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Novo Plano Diretor não permitirá 
“espigões” na orla, diz secretário

Praia do Meio 05

Segundo Thiago Mesquita, da Semurb, nenhuma das mais de 2,2 mil propostas apresentadas até agora pela sociedade sugere a 
permissão para grandes construções na Praia do Meio - e Município não pode fugir disso ao elaborar lei que será enviada à Câmara

Governo exclui mais 
de 1,3 milhão do Bolsa 
Família em um ano

RN tem o terceiro 
menor custo para 
construir do Brasil

Energia solar amplia 
competitividade de 
oficinas de costura

Cancelamento rendeu economia 
de R$ 1,3 bilhão. Para 2020, o 
Orçamento da União prevê que 
R$ 29,5 bilhões sejam pagos em 
benefícios do programa

Valor médio do metro quadrado 
construído no mês dezembro de 
2019 foi de R$ 1.040,49. Custo é 
calculado a partir dos gastos com 
insumos e mão de obra

Estado contabiliza 16 unidades 
de produção têxtil  que adotaram 
placas fotovoltaicas para a geração 
de energia; empreendedores têm 
redução de até 90% nos custos

Irregularidades 02 IBGE 08 Negócios 07

Entrevista 03

Pré-candidato 
do Novo defende 
enxugamento na 
Prefeitura do Natal
Conheça o advogado e empresário 
Fernando Pinto, que foi aprovado em 
processo seletivo para ser candidato

Oportunidade 04

ABC joga com um a 
menos, mas marca no 
fim e vence Palmeira

Trio feminino faz 
história ao apitar
jogo do Estadual

Pesquisa mostra 
potencial do turismo 
de eventos em Natal

Com dois gols de Tiago 
Orobó (foto), América goleou 
o Assupor 7 a 0 na Arena das 
Dunas, em primeiro jogo com 
a presença da torcida neste 
Campeonato Estadual. Equipe 
alvirrubra tem o melhor 
ataque da competição, com 
média de 4 gols por partida

Equipe alvinegra sofreu em 
Goianinha, mas chegou à terceira 
vitória em três jogos, mantendo 
100% de aproveitamento

Conheça as histórias de 
Mariana, Luciana e Edilene, que 
comandaram no último dia 9 a 
arbitragem de Assu e Potiguar

Realizada pelo Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
do Comércio (IPDC), sondagem 
revelou que muita gente de renda 
mais alta ainda não conhece Natal

Goleada alvirrubra 16

No sufoco 15 Inédito 13

SEM DÓ NEM PIEDADE
José Aldenir / Agora RN

Luciano Marcos / ABC

Governo do RN / Divulgação
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Num tempo em que 
abstinência sexual virou 
política pública e o ministro 

da Educação arrepia espinhaços 
ao escrever paralisação com “z” 
e impressionante com “c”, quem 
saíram ganhando foram os 
humoristas profissionais.

Mas só eles.
A cada nova demonstração de 

incapacidade ou confusão mental, 
ministros confusos ou incapacitados 
se perenizam em seus cargos, ao 
passo que outros mais capacitados 
intelectualmente são cuspidos do 
governo, sem maiores protocolos ou 
cerimônias.

Não é verdade que só a 
escola ensina, mas ela fornece as 
ferramentas básicas para que se 
possa entender os elementares 
caminhos do entendimento, da 
pacificação e do progresso.

Às vezes, a intuitividade assume 
o comando, mas só pelo tempo 
suficiente para que a razão volte e 
se apodere da situação.

É isso que transmite às pessoas 
a sensação de que há alguém no 
controle e esse alguém zela pelas 
decisões fundamentais de um 
governo. Se não ele, seus principais 
assessores ou figuras de força e 
prestígio na administração.

Não é, definitivamente, o que 
acontece na recentemente instalada 
era Jair Bolsonaro.

A heterodoxia irritante com que 
os principais temas são tratados, de 
imediato, sinalizam apenas para a 
confusão. E, como se não bastasse, 
uma confusão com método, mas 
sem hora marcada para começar e 

recomeçar.
Só sabemos que todo o dia 

dormiremos com barulho e que no 
dia seguinte outra confusão já nos 
aguarda. Garantia de um sono 
estressante nos intervalos.

Essa situação para lá de ruim e 
inconveniente atrapalha as coisas 
boas produzidas no governo.

Collor, aquele presidente 
derrubado por causa de um Fiat 
Elba e de uma metralhadora 
chamada Pedro Collor, o irmão 
tirado de cena por um câncer no 
cérebro, teve coisa boas no governo.

Graças a ele, por exemplo, o 
mercado abriu-se às novidades 
do mundo, encerrando o tempo 
de idiossincrasias isolacionistas e 
intervencionistas de seu antecessor, 
Sarney, o criador do fiscal de preços 
e da reserva de mercado para a 
informática.  

O governo Bolsonaro também 
terá coisas boas, se ele deixar os 
bons trabalharem e mandar os 
maus para casa.

A comédia da vida pública

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

TESTE DE PATERNIDADE I
O deputado federal Fábio Faria 

(PSD-RN) foi ao Twitter para 
lembrar à governadora Fátima 
Bezerra que a destinação de R$ 80 
milhões em verba federal para a 
segurança pública do RN foi fruto 
de trabalho seu em Brasília. “Esses 
recursos em consegui ainda em 
2018”, escreveu o parlamentar.

TESTE DE PATERNIDADE II
Em outro tweet, o deputado 

O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), assumiu interinamente a Prefeitura do Natal na 
última sexta-feira. Ele ficará no cargo enquanto o prefeito 

titular, Álvaro Dias, cumpre agenda na Espanha e na Holanda. 
Entre os compromissos de Álvaro Dias, que viaja acompanhado do 
secretário de Turismo, Fernando Fernandes, está a participação em 
um encontro da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, na Casa do 
Brasil, em Madri, onde ele irá fazer uma palestra sobre oportunida-
des de investimentos em Natal. Da Espanha, o prefeito segue para 
Amsterdam, onde participa da VakantieBeurs, a maior feira de 
turismo da Holanda, que conta com mais de 40 países com estandes 
nacionais. O Rio Grande do Norte terá um estande próprio na feira 
graças a uma parceria feita entre a Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis (ABIH-RN) e as prefeituras de Natal, Maxaranguape e 
Tibau do Sul.

Prefeito em exercício

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

ainda fez questão de alfinetar 
o secretário Fernando Mineiro 
(Gestão de Projetos e Relações 
Institucionais), com quem vem 
trocando farpas há algumas 
semanas. “Viu aí, Mineiro?? A 
minha presença no Estado... é com 
milhões em emendas. Eu trabalho 
assim. Não é comandando greve. Em 
frente!”, finalizou.

PATRULHA MARIA DA PENHA
Foi implementada na última 

Governo exclui mais
de 1 mi do Bolsa Família

Manifestantes voltam às 
ruas do Irã pelo 2º dia

Irregularidades

Oriente Médio

Em 2020, o Orçamento da União prevê que 
R$ 29,5 bilhões sejam pagos em benefícios

Até novembro do ano passado, o governo federal reti-
rou 1,3 milhão de beneficiários do programa Bolsa Famí-
lia devido a irregularidades no cadastro. De acordo com 
Ministério da Cidadania, o cancelamento de benefícios 
gerou economia de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos.

Segundo o porta-voz da Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros, o governo está com estudos adianta-
dos para reformular o programa. No entanto, ainda não 
há prazo para que a reformulação seja lançada.

O porta-voz ainda confirmou que a mudança de nome 
do Bolsa Família está sendo analisada. Um dos nomes 
estudados é “Renda Brasil”. “É uma das propostas, mas 
ainda não está fechada. Tudo indica [que sim]”.

Criado em 2003, o Bolsa Família é um programa de 
transferência de renda do governo federal que tem o ob-
jetivo de combater a extrema pobreza no País. Em 2020, 
o Orçamento da União prevê que R$ 29,5 bilhões sejam 
pagos em benefícios do programa.

O público-alvo é formado, prioritariamente, por fa-
mílias que vivem em situação de extrema pobreza, com 
renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com 
renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por membro. O 
benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21.

Protestos se espalharam ao redor do Irã pelo segundo 
dia neste domingo, 12, aumentando a pressão sobre os líde-
res do país, depois que as forças militares admitiram que 
derrubaram por engano um avião ucraniano no momento 
em que Teerã temia ataques aéreos dos Estados Unidos.

“Eles estão mentindo que o nosso inimigo é a América, 
nosso inimigo está aqui”, gritava um grupo de manifestan-
tes do lado de fora de uma universidade em Teerã.

Também ontem, oito foguetes caíram em uma base 
aérea iraquiana que abriga soldados americanos ao norte 
de Bagdá, disseram fontes militares iraquianas, que não 
informaram a origem dos disparos.

Quatro soldados iraquianos ficaram feridos, segundo o 
Exército do país. Fontes militares do Iraque asseguraram 
que nenhum soldado americano foi atingido. Quase todas 
as tropas americanas já deixaram essa base localizada em 
Balad, após uma escalada entre os Estados Unidos e o Irã.

sexta-feira em Natal a Patrulha 
Maria da Penha. O programa irá 
auxiliar mulheres que possuem 
medidas protetivas contra 
agressores. A Guarda Municipal 
inicia hoje um curso de capacitação 
para os agentes que vão atuar na 
Patrulha.

ALIANÇA PELO BRASIL I
O presidente Jair Bolsonaro 

vai intensificar sua atuação como 
garoto-propaganda do partido 
que pretende criar, o Aliança pelo 
Brasil. Na tentativa de conseguir 
arrecadar até março as 491,9 
mil assinaturas necessárias para 
colocar o partido de pé a tempo de 
estrear nas eleições municipais, 
Bolsonaro deve viajar para 21 
estados até o fim de fevereiro e 
participar pessoalmente da coleta 
de apoio em alguns desses locais, 
principalmente no Nordeste.

ALIANÇA PELO BRASIL II
Os primeiros eventos 

acontecerão em Brasília (DF) e 
João Pessoa (PB), no dia 18. Os dois 
últimos estão previstos para 16 de 
fevereiro no Rio de Janeiro (RJ) e em 
Palmas (TO). Não está confirmado 
se o presidente virá ao RN.
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Estreante nas eleições muni-
cipais de Natal, o Partido Novo já 
definiu quem será o candidato da 
legenda à prefeitura da capital po-
tiguar nas eleições de 2020: será o 
advogado e empresário Fernando 
Pinto, que é pernambucano, mas 
que mora e tem negócios no Rio 
Grande do Norte há aproximada-
mente uma década.

Para chegar à condição de 
pré-candidato do Novo a prefeito 
de Natal, Fernando Pinto teve de 
passar por um processo seletivo 
interno. Ele conta que a avaliação 
começou em março do ano passado 
e teve uma prova ideológica e três 
entrevistas, além da apresentação 
de documentos para comprovar 
sua capacidade de gestão.

“Você tem que mostrar que tem 
capacidade de representar a so-
ciedade. Eles analisam toda a sua 
vida pretérita, seu histórico. Além 
disso, é importante destacar que, 
para ser filiado ao Novo, tem que 
ser ficha limpa. Após esse proces-
so todo, tem que ter capacidade de 
gestão comprovada, se for para car-
go executivo. O Novo, através de 
uma junta realizada com empresas 
de fora, analisa o perfil que pode 
espelhar os princípios do partido”, 
explicou o advogado, em entrevista 
ao programa Manhã Agora, da rá-
dio Agora FM (97,9).

Fernando Pinto ressalta que 
é “neófito” na política e que a in-
dignação com malfeitos na gestão 
pública foi o que o motivou a ser 
candidato. “O Novo é formado por 
pessoas comuns que estavam insa-
tisfeitas com a situação. Queremos 
reestruturar, colocar as verdadei-
ras prioridades da sociedade nas 
políticas públicas. A gente que é 
cidadão não aguenta ver o que está 
acontecendo. Enquanto o Muni-
cípio gasta R$ 7 milhões com ilu-
minação, tem hospitais em greve”, 
frisa.

O pré-candidato do Novo critica 
o atual modelo de gestão, do pre-
feito Álvaro Dias. Para Fernando 
Pinto, o atual gestor “prioriza” a re-
alização de festas, como o São João, 
o Natal em Natal e o Carnaval, 
enquanto áreas mais essenciais 
necessitam de investimentos. “Até 
que ponto vão as prioridades do 
nosso povo? Isso é revoltante. Se a 
gente, que é cidadão comum, out-
sider, não resolver sair da indigna-
ção e ir para a ação, vamos deixar o 
nosso município na mão desse pes-
soal, que comanda o nosso sacrifí-
cio do jeito que quer”, acrescenta.

Na avaliação do advogado e 

Fernando Pinto foi aprovado em processo seletivo do Novo para as eleições de 2020

Fernando Pinto: “Município tem 
que caber na palma da mão”
Pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Natal em 2020 defende enxugamento de gastos, 
com prioridade para áreas essenciais. Ele também lança críticas a Álvaro Dias: “sujeito retrógrado”

Entrevista

Partido Novo / Divulgação

Plano de governo

Análise de Álvaro Dias

Após ser aprovado no processo seletivo do Partido Novo, Fer-
nando Pinto agora vai se dedicar à elaboração do plano de governo 
que será apresentado a Natal nas eleições municipais. O advogado 
antecipou que a plataforma terá como cerne a redução da estrutura 
administrativa e a desburocratização dos serviços públicos.

