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A
Natal fica em estado de alerta
Após chuvas 03

Prefeito Álvaro Dias decretou “estado de alerta” na capital potiguar após as chuvas de 115 milímetros que caíram
entre quarta e quinta-feira. Município também iniciou plano de contingenciamento e instalou gabinete de crise

Empresa responsável pela 
derrubada começou como 
madeireira e depósito de 
materiais de construção, no 
anos 1990, até se transformar 
num dos maiores players de 
logística reversa do Nordeste. 
Setor de reciclagem tem tudo 
para crescer
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Toffoli derruba
censura ao especial
do Porta dos Fundos

RN teve 31 mil casos
de dengue em 2019;
7 pessoas morreram

Pirangi do Norte 
recebe várias atrações
neste fim de semana

Apreensões de 
mercadorias ilegais 
crescem 83% no RN

Após demolição, 
entulho do Hotel
Reis Magos vai ser 
utilizado em obras de 
engenharia no RN

Presidente do STF entendeu 
que restrição à liberdade de 
expressão é inconstitucional

Estado tem a maior taxa de 
incidência do Nordeste, com 
904,6 casos por 100 mil

Programação envolve shows, 
prática de atividades físicas e 
outros eventos de lazer

Estado conseguiu impedir que 
R$ 42,8 mi em mercadorias 
circulassem sem nota fiscal
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Anavitória fazem 
despedida de turnê
Apresentação acontece na noite 
desta sexta-feira, na Via Costeira. 
Confira ainda dicas para o fim
de semana em Natal e nas praias, 
além de uma dica de cinema
para o fim de semana

Música 09

No reencontro com a torcida, ABC 
goleia o Força e Luz por 4 a 2
Com boa partida do atacante Wallyson, autor de gols, time abecedista 
mata a saudade do torcedor e alcança a segunda vitória no Estadual

Campeonato Potiguar 16

Veron quer chance entre 
os titulares do Palmeiras
Melhor jogador da Copa 
do Mundo Sub-17, atacante 
foi promovido ao elenco 
profissional do Verdão em 2019
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A chuva de 113 mm que 
caiu durante seis horas 
ininterruptas nas primeiras 

horas da manhã sobre a Zona 
Sul de Natal nesta quinta-feira, 
9, é água suficiente para causar 
transtornos sérios em qualquer 
capital do País, hoje.

Democrático, esse aguaceiro, 
pela intensidade e a forma 
ininterrupta com que desabou 
sobre pontos da cidade, apavorou 
especialmente quem transitava nas 
primeiras horas da manhã, tanto 
nas áreas nobres como nas mais 
populares.

Quem dependia de ônibus 
amargou água pelo joelho e quem 
estava dentro de carros de passeio 
viu diante de si as lagoas se 
formarem, expondo a impotência 
gerada por esse tipo de situação.

Bastou uma hora de estiagem 
para tudo voltar ao normal até 
a próxima chuva da mesma 
intensidade.

Como um evento natural para 
o qual nem sempre há preparação 
factível, o jeito é não enfrentar. 
Como o bambu das histórias 
orientais, é vergar-se para não 
quebrar.

Como diz Tomaz Neto, secretário 
de Obras do município, a sorte é que 
a água do mesmo jeito que vem, vai 

rapidamente.  Atribuir à prefeitura 
os sinais de trânsito apagados e o 
pânico provocado no motorista não 
é razoável.

O modelo de crescimento 
urbano, ou a falta dele, as invasões 
de terra e o lixo depositado de 
maneira inadequada nas vias 
públicas estão entre os vilões das 
enchentes no Brasil e em boa 
parte do planeta. E não se espera 
uma saída para o problema 
quando ainda engatinhamos 
nessa matéria na comparação 
com o seleto grupo de países mais 
civilizados.

Por enquanto, é preciso atacar 
o problema com informação e 
precaução. Pelo menos não temos 
neve aqui e nem os trovões que, no 
Centro-Sul do País, acrescentam 
emoção e adrenalina ao inevitável. 
Também não há terremotos e nem 
maremotos como em outros lugares.

Longe de ser bom e aceitável. O 
que temos já nos dá muito trabalho.  

Resiliência, antes de tudo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

É DE CASA I
O deputado federal Fábio 

Faria (PSD-RN) está entre os 
congressistas que mais tiveram 
agenda com o presidente Jair 
Bolsonaro em 2019. O parlamentar 
potiguar teve ao menos 15 encontros 
com o mandatário da República, 
sendo o 8º deputado ou senador que 
mais vezes se reuniu com Bolsonaro.

É DE CASA II
O levantamento, realizado 

pelo site Poder 360, editado pelo 
jornalista Fernando Rodrigues, 
mostra que o líder do governo na 
Câmara, deputado Major Vitor 
Hugo (PSL-GO), foi o mais recebido: 
103 vezes.

KAJURU
O senador Jorge Kajuru 

(Cidadania-GO) visita o Rio Grande 
do Norte neste fim de semana. É 
recepcionado pelo senador potiguar 
Styvenson Valentim (Podemos).

INVESTIMENTO EM SGA
A indústria de biscoitos 

recheados Vitamassa assinou 
um protocolo de intenções com 
a Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante para implantar uma 
unidade fabril na cidade. A empresa 

A Procuradoria-Geral da República afirmou ao CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) que a implantação do juiz das garan-
tias é inviável até o dia 23 deste mês, como prevê a lei, e de-

fendeu que ela seja feita de forma paulatina ao longo de 2020. Um 
dos problemas citados é que cerca de 20% das comarcas e subseções 
da Justiça Federal têm um único juiz. Para esses casos, a lei prevê 
que haja um rodízio de magistrados, o que só é possível, segundo 
a PGR, se os processos tramitarem em formato eletrônico —seria 
inviável levar os processos em papel de uma região para outra.

Juiz de garantias

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

também requisitou incentivos 
fiscais e concessão de área no 
distrito empresarial da prefeitura, 
localizado no entorno do Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves.

GUARDA MUNICIPAL
A Prefeitura de Parnamirim 

instala oficialmente nesta sexta-feira, 
10, sua Guarda Municipal. 50 agentes 
concursados que já passaram por 
curso de formação serão apresentados 
à população em uma cerimônia na 
Prefeitura pela manhã. Em seguida, 
já vão para as ruas.

SEM ESPIGÕES
O secretário municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo, Thiago 
Mesquita, descartou nesta quinta-

feira, 9, qualquer possibilidade de o 
novo Plano Diretor de Natal permitir 
a construção de espigões na Praia do 
Meio, como na área do antigo Hotel 
Reis Magos. Segundo ele, pode-se 
até ampliar a verticalização no local, 
mas não para patamares muito 
superiores ao atual.

RÉU
A Justiça Militar recebeu a 

denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Militar contra o segundo-
sargento da Força Aérea Brasileira 
(FAB) Manoel Silva Rodrigues, preso 
com 39 Kg de cocaína na Espanha, 
enquanto acompanhava a comitiva 
do presidente Jair Bolsonaro para 
o Japão. Ele é acusado de tráfico 
internacional de drogas.

O  presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, voltou atrás e acolheu pedido do governo 
para extinguir sua própria liminar que suspendeu a resolu-
ção do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 
reduziu os valores do seguro obrigatório Dpvat (sigla de Da-
nos Pessoais por Veículos Automotores de Vias Terrestres).

“Exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão limi-
nar anteriormente proferida nesses autos”, escreveu Toffoli 
na Tutela Provisória na Reclamação 38.736.

O pedido foi feito pela pela Advocacia-Geral da União 
(AGU), sob o argumento de que “não era razoável a alegação 
da Seguradora Líder — consórcio de empresas que admi-
nistra o seguro obrigatório — de que a redução dos valores 
torna o Dpvat economicamente inviável”.

Segundo nota da AGU, a seguradora que pediu a liminar 
“omitiu a informação de que há disponível no fundo adminis-
trado pelo consórcio, atualmente, o valor total de R$ 8,9 bi-
lhões, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto 
de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir 
as obrigações do Seguro Dpvat”.

A AGU também informou ao presidente do STF que, 
no orçamento aprovado pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) para as despesas do consórcio de segura-
doras do Dpvat para o ano de 2020, houve supressão de R$ 
20,3 milhões. A nova decisão do STF tem efeito imediato, e o 
calendário de pagamento do Dpvat teve início ontem.

Com a reconsideração do ministro Toffoli, o preço pago 
pelo seguro cai. “O valor do seguro passa a ser de R$ 5,21 
para carros de passeio e táxis e R$ 12,25 para motos, o que 
representa uma redução de 68% e 86%, respectivamente, 
em relação a 2019”, de acordo com a AGU.

Decisão restabelece valor 
mais baixo para o Dpvat

Seguro obrigatório

Nova decisão tem efeito imediato, e 
pagamento do Dpvat teve início ontem
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Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, voltou atrás em sua própria decisão

Carlos Moura / STF

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos 
Neto, disse nesta quinta-feira, 9, que o projeto de autono-
mia da instituição pode ser aprovado ainda no primeiro 
trimestre deste ano no Congresso Nacional. “É sempre 
uma prerrogativa do Legislativo. Quando decidimos colo-
car [a previsão] no primeiro trimestre, entendemos que 
existe um ambiente legislativo propício para aprovação”, 
disse. A autonomia do BC é garantida com a perda do sta-
tus de ministro de Estado do presidente do banco e com 
mandato fixo para o presidente e diretores da instituição, 
não coincidente com o do presidente da República.

Autonomia deve ir à votação
Banco Central
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 O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, decretou “estado de alerta” 
na capital potiguar, nesta quinta-
-feira, 9, após as chuvas de 115 mi-
límetros que caíram entre quarta e 
quinta-feira. O Município também 
iniciou plano de contingenciamen-
to e instalou gabinete de crise para 
monitorar os prejuízos causados 
pelas intempéries.

A Defesa Civil registrou 71 
ocorrências na capital potiguar, 
a maioria alagamentos, como o 
acúmulo de água nas Avenida Ca-
pitão-Mor Gouveia (zona Oeste), 
Avenida Alexandrino de Alencar e 
Rua Mossoró (Leste).

Foram registradas crateras em 
bairros como Nova Natal, Lagoa 
Azul e Pitimbu. Algumas residên-
cias sofreram com invasão da água 
das chuvas. Outros locais que ofe-
recem risco à integridade física das 
pessoas estão sendo isolados pelos 
agentes da Defesa Civil. “Formei 
uma comissão permanente para 

acompanhar os pontos cruciais 
causados pelas chuvas”, disse o 
prefeito de Natal.

Segundo o secretário municipal 
de Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov), Tomaz Neto, das 23 lago-
as com sistema de bombeamento 
em Natal, apenas duas transbor-
daram, sendo uma no conjunto 
Santarém, na zona Norte, e a ou-
tra na Cidade da Esperança, zona 
Oeste. “Em Natal, existem 168 
pontos críticos de alagamentos, 
principalmente nos bairros de Tirol 
e Petrópolis. Estamos trabalhando 
para futuramente ajustar o caso”, 
destacou Tomaz Neto.

No Viaduto do Baldo, na Zona 
Leste, carros foram arrastados e 
o muro de um terreno da Compa-
nhia Energética do Rio Grande do 
Norte (Cosern) foi derrubado pela 
força da água. Segundo Tomaz Ne-
to, uma equipe foi ontem ao local e 
está trabalhando. O prazo de recu-
peração do espaço é de 30 dias.

Uma cratera foi aberta pela 
chuva e quase engoliu um cami-
nhão na Central de Abastecimento 
do Rio Grande do Norte (Ceasa), 
localizada na zona Oeste de Natal. 
O fato atrapalhou alguns trabalha-

dores que descarregavam merca-
dorias na unidade.

