo de Embaixa-
dor do Turismo do Brasil é voluntário.

“A Embratur informa que a 
investigação realizada pelas auto-
ridades paraguaias com relação a 
Ronaldinho Gaúcho se trata de uma 
questão pessoal. A Agência não com-
pactua com nenhuma ação que este-
ja em desacordo com as leis do Brasil 
ou de qualquer país. A indicação 
do ex-jogador como Embaixador do 
Turismo do Brasil é simbólica, hono-
rária, e o trabalho desenvolvido é to-
talmente voluntário, sem ônus para 
a Embratur, que segue promovendo 
o turismo brasileiro no exterior por 
meio de campanhas e ações promo-
cionais”, informou a Embratur.

Além de Ronaldinho Gaúcho, 
outras celebridades foram nomea-
das para fomentar o turismo inter-
nacional do Brasil, como o mestre 
de jiu-jitsu Renzo Gracie, o cantor 
Amado Batista e a dupla sertaneja 
Bruno e Marrone.

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão 
Roberto de Assis Moreira ficarão à 
disposição da Justiça do Paraguai 
por tempo indeterminado, segundo 
informou nesta quinta-feira (5) o 
promotor Federico Delfino, res-
ponsável pela investigação contra 
os dois ex-jogadores por porte de 
documentos falsos.

O astro do futebol e o irmão, que 
gerencia sua carreira, foram detidos 
na quarta-feira e passaram a noite 
sob custódia das autoridades para-
guaias após operação policial realiza-
da na suíte presidencial de um hotel 
perto de Assunção. Os brasileiros 
entraram no país com passaportes 
autênticos, mas com conteúdos falsos.

Ronaldinho Gaúcho afirmou, em 
depoimento, segundo o promotor, 
que identidades e passaportes foram 
“presentes” de uma pessoa que o 
convidou para visitar o Paraguai. Na 
noite de quarta, o brasileiro Wilmon-
des Sousa foi detido no mesmo hotel. Craque é investigado no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho não perde cargo de 
embaixador do Turismo após investigação
Embratur disse, em nota, que não compactua com nenhuma ação que esteja em desacordo com as leis do Brasil ou de 
qualquer país. Indicação do ex-jogador como “embaixador” é simbólica, honorária, e o trabalho é totalmente voluntário

Sem punição

Gerard Julien / AFP
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O técnico Tite, da Seleção Bra-
sileira, convoca nesta sexta-feira 
(8), no Rio, os jogadores para os 
dois primeiros compromissos das 
Eliminatórias da Copa de 2022, no 
Catar, em uma situação bastante 
confortável em relação aos anteces-
sores no cargo. O único treinador 
em 40 anos a permanecer no co-
mando da equipe após um Mundial 
tem a favor no início desta etapa 
uma experiência de quase quatro 
anos na função e mais de 90 joga-
dores convocados.

Os jogos no fim de março contra 
Bolívia, no Recife, e Peru, em Lima, 
abrem a caminhada brasileira ru-
mo ao Catar e colocam em prática 
a preparação iniciada por Tite para 
este momento. Desde o fim da Copa 
da Rússia até hoje, o treinador cha-
mou 26 novatos para a Seleção Bra-
sileira e procurou emplacar uma 
renovação gradual do elenco.

A bagagem acumulada como 
treinador da Seleção Brasileira faz 
Tite superar um dos problemas 
que mais lhe incomodou no início 
da gestão: a falta de experiência. 
Após assumir o cargo em junho de 
2016, o técnico de 58 anos encarou 
nos últimos anos a primeira Copa 
do Mundo da carreira, conquistou 
o primeiro título pela seleção bra-
sileira (Copa América) e conviveu 
com mudanças na comissão técni-
ca. A principal delas foi a saída no 
ano passado do coordenador Edu 
Gaspar, de quem era próximo des-
de os tempos de Corinthians.

O treinador deve anunciar na 
convocação, na sede da CBF, uma 
lista mesclada entre jogadores 
com vaga praticamente cativa na 
seleção (Marquinhos, Casemiro, 
Neymar, Coutinho, entre outros) 
e novidades que conquistaram 
recentemente o espaço na equipe. 
Tite acompanhou de perto a sele-
ção olímpica na Colômbia e nas úl-
timas semanas enviou os membros 
da comissão técnica em viagens 
com o objetivo foi avaliar jogadores.