“O Município tem que caber na palma da mão do cidadão, 
em um celular. A gente tem que ter como foco saúde, educação e 
segurança. São prioridades simples, mas são temas complexos. Tem 
também o turismo, as vias alternativas de transporte... e as novas 
possibilidades de investimento para a região. Questões relacionadas 
à pesca e à estrutura portuária, além de tudo que está relacionado 
à atividade produtiva, não têm sido observados com carinho pelos 
gestores, pois eles não estão preocupados com políticas públicas. 
Estão preocupados em distribuir poder, espaços”, complementa.

O pré-candidato do Novo se contrapôs ao prefeito Álvaro Dias. 
De acordo com Fernando Pinto, o atual prefeito dissemina “fake 
news” ao dizer que faz uma gestão moderna em Natal. Segundo ele, 
a cidade está “esburacada e acabada” e oferece muita burocracia 
para os cidadãos.

“Qual tipo de interação o cidadão tem com o ente público que 
não seja através de uma máquina ultrapassada? O que ele está 
tentando implantar de modernidade não condiz nem com a imagem 
dele – que aparenta ser um sujeito retrógrado e ultrapassado – nem 
com o que Natal vem passando nos últimos anos”, encerrou.

O governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT), é mais um dos 
líderes nordestinos que pregam o 
diálogo com atores de fora do cam-
po da esquerda. Na sua avaliação, 
o PT precisa “atualizar o projeto”, 
uma vez que as principais deman-
das da sociedade já não são mais as 
mesmas de 30 anos atrás.

“A pauta da fome ainda existe, 
por exemplo, mas não é mais com 
a mesma demanda que tinha lá 
atrás”, disse, em entrevista ao jor-
nal O Estado de S. Paulo.

Dias lembrou da composição 
que levou o PT ao Palácio do Pla-
nalto pela primeira vez, em 2002, 
quando Luiz Inácio Lula da Silva 
teve como vice o empresário José 
Alencar, do então PL, para defen-
der dobradinhas que ultrapassem 
a fronteira das tradicionais alian-
ças petistas.

“O que nos levou a vencer elei-
ções como a de 2002 foi justamente 
a abertura ao diálogo com os dife-
rentes. Muitos estranharam quan-
do Lula colocou a possibilidade de 
ter José Alencar na sua chapa. 
Ali formou-se uma chapa com um 
líder muito legitimado pela classe 
trabalhadora e outro, pela classe 
empresarial”, afirmou.

Governador petista, 
Wellington Dias 
afirma que partido 
tem de se “atualizar”

Piauí

Wellington Dias, governador do Piauí

Governo do Piauí / Divulgação

empresário, é preciso modernizar 
a Prefeitura do Natal, enxugando 
gastos e facilitando o acesso dos 
cidadãos aos serviços públicos. Ele 
também defende a privatização de 
serviços que não são essenciais. 
“Defendemos um Estado eficiente, 
que caiba no bolso do cidadão. Não 
existe exemplo no mundo de Esta-
do grande que funcione. Vamos fo-
car no que é essencial: saúde, edu-
cação e segurança pública”, opinou.

O aprovado no processo sele-
tivo do Novo para a Prefeitura do 
Natal defende, ainda, o fomento 
a atividades que gerem emprego 
e desenvolvimento para a cidade, 
como o turismo, que é o principal 
segmento econômico da capital po-
tiguar. E, segundo Fernando Pinto, 
o caminho para retomar essa ativi-
dade passa pela melhora do paisa-
gismo da cidade.

“Há dez anos, a discussão em 
Natal era sobre qual era o melhor 
lugar para se morar. Hoje é sobre o 
lugar menos ruim, menos perigoso, 
menos esburacado. A avenida Ro-
berto Freire, que é rota turística, 
está acabada, esculhambada. O 
turista que veio aqui há dez anos e 
voltou agora tem que percepção da 
cidade? Primeiro, é preciso fazer o 
beabá, o trabalho de casa. Se você 
começa a fazer com que o natalen-
ses se sinta mais satisfeito, você 
vai estimular o turismo na própria 
região”, sustenta.

Na opinião de Fernando Pinto, 
o turismo de Natal tem decaído 
também por causa da violência ur-
bana e de problemas urbanísticos e 
estruturais, apesar dos potenciais 
que ele enxerga na cidade. “Natal é 
uma das áreas mais belas do País. 
É uma cidade urbana e turística. 
Mas tem caído em função violên-
cia, dos problemas urbanísticos... 
Natal é uma flor seca. O jardim da 
Roberto Freire, por exemplo, é um 
desastre. Até a grama mataram”.

Há dez anos, a discussão em 
Natal era sobre qual era 
 melhor lugar para se morar. 
Hoje é sobre o lugar menos 
ruim, menos perigoso, menos 
esburacado. A avenida
Roberto Freire, que é rota 
turística, está acabada, 
esculhambada”

Fernando Pinto
advogado e pré-candidato
 prefeito de Natal pelo Novo

“

O diretório nacional do Pros 
destituiu o presidente da sigla, 
Eurípedes Júnior, e suspendeu sua 
filiação por três meses.

O dirigente é acusado de des-
viar recursos dos fundos eleitoral e 
partidário e de lavagem de dinhei-
ro. Ele teria usado R$ 2,4 milhões 
do fundo partidário para comprar 
um helicóptero. A defesa de Eu-
rípedes e parlamentares da sigla 
falam em “golpe partidário”.

Pros destitui 
presidente e o acusa 
de usar fundo para 
comprar helicóptero

Crise interna
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Um dos dados que chamam 
a atenção na pesquisa “Perfil do 
Turista de Eventos Captados pelo 
Natal Convention & Visitor Bu-
reau”, aplicada por ocasião do 22º 
Congresso da Sociedade de Diabe-
tes, em outubro último, cujos dados 
acabam de ser divulgados, é que, 
de cada dez congressistas ouvidos, 
quatro estavam conhecendo  a cida-
de pela primeira vez, ou seja, 42%.

Conduzida pelo Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligada à Feco-
mércio do RN, a pesquisa conse-
guiu mostrar a importância dos 
eventos de negócio para a cidade 
a partir de uma sondagem envol-
vendo um grupo de profissionais 
de um nível maior de renda e de 
escolaridade.

Dos 360 entrevistados, con-

gressistas do evento, a maior faixa 
etária, de 35 a 41 anos, detinha na 
ocasião uma renda média mensal 
de R$ 12 mil, sendo a grande maio-
ria (42%) profissionais liberais, 
vindos a maior parte da região 
Sudeste, responsável pela emissão 
de quase a metade (49%) dos parti-
cipantes do evento.

Outro dado relevante da pes-
quisa do IPDC é que, depois do 
Sudeste, a região Nordeste ficou 
com o segundo lugar no número de 
congressistas (28%), mostrando a 
importância que o turismo regio-
nal tem para os negócios. E, neste 
particular, o Ceará dominou, com 
8,6% dos congressistas.

Mesmo assim, a hegemonia em 
matéria de emissão de turistas de 
negócio continua com São Paulo 
e Rio de Janeiro, com o predomí-

nio disparado dos paulistas, com 
25,8%, ao passo que os cariocas 

estão com metade disso, ou seja, 
12%.

As demais informações rele-
vantes  da pesquisa mostram o que 
já se sabe, mas não custa repetir: 
81% chegam a Natal por via área e 
o custo das passagens consome boa 
parte do dinheiro que eles consu-
miram vindo para cá.

A média dos ouvidos de maior 
renda gastou em Natal uma cifra 
superior a R$ 500,00, e metade 
disso ficou com a rede hoteleira, 
já que a grande maioria dos entre-
vistados (mais de 70%) ficou hos-
pedada em hotéis. Na seqüencia, 
alimentação e transportes foram 
responsáveis pelos maiores gastos, 
nessa ordem.

A pesquisa do IPDC também 
descobriu que 31% dos congres-
sistas planejaram permanecer em 
Natal quatro dias, ao passo que 
28% por apenas três dias.

Centro de Convenções, na Via Costeira, é uma das opções para turismo de eventos

Pesquisa realizada pela Fecomércio mostra
potencial do turismo de eventos em Natal
Realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), em outubro último, mas só agora divulgada, a 
sondagem revelou que muita gente de renda mais alta ainda não conhece Natal. Maioria dos turistas veio do Sudeste do País

Levantamento

Governo do RN / Divulgação
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O novo Plano Diretor de Natal, 
que está em discussão na Prefeitu-
ra e que deverá ser encaminhado 
para análise da Câmara Municipal 
em fevereiro, não vai permitir a 
construção de “espigões” nas ime-
diações da Praia do Meio, na zona 
Leste da cidade. É o que garante o 
secretário municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo, Thiago Mes-
quita, que coordena a revisão do 
Plano Diretor na capital potiguar.

De acordo com o secretário, 
nenhuma das mais de 2,2 mil 
propostas apresentadas até agora 
pela sociedade para o novo Plano 
Diretor sugere a permissão para 
grandes construções naquela área 
da orla marítima da capital poti-
guar – e, segundo ele, o Município 
não pode fugir disso ao elaborar a 
minuta da lei que será enviada pa-
ra discussão dos vereadores.

“Quero deixar todos tranquilos. 
Ali não vão ser construídos espi-
gões. Não tem patrimônio maior 
que nós temos do que o aspecto 
cênico-paisagístico das mais belas 
praias do mundo. Isso está total-
mente descartado: espigões para 
impedir a visada do Forte dos Reis 
Magos ou da praia. Não há ne-
nhuma proposta, das 2,2 mil, que 
aponte para isso”, disse o secre-
tário, em entrevista ao programa 
Manhã Agora, da rádio Agora FM 
(97,9).

De acordo com Thiago Mes-
quita, uma legislação municipal 
de 1984 estabelece que, a partir 
de um ponto específico de obser-
vação na Avenida Getúlio Vargas 
(entre o Hospital Universitário 
Onofre Lopes e a Ladeira do Sol), 
uma pessoa com aproximadamen-
te 1,70 m não pode ter a vista do 
Forte dos Reis Magos prejudicada. 
Isso significa que edificações na 
Praia do Meio não podem ter mais 
do que seis pavimentos.

A discussão sobre a permissão 
para construções maiores na orla 
marítima de Natal ganhou força 
desde que começaram os debates 
sobre a revisão do Plano Diretor. 
A lei, que normatiza a ocupação do 
solo na cidade, precisa ser atuali-
zada a cada dez anos. A última vez 
que isso aconteceu em Natal foi em 
2007.

De acordo com a legislação fe-
deral, o Plano Diretor deve refletir 
anseios da sociedade. Por isso, a 
revisão do Plano deve ser debati-
da em reuniões públicas nas mais 

Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo coordena revisão do Plano Diretor de Natal

Novo Plano Diretor não vai 
permitir “espigões” na Praia 
do Meio, garante secretário
Segundo Thiago Mesquita, nenhuma das mais de 2,2 mil propostas 
apresentadas até agora pela sociedade para o novo Plano sugere isso

Desenvolvimento

José Aldenir / Agora RN

Reis Magos
Em processo de demolição desde a semana passada, após os 

proprietários terem recebido aval da Prefeitura para a derrubada, o 
prédio que abrigou Hotel Internacional dos Reis Magos, na Praia do 
Meio, está no centro do debate sobre a verticalização da orla.

O Grupo Hotéis Pernambuco, dono do hotel e do terreno, deseja 
erguer um novo empreendimento no local, mas o projeto só será anun-
ciado depois da revisão do Plano Diretor. Os proprietários não manifes-
taram publicamente a vontade de construir um “espigão” na área.

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Thiago Mesquita, 
ressalta que a área – apesar do impasse que se formou sobre o 
tombamento do hotel – é privada e que a construção de qualquer 
tipo de empreendimento no local deve partir do interesse privado. O 
secretário destacou, contudo, que o Município não vai permitir que o 
terreno fique sem uso.

“A gente não vai permitir que ali fique um terreno para o resto da 
vida. Vamos atuar dentro dos instrumentos legais que nós podemos 
para forçar uma ocupação e garantir a função social daquela proprie-
dade, daquele terreno”, completou o secretário.

diversas regiões da cidade, onde 
moradores podem opinar sobre o 
planejamento urbano.

Segundo a Prefeitura, até ago-
ra, os natalenses já apresentaram 
cerca de 2,2 mil contribuições para 

a nova lei. Outras sugestões po-
dem ser apresentadas até quarta-
-feira, 15 de janeiro, no site oficial 
da revisão do Plano Diretor (www.
natal.rn.gov.br/semurb/planodire-
tor/
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O governo Bolsonaro precisa decidir, e logo, o 
que fazer do estratégico setor de combus-
tíveis, antes que os distribuidores dominem 

tudo. E eles não são flor que se cheire: foram o 
epicentro de escândalos de fraude fiscal, suborno 
e combustíveis adulterados. Beneficiados por re-
soluções pra lá de suspeitas da agência reguladora 
ANP, os distribuidores ganharam tanto poder nos 
governos do PT que até impuseram a importação 
de etanol norte-americano no auge da safra do 
Nordeste, impondo graves prejuízos aos produto-
res da região.

Donos de usinas no Sudeste, distribuidores fa-
zem o governo importar etanol na sua entressafra 
para fragilizar produtores de outras regiões.