CANAIS DE EMERGÊNCIA
Para solicitar a intervenção da 

Defesa Civil Municipal, a popula-

ção pode ligar para o número 190, 
no Centro Integrado de Operações 
em Segurança Pública (Ciosp). Se-
gundo o Corpo de Bombeiros, em 
caso de emergência, as pessoas de-
vem ligar para o 193 e pedir ajuda 
da corporação.

Entre a noite de quarta, 8, e a 
manhã de quinta-feira, 9, o Corpo 
de Bombeiros Militar do Rio Gran-
de do Norte (CBMRN) registrou 
uma série de ocorrências por causa 
das fortes chuvas que seguem cain-
do em todo o Estado. 

Na Região Metropolitana de 
Natal, foram registradas pelo me-
nos 58 enchentes e inundações; 
três quedas de árvores; nove de-
sabamentos e um incêndio. Uma 
pessoa, que estava em perigo devi-
do aos alagamentos, foi resgatada 
pelos bombeiros.

A STTU, por sua vez, pede que 
seja acionado o telefone 156 em ca-
so de algum problema constatado 
no trânsito.

Chuvas causaram problemas na marginal da Avenida Salgado Filho, em Lagoa Nova

Chuvas causaram transtorno para as ruas da zona Oeste de Natal, abriram uma cratera Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa), inundaram a zona Leste e destruíram uma rua na zona Sul de Natal 

Prefeito decreta estado de alerta em Natal 
após os transtornos causados pela chuva
Defesa Civil registrou 71 ocorrências na capital potiguar, como alagamentos nas avenidas Capitão-Mor Gouveia, Alexandrino 
de Alencar e Rua Mossoró; chuvas também deixaram crateras em ruas dos bairros de Nova Natal, Lagoa Azul e Pitimbu

Prejuízos

José Aldenir / Agora RN

O Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) emitiu alerta nes-
ta quinta-feira, 9, sobre o impacto 
das chuvas nos municípios do Rio 
Grande do Norte. O estudo aponta 
situação de perigo para 50 cidades 
potiguares. 

O alerta é válido desde as 11h 
da manhã desta quinta-feira e se-
gue até as 9h10 de hoje, dia 10. Si-
tuação de perigo é o terceiro grau 
numa escala de um até quatro. O 
alerta atual aponta para o acúmu-

lo  de chuvas em curto período de 
tempo.

Segundo o Inmet, as chuvas 
podem atingir de 30 a 60 milíme-
tros por hora. A situação de perigo 
implica em risco de alagamentos, 
deslizamentos de encostas e trans-
bordamentos de rios, em cidades 
com tais áreas de risco.

Nesta quinta, 9, segundo o 
Corpo de Bombeiros, foram regis-
trados 58 enchentes e inundações 
em menos de 24 horas na Grande 

Natal. Ruas e avenidas ficaram 
alagadas, carros foram inundados 
e várias crateras foram abertas 
pela força das águas. Árvores tam-
bém tombaram.

Para a população em geral, o 
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia sugere que se evite enfrentar 
o mau tempo. Em caso de chuva 
torrencial, o órgão de meteorologia 
aconselha que os moradores pro-
tejam pertences da água envoltos 
em sacos plásticos.

Rio Grande de Norte tem 50 cidades em situação
de perigo, diz Instituto Nacional de Meteorologia

 CHUVA NO INTERIOR
As fortes chuvas que caem desde a madrugada de quarta-feira, 8, no Rio 

Grande do Norte provocaram o transbordo de uma barragem, localizada na 
cidade de Encanto, no Oeste potiguar. A barragem abastece Terra Boa, comu-
nidade da zona rural do município.

O município de Barcelona (Agreste) foi o que registrou o maior volume de 
chuvas, com 157,7 mm, seguido por Ceará-Mirim (Leste), com 140 mm, das 7h 
da manhã da quarta, 8, até às 7h da manhã desta quinta, 9. Em média, Natal 
registrou 59,9 mm, e Mossoró, 6,7 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta sobre o im-
pacto das chuvas nos municípios do Rio Grande do Norte. O estudo aponta 
situação de perigo para 50 cidades potiguares. O alerta é válido entre 11h da 
manhã desta quinta-feira e segue até as 9h10 da sexta-feira, dia 10. Confira a 
lista completa nesta matéria.

As chuvas devem seguir até o próximo domingo, 9, segundo a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária (Emparn). A previsão é de dias nublados com pancadas 
de chuva ao amanhecer e anoitecer no litoral leste. No interior do Estado, as 
chuvas deverão ocorrer durante as tardes e as noites.
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Os materiais de demolição do 
Hotel Internacional dos Reis Ma-
gos, na Praia do Meio, serão usa-
dos na engenharia de contenção 
costeira (que protege construções 
das águas do mar), como base na 
pavimentação asfáltica e na cons-
trução civil em geral, fornecendo 
brita e areia.

O contrato de demolição do pré-
dio, iniciado nesta quarta-feira, 8, 
foi fechado com o Grupo Duarte de 
Natal há três anos, revelou nesta 
quinta-feira o presidente do Grupo 
Duarte, Alexandre Duarte.

A empresa contratada pelo do-
no do imóvel, o Grupo Hotéis Per-
nambuco, para o “bota fora”, como 
é chamado esse tipo de operação, 
ainda levará mais 19 dias para 
concluir o serviço.  

“Foi só a partir do momento em 
que a Semurb (Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo de Natal) 
concedeu o alvará de demolição é 
que recebemos o sinal verde para 
posicionar máquinas dos dois lados 
do prédio e iniciar a demolição”, diz 
Alexandre Duarte.

Ele explicou que a implosão do 
prédio foi uma das possibilidades 
examinadas, mas, por envolver 

uma série de licenças, inclusive do 
Exército, e pelo fato de a área ser 
ocupada por muitas casas de es-
trutura mais frágil, optou-se pela 
demolição mecânica.

Fundado em 1997, quando era 
ainda uma madeireira e depósito 
de material de construção em Ci-
dade Satélite, zona Sul da Capital, 
o Grupo Duarte tem como uma 
das bases de seus negócios a reci-
clagem de entulho de construção e 
seu reaproveitamento em forma de 
materiais de maior valor agregado.

O que será retirado dos escom-
bros do Hotel Reis Magos exigirá, 
em idas e vindas de caminhões, 
algo ao redor de 4 mil carradas, 
considerando que cada caçamba 
pode abrigar 15 m³ de material. A 
estimativa é de  5.600 m³ de mate-
rial no total.  

Dali, o entulho segue para São 
José do Mipibu, onde a empresa 
tem uma planta de reciclagem de 5 
mil m² de área construída, capaz de 
processar 80 toneladas por hora, ins-
talada num terreno de 25 hectares.

O valor do contrato  não foi re-
velado por Alexandre Duarte, que 
tem 40 anos e é natural de Coronel 
Ezequiel, no Agreste potiguar, per-
to de Santa Cruz.

Para o empresário, a demolição 
do Hotel dos Reis Magos é apenas 

um trabalho que demorou três 
anos para acontecer, num mercado 
potencialmente milionário, mas 
que ainda não foi descoberto por 
grande parte das empresas poti-
guares – o do reaproveitamento de 
resíduos sólidos.

Tanto é verdade que, de uma 
madeireira e depósito de constru-
ção, nos anos 1990, os negócios de 
Alexandre Duarte dispararam co-
mo rastilho de pólvora quando ele 
abriu o segmento de locação de má-
quinas e equipamentos em 2004.

Com os lucros obtidos por esse 

segmento ao longo dos seis anos 
seguintes, Alexandre ingressou no 
setor dos transportes de entulhos, 
o que acabou atraindo sua atenção 
e investimentos para a construção 
de uma unidade de reciclagem, 
aquela de São José do Mipibu.

INDÚSTRIA QUE TEM 
TUDO PARA CRESCER

A indústria de reciclagem de 
resíduos sólidos tem um grande 
potencial, mas ainda só engatinha, 
diz o presidente do SindRecicla no 
RN, Roberto Serquiz, um empresá-

rio que abraçou há anos a bandeira 
da reciclagem, um setor que padece 
de um problema crônico: a coleta 
seletiva.

“Hoje, Natal só consegue reutii-
lizar 2% de todo o lixo que poderia 
ser coletado e separado, deixando 
um imenso mercado em aberto 
a ser explorado, com resultados 
econômicos, sociais e ambientais 
imensos”, diz Serquiz.

Segundo o empresário, além do 
potencial econômico, há grandes 
vantagens sociais e ambientais da 
coleta seletiva para a reciclagem de 
resíduos. Hoje, graças ao trabalho 
de Roberto Serquiz, a destinação 
correta de resíduos sólidos já conta 
com uma unidade de recepção e se-
paração em Arês, a 52 Km de Natal.  

“Ele é uma grande referência 
nesse setor, sem o qual ainda esta-
ríamos lá atrás nessas questões tão 
relevantes”, diz Alexandre Duarte.

Para Roberto Serquiz, o recen-
te episódio das manchas de óleo 
no litoral nordestino serviu para 
despertar as pessoas para a neces-
sidade de se desviar dos lixões, em 
benefício da reciclagem.

“Se o mal trazido pelas man-
chas de óleo foi grande, as pessoas 
não percebem que maior ainda é o 
lixo depositado todos os dias pelas 
pessoas nas praias”, conclui.

Empresa contratada para a demolição foi a Grupo Duarte, com 23 anos de atuação

Entulho do Hotel Reis Magos vai ser 
utilizado em obras de engenharia no RN
Empresa responsável pela demolição começou como madeireira e depósito de materiais de construção, no anos 1990,
até se transformar num dos maiores players de logística reversa do Nordeste. Setor de reciclagem tem tudo para crescer

Hotel demolido

José Aldenir / Agora RN

Especial tem causado polêmica

Presidente do STF derruba censura 
contra Porta dos Fundos e Netflix

Justiça

Reprodução

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, decidiu nesta quin-
ta-feira, 9, atender ao pedido da 
Netflix e derrubou a censura im-
posta pelo desembargador Bene-
dicto Abicair, da 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Sob a alegação de “acal-
mar ânimos”, o desembargador 
havia determinado a retirada do 
ar de um especial de fim de ano 
do grupo humorístico Porta dos 
Fundos que retrata Jesus Cristo 
como um homossexual.

O filme, disponibilizado para 
os usuários da plataforma de stre-
aming Netflix, mostra Jesus como 
um homossexual que se envolve 
com Lúcifer, além de Maria trair 
José com Deus. A polêmica em tor-

no da obra ganhou novos contornos 
após um atentado semanas atrás 
contra a sede da produtora do Por-
ta dos Fundos, no Rio de Janeiro.

Ao acionar o Supremo, a Ne-
tflix alegou que a decisão do TJ do 
Rio “tem efeito equivalente ao da 
bomba utilizada no atentado ter-
rorista à sede do Porta dos Fun-
dos: silencia por meio do medo e 
da intimidação”.

A Netflix sustentou também 
que o STF já deixou claro em jul-
gamentos que são inconstitucio-
nais quaisquer tipos de censura 
prévia e restrições à liberdade de 
expressão e ressaltou que o vídeo 
do grupo humorístico já possui 
classificação indicativa para maio-
res de 18 anos e é “indexado como 
sátira, comédia e humor ácido”.

EUA, Canadá e Reino Unido 
dizem que Boeing foi abatido

Por mísseis

O acidente com o Boeing 
737-800 da Ukraine Interna-
tional Airlines (UIA) foi cerca-
do de suspeitas desde que ele 
caiu em Teerã, na quarta-feira, 
poucas horas após o lançamen-
to de mísseis iranianos contra 
bases usadas pelos EUA no 
Iraque. Nesta quinta-feira, 
9, autoridades americanas, 
canadenses e britânicas dis-
seram que o avião foi abatido 
por engano por um foguete do 
Irã. Ele explodiu três minutos 
após decolar com 176 pessoas 
a bordo. Ninguém sobreviveu.

