
Potencial energético do RN 
atrai investidores franceses

Filha mata o próprio pai
dentro de hospital no RN

Governadora Fátima Bezerra receberá diretores da Total Eren, que atua no campo energético petrolífero e 
que pretende investir em energia limpa por meio da criação de joint-venture em parceria com a Petrobrás.

Mulher de 27 anos foi presa em flagrante. Ela disse
que não queria ver o pai “sofrer mais” com doença.
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Deputado Girão Monteiro (PSL)
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General Girão 
defende inclusão de 
militares na reforma 
da Previdência
Deputado federal eleito se disse 
favorável à adoção do regime de 
capitalização na Previdência, que é 
uma das bandeiras do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.
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Natal registrou mais 
de 15 mil casos de 
doenças respiratórias 
apenas em 2018

Do total de casos, a maioria (6.678) foi 
definida como Infecção Respiratória 
Aguda (IRA); asma (1.065) e bronquite 
(537) também figuram no ranking.
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ARMAMENTO 05

Em decreto, Bolsonaro afrouxa
regra para obter arma de fogo
Não será mais preciso comprovar a “necessidade efetiva”: o 
interessado precisará apenas argumentar que mora em cidade 
violenta, área rural ou que é agente de segurança.
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FUTEBOL 16

Visão Celeste pega o 
Corinthians hoje em 
busca de vaga nas 
quartas da Copinha

Vencedor do duelo assegura vaga na 
5ª fase. Se o jogo, disputado na Arena 
Barueri, terminar empatado, pênaltis 
serão cobrados para definir classificado.
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Decisão temerária
Pessoas próximas a Fátima Bezerra criticaram a decisão da 

governadora de deixar para o início da próxima legislatura, 
em fevereiro, o envio de medidas de ajuste fiscal para serem 

votadas pela Assembleia Legislativa. Aliados da petista afirmaram 
que a estratégia é arriscada, já que alguns dos projetos deverão ser 
de cunho impopular. O receio dos interlocutores da governadora 
é que, temendo desgaste no começo do mandato, os deputados 
emperrem a apreciação das medidas.

>> Por fora. Eleito senador pelo 
Rio Grande do Norte com mais 
de 745 mil votos, o capitão da PM 
Styvenson Valentim está totalmente 
distante das discussões em torno 
da crise financeira enfrentada pelo 
Estado. Praticamente ausente das 
redes sociais e sem dar entrevistas, 
o senador eleito está recluso. À 
coluna, sua assessoria disse que 
o parlamentar só deve falar após 
a posse, marcada para o dia 1°de 
fevereiro. 

>> Cobrança pública. Filiado à 
Rede Sustentabilidade, Styvenson 
ainda não se posicionou em relação 
à eleição para a Mesa Diretora 
do Senado. Não se sabe se o novo 
senador potiguar vai votar no 
favorito, Renan Calheiros (MDB-
AL). Nas redes sociais, eleitores 
têm cobrado um posicionamento. 
“Não me faça pensar que meu 
voto em você foi em vão. Votar em 
Renan Calheiros é colocar toda a 
nossa confiança depositada no seu 
mandato no lixo”, escreveu uma 
seguidora.

>> Como votam? Por falar 
nisso, o Movimento Brasil Livre 
no Rio Grande do Norte iniciou 
uma campanha para cobrar dos 
senadores eleitos – Jean-Paul Prates 
(PT) e Zenaide Maia (PHS), além de 
Styvenson – um pronunciamento 
acerca da eleição do Senado. Pelas 
redes sociais, o movimento pergunta: 
“Como votam, senadores?”.

>> Carcinicultura. A governadora 
Fátima Bezerra visitou nesta terça-
feira, 15, em sua primeira agenda 
oficial pelo interior do Estado desde 
que foi empossada, o laboratório 
da empresa Potiporã, em Touros, 

“Difíceis de imaginar 
que o mundo aceite 

com aplausos”
Ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, sobre medidas anunciadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro no início 

da gestão

>> Em campanha. 
Candidato à reeleição, o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ, foto), estará em 
Natal nesta quinta-feira, 
17. Ele tenta persuadir os 
deputados potiguares a 
votarem em sua chapa no 
próximo dia 1° de fevereiro, 
quando acontece a eleição 
para a Mesa Diretora. 
Na bancada do RN, dois 
deputados oferecem 
resistência a apoiar Maia: 
Natália Bonavides (PT) e 
Rafael Motta (PSB).

responsável por 20% da produção de 
camarão do RN, com sete toneladas 
por ano. Pelo Twitter, Fátima 
Bezerra enalteceu a carcinicultura, 
enfatizando que o setor é 
responsável por gerar “milhares de 
emprego” no Estado.