Muito capitalizados, os distribuidores/atraves-
sadores querem também controlar, além da produ-
ção, também a distribuição, inclusive do gás.

Os distribuidores, com o suporte de capital es-
trangeiro, também agem para estabelecer domínio 
completo até na logística de transportes.

Ousados, eles arrancaram do governo Dilma o 
leilão de terminais da Petrobras, afinal abortado por 
ameaça de operação policial.

Domínio dos combustíveis é desafio a Bolsonaro

PODER SEM PUDOR

O GOVERNADOR REPROVADO
No livro que prepara sobre o avô, a ex-deputada 

estadual Juliana Brizola (PDT-RS), lembra da 
professora aposentada e ex-líder sindical, de 90 anos, 
que a procurou em seu gabinete para contar que 
reprovou Leonel Brizola por meio ponto, reencontrando 
o ex-governador gaúcho décadas depois, numa 
negociação salarial:- Guria, como eu podia imaginar 
que o aluno que reprovei por meio ponto viria a se 
tornar governador?

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

SÓ PARA LEMBRAR
O prejuízo estimado pelo 

Tribunal de Contas da União 
na compra da refinaria 
de Pasadena, provocado 
pelo petista José Sérgio 
Gabrielli enquanto presidia 
a Petrobras, é de US$79,9 
milhões (R$320 milhões).

EMENDAS PARLAMENTARES 
DE BANCADAS

Das 27 bancadas, apenas 
nove conseguiram distribuir 
mais de R$ 168 milhões. São 
elas: Piauí, Sergipe, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas, 
Rio Grande do Sul, 
Maranhão, Roraima, Santa 
Catarina e São Paulo.

MATEMÁTICA DE BANCADA
Apesar do anúncio do 

presidente Jair Bolsonaro de 
saída do PSL em novembro, 
seu filho Eduardo (SP) ainda 
consta como o líder oficial 
do partido na Câmara dos 

A Câmara tem tido 
preocupação melhor 
que a do próprio TCU”

Rodrigo Maia (DEM-RJ)
responde crítica de ministros 
sobre gastos da Câmara 

“

Divulgação

Deputados. São 53 deputados na 
bancada.

FRENTES E MAIS FRENTES
O Congresso fechou 

2019 com 309 “frentes 
parlamentares”, grupos de 
deputados e senadores por 
uma causa em comum, como 
a de “Defesa da Democracia 
e dos Direitos Humanos com 

Participação Popular” e 
“Defesa da prisão em 2ª 
instância”, as últimas duas 
criadas no ano.

A CONTA É (SEMPRE) NOSSA
Servidores do Senado 

gastaram R$1.623.148 
em passagens aéreas, 
em 2019. Tudo na conta 
do contribuinte. O total 
é apenas de viagens dos 
funcionários e não leva 
em conta passagens de 
senadores.

DEBOCHE DESCARADO
A Câmara dos Deputados 

mantém até o dia 2 de 
fevereiro uma grande 
exposição dos caríssimo 
mobiliário usado na casa. 
Pago com dinheiro do 
contribuinte, que faz falta, 
os móveis foram criados por 
artistas renomados nacional 
e internacionalmente. Um 
verdadeiro deboche.

Indicador da FGV demonstra pessimismo da mídia
Lançado em 2016, o Índice de Incerteza da 

Economia (IIE) da FGV é composto pela soma 
de matérias em sites de jornais e impressos, e 
previsões de analistas econômicos da pesquisa 
Focus. 

Em 2019, o índice teve leve alta de 0,6, mas 

foi o pessimismo de jornalistas que derrubou 
o resultado. Enquanto analistas projetam 
resultados positivos, reduzindo em 1,8 ponto 
o “componente Expectativa”, jornais foram na 
direção oposta: 8,8 pontos a mais de incerteza do 
“componente Mídia”.

A BOA NOTÍCIA
Em médias móveis semestrais, a incerteza 

recuou no fim de 2019 pela terceira vez 
consecutiva, em 1,1 ponto, para 111,4 pontos.

RESULTADO 2019
Em dezembro, o IIE registrou alta de 7,3 

pontos e voltou a ultrapassar os 110 pontos, 
chegando a 112,4, segundo a FGV.

NOTÍCIAS PESAM
O aumento do IIE em dezembro se deve 

principalmente à parte que mede as notícias sobre 
a incerteza na imprensa, que tem peso maior.

A última edição da revista 
científica Science, uma das mais 
prestigiadas do mundo, conta com 
artigo de coautoria de Heloísa 
Dantas Brum, pesquisadora e ges-
tora da Área de Proteção Ambien-
tal dos Recifes de Corais (Aparc), 
Unidade de Conservação adminis-
trada pelo Idema.

Nascida em São Paulo, mas 
radicada no Rio Grande do Norte 
desde 2014, a bióloga e doutora 
em Ecologia pela UFRN emplacou 
a publicação do artigo “Brazil oil 
Spill Response: Government Inac-
tion” sobre os impactos do derra-
mamento de óleo e demora de ação 
por parte do Governo Federal no 
enfrentamento ao desastre.

No artigo, além enfatizar as 
ameaças do derramamento de óleo 
à biodiversidade, os autores res-
saltam que o incidente afetou 15 
áreas marinhas protegidas, geran-

do impactos incalculáveis ao ecos-
sistema, e que tais efeitos podem 
durar décadas.

“Apesar de, atualmente, a 
costa brasileira não receber mais 
grandes aportes de óleo, os danos 
causados durante o incidente per-
manecerão por muitos anos. E é 
preciso monitorar não somente os 
impactos econômicos, ambientais 
e sociais, como principalmente a 
saúde das pessoas que atuaram 
no combate ao derramamento”, 
comenta a pesquisadora.

A publicação também destaca, 
ainda, o atraso na ação do gover-
no federal em relação às manchas 
de óleo e o protagonismo dos vo-
luntários da sociedade civil e dos 
governos estaduais e municipais, 
que colaboraram ao máximo, den-
tro das limitações de recursos, na 
remoção do resíduo e nas ações de 
enfrentamento ao incidente.

Pesquisadora do Idema publica 
na Science sobre crise do óleo

Marcus Vinicius inicia novo 
mandato como defensor-geral

Meio ambiente

Justiça

Bióloga e doutora em Ecologia pela UFRN emplacou a 
publicação de um artigo sobre impactos do desastre

Heloísa Brum é gestora da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (Aparc)

Idema / Divulgação

Após eleição por seus pares e 
indicação da governadora Fátima 
Bezerra, o defensor público Marcos 
Vinícius Soares Alves foi empossa-
do na sexta-feira, 10, para novo 
mandato como defensor geral do 
Estado para o biênio 2020/2021. 
Ele foi eleito pelos demais mem-
bros da Defensoria e empossado 
em ato do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do RN.

“Ainda temos em nosso Estado 
e em nosso país grandes diferen-
ças sociais e a maior parcela da 
população não tem como contratar 
advogados para garantir acesso 
aos direitos constitucionais”, afir-
mou o vice-governador Antenor 

Roberto, que representou a gover-
nadora Fátima Bezerra no evento.

Como conquistas do primeiro 
mandato, Marcus Vinicius citou 
a contratação de dez novos defen-
sores concursados e a instalação 
de cinco novos núcleos de atendi-
mentos nas comarcas de Currais 
Novos, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante, Santa Cruz e João 
Câmara, o que permite a atuação 
para atender população de mais 
400 mil pessoas. Também desta-
cou que, em 2019, a Defensoria 
realizou mais de 200 mil atuações 
sem favor da população potiguar, 
crescimento de 75% em relação ao 
ano de 2017.
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Com um índice alto de lumino-
sidade natural praticamente o ano 
todo, o semiárido do Rio Grande do 
Norte tem as características ideais 
para empreendimentos que utili-
zam a energia solar. A partir des-
te diferencial, empresas do  setor 
têxtil potiguar passaram a adotar 
placas fotovoltaicas, reduzindo cus-
tos operacionais e aumentando a 
competitividade. 

No Rio Grande do Norte, esti-
muladas pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), 16 oficinas de costura 
já adotaram a matriz energética 
fotovoltaica.

 Os empresários que adotaram 
o sistema fotovoltaico em substi-
tuição à energia elétrica fornecida 
pela companhia energética não 
se arrependem. “Até agora o re-
sultado tem sido excelente. Estou 
economizando 200%”, afirma Jo-
selito Santos, proprietário da JS 
Silva Confecções, uma oficina que 
funciona há mais de cinco anos na 
cidade de Parelhas, distante 246 
quilômetros de Natal. 

A conta de energia da empre-
sa estava entre os principais cus-
tos e pesava nos cálculos mensais 
da oficina. Por isso, há pouco mais 
de um ano, o empresário decidiu 

apostar na energia solar. “Havia 
meses em que a conta de energia 
da empresa chegava a até R$ 1,4 
mil, dependendo da bandeira. Fi-
nanciamos a implantação dos pai-
néis e ainda assim reduzi muito a 
conta. Estou pagando parcelas de 
R$ 490 por mês, mas tenho sobra 
de energia”. Com essa economia, 
Joselito Santos consegue reunir 
recursos para reinvestir no negó-
cio. “Estamos planejando amplia-
ção e melhorias no prédio só com 
essa sobra”.

De acordo com a gestora do 
projeto de apoio às oficinas de cos-
tura do Sebrae, Verônica Melo, a 
implementação de tecnologias que 
minimizem os custos fabris, desde 
que não afetem negativamente a 
eficiência do processo produtivo, é 
extremamente necessária para o 
setor de confecções devido à eleva-
da competitividade existente. 

“Devido ao grande potencial do 
nosso estado, a adoção de energia 
solar se apresenta tanto técnica 
quanto economicamente atrativa 
para os pequenos negócios do se-
tor. Essa substituição possibilita, 
em alguns casos, a gerar uma di-
minuição de 90% do valor do custo 
de energia elétrica numa oficina de 
costura”, assegura a gestora Verô-

nica Melo.
O empresário Felippe Oliveira 

percebeu os benefícios que traria a 
substituição da matriz elétrica não 
apenas no negócio, mas também 
na residência. Ele é sócio de uma 
oficina de costura no município de 
Brejinho, que fica a 48 quilômetros 
da capital, que gera um consumo 
mensal médio de 1000 KW. Depois 
de sete anos, o empreendedor viu 
que poderia economizar e, em ju-
nho do ano passado, implantou os 
painéis fotovoltaicos na empresa, 
que hoje geram uma potência de 

1,4 mil KW por mês, um excedente 
de 400 KW, que são utilizados nas 
residências dos dois sócios.

Isso representou a substituição 
do um custo total com energia elé-
trica nos três imóveis no valor de 
R$ 1 mil pela parcela do financia-
mento de R$ 800. 

“Com o tempo, o financiamento 
vai acabar e não terei mais essa 
conta nem dependendo das opera-
ções da empresa a variações das 
tarifas de energia elétrica”, argu-
menta Felippe Oliveira.

 Já pelos cálculos do empresário 

Allan Roque de Medeiros, em um 
ano e oito meses, economizou R$ 
16 mil, adotando o sistema solar fo-
tovoltaico. O negócio, a AS Confec-
ções, depende de oferta de energia 
para garantir a fabricação de 9 mil 
peças a cada mês para cumprir as 
demandas do Grupo Guararapes, 
do qual é fornecedor. Situada em 
Parelhas, a empresa consome algo 
próximo a 900 KW por mês e, ao 
adotar o sistema de energia limpa, 
a conta, a priori, não chegou dimi-
nui. Ele tinha uma despesa de R$ 
900 com a conta de luz e hoje paga 
o mesmo valor pelo financiamento. 
Em contrapartida, com o sistema 
solar, ele tem uma geração exce-
dente de 200 KW.

“Esse excedente vai atender 
a minha demanda de expansão. 
Estou em processo ampliação, in-
clusive com a recente contratação 
de outros 25 funcionários. Devo do-
brar a minha capacidade de produ-
ção e isso requer energia. Já penso 
em fazer um novo projeto sistema 
fotovoltaico para atender a essa ne-
cessidade”, explica Allan Medeiros.

Atualmente, o Estado conta 
com 124 unidades de confecções 
que produzem peças sob demanda 
para grandes empresas do setor 
têxtil, como Hering e Guararapes.

Oficina têxtil em Parelhas teve redução de mais de 200% na conta de luz

Energia solar amplia competitividade de 
oficinas de costura no semiárido potiguar
Rio Grande do Norte contabiliza 16 unidades de produção têxtil  que adotaram placas fotovoltaicas para a geração de 
energia; empreendedores têm redução de até 90% nos custos e estão reinvestindo a economia nos próprios negócios

Negócios

Sebrae

A defasagem da correção da 
tabela do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) pela inflação 
alcançou a marca de 103,87%, in-
formou o Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral (Sindifisco).

Se a tabela tivesse sido corrigi-
da pela inflação acumulada, quem 
ganha até R$ 3.881,65 ficaria isen-
to de pagar o tributo. O valor atual 
é de R$ 1.903,98. Desde 2016, não 
há correção da tabela. A defasagem 
leva em conta o período de 1996 até 
dezembro de 2019.