Ainda nesta quinta-feira, o 
site do jornal New York Times 
publicou um vídeo gravado 
por um celular que mostra 

a explosão do que parece ser 
um avião no céu de Teerã. 
“Alguém pode ter cometido 
um erro”, disse o presidente 
americano, Donald Trump. 
“Dizem que foi uma falha 
mecânica. Pessoalmente, não 
acredito que isso esteja sequer 
em questão. Acho que alguma 
coisa terrível aconteceu”.

Um memorando publica-
do pela IHS Markit, empresa 
britânica de análises, afirmou 
que o Boeing “provavelmente 
foi derrubado por um míssil 
Tor-M1 da Guarda Revolucio-
nária”. Fontes dos serviços de 
inteligência do Reino Unido 
confirmaram a informação ao 
jornal Guardian.
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O Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (Sicoob), 
que tem atuação no Rio Grande 
do Norte, anunciou esta sema-
na que não vai cobrar de seus 
cooperados tarifas pela dispo-
nibilização de cheque especial. 
A cobrança está liberada pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) desde a última segunda-
-feira, 6.

A autorização para cobrança 
de tarifa veio na esteira da deci-
são do CNM de limitar os juros 
do cheque especial em 8% ao 
mês. A taxa, que pode ser cobra-
da pelas instituições financeiras 
inclusive nos meses em que os 
seus clientes não usem o cheque 
especial, pode ser de até 0,25% 
ao mês para o valor de limite que 
ultrapassar R$ 500.

Apesar de a limitação nos 
juros do cheque especial ter co-
meçado a valer só no início des-
te ano, o Sicoob já pratica taxas 
menores que as do mercado. A 
instituição praticou, de janeiro 
a novembro de 2019, uma taxa 
média de 5,7% ao mês, enquanto 
que os demais players cobraram 
em média 12,4%.

De acordo com o Sicoob, a 
decisão de isentar os coopera-
dos da nova tarifa autorizada 
pelo CNM e regulamentada pe-
lo Banco Central está alinhada 

com a trajetória da instituição, 
que “há mais de duas décadas é 
responsável por entregar servi-
ços e produtos financeiros com 
grande responsabilidade socioe-
conômica”.

“Temos como missão facili-
tar o acesso a produtos e servi-
ços financeiros, equilibrando as 
médias cobradas pelo mercado 
e gerando uma maior justiça 
financeira nas comunidades e 
regiões nas quais atuamos”, ex-
plica Francisco Reposse Junior, 
diretor de Desenvolvimento e 
Supervisão do Sicoob Confede-
ração.

Unidade do Sicoob Rio Grande do Norte recém-inaugurada na zona Norte de Natal

Sicoob isenta cooperados
de tarifas no cheque especial
Instituição é reconhecida por ofertar condições mais competitivas, contribuindo por maior justiça 
financeira no mercado brasileiro. Nova taxa está autorizada pelo Banco Central desde segunda-feira

Cooperativa

José Aldenir / Agora RN

Em 2019, o Rio Grande do 
Norte conseguiu impedir que 
R$ 42,8 milhões em mercado-
rias sem nota fiscal circulas-
sem pelas rodovias do Estado 
e fossem comercializadas sem 
o recolhimento de impostos.

O valor representa um 
crescimento de 83% em com-
paração com o montante 
apreendido em 2018. O nú-
mero de retenções de cargas 
irregulares passou de 2.583 
para 3.918 em um ano.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual de Tributação 
(SET), o resultado é fruto de 
uma ação de combate à sone-
gação implantada pela pasta, 
que reforçou as fiscalizações e 
realizou operações em parce-
ria com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Polícia Militar 
e outros órgãos nas principais 
rodovias que cruzam o RN.

Esse crescimento de 52% 
no número de procedimen-
tos não inclui os termos de 
apreensões feitos nas fiscali-
zações de itinerância, quando 
os auditores fiscais fazem as 
inspeções diretamente nas 
empresas. Somente devido a 
essa atuação nas rodovias, a 
SET-RN conseguiu recupe-
rar para os cofres estaduais 
R$ 16,3 milhões. Isso corres-
ponde a 63% a mais do que o 
recuperado em 2018, quando 
a SET conseguiu reaver R$ 
10 milhões relativos a esses 
encargos. 

Apreensões
de mercadorias 
ilegais sobem 
83% no RN

Tributação

Fátima autoriza recuperação da 
barragem Passagem das Traíras

Recursos hídricos

Governadora assinou ordem de serviço

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, de-
terminou nesta quinta-feira, 9, o 
início das obras de recuperação da 
barragem de Passagem das Traí-
ras, no Seridó Potiguar. A empresa 
T Maia Engenharia LTDA fará a 
abertura de uma fenda no barra-
mento do reservatório.

Segundo o governo, o investi-
mento será de R$ 549,6 mil, repre-
sentando a primeira recuperação 
da barragem desde a sua inaugu-
ração, há 25 anos.

“A importância da emissão 
dessa ordem de serviço mostra o 
compromisso do Governo com a ci-
dadania do povo do Rio Grande do 
Norte e que somos conscientes da 
responsabilidade que temos. Além 

da importância para a economia e 
o lazer, o início da recuperação dá 
segurança para toda a região”, afir-
mou a governadora.

A obra autorizada ontem é fru-
to de um convênio entre o Governo 
do Estado e o Ministério do Desen-
volvimento Regional.

Ivanízio Ramos / Governo do RN

O executivo complementa 
que, além disso, o Sicoob tra-
balha sempre ao lado do Banco 
Central em prol do consumidor 
final, principalmente, em relação 
as linhas de créditos mais utili-
zadas pelos brasileiros.

No posto de quinta maior re-
de de atendimento do País, a ins-
tituição inaugurou, nos nove pri-
meiros meses de 2019, 239 novos 
pontos, investindo mais de R$ 
500 milhões nas novas unidades, 
bem como na ampliação e moder-
nização dos postos já estabeleci-
dos. O Sicoob reúne 4,6 milhões 
de cooperados e está presente 
em 1.795 municípios brasileiros, 
com 3.138 agências e mais 20 mil 
pontos da Rede Banco24Horas. 
Destaca-se, ainda, como a única 
instituição financeira em 294 
cidades do País, sendo a única 
marca a prestar serviços finan-
ceiros a estas comunidades.

As cooperativas integrantes 
do Sicoob oferecem aos coopera-
dos serviços de conta corrente, 
crédito, investimento, cartões, 
previdência, consórcio, seguros, 
cobrança bancária, adquirência 
de meios eletrônicos de paga-
mento, dentre outras soluções 
financeiras.

Mais informações podem ser 
consultadas no site www.sicoob.
com.br.

4,6 milhões
DESTAQUE

é o número de cooperados do 
Sistema de Cooperativas de
Crédito do Brasil (Sicoob)

Temos como missão
facilitar o acesso a produtos
e serviços financeiros”

Francisco Reposse Júnior
diretor de Desenvolvimento do Sicoob

“
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Onoticiário reproduz a alegação de lobistas 
de que o DPVAT “ajuda os pobres” pagando 
remédios e assistência hospitalar, e indeniza 

vítimas de acidentes nos casos de morte ou invalidez. 
É uma meia verdade com odor de tapeação, logo 
percebida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, 
que restabeleceu novos valores do seguro obrigatório, 
até 85% menores. Criado por seguradoras espertas há 
46 anos, o DPVAT é hoje apenas um “cartório” privado 
que fatura R$ 2 bilhões por ano.

Espertalhões inventaram o seguro obrigatório 

para garantir faturamento bilionário sem sair do lugar. 
Nem precisam de vendedores de seguro. 

O cidadão recebe o boleto do DPVAT sem nem 
mesmo saber o nome da seguradora designada por 
uma “Líder” para tomar seu dinheiro.

Enfrentar o poder das seguradoras foi decisão 
acertada de Bolsonaro. O errou foi fazer parecer 
retaliação a Luciano Bivar, presidente do PSL. 

Seguradoras esconderam de Toffoli o fabuloso 
saldo de R$8,9 bilhões. Houve um tempo no Brasil em 
que dava cadeia mentir à Justiça.

DPVAT já não consegue enganar Toffoli e o STF

PODER SEM PUDOR

ELE ERA DO CONTRA
Presidente do Corinthians, Vicente Matheus 

usava as ligações com o poder, no regime 
militar. Teve um problema com terrenos na 
praia do Guarujá, em São Paulo, e um oficial 
da Marinha o ajudou. Ficou tão grato que lhe 
ofereceu uma festa. Orgulhoso, apresentava-o 
assim: - Este é o meu amigo almirante! O oficial 
nada dizia, até que perdeu a paciência: - Eu 
não sou almirante. Eu sou contra-almirante. O 
presidente do Corinthians não contou conversa: 
- Você é contra almirante? Pois também sou. São 
todos uns vigaristas.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

MUITO BOM, MAS...
O governador João Doria 

(PSDB-SP) anunciou liberação 
de R$1 bilhão no “pacote de 
melhorias” de escolas públicas 
estaduais. Mas desse total, 
R$630 milhões já foram repas-
sados às mais de 5 mil escolas.

COBRANÇA INCONSTITUCIONAL
O Podemos foi ao STF para 

tentar derrubar a cobrança 
de tarifa do cheque especial. 
O partido quer que a medida, 
classificada como “absurda” 
pelo líder Alvaro Dias, seja 
considerada inconstitucional.

RECEIO DO RECESSO
O meio jurídico teme que 

o recesso parlamentar esfrie a 
discussão da medida 
provisória que cria o contrato 
Verde Amarelo, mesmo com 
a tramitação em regime de 
urgência na volta de deputados 
e senadores.

“Nós pegamos 
um completo monstro”

Presidente dos EUA, 
Donald Trump, 
sobre a morte de Qasem Soleimani 

“

Divulgação

NA HORA CERTA
Donald Trump e o pré-candi-

dato democrata Michael Bloom-
berg terão vídeo de um minuto no 
intervalo do SuperBowl, final do 
campeonato de futebol americano. 
Segundo a imprensa local, cada 
um pagou US$ 10 milhões para 
cortejar audiência estimada em 
100 milhões de pessoas.

MELHOR QUE OS OUTROS
Vice do Facebook, Andrew 

Bosworth reconheceu que a rede 
social foi vital para a eleição 
de Trump, mas não por inter-
venção russa. “Ele executou a 
melhor campanha de anúncios 
digitais que eu já vi”, disse.

TEMPLO DE OBVIEDADES
Parece mentira, mas o 

Brasil precisou aprovar uma lei 
para determinar que a Marinha 
seja responsável por licenciar 
e fiscalizar embarcações de 
propulsão nuclear. A burocracia 
óbvia veio antes do submarino.

VITÓRIA IMPORTANTE
A lei que cria a identidade 

do autista, sancionada esta 
semana, é uma vitória de quem 
enfrenta condição, impercep-
tível na maioria das vezes. A 
prioridade no atendimento vem 
para facilitar a vida de muita 
gente.

Especialista em aviação: “engano” no Irã é improvável
Especialista em controle de aéreo 

acha improvável um “engano” no caso da 
derrubada do avião ucraniano abatido no 
Irã. É que antes de o avião decolar, o código 
do transponder é relacionado ao prefixo da 
aeronave ou número do voo, tudo fica visível 

pelo radar. Não há margem para “enganos”. 
E o avião havia decolado e se distanciava de 
Teerã, enquanto eventual míssil hostil teria 
trajetória de aproximação. O avião seguia 
para deixar o espaço aéreo iraniano quando 
foi abatido.

TODOS SABIAM
Antes de decolar, o avião recebe várias 

autorizações incluindo centros de controle, que no 
Brasil, por exemplo, estão sob comando militar.

COISAS BEM DIFERENTES
“Em princípio, não há como confundir um 

avião com um míssil”, disse um especialista que não 
quis se identificar.

MUITO DIFÍCIL
O especialista não descarta, apesar de remota, 

a possibilidade do erro. “É necessário avaliar o 
funcionamento do sistema de defesa iraniano”.