 >> Parceria só administrativa. 
O deputado federal eleito Girão 
Monteiro (PSL) disse ontem, 
em entrevista ao Jornal Agora, 
apresentado pelos jornalistas Alex 
Viana e Anna Karinna Castro na 
Agora FM (97,9), que não cabe a ele 
ficar procurando Fátima Bezerra. 
Reiterando que seu mandato em 
Brasília estará à disposição do 
Governo do Estado, Girão afirmou 
que, quando quiser, a governadora 
pode procurá-lo se quiser ajuda 
para chegar ao presidente Jair 
Bolsonaro.

>> Posse. Dois novos procuradores 
do Estado tomaram posse. Em 
cerimônia realizada na segunda-
feira com a presença do vice-
governador Antenor Roberto 
(PCdoB), que é procurador, foram 
empossados Carlos José Fernandes 
Rêgo e Rodrigo Pinheiro Nobre. 
Os dois ficam subordinados a Luiz 
Antônio Marinho, procurador-geral 
do Estado.

>> Relações exteriores. O 
presidente Jair Bolsonaro vai se 
encontrar nesta quarta-feira, 16, 
em Brasília, com o presidente 
da Argentina, Mauricio Macri. 
Na pauta, negociações bilaterais 
relacionadas ao combate ao crime 
organizado e corrupção; defesa e 
indústria de defesa; desenvolvimento 
satelital e espacial; energia nuclear; 
e dinamização do comércio bilateral.

Antônio Cruz / Agência Brasil

Valter Cam
panato / Agência Brasil

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora

CONSEQUÊNCIA

Zeca Melo: corte em 
incentivos vai gerar 
fuga de empresas

Zeca Melo assume na 
manhã desta quarta-feira, 15, 
um novo mandato à frente da 
superintendência do Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) do Rio Grande 
do Norte por mais quatro anos. 
Em entrevista ao programa Manhã 
Agora, apresentado pelo jornalista 
Tiago Rebolo na Agora FM (97,9), 
ele disse que é contra a sugestão 
dada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, que defende corte em 
incentivos fiscais no RN.

Segundo Zeca Melo, o ano 
passado foi complicado e a 
manutenção dos incentivos fiscais 
é fundamental para a manutenção 
dos empregos. Em 2018, o Sebrae 
RN realizou mais de 100 mil 
atendimentos, dos quais 37 mil 
foram destinados a empresas. O 
restante foi voltado para empresas 
informais e inúmeras pessoas que 
pretendem uma firma na categoria 
Microempreendedor Individual (Mei). 
“O trabalho este ano seguirá com 
inovação, transformação digital, 
tecnologia e energia limpa, com 
destaque para o segmento solar”, 
disse Zeca Melo.

Para Zeca Melo, com a reforma 
tributária ficará mais fácil atrair 
empresas para o Estado e enquanto 
essa ação não se concretizar, o Rio 
Grande do Norte não poderá abrir 
mão de conceder incentivos, pois, 
do contrário, vai perder empresas 
e empregos formais. “Os Estados 
precisam de uma legislação rápida 
e desburocratizada. No Rio Grande 
do Norte, 165 mil empresas estão 
no Simples. Tirá-los deste sistema é 
coloca-los na informalidade. Vamos 
estimular um programa de compras 
governamentais e a criação de um 
ambiente de negócios favorável”, 
destacou Zeca Melo.  l 

José Aldenir / Agora RN

Superintendente será reempossado
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General Girão defende a inclusão de 
militares na reforma da Previdência

APOSENTADORIA

José Aldenir / Agora RN

Em entrevista à Agora FM, deputado federal eleito se disse favorável à adoção do regime de 
capitalização na Previdência, que é uma das bandeiras do ministro da Economia, Paulo Guedes

Mesmo os militares representan-
do cerca de 4% do total dos aposen-
tados e beneficiários do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), que 
soma 30,2 milhões de pessoas, o défi-
cit previdenciário relativo a esse gru-
po somou R$ 86,3 bilhões em 2017. O 
valor correspondeu a 47,3% do déficit 
geral da Previdência, que foi de R$ 
182,4 bilhões no ano de 2017.