O estudo mostra que há diver-
sos casos de contribuintes cujos 
rendimentos tributáveis estão 
muito próximos do limite superior 
de uma das faixas do IR. Se esses 
contribuintes obtiverem um rea-

juste nos seus rendimentos igual 
à inflação anual no ano seguinte, 
serão tributados à alíquota da fai-
xa imediatamente superior. Dessa 
forma, ao não corrigir integral-

mente a tabela do IRPF, o governo 
se apropria da diferença entre o 
índice de correção e o de inflação, 
reduzindo a renda disponível de 
todos os contribuintes.

Defasagem da tabela do IR supera 
marca de 104%, aponta Sindifisco

Índice 

Estudo aponta que ganha até R$ 3.881,65 deveria ficar isento de pagar o tributo

Fábio Pozzebon / Agência Brasil

Federações de indústria do NE 
discutem reforma tributária

Impostos

Os presidentes das federa-
ções de indústria do Nordeste se 
reúnem em Brasília, no próximo 
dia 27, para definir o posicio-
namento das entidades sobre 
reforma tributária. 

O encontro faz parte das 
ações da Associação Nordeste 
Forte, presidida pelo potiguar 
Amaro Sales, atual presidente 
da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern).

A 22ª Reunião Ordinária da 
Associação Nordeste Forte será 
realizada na sede da Confede-
ração Nacional das Indústrias 
(CNI), às 17 horas, em Brasília. 
Além da reforma tributária, a 
entidade vai discutir projetos de 
lei de interesse regional e outros 
assuntos.

A Nordeste Forte é uma 
associação sem fins lucrativos, 
criada em de 2016, para promo-
ver o desenvolvimento dos esta-
dos nordestinos.

Amaro Sales, presidente da Fiern

José Aldenir/AgoraRN
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O Rio Grande do Norte tem 
o terceiro menor custo médio do 
metro quadrado da construção civil 
em todo o País, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O valor ve-
rificado em dezembro de 2019 foi 
de R$ 1.040,49, o que representa 
aumento de 1,54% em relação ao 
mesmo período de 2018.

De acordo com a pesquisa, o Rio 
Grande do Norte ficou atrás ape-
nas de Pernambuco (R$ 1.035,54) 
e de Sergipe (R$ 987,88). A região 
Nordeste tem a menor média de 
preço do País, com R$ 1.067,68.

Segundo a pesquisa do IBGE, o 
custo do médio do metro quadrado 
leva em consideração os gastos com 
materiais de construção e com mão 
de obra.

O custo nacional médio da cons-
trução, por metro quadrado, ficou 
em R$ 1.158,81. Na pesquisa do 
IBGE, feita partir de dados dos 26 

estados e do Distrito Federal, San-
ta Catarina tem o maior do metro 
quadrado da construção civil, com 
R$ 1.331,05.

Ainda segundo a pesquisa, o 
Rio Grande do Norte praticamente 

manteve estável o custo da cons-
trução civil ao longo do meses de  
2019. O aumento entre os meses de 
novembro e dezembro, por exem-
plo, foi de 0,07%.

De acordo com o estudo de son-

dagem da indústria da construção 
elaborado pela Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern), as expectativas do setor 
para os próximos seis meses apon-
tam otimismo para melhoria dos 
índices de produção.

A pesquisa mostra que as ex-
pectativas dos empresários me-
lhoraram em relação aos índices 
de nível de atividade, compras de 
matérias-primas e número de em-
pregados.

Em dezembro de 2019, segun-
do a Fiern, o índice que mede a 
intenção de investimento (com-
pras de máquinas e equipamen-
tos, pesquisa e desenvolvimento, 
inovação de produto ou processo) 
na indústria da construção alcan-
çou 32,0 pontos, 1,6 pontos abaixo 
do valor registrado em novembro 
(33,6 pontos) e 1,2 pontos acima 
do indicador de dezembro de 2018 
(30,8 pontos).

Custo do metro quadrado é calculado a partir dos gastos com insumos e de mão de obra

Pesquisa do IBGE aponta que RN registra
o terceiro menor custo da construção civil
Valor médio registrado do metro quadrado construído no mês dezembro de 2019 foi de R$ 1.040,49, o que representa 
aumento de 1,54% em relação ao mesmo período de 2018; custo médio praticado no resto do País foi de R$ 1.158,81   

Obras

José Aldenir / Agora RN

MENORES CUSTOS
 DA CONSTRUÇÃO

Sergipe
R$ 987,88$

Pernambuco
R$ 1.035,54

Rio Grande do Norte
R$ 1.040,49

MAIORES CUSTOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Santa Catarina
R$ 1.331,05

Rio de Janeiro
R$ 1.288,69

Acre
R$ 1.287,76

Fonte: IBGE

Natal teve a quarta maior ele-
vação no valor da cesta básica no 
Brasil em 2019, segundo dados do 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). O preço do conjunto de 
produtos alimentícios considerados 
essenciais subiu 12,41% ao longo 
do ano, alcançando R$ 383,76 em 
dezembro passado.

 A Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos revelou que as 
altas mais expressivas ocorreram 
em Vitória/ES (23,64%), Goiânia/
GO (16,94%), Recife/PE (15,63%) e 
Natal/RN (12,41%).

Apesar do aumento do valor 
da cesta, Natal registrou o quarto 
menor preço final do conjunto de 
produtos vendidos ao consumidor. 
O registro potiguar só ficou atrás 
de Aracaju/SE (R$ 351,97), Salva-
dor/BA (R$ 360,51) e João Pessoa/
PB (373,56%).

A cesta alimentícia mais cara 
entre todas as capitais analisadas 
foi a do Rio de Janeiro, que custava 
em dezembro, em média, R$ 516,91.

Segundo o Dieese, o tempo 
médio necessário de trabalho para 

adquirir os produtos da cesta bási-
ca foi de 84 horas e 36 minutos em 
Natal. Isso significa que o potiguar, 
com média de 40 horas de trabalho 
semanais, terá de trabalhar 15 
dias para adquirir todo o conjunto 
de produtos alimentícios.

Ainda de acordo com os dados 
do Dieese, com base na cesta mais 

cara do País, o valor do salário 
mínimo em dezembro, necessário 
para suprir as despesas de um 
trabalhador e de sua família com 
alimentação, moradia, saúde, edu-
cação, vestuário, higiene, transpor-
te, lazer e previdência, seria de R$ 
4.342,57, ou 4,35 vezes o mínimo 
em vigor no ano passado (R$ 998).

Valor médio da cesta básica em Natal ficou R$ 383,76, segundo o Dieese

Natal teve a quarta maior elevação
da cesta básica em 2019, diz Dieese

Alimentação

José Aldenir / Agora RN

A quantidade de usuários do 
gás natural canalizado no Rio 
Grande do Norte aumentou 12,18% 
em 2019. O número contabilizado 
pela Companhia Potiguar de Gás 
(Potigás) é consequência do incre-
mento dos investimentos efetuados 
pela empresa na expansão da rede 
na Grande Natal e Mossoró.

No ano passado, a Potigás 
ultrapassou a marca dos 25 mil 
clientes nos quatro segmentos de 
atuação (comercial, residencial, 
industrial e veicular) e terminou o 
ano com 25.661 usuários. No total, 
foram interligados à rede de gaso-
dutos da empresa 2.738 clientes, 
sendo a maioria do segmento resi-
dencial.

“O aumento do número de 
clientes do gás natural canalizado 
é um ganho para toda a sociedade. 
Isso porque a segurança do com-
bustível é maior, tendo em vista 
que não é armazenado em botijões 
e, em caso de vazamento, por ser 
mais leve do que o ar, o produto se 
dissipa rapidamente. Outro motivo 
é a melhoria dos padrões ambien-
tais, porque o gás natural é mais 
limpo, contribuindo para a redução 
de emissão de poluentes”, explica 

Larissa Dantas Gentile, diretora 
presidente da Potigás.

Além da segurança e da sus-
tentabilidade, os usuários ainda 
contam com a economia do com-
bustível, que ficou ainda maior 
nesse mês de janeiro de 2020, além 
da praticidade de ter acesso ao gás 
24 horas por dia, nos sete dias da 
semana, com pagamento por meio 
de fatura somente após o consumo.

Número de usuários do gás 
natural aumenta mais de 12%

Mercado

Maisde 2,7 mil negócios em 2019

Reprodução  / Potigás 
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O Departamento Estadual de 
Trânsito do Rio Grande do Norte 
(Detran) vai leiloar nas próximas 
quarta e quinta-feira (dias 15 e 16 
de janeiro) 500 lotes de veículos 
que foram apreendidos nas ações 
de fiscalização do órgão. 

Os lotes a serem leiloados estão 
retidos no pátio do Detran, situado 
na Rua Bom Pastor, 1222, no bair-
ro das Quintas (antiga garagem da 
viação Guanabara), em Natal. Os 
interessados podem visitar o local 
até terça-feira, 14, entre 8h e 11h30 
e das 13h às 16h. Os lotes compre-
endem veículos que podem continu-
ar em circulação e outros destinados 
exclusivamente à sucata.

O evento acontece em duas 
fases, sendo leiloados na quarta-

-feira os veículos catalogados nos 
lotes 001 a 250, e, no dia seguinte, 
os compreendidos entre 251 e 500. 
Nos dois dias, o certame será ini-
ciado a partir das 10h, no auditório 
da Escola do Governo do Estado, no 
Centro Administrativo.

Os interessados em participar 
do leilão podem se cadastrar no 
local do evento, levando RG, CPF e 
comprovante de residência, no caso 
de pessoa física, e a mesma docu-
mentação, além do contrato social e 
o CNPJ, no caso de empresa.

A participação também pode ser 
feita pela internet, bastando que 
o interessado tenha seu cadastro 
validado antes de o leilão começar.

O candidato que for responsá-
vel pelo arremate de qualquer bem 

deve assinar um comprovante de 
arrematação contendo número, va-
lor e descrição do lote. O comprador 

também deve efetuar na hora o pa-
gamento de sinal correspondente 
a 20% do valor do lote adquirido 

mais 80% em até três dias úteis. O 
custo de cada lote arrematado de-
ve ser acrescido de 5%, referente à 
comissão do leiloeiro, além de 0,9% 
de ICMS, se o veículo for de circula-
ção, ou 18%, se o lote for destinado 
à sucata.

Deverá o arrematante custear 
ainda licenciamento, IPVA, seguro 
Dpvat e tudo que envolva a trans-
ferência de propriedade referente 
ao exercício de 2020. 

Já no caso da sucata, o arre-
matante tem somente a obrigação 
de pagar as baixas da sucata, não 
pagando nenhuma outra taxa ao 
Detran. Neste caso, a arremata-
ção dos veículos classificados como 
“Sucata” fica restrita a empresas 
de desmontagem registradas.

Interessados podem verificar lotes no pátio do Detran, nas Quintas, até amanhã

Detran vai leiloar 500 lotes de veículos 
apreendidos a partir de quarta-feira
Serão colocados para leilão os veículos que podem seguir em circulação pelas vias públicas e outros que serão destinados 
exclusivamente à sucata; cadastro para os arremates pode ser feito no local do evento, na Escola de Governo do Estado 

Arremate

Reprodução / Detran



Dicas para proteger sua 
casa em caso de chuvas fortes
As chuvas 

fortes que 
caíram em 

grande intensi-
dade sobre Natal 
geraram diversos 
prejuízos para a 
cidade. As falhas no 
sistema de drena-
gem, causadas pela 
falta de manutenção 
das vias públicas, 
também geraram 
dor de cabeça para o 
morador da capital 
potiguar. Confira 
dicas de prevenção 
para os estragos 
causados pelas 
chuvas.

Em áreas externas 
pavimentadas, sempre 
preservar os caimentos em 
direção aos ralos. Embora 
quase insignificantes aos 
nossos olhos, eles são de 
muita valia para escoar a 
água das chuvas, evitando 
os alagamentos.

Equipe as portas 
que vão para as áreas 
externas da casa sem-
pre com soleiras, e as 
posicione cerca de dez 
centímetros distantes 
do pavimento da área 
externa.

Veja sempre os 
jardins como ótimas 
soluções, tanto na 
parte estética, como 
também para aju-
dar na drenagem 
da água da chuva.

Para infiltrar 
mais rapida-
mente no solo, 
utilize o sistema 
de drenos feitos 
de brita ao longo 
do jardim ou 
apenas buracos 
preenchidos com 
britas, conheci-
dos por brocas.

Mantenha sempre 
telhas e calhas limpas, 
pois é nos telhados onde 
temos as maiores concen-
trações de chuva.

Não mexa nas telhas enquanto 
molhadas. Em caso de goteiras 
ou infiltrações, sempre espere a 
chuva dar uma trégua para subir 
no telhado ou chamar alguém 
para fazer a manutenção.

Construa sempre sua casa 
acima do nível do terreno. Além de 
ajudar na drenagem da água da 
chuva, isso também irá evitar que 
a água entre dentro de casa.
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Carreira será prioridade. Mostre que é 
ambiciosa e que pode assumir novas 
responsabilidades. Capriche no visual e 
levante sua autoestima. Pode pintar um 
romance secreto ou proibido. Palpites: 
19, 28 e 01.

Ótima época para curtir umas férias, 
cuidar de casa e da família. Cuidar 
da beleza e da saúde será um 
grande prazer. Afaste a insegurança 
na união: converse com o par sem 
discutir. Palpites: 16, 25 e 07.

Faça cursos e coisas que ajudem 
a melhorar o seu currículo e o seu 
desempenho pessoal e profissional. Fase 
carinhosa com amigos. Pode até descobrir 
novos sentimentos por alguém da turma. 
Palpites: 65, 83 e 29. 