O Grupo Agora RN ampliou a 
circulação do jornal impresso esta 
semana. Desde terça-feira, 7, são 
distribuídos gratuitamente, todos 
os dias, 12.500 exemplares do jor-
nal em 13 municípios do Rio Gran-
de do Norte. A nova distribuição 
representa um aumento de 25% 
em relação à circulação que esta-
va em vigor – até então, de 10 mil 
jornais.

A nova tiragem está sendo au-
ditada pelo Instituto Verificador 
de Comunicação (IVC), entidade 
que é referência para o mercado 
publicitário no monitoramento de 
audiência em múltiplas platafor-
mas. Durante o ano passado, o ins-
tituto atestou, mensalmente, que 
o Agora RN circulava em 10 mil 
exemplares diariamente.

A remessa extra de jornais vai 
abastecer principalmente a zona 
Norte de Natal, novas regiões em 
Parnamirim, além dos municípios 
de Ceará-Mirim e Extremoz. As 
outras regiões onde o jornal já cir-
culava continuarão recebendo os 
exemplares normalmente.

Com o aumento da tiragem pa-
ra Parnamirim, o Agora RN amplia 
as operações no município. O jornal 
semanal Agora Parnamirim, que 
circulava até o fim do ano passado, 
encerrou as atividades e foi incorpo-
rado ao Agora RN, que tem circula-
ção diária (em dias úteis).

Outro destaque do novo esque-
ma de circulação do Agora RN é a 
chegada do jornal a regiões litorâ-
neas. Durante o veraneio, o jornal 
será levado também para a região 
das praias de Ceará-Mirim, Ex-
tremoz e Nísia Floresta, além de 
Pirangi do Norte e Pipa, onde o jor-
nal já circulava. No caso de Pipa, 
também foi incorporada ao Agora 
RN a publicação Agora Pipa.

Vale ressaltar, ainda, que será 
reforçada a distribuição do jornal 
na região de Ponta Negra, na zona 
Sul da capital potiguar.

Segundo o diretor-presidente 
do Grupo Agora RN, Alex Viana, 
a ampliação da tiragem do jornal 
impresso mostra que o modelo de 
distribuição gratuita é viável para 
o jornal impresso e que a empresa 
continua apostando fortemente na 
plataforma.

“Estamos confirmando, dia 
após dia, a viabilidade do jornal 
impresso. Várias empresas co-
nhecem a eficácia e eficiência de 
anunciar num jornal gratuito. 
Empresas locais que anunciam 
conosco já colhem os resultados da 
parceria com o modelo de distribui-
ção”, afirma.

Com a ampliação, serão entre-
gues 12,5 mil exemplares do Agora 
RN por dia, todos gratuitos, em 
locais como órgãos públicos, pada-
rias, cartórios, escolas, universida-

Agora RN amplia tiragem para 
mais de 12 mil exemplares
Remessa extra vai abastecer principalmente zona 
Norte de Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim e Extremoz

Jornal impresso

des, clínicas médicas, hospitais e 
também na rua.

Com novos pontos de distribui-
ção agregados, serão quase 800 lo-
cais de entrega do jornal. Até então, 
eram cerca de 500 pontos. A maio-
ria são pontos fixos, como estabe-
lecimentos comerciais e órgãos pú-
blicos e privados em geral. Nesses 
locais, os jornais ficam à disposição 
para retirada pelos leitores.

Além deles, há pontos onde 
acontece a distribuição assistida, 
ou seja, com promotores entregan-
do o jornal na mão do leitor. Entre 
esses pontos, estão os principais 
cruzamentos de trânsito de Natal 
e Parnamirim. Quando o sinal 
fecha, motoristas são abordados e 
recebem o exemplar sem precisar 
sair do carro.

Filiado também à Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), o Agora 
RN é impresso em 16 páginas em 
formato que lembra o tabloide – o 
que facilita o manuseio e leitura.

A média de circulação do Agora 
RN atestada pelo IVC é considera-
da alta para os padrões do merca-
do de comunicação potiguar. E ain-
da há uma estimativa de que esse 
número possa ser mais alto. Estu-
dos apontam que cada exemplar 
é lido por até 5 pessoas – número 
que duplica em jornais no formato 
tabloide (formato mais compacto, 
praticado em Natal exclusivamen-
te pelo Agora RN).

MUNICÍPIOS QUE 
RECEBEM O AGORA RN

Natal, Parnamirim, São Gonçalo
do Amarante,  Ceará-Mirim,
Extremoz, Macaíba, São José do
Mipibu,  Nísia Floresta, Monte 
Alegre,  Tibau do Sul, Goianinha,
Canguaretama e Arês

Promotora durante entrega do Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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NO VERÃO OU EM
QUALQUER ESTAÇÃO: 
BEBIDA E DIREÇÃO É UMA 
PERIGOSA COMBINAÇÃO!

SE BEBER NÃO DIRIJA.

UMA CAMPANHA:
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LEMBRE-SE QUE 
UM VERÃO DE 
PAZ SE FAZ COM 
RESPEITO!

VEÍCULOS UTV E QUADRICICLOS SÃO PROIBIDOS DE 
CIRCULAR NA FAIXA DE AREIA

A faixa de areia deve ser um espaço livre para o passeio 
de pedestres. 

APENAS VEÍCULOS CREDENCIADOS PODEM 
PERCORRER A FAIXA DE AREIA

Essa iniciativa ajuda a evitar acidentes, preservando a paz 
nas praias.

SOM ALTO NAS PRAIAS É PROIBIDO

Respeito em primeiro lugar. Música alta na praia é 
proibido, respeite o bem-estar do ambiente.
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Não esqueça que lugar de criança é na cadeirinha 
apropriada para a idade.

Faça as viagens de verão com a criançada no lugar 
adequado, evitando multas e acidentes!

FÉRIAS EM 
SEGURANÇA 
COM TODA A 
FAMÍLIA
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Bom momento para traçar metas pro 
futuro. Pode retomar um antigo projeto 
ou para um antigo emprego. Invista no 
que deixa você segura. Na união, bom 
astral para curtir seu ninho e planejar o 
futuro do casal. Palpites: 88, 52 e 34.

Embora a Lua incentive você a correr 
atrás de suas ambições, outros astros 
vão fortalecer a sua ligação com a 
família. Converse bastante e ouça 
dicas dos parentes. Será exigente nas 
paqueras. Palpites: 40, 04 e 31.

 Você está mais comunicativa e saberá 
direitinho o que dizer para defender suas 
ideias ou convencer as pessoas. Pode 
ter notícias de alguém que mora longe. 
Boa sintonia com quem ama. Palpites: 
53, 44 e 89.

Bom estímulo para se aperfeiçoar na 
profissão. Você também pode aprender 
muito com trabalho em equipe. Se você 
já achou sua alma gêmea, vai descobrir 
ainda mais afinidades com o par. 
Palpites: 22, 94 e 04.

No trabalho, será mais fácil superar os 
desafios. Confie na sua intuição. Há 
chances de conseguir um aumento ou de 
aumentar seus ganhos com um pouco 
mais de empenho. Romance intenso e 
envolvente. Palpites: 81, 09 e 27

Você terá boas oportunidades e muita 
criatividade para ganhar dinheiro. Pode mudar 
de casa, de emprego ou mexer na decoração 
do lar. Se já tem seu par, diga e demonstre o 
quanto valoriza seu bem. Palpites: 96, 15 e 69

Una-se aos colegas e valorize a 
cooperação e a troca de ideias. Você 
pode aprender muito com pessoas 
experientes. Vários astros estão a favor 
da sua vida amorosa e você tem mais é 
que aproveitar. Palpites: 91, 37 e 28.

Vai ser fácil provar sua competência 
e defender suas opiniões no serviço. 
Trabalhe em equipe e troque ideias com os 
colegas. A dois, resolva tudo com diálogo 
e saiba a hora de ceder. Palpites: 43, 97 

O Sol aumenta a sua vitalidade e você 
vai se sentir renovada nesta fase. Terá 
prazer em cuidar da saúde, organizar 
suas coisas e cumprir suas tarefas. No 
romance, vai mostrar que é parceira a 
toda prova. Palpites: 92, 65 e 38.

Sua dedicação pode render uma 
aumento ou é você que vai arranjar um 
segundo emprego para ganhar mais. 
Só não exagere! Respeite seus limites. 
Namoro escondido com colega pode ser 
excitante. Palpites: 62, 08 e 53.

Se depender de sorte e entusiasmo, 
nada será capaz de abalar o seu astral. 
Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça 
suas apostas. Na paquera, use e abuse 
do seu charme para encantar alguém. 
Palpites: 75, 93 e 48. 

Você vai se sentir mais livre e segura 
para correr atrás dos seus sonhos 
e transformar ideais em realidade. 
Ouça dicas de pessoas antenadas e 
modernas. Cumplicidade total a dois: 
esbanje carinho. Palpites: 90, 72 e 99.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que 
Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. 
Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales 
e reconhece o golpista. Lurdes começa a trabalhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem um acordo contra Marconi. 
Vinícius se encontra com Amanda, que revela ao rapaz sobre a sociedade de Raul com Álvaro. Jane reencontra Matias no 
hospital. Começa um tiroteio na comunidade e Camila é atingida.

AMOR DE MÃE

Padre Venâncio consola Clotilde. Felício convida Isabel para sair. Lola se preocupa com o estado de 
Clotilde. Almeida se lamenta com Gusmões. Emília fica incomodada com a visita de Lola. Alfredo pega 
uma das peças roubadas de Osório. Zeca tem uma ideia e pega a foto que tirou com Neves. Emília 
esconde os lápis de cor de Justina. Adelaide percebe a inquietação de Alfredo. Lola se preocupa com 
Clotilde. Adelaide enfrenta Emília. Isabel confabula com Soraia sobre o encontro com Felício. Virgulino 
se preocupa com o jeito como Lúcio olha para Isabel. 

ÉRAMOS SEIS

Yuri não gosta de saber que Gisele cogita se envolver com Diogo para ajudar Marcos. Léo avisa a Marie que 
Toshi é a mulher de sua vida. Marie volta para Paris. Sofia combina com Alberto como será a despedida do 
avô. O teste de DNA comprova a sabotagem de Diogo no desfile para matar Alberto. Gisele aceita ajudar 
Marcos, e Yuri termina com ela. Diogo sabota o corrimão da escada, com o intuito de fazer Nana perder o 
bebê. Mário e Silvana descobrem que serão pais de gêmeos. Nana se acidenta na escada da Editora.

Luisa desconfia de que Pendleton possa ter alterado os resultados dos exames de DNA de Poliana. Arlete fica 
deslumbrada com a nova vida na mansão. Luisa confronta Pendleton quanto a relação dele com Alice. Mosquito 
pede para Jeff dar a ele uma chance de provar que mudou de verdade. Gael, Benício e Lorena tentam convencer 
Mário de que Ester é uma robô. Chateada, Yasmin se tranca dentro do quarto. Waldisney tenta conquistar a 
aprovação de Branca para namorar sua neta. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Um problema que há décadas 
assombra o Porto de Natal – a falta 
de guindastes para embarcar os 
contêineres nos navios – voltou se 
manifestar esta semana quando 
um navio do operador francês Mar-
fret não apareceu para a escala 
semanal. A operação acontece sem-
pre nos finais de semana.

Com problemas em seus dois 
guindastes, o navio que vinha do 
Ceará nem saiu do porto de Mu-
curipe, em Fortaleza. Com isso, 
os exportadores natalenses preci-
saram pagar para que caminhões 
levassem suas cargas até a capital 
cearense.

Uma fonte portuária informou 
ao Agora RN que, numa situação 
dessas, o frete sai mais caro porque 
o caminhoneiro só aceita fazer a 
viagem se houver carga de retorno 
garantida ou o cliente ressarcir es-
se retorno. “E foi o que aconteceu”, 
afirmou.