Ao todo, o técnico já trabalhou 
com 94 jogadores em quatro anos 
de seleção e conseguiu bons resul-
tados. Tite disputou 48 jogos e tem 
aproveitamento de quase 80% dos 
pontos. Das quatro derrotas sofri-
das, somente uma foi em jogo ofi-

cial: a eliminação na Copa da Rús-
sia diante da Bélgica, nas quartas 
de final. A defesa se mostrou um 
ponto forte do trabalho do treina-
dor. O Brasil só sofreu 17 gols nes-
se período.

O Campeonato Potiguar de 
2020 tem uma média de quase 3,5 
gols por partida. Até agora, segun-
do a Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol (FNF), já foram 
marcados 141 gols em 41 jogos 
disputados. O artilheiro do Bra-
sil joga no Rio Grande do Norte e 
tem 14 gols: Tiago Orobó, jogador 
do América. Ele marcou dez vezes 
na competição estadual deste ano. 
A última vez em que ele balançou 
as redes foi na última quarta-feira 
(4), no empate com o Assu.

O destaque também vai para 
o ataque e a defesa do ABC. O 
campeão do primeiro turno mar-
cou mais. Foram 37 vezes. O alvi-

negro levou apenas 10 e aplicou a 
maior goleada do campeonato até 
agora, ao vencer o Palmeira por 
8 a 0 na 3ª rodada da Copa RN, 
válida pelo returno do Estadual.

Por falar em segundo turno, a 
média de gols da Copa RN ultra-
passa o número de quatro por par-
tida. Vale lembrar que a segunda 
maior goleada da competição per-
tence ao América. O Alvirrubro 
venceu o Assu por 7 a 0 no 1º turno.

A 4ª rodada da Copa RN começa 
neste sábado (7). Palmeira e Força 
e Luz se enfrentam no Frasqueirão, 
às 16h, enquanto que, na segun-
da-feira (9), às 15h, o Santa Cruz 
recebe o Assu, na Arena das Dunas. 

Técnico já comandou Seleção em 48 partidas e tem aproveitamento de 78%

Tiago Orobó é o artilheiro: 10 gols

Tite anuncia convocação e inicia 
jornada rumo à Copa do Catar

Campeonato Potiguar de 2020
tem média de 3 gols por partida

Após superar processo como estreante no cargo, treinador faz primeira 
convocação para as Eliminatórias. Primeiros jogos são com Bolívia e Peru

Seleção

Estadual

Lucas Figueiredo / CBF

José Aldenir / Agora RN

Jogos: 48
Jogadores convocados: 94
Vitórias: 34
Empates: 10
Derrotas: 4
Aproveitamento: 78%
Gols marcados: 100
Gols sofridos: 17
Jogador mais utilizado:
Philippe Coutinho (44 jogos)

NÚMEROS DE TITE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL — COMARCA DE NATAL 

 
Processo: 0851055-35.2015.8.20.5001 
Açăo: PROTESTO 
Requerente: Hart Howerton Partners, LTD 
Requerido: Brazil Development lnvestimentos Turísticos LTD, Frantzen Partners Ltda, Brazil Development AS 
Aksjeselskap e Cabo Säo Rogue, LTD 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - ORDINÁRIA PRAZO 20 VINTE DIAS 

NOTIFICADO: Brazil Development Investimentos Turísticos LTD — CNPJ/M F n.° 07.401.733/0001-87, Frantzen 
Partners Ltda, Brazil Development AS Aksjeselskap e Cabo São Rogue, LTD, com endereço incerto e não sabido. 
FINALIDADE: Notificação das partes requeridas, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. para tomarem 
conhecimento acerca da inadimplência da dívida decorrente de um contrato de confissão de divida no importe de 
USD 1.374.341.00 (um milhão. trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta  e um dolares), celebrado 
com o demandante. Para fins de constitui-los em mora e interromper o prazo prescricional 
ADVERTÊNCIA: Năo sendo contestada a açäo, presumir-se-äo aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor. (Art. 28fi CPC). 

Natal (RN), 21 de fevereiro de  2020 
Amanda Grace Diógenes F. Costa Dias Juíza de Direito 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

Chamada Pública N.º 001/2020 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar - Data da Sessão - 27 de março de 2020 as 09:00 (nove) horas horário local. 
Informações através do e-mail cplpmsp34@gmail.com.