Boa época para fazer contatos, 
entrevistas de emprego ou para 
apresentar uma boa sugestão ou projeto 
no trabalho. No amor, seu charme será 
irresistível. Amizade tem tudo para virar 
namoro. Palpites: 08, 53 e 35.

Explore a sua experiência e batalhe 
pelas mudanças que deseja. Assuntos 
de casa e família podem exigir atenção. 
Há chance de romance com alguém do 
trabalho ou com uma pessoa influente. 
Palpites: 57, 21 e 66.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de 
vida será enorme e dará incentivo extra para 
você mostrar o seu potencial no emprego. 
A dois, aposte num programa bem caseiro, 
tranquilo e romântico. Palpites: 63, 72 e 54.

O céu traz sorte para firmar sociedade 
com uma pessoa responsável e 
competente. Pode ter boas novidades 
num assunto de justiça. Ótima sintonia 
no romance. Não deixe o papo virar 
discussão. Palpites: 40, 31 e 67.

Você vai explorar todos os seus talentos para 
conseguir o que deseja. Você terá muita 
habilidade para convencer as pessoas. Na 
paquera, será mais fácil demonstrar o que 
sente e abrir seu coração. Palpites: 28, 82 e 10. 

O desejo de ganhar dinheiro será maior 
e isso incentivará você a se dedicar 
ainda mais ao trabalho com maturidade. 
Vênus vai acentuar a sua sensualidade 
e promete boas surpresas na paixão. 
Palpites: 05, 14 e 77.

 Você vai se sair muito bem em atividades de 
pesquisa e investigação. Fique de olho nas 
oportunidades de ganhar dinheiro, inclusive com 
herança ou indenização. Busque privacidade 
com seu bem. Palpites: 11, 83 e 29.

Você vai iniciar a semana com doses 
extras de criatividade e entusiasmo. 
Seu signo gosta do trabalho, então, 
arregace as mangas. Pode deixar o 
romance ainda mais gostoso. Palpites: 
33, 69 e 78.

Trabalhar em equipe será uma ótima opção 
para você. Some forças com os colegas 
para cumprir as metas em comum. A Lua 
estimula o romance e aumenta o desejo de 
namorar sério. Palpites: 66, 30 e 12. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Vitória se espanta com as declarações de Álvaro. Sandro garante a Vinícius que não ajudará mais 
Marconi. Wesley e Miriam ficam juntos, e o policial pensa em se separar de Penha. Betina volta 
para seu apartamento. Camila sofre com a gravidez indesejada, e Danilo apoia a amada. Thelma 
fica exultante com seu futuro neto, e Jane percebe. Vinícius se recusa a participar do jantar da 
PWA para acionistas. Amanda e Vinícius ficam juntos. Jane se insinua para Matias. Vitória conta 
para Tiago que Sandro é seu irmão.

AMOR DE MÃE

Felício pede Isabel em namoro. Clotilde tem alta do hospital.  Elias sugere que Assad abra uma filial 
da loja no Rio de Janeiro. Inês repara no encantamento de Afonso por Lola. Alfredo decide pegar 
outra peça do estoque de Osório, e Tião se preocupa. Zeca encontra uma pista de Neves. Assad 
comenta que eles irão para o Rio de Janeiro e Soraia se enfurece. Alfredo encontra Zeca embriagado 
no cabaré. Lola e Clotilde se penalizam com a história do cunhado. Alfredo sugere que Zeca espalhe 
capazes com a foto de Neves pela cidade. 

ÉRAMOS SEIS

Diogo avisa a Gisele que ela será sua assistente pessoal na Editora. Machado avisa 
a Marcos que ele pode ser preso caso não provem que foi vítima de uma armação. 
Gisele observa Diogo negociando com Pessanha ao telefone. Gisele consegue avisar a 
Marcos que Diogo mandou Pessanha tirar a vida de Paloma. Ramon salva Paloma, mas 
acaba ferido.

A pedido de Luigi, Poliana grava um vídeo confirmando que a relação que tem com o 
menino é apenas uma amizade. As crianças do Clubinho investigam e encontram mais 
informações sobre os pais de Ester na internet. Verônica pergunta a Roger como está o 
andamento das obras da sede do CLP. A O11O divulga a lista com os pré aprovados para 
o projeto “Geração O11O”. Luca, Jeff e Brenda são aprovados.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A “Sutil Arte de Ligar o F*da-
-se”, obra de Mark Manson pu-
blicada no Brasil pela Intrínseca 
em 2017, foi o livro mais vendido 
no Brasil em 2018 e, de novo, em 
2019. Manson, que tem 35 anos, é 
americano, blogueiro, consultor de 
desenvolvimento pessoal e autor 
best-seller de obras de autoajuda. 
Ele lançou também “F*deu Geral: 
Um Livro Sobre Esperança?” e foi 
um dos destaques da Bienal do 
Livro do Rio de Janeiro em 2019.

Na lista de livros mais vendi-
dos, feita pela Nielsen, só há livros 
de autoajuda (pessoal e financei-
ra). Nenhuma ficção.

Dos 15 livros mais vendidos, 
nove já apareceram no ranking 
(de 21 livros) do ano passado. E 

dos 15 livros mais vendidos em 
2019, apenas um - “Brincando 
com Luccas Neto” - foi publicado 
em 2019. Os brasileiros Paulo 
Vieira e Luccas Neto são os au-
tores com mais livros entre os 
best-sellers: dois, cada um.

Depois de sobreviver ao pior 
ano de sua história, o mercado 
editorial brasileiro passou 2019 
ainda tentando driblar o impacto 
da crise das redes de livraria Sa-
raiva e Cultura, que conseguiram, 
com custo, aprovar seu plano de 
recuperação judicial este ano com 
a proposta de pagar o que devem 
com deságio e a perder de vista, e 
a crise geral do livro, que acumula 
perda de 25% do faturamento nos 
últimos 13 anos.

Livros de autoajuda foram
os mais vendidos em 2019

Livro “A Sutil Arte de Ligar o F*da-se” liderou as vendas nas livrarias do Brasil

Reprodução
Literatura

OS 15 LIVROS MAIS VENDIDOS NO BRASIL EM 2019:

- A Sutil Arte De Ligar O F*da-Se, de Mark Manson (Intrínseca)
- O Milagre da Manhã, de Hal Elrod (Best Seller)
- Do Mil Ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro (Har-
perCollins Brasil)
- Seja Foda!, de Caio Carneiro (Buzz)
- Brincando com Luccas Neto, de Luccas Neto (Pixel)
- As Aventuras na Netoland com Luccas Neto, de Luccas Neto (No-
va Fronteira)
- O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira (Gente)
- Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker (Sextante)
- Me Poupe!, de Nathalia Arcuri (Sextante)
- O Poder da Ação: Faça sua Vida Ideal Sair do Papel, de Paulo 
Vieira (Gente)
- Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 Anos: Atualizado e Ampliado, 
de Robert Kiyosaki (Alta Books)
- Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie 
(Nacional)
- Mindset, de Carol S. Dweck (Objetiva)
- O Poder do Hábito, de Charles Duhigg (Objetiva)
- Mais Esperto Que o Diabo, de Napoleon Hill (CDG)
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“Bom Sucesso” teve esquema de segurança 
contra vazamento de capítulos

É bem o caso de duvidar do interesse da Globo 
em dar fim ao vazamento de capítulos de novelas. 
Ou de acabar com um “comércio” estabelecido há 
décadas e que, apesar das tentativas de alguns 
ou boa vontade de outros, nunca foi neutralizado. 
Uma incapacidade histórica.

Recentemente, Leo Dias falou sobre a criação 
de um aplicativo, EVA, para restringir o alcance 
aos conteúdos, por meio de siglas e senhas, apenas 
aos diretamente envolvidos em cada projeto e com 
isso reduzir ao mínimo a sua área de abrangência.

Isto, claro, em relação ao futuro, porque hoje 

centenas de pessoas continuam com livre acesso 
ao material. Até empresários de alguns atores.

Daí a preocupação com “Bom Sucesso” em 
seus momentos finais.

A portas fechadas discutiu-se a criação de um 
esquema de envio de diferentes textos para al-
guns departamentos a fim de descobrir de onde 
saíam os vazamentos.

Com isso, chegou-se a imaginar por lá, os úl-
timos capítulos não seriam “divulgados” antes da 
exibição. Pelo que está sendo revelado, mais uma 
vez não deu certo. 

BOLA NAS COSTAS
Para quem passa meses 

na frente da televisão, 
acompanhando cento e 
tantos capítulos de uma 
novela, é frustrante saber 
antes da hora o desfecho de 
tudo.

É como alguém ir ao 
cinema e um cidadão 
qualquer na porta anunciar 
o final do filme.

PORÉM...
Se há realmente o desejo 

da Globo em encarar esse 
problema de frente, ele deve 
começar pelas suas próprias 
empresas ou programas.

Tem muita coisa sendo 
divulgada antes do momento 
da sua exibição. O “Se 
Joga”, por exemplo, tem 
um quadro, “O que tem nas 
novelas”, que entrega tudo.

REFORMULAÇÃO - 1
O GNT, um dos canais pagos 

do Grupo Globo, prepara uma 
grande reformulação na sua 
grade de programação. Artistas, 
apresentadores, funcionários 
e produtoras independentes 
começaram a ser avisados na 
semana passada.Muito do que 
aí está, em especial programas 
que não estão rendendo ou não 
faturam, deixará o ar. Um novo 
GNT surgirá a partir disso.

REFORMULAÇÃO – 2
Ainda em se tratando do 

GNT, segundo apurado, apenas 
os títulos de culinária – casos 
de “Perto do Fogo” e “Tempero 
de Família” – são considerados 
intocáveis.Por trás de tudo isso, 
o projeto “Uma Só Globo”, cujas 
mudanças começam a ser sentidas 
em quase todos os seus veículos. 
E, também, o momento-país.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

nVidinha começa voltar ao 
normal em algumas TVs, 
depois da pausa regulamentar 
do Natal e Ano Novo...

nRede TV!, por exemplo, deve 
escolher nesses próximos dias 
seu novo diretor artístico.

nEstá tudo bem adiantado e 
conversado...

nMas nada assinado ainda 
entre Globo e Larissa 
Manoela.

nE no decorrer desses 
próximos dias, a CNN Brasil 
deve fechar acertos com novas 
operadoras...

nAssuntos que também já 
estão bem encaminhados.

nEm “Amor Sem Igual”, 
novela da Record, a executiva 
Cristiane Cardoso, filha de Edir 
Macedo, está intervindo em 
tudo...

nNenhum botão vai ao ar sem 

o crivo dela. 
Manda fechar decote, 
trocar pulseira, aumentar 
comprimento da saia e por aí 
vai...

nSegundo alguém, obrigado 
a conviver com tudo,  “um 
verdadeiro tormento”. 

nEm tom de brincadeira, o 
elenco até colocou uma questão: 
“como seria um ‘De Férias 
com o Ex’ na Record?”. Já 
imaginou?!...

Bate-Rebate

PRIMEIRA NOVELA
Estrela de mais de 20 musicais, como “Hair”, “Pippin” e “Chacrinha”, 
Mariana Gallindo vai estrear em novelas.
Fechou com a Record para viver a personagem Zade em “Gênesis”.

(Crédito Sérgio Santoian)

QUADRO 
TENEBROSO

A TV Gazeta, que 
há tempos destina 
três horas de sua 

programação 
diária para a Igreja 
Universal do Reino 

de Deus, agora 
também tem uma 
hora vendida para 
a rede de farmácias 
Ultrafarma (22h às 
23h) e duas para a 
igreja evangélica 
Paz e Vida (0h às 

2h).
Um quarto da sua 
grade já está nas 
mãos de terceiros.

INVESTIMENTO
O “Provocações”, apresentado 

por Marcelo Tas na TV Cultura, 
vai retomar gravações em 
fevereiro, para estreia da nova 
temporada em março.

Dentre os investimentos, já se 
pode adiantar um novo cenário 
para o programa.   

ENTRE ELAS
Além da mudança de cenários 

e o fim dessa festa colorida, fala-
se em acabar com a bancada.Se 
confirmado, o que parece muito 
provável, os apresentadores 
passariam a circular pelo cenário, 
usando mecanismos que serão 
colocados à disposição.

MAIS UMA
O “Só Toca Top” terá nova 

temporada na Globo. Já há esta 
decisão.

Mesmo sendo um musical, 
algo não tão aceitável na 
TV atual, a sua audiência e 
repercussão, em todas as edições, 
são consideradas bem regulares.
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Mariana, Luciana e Edilene. 
Nomes marcados na história do 
futebol do Rio Grande do Norte. 
As três compuseram o primeiro 
trio de arbitragem feminino em 
uma partida do Campeonato Poti-
guar. O jogo entre Assu e Potiguar 
de Mossoró, válido pela segunda 
rodada da competição, terminou 
empatado em 0 a 0. Mas, certa-
mente, o esporte do Estado saiu 
vitorioso de campo.

A reação delas sobre a sensa-
ção de realizar este feito teve uma 
palavra em comum: “emoção”. 
Diante dos passos vagarosos que 
as barreiras que separam mulhe-
res do futebol são rompidas, o trio 
não poderia sentir algo diferente. 
Seja ao torcer na arquibancada, 
ao jogar no campo ou apitar uma 
partida, os obstáculos estão sendo 
superados.