A mesma fonte acrescentou 
que, na próxima semana, o pro-
blema já estará resolvido e não 
porque o Porto de Natal passará a 
ter guindastes. “É que retornará o 
navio da CMA/CGM com o equipa-
mento a bordo”, assegura.

Procurado pela reportagem, 
o ex-presidente do Sindicato dos 
Estivares Lenilton Caldas estima 
que a ausência de um guindaste 
do Porto de Natal remonte há mais 
de três décadas, tempo em que ele 
trabalha no terminal. “Me lembro 
de existirem, mas isso faz muito 
tempo”, ironiza.

Com o problema, o porto deixou 
de embarcar pelo Rio Grande do 
Norte esta semana entre 250 a 300 
contêiners de frutas, cada um le-
vando em torno de 22 toneladas. Is-
so trouxe aborrecimentos também 
para o porto de Fortaleza, que ficou 
sobrecarregado de caminhões, dis-
se Lenilton.

Exportadores procurados pe-
la reportagem não quiseram se 
manifestar. Além da falta de um 
scanner para fiscalizar a presença 
de drogas pela Receita Federal, o 
Porto de Natal padece da falta de 
um armazém refrigerado e o pátio 
dispõe de tomadas suficientes para 
ligá-los. A falta de um guindaste, 
que já existiu no passado remoto 
do terminal, é grave, segundo Le-
nilton Caldas. “É o único porto do 
país que ainda se dá ao luxo de não 
tem esse equipamento”, encerra.

Sem guindaste, Porto de Natal 
paralisa exportação de frutas 
Exportadores potiguares estão levando a carga 
até o Porto de Macuripe, em Fortaleza, no Ceará 

Operação

Navio com guindaste, da empresa francesa Marfret, em operação no Porto de Natal

José Aldenir / Agora RN

Produção industrial recua 1,2%
Economia 

A produção industrial bra-
sileira teve queda de 1,2% na 
passagem de outubro para no-
vembro de 2019. O recuo inter-
rompe três meses de crescimen-
to e elimina parte da alta de 
2,2% acumulada entre agosto e 
outubro daquele ano. De setem-
bro para outubro, a indústria 
havia crescido 0,8%. Os dados 
são da Pesquisa Industrial 

Mensal, divulgada nesta quin-
ta-feira, 9, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo a pesquisa, a 
produção caiu 1,7% na compa-
ração com novembro de 2018, 
1,1% no acumulado dos 11 pri-
meiros meses de 2019 e 1,3% 
no acumulado de 12 meses. Na 
média móvel trimestral, a que-
da foi 0,1%.
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Em curso, o processo de
“Uma Só Globo” está longe do fim 

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

Canal 1
Os exemplos práticos do processo “Uma Só 

Globo” são cada dia mais evidentes, como agora na 
cobertura da morte do general iraniano Soleimani 
e na crise estabelecida entre Estados Unidos x Irã.

O comentarista da Globonews, Guga Chacra, 
tem presença constante no canal de notícias, na 
TV Globo, nas páginas digitais e no jornal O Glo-
bo, desde o início do estado de tensão no Oriente 
Médio.

E o que também se revela como outra demons-
tração do interesse da empresa em ampliar ou 
tornar mais frequente a participação de seus pro-
fissionais em todas as plataformas.

Nesse processo de jogo integrado, não estaria 
na hora do colunista de O Globo, Lauro Jardim, 
começar a ser testado nas telas?

Poucos, em se tratando de diferentes setores, 
são tão bem informados como ele.

O PRÓXIMO
Band e Roberto Justus estão 

ainda afinando detalhes, mas 
trabalhando com a certeza de 
um próximo “O Aprendiz” ainda 
neste primeiro semestre de 2020.

Previsão de estreia em maio.

ITINERANTE
Ainda da Band, já a partir 

deste ano, o “Melhor da Tarde”, 
pelo menos uma vez a cada dois 
meses, será apresentado fora de 
São Paulo. Rio, Belo Horizonte, 
Recife e Salvador são alguns dos 
caminhos cogitados.

No dia 27, o programa volta 
inédito e ao vivo para toda a rede.

CAMINHO NOVO
Pessoal do Esporte Interativo/

Turner está com o “De Placa”, 
de segunda a sexta, das 10h30 
às 12h, no Youtube. Debate e 
conteúdos inéditos.

Um sucesso. Já ultrapassou a 
marca dos 450 mil inscritos.

BOLA ROLANDO
A Cultura voltou com tudo ao 

campo esportivo. Ao longo deste 
ano, todos os jogos da TV serão 
transmitidos também pelo rádio.

E, isso, além do site 
da emissora, como já vem 
acontecendo na Copa São Paulo 
de Futebol Junior.

DA MELHOR QUALIDADE
O BandSports, desde o dia 2, 

está mostrando o novo torneio 
da ATP, o ATPCUP, que é uma 
espécie de Copa do Mundo do 
tênis, país contra país. Nove 
jogos por dia.

É uma nova versão da Davis 
e muito mais empolgante.

SÓ GENTE BOA
Ainda em se tratando 

da ATPCUP, o torneio está 
colocando em quadra os maiores 
tenistas. Só Roger Federer que 
não. Mas Nadal está jogando 
pela Espanha e Djokovic pela 
Sérvia.

A final será no domingo, 
totalizando a transmissão de 75 
jogos.

TROCOU O SANTO
Ontem, no “Mais Você”, 

durante o “Jogo das Panelas”, 
Ana Maria colocou o rio Ganges 
no Tibet. Depois flechou São 
Francisco de Assis em vez de São 
Sebastião.

O louro ficou todo arrepiado.

ÚLTIMA FORMA
A Record, curvando-se aos 

resultados de uma pesquisa, 
vai continuar com o “Domingo 
Show”.

Ou com o título do programa, 
mesmo com a saída de Geraldo 
Luís e a entrada de Sabrina Sato. 
Desistiu de mudar.

n Lazinho, cabeleireiro, 
alguém muito querido e 
respeitado desde a Tupi e 
também na Band, faleceu na 
quinta-feira...

n ... Um grande personagem 
dos bastidores. Deixa 
saudades.

n Até o fim da semana 
que vem será definido e 
anunciado o convidado do 
“Roda Viva”, na estreia de 
Vera Magalhães, dia 20...

n ... É uma escolha que a 
produção, propositadamente, 
está deixando para a última 
hora...

n ... Muito em cima 
do desenrolar dos 
acontecimentos...

n ... Aliás, do jeito que a vida 
vai, aqui no nosso quintal e lá 
fora, assunto é que não falta...

n ... Inclusive, percebe-se 
em alguns o interesse de não 
deixar faltar. Todo dia tem 
uma.

n Chris Flores se 
despede nesta sexta do 
“Fofocalizando” e só deve 
retornar ao programa daqui 
quatro meses, depois do 
“Fábrica de Casamentos”...

n  ... Lívia Andrade, de volta 
das férias, reassume na 
segunda-feira...

n ... E a direção do programa 
segue pesquisando nomes 
para ocupar a vaga do Leo 
Dias.

n CNN não dá trégua para 
a concorrência e também 
leva os jornalistas Adalberto 
Leister Filho (Record) e Rudá 
Moreira(SBT).

Bate-Rebate

QUEM É QUEM
Record já conseguiu 

embalar as gravações de 

“Gênesis”.
E com elenco todo 

escalado: Marhashi 
- Roney Vilela; Harshi - 

José Henrique Ligabue; 

Shakia - Jessika Alves; 

Shakur - Paulo Goulart 

Filho;  Reduana - Tammy 

Di Calafiori; Sumaubum 

- Ed Oliveira; Hod - 
Tatsu Carvalho;  Sarai 

(Jovem)- Laryssa 
Ayres;  Baalias - Ricardo 

Martins; Guemecha - 

Priscila Uba;  Oguedi 

- Júlio Levy; Nuriah 
-Pâmela Côto; Murania - 

Laize Câmara; Kiassare 

- Norival Rizzo;  Adurrá 

– Thogun; Shareder - 

Paulo Verlings; Kamesha 

- Maria Maya; Menkhe 

- Renato Rabelo; Herit 

- Yana Sardenberg; 
Merianat - Isabel Wilker, 

e  Asenate - Antônia 
Morais.

C´est fini

O brasileiro Marcelo 

Madeira, da Papum 

Produções, como tem 

feito em todos os anos, irá 

coordenar a transmissão 

da Florida Cup.

E também será 

responsável pelas imagens 

do show de Ivete Sangalo, 

dia 19, em Orlando, que o 

Multishow vai exibir.

Então é isso. Mas segunda 

tem mais. Tchau!

NOVELA DAS 9
Em “Amor 

de Mãe”, a partir 
do capítulo 
desta sexta, os 
personagens Davi 
(Vladimir Brichta) 
e Vitória (Taís 
Araújo), apesar 
das diferenças que 
existem, começam 
a se reaproximar.

Ela está 
passando por um 
momento difícil 
com a rejeição de 
Sandro (Humberto 
Carrão) e ele 
vai apoiá-la. A 
relação se firmará 
novamente.

Victor Pollak/TV 
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Final de semana em Natal tem samba e show da dupla Anavitória 

Frozen 2

O segundo final de semana 
do ano na cidade de Natal traz 
o duo Anavitória na despedida 
da turnê “O Tempo é Agora”. O 
show será realizado na sexta-
feira, 10, na Villa Costeira, em 
Ponta Negra.

O projeto Samba Negra, 
evento que faz parte da 
programação do Natal em 
Natal, estará presente no 
sábado, 11, e no domingo, 12, 
no Praia Shopping. Artistas 
locais, como D’Breque e Dodora 
Cardoso, se apresentarão no 
local.

De volta à infância de Elsa e Anna, 
as duas garotas descobrem uma his-
tória do pai, quando ainda era príncipe 
de Arendelle. Ele conta às meninas 
a história de uma visita à floresta dos 
elementos, onde um acontecimento 

inesperado teria provocado a sepa-
ração dos habitantes da cidade com 
os quatro elementos fundamentais: 
ar, fogo, terra e água. Esta revelação 
ajudará Elsa a compreender a origem 
de seus poderes.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

Sexta-feira
Anavitória - Despedida 
da turnê – 21h – Local: 
Villa Costeira
Aperta o Play
(Funk/Reggaeton) – 21h 
– Ateliê Bar
Dodô Pressão, MC 
N10 e Fabinho Fer-
nandes – 23h – Local: 
Pepper’s Natal

Domingo
Geração K-Pop – 10h – 
Local: Fronstage Music 
Bar
Dodora Cardoso, 
Sambacom e Debinha 
Ramos – 14h – Local: 
Praia Shopping

10

12

JANEIRO

Sábado
Josy Ribeiro, 
D’Breque e Sonata – a 
partir das 17h – Local: 
Praia Shopping
Verão Pirangi 2020 
– 18h – Local: Ilha 
Ecomax
Bloco do Eu Sozinho 
(Rock) – 20h – Local: 
Whiskritorio
Festa Hillary: Fight 
Queens – 20h – Local: 
Frontstage Music Bar
Fôlego (Pop/Funk) – 
21h – Local: Ateliê Bar
Dumara Antonow, 
Venturi, Dayane e Biel 
– 23h – Local: Pepper’s 
Hall

11
JANEIRO

JANEIRO

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

As atividades do Verão Pirangi 
2020, na tradicional Praia de Pi-
rangi do Norte, em Parnanmirim, 
terão atrações variadas e prome-
tem agradar turistas e moradores. 
A programação envolve shows, 
prática de atividades físicas e ou-
tros eventos de lazer.

Nesta sexta-feira, 10, tem be-
ach tennis na Arena Pirangi do 
Norte, próximo à barraca do Duca, 
a partir das 8h. No sábado, 11, tem 
crossfit – Go Box – na Arena Se 
Cuida, próximo ao Marina Badauê, 
às 9h. Mais tarde, nesta mesma 
Arena, as atrações seguem firme e 
contam com a participação da Ban-
da Cascalho, às 13h.