Wellington Terto do Nascimento
São Pedro/RN, em 05 de março de 2020

Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Dr.
Lauro Pinto, 315, 5º andar, Lagoa Nova, Natal/RN – Fone: 616 9178. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0109441-
95.2011.8.20.0001. Ação: Procedimento Ordinário Autor: SENSORBRASIL Comércio e Locação Ltda. Réu: L & A Acessórios Pessoais Ltda-
me e outro. FINALIDADE: Citação de Lara Lavínia Bento, (CPF: 010.548.874-70, RG: 1894652, L & A Acessórios Pessoais Ltda-me, CNPJ:
05.954.643/0001-98), atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, contados
a partir da fluência do prazo previsto neste edital (TRINTA DIAS), com a primeira publicação, nos termos da petição inicial, cuja cópia se encontra
nesta secretaria, no endereço supra, à disposição da interessada. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 344, do NCPC). E será nomeado curador especial( art. 257, inc IV) Natal, 10
de outubro de 2019. Arklenya X. S. S. Pereira Juíza de Direito

                   JORNAL “ AGORA RN ”
06 + 09 / 03 / 2020

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ENGEQUALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 16.826.717/0001-27, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada, com prazo de validade até 02/03/2026 em favor da Unidade de Fabricação de 
massa de concreto e argamassa para construção, localizada na Rua Ivan Nogueira Soares, nº 23, Bairro 
Dix Sept Rosado Mossoró/RN.

MÁRCIA RAMOS LEITE GODEIRO
Sócia Diretora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Mangue Seco 1 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A., CNPJ: 
11.643.458/0001-85, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO para a atividade de Geração de energia (eólica), 
localizada na Fazenda Camurupim, Zona Rural – Guamaré-/RN. 

Anário Rocha Quintino Junior
Diretor Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Mangue Seco 2 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A., 11.643.504/0001-
46, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a Geração de energia (eólica) localizada na Fazenda 
Camurupim, Zona Rural – Guamaré-RN. 

Anário Rocha Quintino Junior
Diretor Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Mangue Seco 3 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A., 11.643.567/0001-
00, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a Geração de energia (eólica) localizada na Ac Riacho do 
Camurupim, Zona Rural – Guamaré-RN. 

Anário Rocha Quintino Junior
Diretor Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eólica Mangue Seco 4 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A., 11.643.647/0001-
58, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a Geração de energia (eólica) localizada na Unid Serra 
Mangue Seco, Zona Rural – Guamaré-RN. 

Anário Rocha Quintino Junior
Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
A FRUTA VIDA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.731.217/0001-25, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação (LRO) para a atividade de Fruti-
cultura Irrigada (área de 241 ha), localizada na Rod. BR 304, Km 13, zona rural,  Município de Mossoró, 
Estado do Rio Grande do Norte.

João Manoel Lopez Lima
Sócio Administrador
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O América empatou em 1 a 
1 com o Assu, na última quarta-
-feira (4), pela terceira rodada da 
Copa RN, torneio equivalente ao 
segundo turno do Campeonato 
Potiguar. Para o técnico Roberto 
Fernandes, o resultado foi justo e 
foi adequado ao que o alvirrubro 
apresentou em campo.

“É um resultado com o qual fi
apresentou em campo.

“É um resultado com o qual fi
apresentou em campo.

-
camos decepcionados, mas foi justo 
pelo que o América produziu. Vai 
pagar caro toda vez que não tiver 
consciência. Hoje pela primeira vez 
repeti parte da equipe e não teve 
intensidade. Nós tivemos chances 
de definir o jogo e não definimos”, 
contou o treinador.

O resultado deixa o América 
em segundo lugar na tabela, dois 
pontos atrás do ABC. A diferença 
no saldo de gols também é outro 
fator que distancia os dois clubes. 
É de oito gols de saldo a diferença 
fator que distancia os dois clubes. 
É de oito gols de saldo a diferença 
fator que distancia os dois clubes. 

entre as duas equipes.
Um dos motivos citados pelo 

técnico do alvirrubro que atrapa-
lhou no desempenho americano foi 
o número de desfalques. O treina-
dor lamentou não poder mudar a 
escalação por planejamento, e sim 
pelas lesões.