Mariana Regina, de 29 anos, 
comandou o trio. Dona do apito, 
moradora de Parnamirim e fun-
cionária na Secretaria de Esportes 
de Monte Alegre, ela já atuou co-
mo jogadora profissional. Amante 
do futebol, foi influenciada por um 
amigo para fazer o curso de arbi-
tragem e criou apego pela profis-
são.

“Fui jogadora profissional. 
Atuei em vários clubes pelo Brasil 
e já representei o RN em algumas 
competições. Depois de uma par-
tida, um amigo me falou que eu 
tinha perfil e me sugeriu fazer 
um curso de arbitragem, isto em 
2017. Já em 2018, apitei meu pri-
meiro jogo pela Federação Norte-
-Riograndense de Futebol (FNF)”, 
contou.

Para a árbitra, trabalhar junto 
das suas colegas foi algo novo. Na 
partida entre Assu e Potiguar, ela 
realizou um sonho, mas destaca 
que tudo foi fruto do trabalho do 
trio.

“Foi uma novidade. Foi uma 
realização, tudo muito especial. 
Tivemos nosso momento de con-
centração e o resultado foi o me-
lhor possível. Tudo veio do nosso 
trabalho e demos o nosso melhor 
para que isso acontecesse”, disse.

Mariana, além de participar 
do primeiro trio feminino, foi a pri-
meira mulher a apitar uma par-
tida do Campeonato Potiguar e, 
segundo a FNF, justo no primeiro 

Mariana, Luciana e Edilene comandaram arbitragem durante jogo entre Assu e Potiguar  de Mossoró, no estádio Edgarzão

Trio feminino faz história ao apitar
pela primeira vez partida do Estadual
Conheça as histórias de Mariana, Luciana e Edilene, que comandaram no último dia 9 a arbitragem de Assu e Potiguar de
Mossoró, no estádio Edgarzão. Árbitra principal conta que já foi jogadora profissional e que entrou para arbitragem há três anos

Representatividade

Divulgação

Mariana Regina já foi jogadora profissional; Luciana Silva já é auxiliar há quase 15 anos; e Edilene Freire começou carreira em 2013

jogo, quebrou o recorde no tempo 
de envio da súmula de jogo online. 
O documento foi para o site da Fe-
deração em menos de 30 minutos.

No auxílio à arbitragem, Lu-
ciana Silva, de 35 anos, e Edile-
ne Freire, de 37, foram as outras 
personagens deste jogo histórico. 
Mesmo mais experientes, elas não 
pouparam as emoções pelo feito.

Luciana já atua como auxiliar 
há quase 15 anos. Fora dos grama-
dos não tem outra profissão, mas 
já foi supervisora de produção em 
uma fábrica e atleta profissional. 
A bandeirinha iniciou o curso após 
ser chamada por uma amiga. Ela 
conta que a maior sensação depois 
do jogo foi de gratidão.

“Só me restou agradecer. A 
emoção foi muito grande. Não 
posso fazer nada que não seja ser 
grata por tudo que aconteceu e 
está acontecendo”, comentou emo-
cionada.

Já com Edilene Freire, de 37 
anos, as coisas aconteceram um 
pouco diferente. Também auxiliar 
de arbitragem, Edilene não foi 
atleta. Por acompanhar o esporte, 
criou curiosidade e em 2013 ini-
ciou sua carreira. Ela conta que te-
ve surpresa pela escalação do trio, 
mas se alegra com os resultados 
conquistados após o primeiro jogo.

“Desde que saiu a escala, eu 
fiquei surpresa e bem feliz. Estu-
damos e nos preparamos para este 
bom resultado. Quando o jogo sai 
sem interferência da arbitragem, 
quem ganha não são só os clubes, 
nós também”, afirmou.

Foi uma novidade.
Foi uma realização, 
tudo muito especial. 
Tivemos
nosso momento de
concentração e o
resultado foi o melhor 
possível. Tudo veio do
nosso trabalho e demos
o nosso melhor para
que isso acontecesse”

Mariana Regina
árbitra de futebol

“
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“Bom Sucesso” teve esquema de segurança 
contra vazamento de capítulos

É bem o caso de duvidar do interesse da Globo 
em dar fim ao vazamento de capítulos de novelas. 
Ou de acabar com um “comércio” estabelecido há 
décadas e que, apesar das tentativas de alguns 
ou boa vontade de outros, nunca foi neutralizado. 
Uma incapacidade histórica.

Recentemente, Leo Dias falou sobre a criação 
de um aplicativo, EVA, para restringir o alcance 
aos conteúdos, por meio de siglas e senhas, apenas 
aos diretamente envolvidos em cada projeto e com 
isso reduzir ao mínimo a sua área de abrangência.

Isto, claro, em relação ao futuro, porque hoje 

centenas de pessoas continuam com livre acesso 
ao material. Até empresários de alguns atores.

Daí a preocupação com “Bom Sucesso” em 
seus momentos finais.

A portas fechadas discutiu-se a criação de um 
esquema de envio de diferentes textos para al-
guns departamentos a fim de descobrir de onde 
saíam os vazamentos.

Com isso, chegou-se a imaginar por lá, os úl-
timos capítulos não seriam “divulgados” antes da 
exibição. Pelo que está sendo revelado, mais uma 
vez não deu certo. 

BOLA NAS COSTAS
Para quem passa meses 

na frente da televisão, 
acompanhando cento e 
tantos capítulos de uma 
novela, é frustrante saber 
antes da hora o desfecho de 
tudo.

É como alguém ir ao 
cinema e um cidadão 
qualquer na porta anunciar 
o final do filme.

PORÉM...
Se há realmente o desejo 

da Globo em encarar esse 
problema de frente, ele deve 
começar pelas suas próprias 
empresas ou programas.

Tem muita coisa sendo 
divulgada antes do momento 
da sua exibição. O “Se 
Joga”, por exemplo, tem 
um quadro, “O que tem nas 
novelas”, que entrega tudo.

REFORMULAÇÃO - 1
O GNT, um dos canais pagos 

do Grupo Globo, prepara uma 
grande reformulação na sua 
grade de programação. Artistas, 
apresentadores, funcionários 
e produtoras independentes 
começaram a ser avisados na 
semana passada.Muito do que 
aí está, em especial programas 
que não estão rendendo ou não 
faturam, deixará o ar. Um novo 
GNT surgirá a partir disso.

REFORMULAÇÃO – 2
Ainda em se tratando do 

GNT, segundo apurado, apenas 
os títulos de culinária – casos 
de “Perto do Fogo” e “Tempero 
de Família” – são considerados 
intocáveis.Por trás de tudo isso, 
o projeto “Uma Só Globo”, cujas 
mudanças começam a ser sentidas 
em quase todos os seus veículos. 
E, também, o momento-país.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

nVidinha começa voltar ao 
normal em algumas TVs, 
depois da pausa regulamentar 
do Natal e Ano Novo...

nRede TV!, por exemplo, deve 
escolher nesses próximos dias 
seu novo diretor artístico.

nEstá tudo bem adiantado e 
conversado...

nMas nada assinado ainda 
entre Globo e Larissa 
Manoela.

nE no decorrer desses 
próximos dias, a CNN Brasil 
deve fechar acertos com novas 
operadoras...

nAssuntos que também já 
estão bem encaminhados.

nEm “Amor Sem Igual”, 
novela da Record, a executiva 
Cristiane Cardoso, filha de Edir 
Macedo, está intervindo em 
tudo...

nNenhum botão vai ao ar sem 

o crivo dela. 
Manda fechar decote, 
trocar pulseira, aumentar 
comprimento da saia e por aí 
vai...

nSegundo alguém, obrigado 
a conviver com tudo,  “um 
verdadeiro tormento”. 

nEm tom de brincadeira, o 
elenco até colocou uma questão: 
“como seria um ‘De Férias 
com o Ex’ na Record?”. Já 
imaginou?!...

Bate-Rebate

PRIMEIRA NOVELA
Estrela de mais de 20 musicais, como “Hair”, “Pippin” e “Chacrinha”, 
Mariana Gallindo vai estrear em novelas.
Fechou com a Record para viver a personagem Zade em “Gênesis”.

(Crédito Sérgio Santoian)

QUADRO 
TENEBROSO

A TV Gazeta, que 
há tempos destina 
três horas de sua 

programação 
diária para a Igreja 
Universal do Reino 

de Deus, agora 
também tem uma 
hora vendida para 
a rede de farmácias 
Ultrafarma (22h às 
23h) e duas para a 
igreja evangélica 
Paz e Vida (0h às 

2h).
Um quarto da sua 
grade já está nas 
mãos de terceiros.

INVESTIMENTO
O “Provocações”, apresentado 

por Marcelo Tas na TV Cultura, 
vai retomar gravações em 
fevereiro, para estreia da nova 
temporada em março.

Dentre os investimentos, já se 
pode adiantar um novo cenário 
para o programa.   

ENTRE ELAS
Além da mudança de cenários 

e o fim dessa festa colorida, fala-
se em acabar com a bancada.Se 
confirmado, o que parece muito 
provável, os apresentadores 
passariam a circular pelo cenário, 
usando mecanismos que serão 
colocados à disposição.

MAIS UMA
O “Só Toca Top” terá nova 

temporada na Globo. Já há esta 
decisão.

Mesmo sendo um musical, 
algo não tão aceitável na 
TV atual, a sua audiência e 
repercussão, em todas as edições, 
são consideradas bem regulares.
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Mariana, Luciana e Edilene. 
Nomes marcados na história do 
futebol do Rio Grande do Norte. 
As três compuseram o primeiro 
trio de arbitragem feminino em 
uma partida do Campeonato Poti-
guar. O jogo entre Assu e Potiguar 
de Mossoró, válido pela segunda 
rodada da competição, terminou 
empatado em 0 a 0. Mas, certa-
mente, o esporte do Estado saiu 
vitorioso de campo.

A reação delas sobre a sensa-
ção de realizar este feito teve uma 
palavra em comum: “emoção”. 
Diante dos passos vagarosos que 
as barreiras que separam mulhe-
res do futebol são rompidas, o trio 
não poderia sentir algo diferente. 
Seja ao torcer na arquibancada, 
ao jogar no campo ou apitar uma 
partida, os obstáculos estão sendo 
superados.

Mariana Regina, de 29 anos, 
comandou o trio. Dona do apito, 
moradora de Parnamirim e fun-
cionária na Secretaria de Esportes 
de Monte Alegre, ela já atuou co-
mo jogadora profissional. Amante 
do futebol, foi influenciada por um 
amigo para fazer o curso de arbi-
tragem e criou apego pela profis-
são.

“Fui jogadora profissional. 
Atuei em vários clubes pelo Brasil 
e já representei o RN em algumas 
competições. Depois de uma par-
tida, um amigo me falou que eu 
tinha perfil e me sugeriu fazer 
um curso de arbitragem, isto em 
2017. Já em 2018, apitei meu pri-
meiro jogo pela Federação Norte-
-Riograndense de Futebol (FNF)”, 
contou.

Para a árbitra, trabalhar junto 
das suas colegas foi algo novo. Na 
partida entre Assu e Potiguar, ela 
realizou um sonho, mas destaca 
que tudo foi fruto do trabalho do 
trio.

“Foi uma novidade. Foi uma 
realização, tudo muito especial. 
Tivemos nosso momento de con-
centração e o resultado foi o me-
lhor possível. Tudo veio do nosso 
trabalho e demos o nosso melhor 
para que isso acontecesse”, disse.

Mariana, além de participar 
do primeiro trio feminino, foi a pri-
meira mulher a apitar uma par-
tida do Campeonato Potiguar e, 
segundo a FNF, justo no primeiro 

Mariana, Luciana e Edilene comandaram arbitragem durante jogo entre Assu e Potiguar  de Mossoró, no estádio Edgarzão

Trio feminino faz história ao apitar
pela primeira vez partida do Estadual
Conheça as histórias de Mariana, Luciana e Edilene, que comandaram no último dia 9 a arbitragem de Assu e Potiguar de
Mossoró, no estádio Edgarzão. Árbitra principal conta que já foi jogadora profissional e que entrou para arbitragem há três anos

Representatividade

Divulgação

Mariana Regina já foi jogadora profissional; Luciana Silva já é auxiliar há quase 15 anos; e Edilene Freire começou carreira em 2013

jogo, quebrou o recorde no tempo 
de envio da súmula de jogo online. 
O documento foi para o site da Fe-
deração em menos de 30 minutos.

No auxílio à arbitragem, Lu-
ciana Silva, de 35 anos, e Edile-
ne Freire, de 37, foram as outras 
personagens deste jogo histórico. 
Mesmo mais experientes, elas não 
pouparam as emoções pelo feito.

Luciana já atua como auxiliar 
há quase 15 anos. Fora dos grama-
dos não tem outra profissão, mas 
já foi supervisora de produção em 
uma fábrica e atleta profissional. 
A bandeirinha iniciou o curso após 
ser chamada por uma amiga. Ela 
conta que a maior sensação depois 
do jogo foi de gratidão.

“Só me restou agradecer. A 
emoção foi muito grande. Não 
posso fazer nada que não seja ser 
grata por tudo que aconteceu e 
está acontecendo”, comentou emo-
cionada.