No domingo, 12, o cantor Gian-
nini Alencar faz show, às 16h, na 
Arena Pirangi do Norte. A progra-
mação se encerra com apresenta-
ções de Mari Antunes & Babado Atividades na Arena Pirangi do Norte começam nesta sexta e segué até o domingo

Verão Pirangi 2020 tem programação
com práticas esportivas, shows e eventos
Agenda de atividade começa nesta sexta-feira, 10, na Arena Pirangi do Norte, com ação para promover a prática do beach 
tennis; Prefeitura de Parnamirim realizou melhoria nos acessos à praia e vai instalar lâmpadas de LED na iluminação pública 

Programação

José Aldenir/AgoraRN
Novo na mesma Arena, às 18h. 
Todas as atrações são gratuitas.

Além dos eventos promovidos 
pela prefeitura, parnamirinenses e 
turistas também podem aproveitar 
os shows privados nos bares e res-
taurantes da cidade.

Para que o verão pudesse acon-
tecer, a Prefeitura de Parnamirim 
realizou melhorias nas vias de 
acesso ao litoral, assim como ser-
viços de urbanização nas praias de 
Pirangi do Norte e Cotovelo. Além 
dessas obras, também foi feita a re-
cuperação total do ginásio de Pium, 
da Avenida Beira-Rio, trecho co-
nhecido como buraco da velha, as-
sim como o apoio de máquinas nas 
áreas de difícil acesso.  A Prefeitura 
também concentra esforços tam-
bém na substituição da iluminação 
antiga pela de LED em Pium, Coto-
velo e Pirangi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira, 10
8h - Beach Tennis na Arena Pirangi 
do Norte, próximo à barraca do 
Duca. 

Sábado, 11 
8h - Beach Tennis na Arena Pirangi;
9h - Go Box na Arena Se Cuida;
11h – Ritmos com Nildo Ângelo e 
Ângelo Santos na Arena Se Cuida;
12h - Momento 95Fm na Arena Se 
Cuida;
13h - Hit e Zumba com Eleen 
Martins na Arena Se Cuida;
13h - Cascalho na Arena Se Cuida; 
14h - DJ Rodrigo na Arena Se Cuida;
16h - Sunset na Arena Pirangi do 
Norte, próximo à barraca do Duca; 
16h - Lito Lins na Arena Se Cuida.
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Em curso, o processo de
“Uma Só Globo” está longe do fim 
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Canal 1
Os exemplos práticos do processo “Uma Só 

Globo” são cada dia mais evidentes, como agora na 
cobertura da morte do general iraniano Soleimani 
e na crise estabelecida entre Estados Unidos x Irã.

O comentarista da Globonews, Guga Chacra, 
tem presença constante no canal de notícias, na 
TV Globo, nas páginas digitais e no jornal O Glo-
bo, desde o início do estado de tensão no Oriente 
Médio.

E o que também se revela como outra demons-
tração do interesse da empresa em ampliar ou 
tornar mais frequente a participação de seus pro-
fissionais em todas as plataformas.

Nesse processo de jogo integrado, não estaria 
na hora do colunista de O Globo, Lauro Jardim, 
começar a ser testado nas telas?

Poucos, em se tratando de diferentes setores, 
são tão bem informados como ele.

O PRÓXIMO
Band e Roberto Justus estão 

ainda afinando detalhes, mas 
trabalhando com a certeza de 
um próximo “O Aprendiz” ainda 
neste primeiro semestre de 2020.

Previsão de estreia em maio.

ITINERANTE
Ainda da Band, já a partir 

deste ano, o “Melhor da Tarde”, 
pelo menos uma vez a cada dois 
meses, será apresentado fora de 
São Paulo. Rio, Belo Horizonte, 
Recife e Salvador são alguns dos 
caminhos cogitados.

No dia 27, o programa volta 
inédito e ao vivo para toda a rede.

CAMINHO NOVO
Pessoal do Esporte Interativo/

Turner está com o “De Placa”, 
de segunda a sexta, das 10h30 
às 12h, no Youtube. Debate e 
conteúdos inéditos.

Um sucesso. Já ultrapassou a 
marca dos 450 mil inscritos.

BOLA ROLANDO
A Cultura voltou com tudo ao 

campo esportivo. Ao longo deste 
ano, todos os jogos da TV serão 
transmitidos também pelo rádio.

E, isso, além do site 
da emissora, como já vem 
acontecendo na Copa São Paulo 
de Futebol Junior.

DA MELHOR QUALIDADE
O BandSports, desde o dia 2, 

está mostrando o novo torneio 
da ATP, o ATPCUP, que é uma 
espécie de Copa do Mundo do 
tênis, país contra país. Nove 
jogos por dia.

É uma nova versão da Davis 
e muito mais empolgante.

SÓ GENTE BOA
Ainda em se tratando 

da ATPCUP, o torneio está 
colocando em quadra os maiores 
tenistas. Só Roger Federer que 
não. Mas Nadal está jogando 
pela Espanha e Djokovic pela 
Sérvia.

A final será no domingo, 
totalizando a transmissão de 75 
jogos.

TROCOU O SANTO
Ontem, no “Mais Você”, 

durante o “Jogo das Panelas”, 
Ana Maria colocou o rio Ganges 
no Tibet. Depois flechou São 
Francisco de Assis em vez de São 
Sebastião.

O louro ficou todo arrepiado.

ÚLTIMA FORMA
A Record, curvando-se aos 

resultados de uma pesquisa, 
vai continuar com o “Domingo 
Show”.

Ou com o título do programa, 
mesmo com a saída de Geraldo 
Luís e a entrada de Sabrina Sato. 
Desistiu de mudar.

n Lazinho, cabeleireiro, 
alguém muito querido e 
respeitado desde a Tupi e 
também na Band, faleceu na 
quinta-feira...

n ... Um grande personagem 
dos bastidores. Deixa 
saudades.

n Até o fim da semana 
que vem será definido e 
anunciado o convidado do 
“Roda Viva”, na estreia de 
Vera Magalhães, dia 20...

n ... É uma escolha que a 
produção, propositadamente, 
está deixando para a última 
hora...

n ... Muito em cima 
do desenrolar dos 
acontecimentos...

n ... Aliás, do jeito que a vida 
vai, aqui no nosso quintal e lá 
fora, assunto é que não falta...

n ... Inclusive, percebe-se 
em alguns o interesse de não 
deixar faltar. Todo dia tem 
uma.

n Chris Flores se 
despede nesta sexta do 
“Fofocalizando” e só deve 
retornar ao programa daqui 
quatro meses, depois do 
“Fábrica de Casamentos”...

n  ... Lívia Andrade, de volta 
das férias, reassume na 
segunda-feira...

n ... E a direção do programa 
segue pesquisando nomes 
para ocupar a vaga do Leo 
Dias.

n CNN não dá trégua para 
a concorrência e também 
leva os jornalistas Adalberto 
Leister Filho (Record) e Rudá 
Moreira(SBT).

Bate-Rebate

QUEM É QUEM
Record já conseguiu 

embalar as gravações de 

“Gênesis”.
E com elenco todo 

escalado: Marhashi 
- Roney Vilela; Harshi - 

José Henrique Ligabue; 

Shakia - Jessika Alves; 

Shakur - Paulo Goulart 

Filho;  Reduana - Tammy 

Di Calafiori; Sumaubum 

- Ed Oliveira; Hod - 
Tatsu Carvalho;  Sarai 

(Jovem)- Laryssa 
Ayres;  Baalias - Ricardo 

Martins; Guemecha - 

Priscila Uba;  Oguedi 

- Júlio Levy; Nuriah 
-Pâmela Côto; Murania - 

Laize Câmara; Kiassare 

- Norival Rizzo;  Adurrá 

– Thogun; Shareder - 

Paulo Verlings; Kamesha 

- Maria Maya; Menkhe 

- Renato Rabelo; Herit 

- Yana Sardenberg; 
Merianat - Isabel Wilker, 

e  Asenate - Antônia 
Morais.

C´est fini

O brasileiro Marcelo 

Madeira, da Papum 

Produções, como tem 

feito em todos os anos, irá 

coordenar a transmissão 

da Florida Cup.

E também será 

responsável pelas imagens 

do show de Ivete Sangalo, 

dia 19, em Orlando, que o 

Multishow vai exibir.

Então é isso. Mas segunda 

tem mais. Tchau!

NOVELA DAS 9
Em “Amor 

de Mãe”, a partir 
do capítulo 
desta sexta, os 
personagens Davi 
(Vladimir Brichta) 
e Vitória (Taís 
Araújo), apesar 
das diferenças que 
existem, começam 
a se reaproximar.

Ela está 
passando por um 
momento difícil 
com a rejeição de 
Sandro (Humberto 
Carrão) e ele 
vai apoiá-la. A 
relação se firmará 
novamente.

Victor Pollak/TV 
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Final de semana em Natal tem samba e show da dupla Anavitória 

Frozen 2

O segundo final de semana 
do ano na cidade de Natal traz 
o duo Anavitória na despedida 
da turnê “O Tempo é Agora”. O 
show será realizado na sexta-
feira, 10, na Villa Costeira, em 
Ponta Negra.

O projeto Samba Negra, 
evento que faz parte da 
programação do Natal em 
Natal, estará presente no 
sábado, 11, e no domingo, 12, 
no Praia Shopping. Artistas 
locais, como D’Breque e Dodora 
Cardoso, se apresentarão no 
local.

De volta à infância de Elsa e Anna, 
as duas garotas descobrem uma his-
tória do pai, quando ainda era príncipe 
de Arendelle. Ele conta às meninas 
a história de uma visita à floresta dos 
elementos, onde um acontecimento 

inesperado teria provocado a sepa-
ração dos habitantes da cidade com 
os quatro elementos fundamentais: 
ar, fogo, terra e água. Esta revelação 
ajudará Elsa a compreender a origem 
de seus poderes.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

Sexta-feira
Anavitória - Despedida 
da turnê – 21h – Local: 
Villa Costeira
Aperta o Play
(Funk/Reggaeton) – 21h 
– Ateliê Bar
Dodô Pressão, MC 
N10 e Fabinho Fer-
nandes – 23h – Local: 
Pepper’s Natal

Domingo
Geração K-Pop – 10h – 
Local: Fronstage Music 
Bar
Dodora Cardoso, 
Sambacom e Debinha 
Ramos – 14h – Local: 
Praia Shopping

10

12

JANEIRO

Sábado
Josy Ribeiro, 
D’Breque e Sonata – a 
partir das 17h – Local: 
Praia Shopping
Verão Pirangi 2020 
– 18h – Local: Ilha 
Ecomax
Bloco do Eu Sozinho 
(Rock) – 20h – Local: 
Whiskritorio
Festa Hillary: Fight 
Queens – 20h – Local: 
Frontstage Music Bar
Fôlego (Pop/Funk) – 
21h – Local: Ateliê Bar
Dumara Antonow, 
Venturi, Dayane e Biel 
– 23h – Local: Pepper’s 
Hall

11
JANEIRO

JANEIRO

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

As atividades do Verão Pirangi 
2020, na tradicional Praia de Pi-
rangi do Norte, em Parnanmirim, 
terão atrações variadas e prome-
tem agradar turistas e moradores. 
A programação envolve shows, 
prática de atividades físicas e ou-
tros eventos de lazer.

Nesta sexta-feira, 10, tem be-
ach tennis na Arena Pirangi do 
Norte, próximo à barraca do Duca, 
a partir das 8h. No sábado, 11, tem 
crossfit – Go Box – na Arena Se 
Cuida, próximo ao Marina Badauê, 
às 9h. Mais tarde, nesta mesma 
Arena, as atrações seguem firme e 
contam com a participação da Ban-
da Cascalho, às 13h.