“Muitos desfalques. Isso come-

ça a atrapalhar. Uma coisa é tirar 
jogador por planejamento, outra 
coisa é perder jogador por condi-
ções de jogar”, comentou.

A lesão do volante Wallace Ra-
to, que estava improvisado na late-
ral, foi algo que incomodou Roberto 
Fernandes. As mudanças na estra-
tégia após a saída do atleta afetou 
o desempenho da equipe, segundo 
o técnico.

“Na lateral, a gente começou 
improvisando e ainda perdi a 

improvisação no primeiro tem-
po. Você vai para um jogo fora 
de casa, em que precisa ampliar 
o campo e eu tive que botar um 
volante. Não que me comprometi, 
mas ofensivamente a produção 
não é a mesma”, explicou.

O América volta a campo no do-
mingo (8), contra o Freipaulistano 
(SE), pela sexta rodada da Copa do 
Nordeste. A partida irá acontecer 
no Estádio Municipal Frei Paulo, 
em Sergipe, às 18h.

O América de Natal vai decidir 
em casa o confronto da próxima 
etapa da Copa do Brasil. O clube 
potiguar, único representante po-
tiguar na competição daqui para 
a frente, vai encarar o Juventude 
(RS) pela terceira fase e fará o pri-
meiro jogo em Caxias do Sul (RS) e 
o segundo em casa, na Arena das 
Dunas. Os duelos estão marcados, 
inicialmente, para os dias 11 e 18 
de março.

O anúncio dos mandos de cam-
po foi feito nesta quinta-feira (5) 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), após sorteio. Em ce-
rimônia realizada na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro, os dez jogos ti-
veram definições da terceira fase. 
Diferentemente do que aconteceu 
nas duas etapas anteriores, esta te-
rá partidas de ida e volta. Nas duas 
fases anteriores, o América eliminou 
o São Luiz (RS) e o River (PI).

Técnico do América agora foca as atenções para jogo pela Copa do Nordeste

“Vai pagar caro toda vez que não 
tiver consciência”, diz Fernandes

América vai decidir em casa 
próxima fase da Copa do Brasil

Técnico do América considerou justo empate com o Assu na quarta-feira 
passada por 1 a 1. Para ele, faltou intensidade à equipe no Nogueirão

Técnico do América

Sorteio

Diego Simonetti / América FC

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA TERCEIRA FASE

Botafogo-RJ x Paraná-PR

Figueirense-SC x Fluminense-RJ

Vasco da Gama-RJ x Goiás-GO

Juventude-RS x América-RN

Atlético-GO x São José-RS

Cruzeiro-MG x CRB-AL

Ferroviária x América-MG

Brasil-RS x Brusque-SC

Ceará-CE x Vitória-BA

Ponte Preta-SP x Afogados-PE

*Os times da direita definem a vaga em casa Jesiel André Faustino da Silva
Afonso Bezerra/RN, 05 de março de 2020

Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 008/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0184/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que 
irá realizar no dia 19/03/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: CENTRO 
EDUCACIONAL M BATISTA MONTENEGRO, ESCOLA M DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
FUNDAMENTAL MARIA DE FILOMENA, ESCOLA M SANTA MARIA, ESCOLA M FRANCISCA 
BATISTA DOS SANTOS, CRECHE ESCOLA JOSÉ DA PENHA SOUZA E CENTRO M DO 
ENSINO RURAL (06 UNID). O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo 
Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-
mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020

José Jailson Pereira - Pregoeiro
Campo Redondo/RN, 05 de março de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

OBJETO: Aquisição de duas ambulâncias para atendimento das demandas de urgência do Município 
de Campo Redondo/RN, Conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 002/2019, 
no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a 
execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Devendo ser 
observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 05/03/2020 das 
08h00min até às 08h59min do dia 18/03/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18/03/2020, às 
09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 18/03/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no 
horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

1º LEILÃO: 10/03/2020  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 12/03/2020  - 10:30h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG,
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 
abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG,

PÚBLICO de modo 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 
PÚBLICO de modo 
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 

Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 

 IMÓVEL
RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO 

: Sala 
nº 807 da Torre “Tirol Way Offi ce” do “Tirol Way”, situada  à Avenida Senador Salgado Filho, 1718, no Bairro do Tirol, 
zona urbana/leste da capital de Natal/RN (CEP 59056-000) construção do tipo 3, composta de sala, lavabo e laje 
técnica, com 88,416m² de area real (PC 34,800m² + CC 47,668m² + CD 5,948m²) abrangendo a fração ideal de 
0,001482 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (parte) medindo 6.095,50m²/Carta de Aforamento nº 
17.334 (registrada no livro C.Nova 55 fl s. 135, Processo nº 50 .010/03 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da 
Prefeitura  Municipal de Natal em 26.02.2003, reunião das Cartas nºs 7.615, 7.616, 10.404, 11.113, 12.080 e 
12.732, com direito ao uso de uma vaga de garagem, a ser demarcada na Convenção  de Condomínio (IPTU nº 
3.020.0093.02.0071.0190.2 – Sequencial nº 9.239112-7). Imóvel objeto da Matrícula nº 62.476 do Registro de 
Imóveis da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES
Imóveis da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 

DATA DOS LEILÕES
Imóveis da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 

: 1º Leilão: dia 10/03/2020, às 
10:30 horas, e 2º Leilão dia 12/03/2020, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402  Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 
– Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: DIOGO NICOLAS RODRIGUES 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, nascido em 05/05/1984, portador da CNH de nº 02842210950, 
expedida pelo DETRAN/RN, que consta o documento de identidade de nº 003214780, expedido pela SSP/RN, e 
inscrito no CPF sob o nº 052.054.294-02, residente e domiciliado à Rua Sebastião Barreto, nº 33, Apto 702, Bairro 
Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.080-480. CREDOR FIDUCIÁRIO
inscrito no CPF sob o nº 052.054.294-02, residente e domiciliado à Rua Sebastião Barreto, nº 33, Apto 702, Bairro 

CREDOR FIDUCIÁRIO
inscrito no CPF sob o nº 052.054.294-02, residente e domiciliado à Rua Sebastião Barreto, nº 33, Apto 702, Bairro 

: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O  No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O 
pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do 
comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valo-
res o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$190.102,54 (Cento e noven-1º Leilão: R$190.102,54 (Cento e noven-
ta mil, cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 2º leilão:ta mil, cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 2º leilão: R$114.658,35 (Cento e quatorze mil,R$114.658,35 (Cento e quatorze mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos),seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, 
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer altera-
ções na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer altera-

COMISSÃO DO LEILOEIRO
parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer altera-

: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do 
leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se 
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE:
leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se 

DO LEILÃO ONLINE:
leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se 

 O(s) devedor(es) fi du- O(s) devedor(es) fi du-
ciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, 
exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despe-
sas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os inte-
ressados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se www.francoleiloes.com.br e se www.francoleiloes.com.br
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, junta-
mente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, 
com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, 
caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apre-
sentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVA-
ÇÕESÇÕES
sentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
ÇÕES
sentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 

: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e 
documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veícu-
los de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa 
forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR ne-
nhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo res-
ponsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando 
for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, inci-
dentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivaçãoapós a data da efetivação da arrematação são  da arrematação são 
de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Com-
pra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por 
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, 
ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída 
antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovi-
dos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, 
após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro 
e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto rela-
tivo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julga-
do, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato 
o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusiva-
mente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de 
comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou 
cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de ar-
rematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arre-
matação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a 
pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao 
reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de 
tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista 
no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará 
caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: 
(31)3360-4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 27/02/2020.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:



SEXTA-FEIRA, 06.03.2020Esportes16

Jogando no estádio do Mara-
canã diante de mais de 31 mil pes-
soas, o Vasco venceu o ABC por 1 
a 0 na noite desta quinta-feira (5) 
e se classifi cou para a terceira fase 
da Copa do Brasil.

A equipe carioca vai enfren-
tar agora o Goiás. O ABC, que na 
primeira fase havia eliminado o 
Aquidauanense (MS), se despede 
da competição nacional ainda na 
segunda fase e desperdiça a chance 
de receber uma premiação de R$ 
1,5 milhão.

Muito pressionado por conta 
dos últimos resultados, como o 
empate em 1 a 1 com o Resende na 
estreia da Taça Rio, o time coman-
dado pelo técnico Abel Braga come-
çou a partida pressionando muito o 
time adversário.