Já com Edilene Freire, de 37 
anos, as coisas aconteceram um 
pouco diferente. Também auxiliar 
de arbitragem, Edilene não foi 
atleta. Por acompanhar o esporte, 
criou curiosidade e em 2013 ini-
ciou sua carreira. Ela conta que te-
ve surpresa pela escalação do trio, 
mas se alegra com os resultados 
conquistados após o primeiro jogo.

“Desde que saiu a escala, eu 
fiquei surpresa e bem feliz. Estu-
damos e nos preparamos para este 
bom resultado. Quando o jogo sai 
sem interferência da arbitragem, 
quem ganha não são só os clubes, 
nós também”, afirmou.

Foi uma novidade.
Foi uma realização, 
tudo muito especial. 
Tivemos
nosso momento de
concentração e o
resultado foi o melhor 
possível. Tudo veio do
nosso trabalho e demos
o nosso melhor para
que isso acontecesse”

Mariana Regina
árbitra de futebol

“
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO

Ubiraci Holanda Cavalcante, CPF 057.460.784-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA Licença Ambiental de 
Regularização de Operação - LRO para agricultura irrigada para uma área em produção de 100,00 hectares 
de coqueiro anão, híbrido, e mamão papaya, localizada em terras da Fazenda Morrinhos, município de Nísia 
Floresta/RN.

Ubiraci Holanda Cavalcante

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada Nº 
2016-102858/TEC/LS-0534, com prazo de validade até 06/01/26, em favor do empreendimento Infraestru-
tura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) - BR75532, localizada na Rua Maurício H. de Araújo, S/N – Alto das 
Flores – Nova Cruz – RN.

Keila Cristina dos Santos
Licenciadora

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

R I COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI EPP, 28.292.249/0001-37, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Li-
cença de Operação, com prazo de validade até 09/01/2026, em favor do empreendimento Posto revendedor 
de combustíveis, localizada na Rod. BR 304 - Km 241, s/n, Nossa Senhora da Conceição, Riachuelo/RN. 

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Locação & Destinação de Resíduos Sólidos Ltda - ME, 24.114.079/0001-40, torna público que recebeu 
do Instituto deDesenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande doNorte – IDEMA a Renova-
ção de Licença de Operação – RLO, comprazo de validade até 02/01/2026. Em favor do empreendimen-
toTransporte de resíduos não perigosos da construção civile orgânico, localizada na Rua: Indomar, n º 280 
- Casa HFelipe Camarão – Natal /RN.

Agenor Marcolino Gonçalves Júnior 
Sócio / Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GESTAMP EÓLICA JARDINS S.A, CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação para o empreendimento Subestação Cabeço Preto II de 190 MVA, localizada na 
Fazenda Serrinha, Zona Rural, no Município de João Câmara/RN.

Marcelo F. Arruda Câmara  
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 104/2019, 
com o objetivo de AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PROTETOR LABIAL, PARA SUPRIR A DE-
MANDA DOS AGENTES DE ENDEMIAS CEDIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO E 
NÃO CONTEMPLADOS NA LEI Nº. 1.972/2018, COM REGISTRO DE PREÇOS, com registro de preços. 
A sessão pública dar-se-á no dia 24/01/2020 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Execu-
tivo Municipal no horário das 08h00min às 14h00min. Macaíba/RN, 10/01/2020. Pregoeira/PMM.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LRO 

A RECYAÇO RN RECICLAGEM DE AÇO LTDA., CNPJ: 21.967.785/0001-46, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA a Renovação de Licença de Operação – RLO, com prazo de validade até 26/06/2022, 
em favor do EMPREENDIMENTO Transporte de resíduos perigosos, classe I e II, com capacidade de 31 
toneladas. São utilizados os veículos os veículos de placas NNL 8634 e MYW 4755. Na Rodovia BR-304, 
s/n, Setor 04, Quadra 0001, Lote 1461, Distrito Industrial I, Município de macaíba/RN.  

RECYAÇO RN RECICLAGEM DE AÇO LTDA.
CNJP sob o nº.: 21.967.785/0001-46
Manoel Patrício de Medeiros Neto 

Diretor Comercial   

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LRO 

A RECYAÇO RN RECICLAGEM DE AÇO LTDA., CNPJ: 21.967.785/0001-46, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA a Renovação de Licença de Operação – RLO, com prazo de validade até 24/08/2021, em 
favor do EMPREENDIMENTO que atua no ramo de comercialização e depósito de sucatas metálicas, in-
cluindo metais ferrosos e não ferrosos, com geração de resíduos classe I e classe II. Instalada em uma área 
total de 22.652,25 m², sendo 2.630,91 m² de área construída no município de Macaíba/RN. Coordenadas: 
P01( 0242509; 9350528 ); P02( 0242594; 9350505 ); P03( 0242611; 9350462 ); P04( 0242616; 9350466 
); P05( 0242658; 9350394 ); P06( 0242615; 9350267 ); P07( 0242570; 9350288 ) Datum SIRGAS 2000. 
Na Rodovia BR-304, s/n, Setor 04, Quadra 0001, Lote 1461, Distrito Industrial I, Município de macaíba/RN.  

RECYAÇO RN RECICLAGEM DE AÇO LTDA.
CNJP sob o nº.: 21.967.785/0001-46
Manoel Patrício de Medeiros Neto 

Diretor Comercial   

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.
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EDITAL DE USUCAPIÃO 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, O Dr. João França da Silva Junior, Oficial de Registro de 
Imóveis do Primeiro Oficio de Notas de São Gonçalo do Amarante/RN,  na forma da lei 6.015/01973 bem como em 
conformidade ao disposto no artigo 1.071 e seguinte do NCPC, faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 31/07/2019, sob o nº 61.030, o requerimento pelo qual 
JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrevente, portador da carteira de Identidade nº 
001.109.533-SSP/RN, e inscrito no CPF sob o nº 698.066.404-20, residente e domiciliado na Rua Av. Ygor Bruno de 
Albuquerque Campos, nº 190, Bairro Regomoleiro, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP 59.298-440, solicitou o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 
6.015/1973, autuado sob protocolo 62.884 de 06/01/2020, do imóvel urbano constante de um Terreno medindo em sua 
totalidade  446,82m², limitando-se ao NORTE com Cleto Fernandes Campos, medindo 13,11m, ao SUL com Avenida 
Ygor Bruno de Albuquerque Campos (frente) medindo 4,20m, ao LESTE com Antônio Luiz do Nascimento medindo 
32,07m, ao OESTE com Miraci Maria da Silva medindo 14,32m, Luciene Silva da Rocha medindo 5,00m, Luciene Dias 
Leandro Cordeiro medindo 11,80m e Maria José da Fonseca Pereira, medindo 15,16m. Tudo conforme mapa e 
memorial descritivo elaborados pelo Gestor Ambiental Gilberto Avelino da Silva, inscrito no CREA/RN – 210962701-8 e 
ART nº RN20190253384. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e 
de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com 
as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não 
contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a 
usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Dada e passada nesta cidade de São 
Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte, aos seis (06) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (2020). 
Certifico que os emolumentos foram recolhidos R$ 92,23; Taxa Fiscalização R$ 24,09; FCRCPN R$ 9,22; ISS R$ 4,61 = 
TOTAL: R$ 130,15 e FDJ Guia nº 7000003696772, Código nº 26630 R$19,90.  Eu, _________ Emanoel Freitas de 
Araújo, Escrevente, que a digitei, encerrando este ato. São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de janeiro de 2020. 

 
João França da Silva Júnior - Tabelião/Oficial de Registro 

 

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
“ PORTUS” 

 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Estatuto e da legislação vigente, convoca os (as) associados (as) e aposentados (as) da Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte (CODERN), para participação de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na Delegacia do Sindicato, 
situada na rua Francisco Ferreira Souto, nº 217 – Centro – Areia Branca/RN, no dia 17/01/2020, sendo a primeira reunião 
na lancha da troca de turno do Terminal Salineiro, a partir das 07 horas e a segunda reunião às 14:30 na Delegacia do 
Sindicato, em Areia Branca. Na sede do Sindicato, localizada na Esplanada Silva Jardim, nº 76 - Ribeira - Natal/RN, 
ocorrerá a terceira reunião e será no dia 20/01/2020, às 16:30 horas. Nos horários e locais acima citados, não havendo 
quorum mínimo previsto no estatuto na primeira chamada, fica estabelecido, 30 minutos após a primeira convocação, em 
segunda e última convocação com qualquer número de associados presentes, com a seguinte ordem do dia:  

a) Apreciação/discussão e deliberação sobre a proposta de negociação e acordo para equacionamento do 
déficit do PORTUS; 

b) Apreciação/discussão e deliberação sobre proposta do Sindicato dos Portuários do RN suspender e/ou 
retirar a ação judicial contra o Portus, referente reajuste abusivos propostos por este fundo de pensão no 
ano 2018; 

c) Autorização para o Sindicato dos Portuários do RN e/ou a Federação Nacional dos Portuários participar das 
negociações com a PREVIC, PORTUS e/ou outros órgãos e instituições, inclusive do Governo Federal, bem 
como autorização para tomar todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias para que seja 
solucionado definitivamente a questão do saneamento financeiro do PORTUS; 

d) Outros assuntos relacionados ao PORTUS. 
 

Natal/RN, 13 de janeiro de 2020 
Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros - Diretor Presidente  

 

O Atlético-MG não teve 
dificuldade para garantir a 
sua vaga na terceira fase da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Neste domingo, 12, 
no estádio Joaquim de Mo-
rais, em Taubaté (SP), goleou 
o ABC por 4 a 0 e se juntou a 
outros 19 classificados.

A partida começou sem 
muitas oportunidades, mas 
aos poucos o Atlético-MG 
passou a dominar o jogo e 
marcou o primeiro gol aos 35 
minutos, com Giovani. Ape-
nas quatro minutos depois, o 
time mineiro ampliou com o 
atacante Echaporã, que esta-
va em posição de impedimen-
to no lance.

Na volta para o segundo 
tempo, o ABC quase descon-
tou com Marquinhos. O Atlé-
tico-MG respondeu e aos 14 
minutos fez o terceiro gol com 
Kevin, após linda matada de 
peito dentro da área. Ainda 
teve tempo de fazer o quarto 
com Luciano, aos 39 minutos.

Esta foi a terceira vitória 
do Atlético-MG na competi-
ção. Na primeira fase, o ti-
me alvinegro acumulou dois 
triunfos e um empate. Agora, 
a equipe mineira se prepara 
para encarar o vencedor do 
confronto entre São Bernar-
do-SP e River-PI.

A Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol (FNF) 
divulgou a tabela detalhada 
das quatro últimas rodadas 
do 1º turno do Campeonato 
Potiguar. A principal alte-
ração aconteceu na quinta e 
sexta rodadas, que tiveram os 
duelos invertidos. Assim, as 
partidas que aconteceriam na 
quinta, por exemplo, aconte-
cerão na sexta rodada.

Entre esses confrontos, 
está o Clássico Rei entre 
América-RN e ABC, que 
mudou para a sexta rodada. 
O jogo, assim, acontecerá no 
dia 22, na Arena das Dunas, 
às 20h. O jogo aconteceria no 
próximo fim de semana.

Atlético-MG 
goleia o ABC 
por 4 a 0 e se 
classifica à 3ª fase

Clássico entre 
ABC e América, 
na Arena, fica 
para dia 22

Copinha

Mudança
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O ABC sofreu, mas venceu o 
Palmeira de Goianinha neste do-
mingo, 12, em duelo válido pela 
terceira rodada da Copa Cidade 
do Natal, equivalente ao primeiro 
turno do Campeonato Potiguar. 
Atuando com um jogador a menos 
durante metade do segundo tempo, 
a equipe alvinegra lutou até o final 
e marcou o único gol da partida 
apenas aos 48 minutos da etapa 
final, já nos acréscimos.

Apesar da vitória difícil, o ABC 
manteve os 100% de aproveita-
mento no campeonato. O Mais 
Querido chegou à terceira vitória 
em três jogos e divide a liderança 
do primeiro turno com o América, 
que tem os mesmos nove pontos – o 
ABC fica na vice-liderança por cau-
sa dos critérios de desempate (tem 
menor saldo de gols).

O lance mais polêmico da par-
tida aconteceu aos 28 minutos da 
etapa final. Durante um contra-a-
taque do Palmeira de Goianinha, 
Berguinho empurrou Davi e levou 
o segundo cartão amarelo no jogo. 

Com isso, o meia alvinegro foi ex-
pulso de campo. O comentarista 
Pedro Neto, da rádio Agora FM 
(97,9), considerou justa a expulsão 
durante a transmissão da partida.

O árbitro da partida, Leandro 
Sales Barchz, relatou depois da 
partida que seu carro foi depreda-
do na área reservada à comissão 
de arbitragem. Não está claro se a 
depredação tem relação com o epi-
sódio da expulsão do atleta do ABC 
ou com qualquer outra decisão do 
árbitro durante o jogo. O caso será 
informado à Polícia Civil.

O único gol da partida foi mar-
cado por Cedric. Após receber cru-
zamento de Wallyson, que fez boa 
jogada, o lateral chutou com força e 
estufou as redes do Palmeira, sem 
chances para o goleiro. A torcida 
alvinegra, presente ao estádio Na-
zarenão, em Goianinha, vibrou.