No domingo, 12, o cantor Gian-
nini Alencar faz show, às 16h, na 
Arena Pirangi do Norte. A progra-
mação se encerra com apresenta-
ções de Mari Antunes & Babado Atividades na Arena Pirangi do Norte começam nesta sexta e segué até o domingo

Verão Pirangi 2020 tem programação
com práticas esportivas, shows e eventos
Agenda de atividade começa nesta sexta-feira, 10, na Arena Pirangi do Norte, com ação para promover a prática do beach 
tennis; Prefeitura de Parnamirim realizou melhoria nos acessos à praia e vai instalar lâmpadas de LED na iluminação pública 

Programação

José Aldenir/AgoraRN
Novo na mesma Arena, às 18h. 
Todas as atrações são gratuitas.

Além dos eventos promovidos 
pela prefeitura, parnamirinenses e 
turistas também podem aproveitar 
os shows privados nos bares e res-
taurantes da cidade.

Para que o verão pudesse acon-
tecer, a Prefeitura de Parnamirim 
realizou melhorias nas vias de 
acesso ao litoral, assim como ser-
viços de urbanização nas praias de 
Pirangi do Norte e Cotovelo. Além 
dessas obras, também foi feita a re-
cuperação total do ginásio de Pium, 
da Avenida Beira-Rio, trecho co-
nhecido como buraco da velha, as-
sim como o apoio de máquinas nas 
áreas de difícil acesso.  A Prefeitura 
também concentra esforços tam-
bém na substituição da iluminação 
antiga pela de LED em Pium, Coto-
velo e Pirangi.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira, 10
8h - Beach Tennis na Arena Pirangi 
do Norte, próximo à barraca do 
Duca. 

Sábado, 11 
8h - Beach Tennis na Arena Pirangi;
9h - Go Box na Arena Se Cuida;
11h – Ritmos com Nildo Ângelo e 
Ângelo Santos na Arena Se Cuida;
12h - Momento 95Fm na Arena Se 
Cuida;
13h - Hit e Zumba com Eleen 
Martins na Arena Se Cuida;
13h - Cascalho na Arena Se Cuida; 
14h - DJ Rodrigo na Arena Se Cuida;
16h - Sunset na Arena Pirangi do 
Norte, próximo à barraca do Duca; 
16h - Lito Lins na Arena Se Cuida.
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS
A. C. Barbosa Chaves - ME, 07.221.516.0001-05, torna público que recebeu do Instituto de De-

senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
- LS, com prazo de validade até 06/01/2026 em favor do empreendimento de Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE), localizado na Rua Projetada S/N, Loteamento Vale Verde de Parnamirim, Mendes, 
São José de Mipibu/RN.

Ana Cristina Barbosa Chaves
Proprietária

Pedido de Licença Simplificada

Francisco Canindé de Oliveira - ME, 09.613.369/0001-44, 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 atividade de fabricação de placas de gesso, localizada na Rua Augustinho 
Santos, S/N, Vila Altiva II, Caicó/RN.

Francisco Canindé de Oliveira 
Proprietário  

Pedido de Renovação de Licença Simplificada

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA,  CPF: 106.285.844-15, torna Público que requereu ao INSTITU-
TO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, de um empreendimento de Carcinicultu-
ra, localizado no Município de Macaíba-RN.

FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
Proprietário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
Convoco os senhores membros da Igreja Batista Independente de Natal para a reunião da Assem-
bleia Geral Extraordinária, a realizar-se em seu templo sede, a Av. Antônio Basílio, 2126 nesta cidade 
de Natal, no dia 26.01.2020, as 20:00 horas, em primeira convocação, havendo quórum, ou ás 20:30 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para fim de delibera-
rem sobre a seguinte pauta:
 1 – Eleição da Junta Governativa;
2 – Eleição da nova diretoria;
3 – Posse dos Eleitos.

 Natal, RN, 10 de Janeiro de 2020.

Maria Irani Galvão
Membro Fundador

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, com Validade: 13/12/2024, para a Projeto Carcinicultura Marinha, com 
Área total 48,10ha, localizada na Rod RN 118, KM 17,5, Zona Rural, Ipanguaçu-RN.

CARLOS PRADO
DIRETOR PRESIDENTE

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
 A MACRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 011.148.877/0001-97, 
torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 02/01/2020, 
através do Processo Administrativo n° SEMURB – 20200001688, a Licença Ambiental Simplificada 
para a construção de um condomínio residencial com área construída de 1.872,75m² em um terreno 
de 2.429,37m² situado RUA MANOEL CONGO, S/N – VILA DE PONTA NEGRA, Natal, RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para a solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA

MARCIA FARANAZE CALAFANGE COSTA, CPF: 289.020.684-04, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Reno-
vação Licença Simplificada, validade: 28/112025 para Carcinicultura, com área produtiva de 8,42ha, 
Localizado no Sitio São Pedro, S/N, Rodovia RN 269, Zona Rural, Canguaretama/RN.

MARCIA FARANAZE CALAFANGE COSTA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a LS para Implantação de uma 
Planta de Beneficiamento para minério de tungstênio (concentrado de scheelita), na localidade Sítio 
Diniz, zona rural, Município de Serra Negra do Norte/RN.

Aroldo Soraggi de Carvalho
Sócio- Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO SUMARE EIRELI, CNPJ 15.742.278/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação nº 2019-132508/TEC/LO-0042, com prazo de validade até 09/01/2026, para um posto 
revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Av. Wilson Rosado de Sá, nº 11754, Bairro Alto do 
Sumaré, Mossoró/RN, CEP: 59.633-552.

RENATA TAVARES MACEDO DE LIMA
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

AGROPECUARIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99:
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Previa, para Agricultura irrigada, em uma área de  486,4025ha, com Validade: 30/12/2021, 
Localizado na Fazenda Jucá, S/N, Zona Rural, Caraubas/RN;
Torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Instalação para Agricultura irrigada, em uma área de 486,4025ha, Localizado Fazenda 
Jucá, S/N, Zona Rural, Caraubas/RN;

HERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
PROPRIETARIO 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA, CPF: 429.144.504-00, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renova-
ção da Licença de Operação, com Validade: 11/06/2019, para Carcinicultura numa área produtiva de 
23,60ha, Localizado na Fazenda Fonseca, S/N, Km 10, Zona Rural, Ceara-Mirim/RN.

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FONSECA
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CERÂMICA RIO GRANDE EIRELI-ME, CNPJ/MF n° 70.041.215/0001-36.704-44 com endereço 
no Sítio Riachão, 27 letra na RN 203, no município de Barcelona/RN, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, Licença Simplifica para extração de Substância Mineral Areia numa área de 5,05 
hectares, localizada na Fazenda Barcelona, município de Barcelona/RN.  

Nadira Mauricio de Castro
Sócia Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS FRONTEIRAS LTDA – CNPJ nº.02.343.493/0001-98 torna 
público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requer à SEMURB em 09/01/2020, a Licen-
ça Ambiental de Operação para um Transporte de Carga perigosa com 22,76 Toneladas, localizada 
na AVENIDA DÃO SILVEIRA 8000 CANDELÁRIA – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 
05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Eol Potiguar B31 SPE S.A., CNPJ 34.327.393/0001-64, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Insta-
lação - LI, com prazo de validade até 13 de novembro de 2023 em favor do empreendimento Usina 
de Energia Eólica Potiguar B31 (18 aerogeradores), localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no 
Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

VENDO 
TOYOTA ETHIOS SEDÃ – XL, ANO 2015 

FONE CONTATO: 9-9481-0878 / 9-8706-7556 
Falar com Erivaldo – imprensa da ACERN

SALV – MANUTENÇÃO E REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA – EPP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS

Pelo presente, convocamos os sócios desta sociedade empresária para uma reunião, visando deliberar 
sobre os assuntos da seguinte pauta: 
• Aprovação dos Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2018 e 2019 e do Balanço Patrimonial Especial 
de 15 de janeiro de 2020; 
• Dissolução da sociedade empresária e nomeação do liquidante; 
• Contratação de empresa contábil para o encerramento da empresa junto aos órgãos dos poderes públi-
cos de todas as esferas governamentais, especialmente as Juntas Comerciais do Rio Grande do Norte 
e Ceará; 
• Definição do responsável pela guarda dos documentos administrativos e custeio dessa despesa; 
• Definição de critérios para a partilha dos bens móveis ainda existentes e recursos financeiros em caixa; e 
• Elaboração dos termos do Distrato Social. 
A reunião ocorrerá nas dependências da Sólida Assessoria Contábil, sito à Rua Aderbal de França 1955, 
Candelária, Natal/RN, às 10:00h do dia 15 de janeiro de 2020.
 Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados poderão se fazer representar por 
procuradores devidamente constituídos, através de outorga de mandato com especificação precisa de 
poderes e dos atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro, juntamente com a Ata da 
respectiva reunião

Natal/RN, em 06 de dezembro 2019

O Rio Grande do Norte re-
gistrou cerca de 31 mil casos 
de dengue em 2019, segundo 
informações do Ministério da 
Saúde. O Estado tem a maior 
taxa de incidência de todo o 
Nordeste, com 904,6 casos por 
grupo de 100 mil habitantes.

De acordo com os dados 
do Ministério da Saúde, que 
foram computados até o dia 9 
de dezembro, foram registra-
das 7 mortes por dengue em 
2019. Somado com os casos de 
zika (13.596) e chikungunya 
(1.218), o Rio Grande do Nor-
te registrou 46.538 casos de 
arboviroses no ano passado, 
a partir dos dados do levan-
tamento.

O Ministério da Saúde 
também publicou informa-
ções sobre o Índice de Infes-
tação Predial (IIP) dos muni-
cípios brasileiros. De acordo 
com o levantamento, o Rio 
Grande do Norte tem o tercei-
ro maior índice de todo o país, 
com 3,1. Isso significa que 
três em cada dez residências 
potiguares têm focos do mos-
quito Aedes aegypti. A maior 
média IIP foi do Acre (5,1), 
seguido do estado de Roraima 
(3,5).

Em todo o Brasil, foram 
notificados 1,527 milhão de 
casos de dengue em 2019. Fo-
ram notificados 130.820 casos 
prováveis de chikungunya 
(taxa de incidência de 62,3 
casos por 100 mil habitantes) 
no país. O Rio de Janeiro lide-
ra as estatísticas com mais de 
85 mil casos notificados.

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) publicou 
uma resolução que altera re-
gras para procedimentos em 
pessoas trânsgenero.

As novas regras reduzem 
de 21 para 18 anos a idade 
mínima para a realização 
de procedimento cirúrgico 
de adequação sexual e esta-
belecem que a realização de 
hormonioterapia cruzada só 
será permitida a partir dos 16 
anos de idade.

RN registrou 
31 mil casos de 
dengue em 2019; 
sete morreram

Conselho de 
Medicina reduz 
idade mínima 
para cirurgia

Saúde

Mudança de sexo

Vacina pentavalente começa
a ser distribuída aos estados

Imunização

Vacina será distribuída para as cidades

Reprodução
O Ministério da Saúde come-

çou a distribuir nesta quinta-feira, 
9, 1,7 milhão de doses da vacina 
pentavalente aos estados, que vão 
encaminhá-las em seguida aos mu-
nicípios. De junho a dezembro do 
ano passado, a oferta foi irregular 
por causa de problemas com os for-
necedores. A vacina garante prote-
ção contra cinco doenças: difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite B e a 
bactéria Haemophilus influenza ti-
po B (responsável por infecções no 
nariz e na garganta).

O Brasil compra a vacina por 
meio do Fundo Estratégico da 
Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas).
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POSTO PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

POSTO PORTAL DAS PALMEIRAS LTDA, CNPJ: 18.693.087/0001-95, torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 07/01/2024 em favor do empreendimento com 
a atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA ENGENHO VERDE NASCE, 
59 BARRO VERMELHO CEP: 59.570-000 no município de CEARÁ-MIRIM/RN.