Com isso, o Vasco ocupava mais o 
campo de ataque, sem dar muitos es-
paços para o ABC. Mas a pressão não 

se traduziu em gols no 1º tempo.
No segundo tempo, o Vasco 

pressionou ainda mais. E o gol não 
demora a aparecer. Aos 15 minutos 
Marrony recebeu passe em profun-
didade, avançou em velocidade e 
cruzou para o atacante argentino 
Germán Cano, que, de primeira, 

chutou para vencer o goleiro Rafael.
Com a vantagem no placar, 

a equipe carioca diminuiu a sua 
rotação, e permitiu que o ABC co-
meçasse a criar boas chances, em 
busca do gol do empate que levaria 
o jogo para a disputa de pênaltis.

Já o Vasco passou a se segurar 

mais na defesa para tentar marcar 
o segundo em um contra-ataque.

As oportunidades surgiram, 
mas o ataque vascaíno não conse-
guiu ampliar o marcador.

LANCE INACREDITÁVEL
O Vasco foi melhor, mas o jogo 

passou longe de ser tranquilo. O 
ABC incomodou e teve boas chan-
ces, principalmente nas investidas 
de Igor Goularte pela direita. Em 
uma delas, o camisa 19 deixou na 
boa para Paulo Sérgio, sem goleiro, 
fazer o gol que abriria o placar aos 
cinco minutos do segundo tempo. 
Mas o atacante, na pequena área, 
se enrolou e conseguiu perder de 
forma inacreditável.

Após a eliminação na Copa do 
Brasil, o ABC volta as atenções para 
a Copa do Nordeste. No domingo (8), 
às 18h, a equipe potiguar encaraa o 
Botafogo (PB) pela competição.

Vasco e ABC jogaram diante de mais de 31 mil pessoas na noite de ontem no Maracanã

ABC perde gol incrível, toma gol em 
seguida e acaba eliminado pelo Vasco
Clube potiguar, que na primeira fase havia eliminado o Aquidauanense (MS), se despede da 
competição ainda na segunda fase e desperdiça a chance de receber premiação de R$ 1,5 milhão

Copa do Brasil

Luciano Marcos / ABC

O São Paulo desperdiçou 
chances, cansou na altitude 
de 3.825 metros acima do 
mar da cidade de Juliaca e 
levou a virada do Binacional 
pela estreia da Copa Liberta-
dores da América. A equipe 
tricolor saiu na frente, com 
Alexandre Pato, e desperdi-
çou duas chances claras. Po-
rém, foi dominada na etapa 
fi nal e sofreu dois gols.

O São Paulo surpreendeu 
no primeiro tempo. Com uma 
postura ofensiva, nem pare-
cia que o time era o visitante 
no acanhado estádio Guiller-
mo Briceño. O ataque tricolor 
envolveu o Binacional com 
facilidade. Alexandre Pato 
marcou aos 20 minutos, após 
boa jogada envolvendo Daniel 
Alves e Pablo. Na sequência, 
Antony e Pablo perderam 
oportunidades claras para 
ampliar.

O Binacional praticamen-
te não atacou no primeiro 
tempo, mas chegou ao em-
pate logo aos quatro minutos 
da etapa fi nal. Rodríguez re-
cebeu pelo lado esquerdo da 
área e chutou cruzado, entre 
as pernas de Tiago Volpi. 
Como costuma dizer Muricy 
Ramalho, ex-técnico do São 
Paulo e hoje comentarista, a 
bola pune.

Com o passar do tempo, os 
jogadores do São Paulo come-
çaram a demonstrar cansaço 
provavelmente por causa da 
altitude de Juliaca. A equipe 
fi cou recuada e não mostrou 
forças para contra-atacar. E 
a punição fi cou ainda pior aos 
32, com o gol da virada mar-
cado por Arango.

O segundo gol do Bina-
cional, aliás, resume bem a 
péssima etapa complemen-
tar do São Paulo. Arango 
recebeu na entrada da área 
e teve tempo sufi ciente para 
ajeitar até chutar no canto 
de Tiago Volpi. Os jogadores 
brasileiros apenas observa-
ram o adversário, trotando 
em campo.

São Paulo cansa 
na altitude e 
leva virada do 
Binacional

Libertadores

Bruno Alves cansado após jogo

Eduardo Rodrigues