Ainda durante o jogo, Valderra-
ma sofreu uma lesão no ombro. De 
acordo com a assessoria do ABC, o 
volante foi levado ao hospital e, lá, 
exames apontaram a necessidade 

de cirurgia. O clube não divulgou 
por quanto tempo o volante vai 
desfalcar a equipe.

O público foi de 380 torcedores, 
para uma renda de R$ 7.035,00.

O ABC volta a campo na próxi-
ma quarta-feira, 15, desta vez no 
Frasqueirão. Em casa, o Alvinegro 
pega a equipe do Potiguar de Mos-
soró, a partir das 20h, com trans-
missão da rádio Agora FM (97,9). 
Já o Palmeira enfrenta o Força e 
Luz na quinta-feira, 16, às 15h, em 
jogo marcado para a Arena Améri-
ca, em Parnamirim.

OUTRAS PARTIDAS
Além da vitória do ABC sobre 

o Palmeira, a terceira rodada do 
Campeonato Estadual teve ontem 
a goleada do América sobre o Assu 
(veja detalhes na Página 16) e a vi-
tória do Potiguar sobre o Globo, por 
2 a 1, no Nogueirão, em Mossoró.

Nesta segunda-feira, 13, a ro-
dada fecha com o duelo entre Santa 
Cruz de Natal e Força e Luz. O jogo 
será na Arena das Dunas, às 15h. ABC volta a campo na próxima quarta-feira, em casa, contra o Potiguar de Mossoró

Com um a menos e gol nos acréscimos, 
ABC vence Palmeira de Goianinha por 1 a 0
Lance mais polêmico da partida aconteceu aos 28 minutos da etapa final. Durante contra-ataque do Palmeira de Goianinha, 
Berguinho empurrou Davi e levou o segundo cartão amarelo no jogo. Com isso, meia alvinegro foi expulso de campo

Na raça

Luciano Marcos / ABC

Em época de Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, tradicional tor-
neio que revela jogadores para o 
futebol brasileiro, muito se espera 
para ver quem serão os novos cra-
ques nos cenários local e nacional. 
Mesmo com pouca tradição na 
competição, os clubes do Rio Gran-
de do Norte, nos últimos anos, têm 
revelado jogadores que conquis-
tam espaço de destaque no cenário 
nacional, alguns até internacional.

Apesar de ter um aumento no 
número de atletas que seguem 
rumo a clubes de maior reputação, 
os clubes do RN não conseguem 
fazer com que a venda dos atletas 
se converta em tranquilidade para 
os cofres das agremiações.

Ayrton Lucas, Rodriguinho, 
Tiquinho Soares e Gabriel Veron 
são alguns dos principais jogado-
res potiguares do cenário atual. 
Segundo o site Transfermarket, 
que é especializado em avaliar 
valores de jogadores e registrar 
transferências, os quatro jogado-
res juntos valem, atualmente, R$ 
94,9 milhões. Isto, claro, com o 

valor de mercado baseado no ren-
dimento e como está o momento 
financeiro dos clubes. Se a quan-
tia fosse ser avaliada apenas pela 
multa rescisória, apenas Gabriel 
Veron valeria R$ 266 milhões.

 Na situação de Veron, o Santa 
Cruz de Natal, na negociação com 
o Palmeiras, assegurou sua fatia 
nos direitos econômicos do atleta. 
De acordo com o presidente de 
honra do clube, Lupercio Segundo, 
40% do atacante ainda pertencem 
ao Santinha.

Já com Ayrton Lucas, Rodri-
guinho e Tiquinho Soares são ca-
sos distintos.

O lateral Ayrton Lucas foi ven-
dido em 2019 pelo Fluminense ao 
Spartak Moscow, da Rússia, por 7 
milhões de euros (na época, aproxi-
madamente R$ 31 milhões). Com a 
transação, o ABC lucrou aproxima-
damente R$ 385 mil, devido ao me-
canismo de solidariedade estabele-
cido pela Fifa, que obriga o repasse 
de uma porcentagem entre 0,85 e 
1,25% para o time formador. O va-
lor da negociação do lateral para o 

Fluminense não foi divulgado pela 
diretoria alvinegra.

Rodriguinho e Tiquinho So-
ares são atletas que foram dis-
pensados a custo zero e fizeram 
sucesso fora do RN. Rodriguinho 
saiu do ABC para o Bragantino-
-SP e, de lá, após um período no 
Capivariano-SP, rumou para os 
grandes clubes da sua carreira. 
Na última negociação, o meia saiu 

do Pyramids, clube egípcio, para 
o Cruzeiro-MG, por cerca de R$ 
22,6 milhões. Hoje, após o rebaixa-
mento do clube mineiro, o valor de 
Rodriguinho caiu para R$ 20,3 mi.

Pouco conhecido, Tiquinho So-
ares saiu do América para fazer 
sucesso em Portugal e é o jogador 
mais bem avaliado no mercado 
atual. Com custo de R$ 45,2 mi-
lhões, o atleta vive boa fase no 

ataque do Porto. Antes de ir para 
o país lusitano, Tiquinho foi para o 
Botafogo da Paraíba, assim como 
Rodriguinho, sem custos para o 
time paraibano.

SELO DE CLUBE FORMADOR
Nenhuma equipe no Rio Gran-

de do Norte possui o selo de clube 
formador, instituído pela Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), para proteger os times de 
prejuízos futuros com as vendas 
dos atletas. No Brasil, apenas 17 
clubes possuem o registro.

Para garantir o selo, o clube 
precisa apresentar a relação de 
técnicos e preparadores físicos 
responsáveis; comprovar partici-
pação em competição oficial, apre-
sentar o programa de treino; seus 
responsáveis e compatibilidade 
com a atividade escolar dos jovens 
jogadores; garantir frequência es-
colar dos jovens jogadores e garan-
tir a saúde dos jovens jogadores. 
Medidas que maioria dos times 
considera obrigações muito rígi-
das para seguir.

Gabriel Veron, hoje no Palmeiras e craque do Mundial Sub-17, saiu do Santa Cruz de Natal

Potiguares se valorizam após deixar RN
Talentos

Felipe Oliveira / EC Bahia



A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou na 
última sexta-feira, 10, a tabela 
detalhada da Copa do Brasil de 
2020. Foram definidos todas 
as datas, horários e locais das 
partidas válidas pela primeira 
fase da competição, que come-
ça a ser disputada no dia 5 de 
fevereiro.

Na primeira fase, os con-
frontos serão decididos em jogo 
único, com o time pior colocado 
no ranking atuando como man-
dante. O visitante tem a vanta-
gem do empate.

Os dois representantes poti-
guares, ABC e América, come-
çam a competição jogando fora 
de casa.

O América estreia diante do 
São Luiz (RS), no estádio 19 de 
Outubro, em Ijuí (RS), no dia 
5 de fevereiro, às 20h30. Já o 
ABC enfrenta o Aquidauanense 
(MS) no mesmo dia, só que às 
21h30, no estádio Noroeste, em 

Aquidauana (MS).
Atual campeão, o Athletico 

Paranaense entra a partir das 
oitavas de final. Também entra-
rão nesta fase os clubes que vão 
disputar a Copa Libertadores 
da América (Flamengo, Palmei-

ras, Grêmio, Santos, São Paulo, 
Corinthians e Internacional), 
o RB Bragantino (campeão da 
Série B do Brasileiro), o Cuiabá 
(campeão da Copa Verde) e o 
Fortaleza (campeão da Copa do 
Nordeste).
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O América não tomou conhe-
cimento do Assu, dominou com-
pletamente a partida e aplicou no 
“Camaleão do Vale”, na tarde des-
te domingo, 12, a maior goleada 
registrada até agora no Campeo-
nato Potiguar 2020. Jogando na 
Arena das Dunas, o clube alvirru-
bro venceu por sonoros 7 a 0 e se 
manteve na liderança do primeiro 
turno do Estadual, por conta dos 
critérios de desempate.

Com a vitória deste domingo, 
o América continuou com 100% 
de aproveitamento na competição. 
São três vitórias em três jogos até 
agora (nove pontos). O time tem, 
principalmente após a goleada 
sobre o Assu, o melhor ataque da 
competição. São 14 gols marcados, 
o que representa uma média su-
perior a 4 gols por jogo. É o dobro 
do que marcou o ABC, que tem o 
segundo melhor ataque.

Os gols da vitória alvirrubra 
foram marcados por Romarinho 
(pênalti), Tiago Orobó (2), Adriano 
Alves, Felipe Pará, Adílio e Walla-

ce Pernambucano (pênalti), nesta 
ordem. A equipe volta a campo na 
próxima quarta-feira, 15, às 20h, 
para enfrentar o Globo, no estádio 
Barretão, em Ceará-Mirim. Já o 
Assu pega o Santa Cruz de Natal 
no Edgarzão, em casa, na quinta-
-feira, 16, às 20h.

O primeiro gol da partida foi 
marcado logo aos 4 minutos da eta-
pa inicial. Após cobrança de escan-
teio, a bola tocou no braço de Lano 
e o árbitro José Magno Nascimento 
marcou pênalti. Romarinho foi pa-
ra a cobrança e acertou o ângulo 
esquerdo do goleiro do Assu.

Aos 11 minutos, quase o Amé-
rica ampliou. Após nova cobrança 
de escanteio, Tiago Orobó mandou 
para o fundo das redes, mas a ar-
bitragem anulou, marcando impe-
dimento.

A ampliação no marcador veio 
aos 20 minutos. Orobó roubou a 
bola na intermediária, avançou al-
guns metros e mandou uma panca-
da, sem chances para defesa. 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, da-

ria tempo para mais um. Mais 
uma vez, Tiago Orobó. Agora, o 
atacante tabelou com Wallace 
Pernambucano, driblou o goleiro e 
marcou o segundo dele no jogo e o 
terceiro do América.

Na volta do intervalo, o Amé-
rica continuou impondo um ritmo 
forte e levando perigo à defesa do 

Assu. Logo aos 2 minutos, Adriano 
Alves chutou após um bate-rebate 
e o goleiro do Assu salvou com a 
pontinha do pé.

Aos 17 do segundo tempo, o 
técnico Waguinho Dias fez duas 
substituições: saíram Tiago Orobó 
e Romarinho, para as entradas de 
Felipe Pará e Leandro Melo. Um 

minuto depois, a equipe alvirru-
bra ampliou. Agora sim, Adriano 
Alves, após novo bate-rebate, con-
seguiu mandar para o fundo das 
redes. 4 a 0.

Pouco tempo depois de entrar, 
Felipe Pará marcou o quinto da 
goleada na Arena das Dunas. Ele 
tabelou com Daniel Costa e saiu 
na cara do goleiro, para mandar 
para o fundo das redes. 5 a 0.

O sexto foi um belo gol. De cal-
canhar, Wallace Pernambucano 
lançou Felipe Pará nas costas da 
defesa do Assu. Com a defesa aber-
ta, Felipe fez o passe e Adílio, com 
o gol aberto, ampliou o marcador.

No finalzinho, já aos 41 do se-
gundo tempo, Dione foi derrubado 
na área e o árbitro marcou pênalti 
de novo. Wallace Pernambucano 
foi para a bola e bateu forte no 
canto esquerdo do goleiro, fechan-
do a goleada. América, 7; Assu, 0.

O público presente na Arena 
das Dunas foi de 4.450 torcedo-
res, para uma renda bruta de R$ 
87.590,00.

Mais de 4 mil pessoas assistiram à goleada do Alvirrubro sobre o Camaleão do Vale

Em primeiro jogo com torcida, América 
aplica 7 a 0 no Assu e mantém liderança
Com a vitória deste domingo, o América continuou com 100% de aproveitamento na competição. São três vitórias em três 
jogos até agora (nove pontos). Time tem o melhor ataque da competição. São 14 gols marcados, uma média de 4 por partida
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Real Madrid bate Atlético nos 
pênaltis e vence Supercopa

Espanha

Brasileiro Rodrygo converteu pênalti

Fayez Nureldine / AFP

O Real Madrid conquistou 
neste domingo, 12, o título da 
Supercopa da Espanha pela 
11ª vez em sua história. Em 
Jeddah, na Arábia Saudita, o 
time comandado pelo técnico 
francês Zinedine Zidane levan-
tou a taça após derrotar o Atlé-
tico de Madrid por 4 a 1 nos 
pênaltis, depois de empate por 
0 a 0 no tempo regulamentar e 
na prorrogação.

Pela primeira vez, a Super-
copa da Espanha foi disputada 
por quatro equipes. Nas semi-
finais, o Real Madrid eliminou 
o Valencia com uma vitória por 
3 a 1, na última quarta-feira, e 
o Atlético de Madrid deixou o 
Barcelona fora da disputa com 
uma virada espetacular por 3 a 
2, no dia seguinte.

Nos pênaltis, o Real Ma-
drid foi bem mais competente 
do que o Atlético de Madrid. 
Carvajal, Rodrygo, Modric e 
Sergio Ramos mostraram mui-

ta categoria em suas cobranças, 
enquanto que os atleticanos 
Saúl e Thomas desperdiçaram 
seus chutes - o primeiro man-
dou a bola na trave e o segundo 
parou nas mãos de Courtois.

Disputa pelo título, que vale vaga na Libertadores de 2021, começa no mês que vem

Times potiguares estreiam no 
dia 5 de fevereiro na Copa do Brasil
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