PAULO RICARDO DANTAS CUNHA
SÓCIO

Antônio Lopes Neto
Areia Branca/RN, em 09 de janeiro de 2020

Pregoeiro

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 001/2020 - Menor Preço Por Lote - 
aquisição de Carnes e Frios. Data - 22 de janeiro de 2020 as 08:30 (oito e trinta) horas (horário 
local). Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 001 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Areia Branca/RN, em 09 de janeiro de 2020

Pregoeiro
Antônio Lopes Neto

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 002/2020 - Menor Preço Por Lote - 
aquisição de Alimentos Diversos. Data - 22 de janeiro de 2020 as 10:30 (dez e trinta) horas 
(horário local). Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 002 2020

1º LEILÃO: 21/01/2020  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 23/01/2020  - 10:30h 

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

 para:

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 PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Um (01) apartamento nº 402, no 
pavimento 3º do bloco 08, integrante do prédio de uso residencial multifamiliar, denominado “Condomínio Residencial 
Jardim Satélite”, situado na Avenida dos Caiapós, 2002, no bairro Pitimbu, zona suburbana/sul, na Circunscrição 
Imobiliária da 3ª Zona, da capital de Natal/RN, composto de estar, cozinha, bwc e 02 quartos, com 53,74m² de área real, 
sendo 49,05m² de área privativa e 4,69m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 0,0052083 do terreno próprio, 
designado pela Gleba 02, medindo 12.799,36m² de superfície, com direito ao uso de uma vaga de garagem.  Imóvel objeto 
da Matrícula nº 43.572 do Registro de Imóveis 3ª Zona 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: 1º Leilão: dia 
21/01/2020, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 23/01/2020, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – 
Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: ROSA PATRÍCIA DA SILVA 
BEZERRA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 23/11/1975, portadora da Carteira de Identidade nº 001.523.104, 
expedida pela SSPDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 021.255.134-55, residente e domiciliada à Rua do Ferreiro, nº 8091, 
Cidade Satélite, Natal/RN, CEP: 59.068-030. CREDOR FIDUCIÁRIO: 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 
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 valores o 
cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$ 176.506,08 (Cento e setenta e seis mil, 
quinhentos e seis reais e oito centavos) 2º leilão: R$ 115.023,02 (Cento e quinze mil e vinte e três reais e dois 
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 alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 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: O(s) devedor(es) fi duciante(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 despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se 
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente 
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 apresentar manifestação formal 
do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: 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 veículos 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 nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda 
ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar 
desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições 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, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da 
efetivação 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 Compra 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 
promovidos 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 relativo à 
propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, 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, exclusivamente 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 arrematação, bem como da comissão do(a) 
Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 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.br. Belo Horizonte/MG, 03/01/2020.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 Bairro Estoril

CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ON-LINE

Natal/RN, 08 de janeiro de 2020.

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna pública 
a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 23/01/2020, às 09:00h (Horário Local), 
cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 14ª DIREC/UMARIZAL/RN, 
conforme o Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br; 
emails: cplseec@gmail.com e cplseec@rn.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - SRP

Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira– CPL/SEEC

PROCESSO: PGE 00410021000764/2018-26

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A reformulação do Palmeiras 
para 2020 deve ajudar os garotos 
recém-promovidos da categoria 
de base. O meia Alan e o atacante 
potiguar Gabriel Veron, por exem-
plo, falaram que sonham com a 
chance de serem titulares na equi-
pe principal.

Gabriel Veron foi promovido ao 
elenco profissional no fim de 2019 
e participou de três partidas do 
Campeonato Brasileiro, com dois 
gols marcados e uma assistência. 
O jovem de 17 anos se inspira em 
Dudu, um dos principais jogado-
res do Palmeiras. 

“Ele sempre foi um ídolo no fu-
tebol para mim, sempre vai para 
cima do adversário. Além disso, ele 
me recebeu muito bem, deu apoio 
e eu agradeço muito por isso”, 
declarou Veron, que ainda proje-
tou parceria com Dudu dentro de 
campo. “Continuarei mostrando 
o meu trabalho e ele também. 
Trabalharei para ser titular da 
mesma forma que ele. Se um dia 
pudermos atuar juntos, daremos o 
melhor pelo Palmeiras”, disse.

 Aos 19 anos, por sua vez, Alan 
subiu ao elenco profissional neste 
início de temporada. Ele chegou ao 
Palmeiras em 2013. “Para mim é 
um sonho. Estou aqui na base des-
de os 14 anos, sempre vinha para 

cá (Academia de Futebol) e via o 
pessoal treinando. Sempre foi um 
sonho e estou realizando. Agora 
tenho de aprender com cada um 
deles e levar para a vida toda”, 
afirmou o meia. 

Alan também analisou a con-
corrência e projetou evolução com 
os treinos no profissional. “Em mi-
nha posição há muitos jogadores 
de qualidade. Eu os vejo nos trei-
nos e tento imitá-los ao máximo. 
Agora é trabalhar bastante e, se 
eu tiver uma chance, vou agarrá-
-la e fazer um grande papel”.

 Até agora, nove jogadores 
deixaram o Palmeiras nesta re-
formulação do elenco: os atacantes 
Carlos Eduardo, Henrique Doura-
do, Artur e Borja, o meia Hyoran, 
os zagueiros Antônio Carlos e Edu 
Dracena, o volante Thiago Santos 
e o goleiro Fernando Prass. O clu-
be ainda não anunciou reforços. 

A lista de saídas ainda pode 
aumentar. O Barcelona sinalizou 
o interesse em comprar o volante 
Matheus Fernandes. Outro que 
pode deixar o clube é o meia Gus-
tavo Scarpa, que já tem propostas.

Veron se apresentou e está em pré-temporada com o time principal do Palmeiras 

Após reformulação no Palmeiras, 
Veron espera chance entre titulares
Atacante potiguar espera que, depois das saídas que acontecerão no 
alviverde, sua presença seja mais frequente no elenco do time principal

Oportunidade

César Grecco / Palmeiras

Felipe Melo pede que técnicos 
brasileiros sejam valorizados

Opinião

Felipe Melo fez elogios a Luxemburgo

César Grecco / Palmeiras

O volante Felipe Melo, do 
Palmeiras, defendeu nesta 
quinta-feira, 9, a contratação 
do técnico Vanderlei Luxem-
burgo para o comando do time. 
Em entrevista coletiva na Aca-
demia de Futebol, o jogador de 
36 anos defendeu o treinador 
das críticas de que está ultra-
passado e afirmou que, no mo-
mento, o futebol brasileiro vive 
uma excessiva valorização dos 
estrangeiros.

O jogador elogiou os traba-
lhos recentes de técnicos como 
Jorge Jesus, no Flamengo, e 
Jorge Sampaoli, no Santos, 
mas alertou que os profissio-
nais brasileiros também mere-
cem reconhecimento. “Temos 
que dar mais valor ao produto 
brasileiro. No ano passado, o 
Jesus fez ótimo trabalho, ga-

nhou títulos. O Sampaoli fez 
grande trabalho, sem títulos. 
O Luxemburgo também fez (no 
Vasco). As pessoas vêm de fora 
e são deuses e a gente esquece o 
que os treinadores fizeram por 
nós”, afirmou.

Luxemburgo inicia no Pal-
meiras a quinta passagem pelo 
comando do time, sendo bicam-
peão brasileiro com o clube.

O ABC conquistou a classifica-
ção para a segunda fase da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, após 
vencer o Manthiqueira (SP) por 4 
a 0, jogando nesta quinta-feira, 9, 
em Guaratinguetá (SP). Com dois 
gols de Sylas, um de Fernando Vic-
tor e um contra de Marquinhos, o 
Alvinegro, que estava na lanterna 
do grupo 24, com apenas um ponto, 
chegou aos quatro e ultrapassou 
seus adversários, conquistando a 
classificação em segundo lugar.

Agora, o ABC enfrentará o 
Atlético Mineiro, primeiro colocado 
do grupo 23, na segunda fase.

O Alvinegro é o único repre-
sentante potiguar que disputará 
a segunda fase. Visão Celeste e 
Palmeira, outros dois representan-
tes do RN, já foram eliminados da 
competição, com apenas duas roda-
das disputadas.

ABC goleia e se 
classifica para 
segunda fase da Copa 
SP de Futebol Júnior

Copinha 2020
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O ABC venceu o Força e Luz por 
4 a 2, na noite desta quinta-feira, 9, 
no estádio Frasqueirão, em Natal, 
em partida válida pela segunda 
rodada do Campeonato Potiguar. 
A partida ficou marcada pelo re-
encontro da equipe alvinegra com 
a torcida. Na primeira rodada do 
Campeonato Potiguar 2020, o time 
jogou com os portões fechados ao 
cumprir punição estabelecida pelo 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(TJD). Em campo, Joécio, Jailson 
e Wallyson, este duas vezes, mar-
caram os gols abecedistas. Felipe 
Moreira fez os dois do time elétrico. 

Disposto a estragar a festa do 
torcedor abecedista, o Força e Luz 
entrou em campo com uma postura 
diferente da estreia, quando foi go-
leado pelo América por 4 a 1. Volta-
do para os contra-ataques, o plano 

de jogo dificultou as ações do ABC 
na primeira etapa.

O primeiro gol da partida só foi 
sair no final do primeiro tempo. O 
lateral abecedista, Cedric, cruzou 
para Jailson, que, de frente para o 
gol, abriu o placar para o ABC. Mas 
a vantagem pouco durou. Quatro 
minutos depois, já nos acréscimos, 
Felipe Moreira empatou o jogo, 1 a 
1. 

As duas equipes voltaram fre-
néticas para a segunda etapa. Logo 
nos primeiros minutos, Jailso foi 
atingido na grande área e o árbitro 
Tarcísio Flores da Silva assinalou 
pênalti. Na cobrança, Wallyson 
colocou novamente o alvinegro na 
frente do placar. 

Mais uma vez, o Força e Luz 
não deu tempo para a torcida abe-
cedista festejar a vantagem. Felipe 

Moreira, de pênalti,  fez o seu se-
gundo gol na partida e trouxe novo 
empate para o placar . 

Inconformado com o empate, o 
técnico alvinegro, Francisco Diá, 

retirou o volante Felipe Manoel e 
colocou o atacante Nubio Flávio, 
com a intenção de colocar o time de 
forma mais ofensiva. Aos 35 minu-
tos do segundo tempo, o zagueiro 

Joécio, de carrinho, deu novamente 
a vantagem para o time alvinegro. 
Poucos minutos depois, mais um 
gol. Wallyson, já no final da parti-
da, aproveitou rebote e fez o quarto 
do alvinegro na partida e seu ter-
ceiro gol no Estadual.

Enquanto o ABC chegou a sua 
segunda vitória em dois jogos dis-
putados, o Força e Luz perde mais 
uma na competição. O time elétrico 
já sofreu oito gols em apenas roda-
das disputadas.

Na próxima rodada, o ABC irá 
até o Nazarenão, em Goianinha, no 
domingo, 12, às 16h, para enfren-
tar o Palmeira. A partida terá mais 
uma transmissão da 97 FM. 

Já o Força e Luz jogará ape-
nas na segunda-feira, 13, às 15h, 
contra o Santa Cruz de Natal, na 
Arena das Dunas.

Com a vitória, o alvinegro chega aos seis pontos e tem 100% de aproveitamento

No reencontro com a torcida, Wallyson 
brilha e ABC goleia Força e Luz por 4 a 2  
Após cumprir a punição na partida de estreia no Campeonato Potiguar, quando os portões do Frasqueirão ficaram fechados 
por ordem do TJD , time abecedista melhora a partir do segundo tempo e derrota adversário com dois gols de Wallyson

Frasqueira em festa

Marcus Arboés/UDE