Segundo o general da reserva 
Girão Monteiro (PSL), que foi eleito 
deputado federal, o atual quadro de 
rombo nas costas justifica a inclusão 
da categoria na reforma da Previdên-
cia que será proposta pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro. “Nós, 
os militares, não temos previdência, 
temos uma pensão militar. No entan-

to, chegamos a um ponto limite, em 
que tem que haver uma participação 
da classe militar”, argumentou, em 
entrevista nesta terça-feira, 15, ao 
Jornal Agora, apresentado pelos jor-
nalistas Alex Viana e Anna Karinna 
Castro na Agora FM (97,9).

O parlamentar se diz favorável à 
adoção do regime de capitalização na 
Previdência, que é uma das bandei-
ras do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. O sistema permite que o tra-
balhador possa investir os próprios 
recursos em um conta individual. 
“Nenhum governo consegue pagar 
isso daí [déficit previdenciário]. A 
atual proposta da previdência possi-
bilita um regime misto, em que quem 
quer ganhar mais precisa pagar uma 

previdência complementar”, detalha.
Girão, que já foi secretário de 

Segurança do Rio Grande do Norte, 
avaliou também a explosão de vio-
lência dos últimos dias no Ceará. 
Ele defende a classificação dos atos 
criminosos como “terrorismo”.

O deputado federal eleito não 
acredita que haverá dificuldades na 
interlocução entre Bolsonaro e gover-
nadora Fátima Bezerra. “Não adian-
ta estimular brigas, se a solução que 
a população precisa é melhoria de 
qualidade de vida”, aponta.

Ele também se dispôs a ser um 
interlocutor entre a gestão estadual 
e o governo federal. “Na hora de que 
ela precisar, pode contar comigo”, 
encerrou. l Deputado federal Girão Monteiro (PSL)
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Franceses estudam investir
em energia limpa no Estado

PROJETO

José Aldenir / Agora RN

Total Eren atua hoje no campo petrolífero e pretende investir em energias 
renováveis por meio da criação de joint-venture em parceria com a Petrobrás

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, recebe-
rá na próxima segunda-feira, 19, 
diretores da multinacional france-
sa Total Eren, que atua no campo 
energético petrolífero e que preten-
dem investir em energia limpa por 
meio da criação de joint-venture em 
parceria com a Petrobrás nos seg-
mentos eólico e solar.

A notícia foi dada pelo senador 
Jean Paul Prates durante entre-
vista ao Jornal Agora, apresentado 
pelos jornalistas Alex Viana e Anna 
Karinna Castro, da rádio Agora FM 
(97,9). De acordo com o senador, a 
Total Eren não sairá do ramo de 
energia, mas trocará a energia não 
renovável – com ênfase no petróleo 
– pela energia limpa abundante no 
Rio Grande do Norte, que tem sol e 
vento em abundância.

Na avaliação do senador, a 
energia limpa é um caminho para 

tirar o Estado da crise, porque gera 
arrecadação do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), ao invés de royalties da 
produção mineral, como no caso do 
petróleo, em que há uma divisão 
com a União e municípios. “Vamos 
receber este grande grupo francês, 
que quer investir no Estado e vai 
gerar empregos. Sem dúvida, será 
necessário a união da classe políti-
ca”, conclama Prates.

Ao longo deste ano, a governa-
dora deve receber muitos grupos 
empresariais que querem investir 
no Estado. Além dos recursos, a 
governadora Fátima Bezerra – se-
gundo Jean Paul Prates – está pen-
sando na geração de empregos em 
regiões onde a crise tem sido maior. 
“Nosso plano de desenvolvimento 
econômico prima pelo aproveita-
mento das vocações de nosso Esta-
do”, destacou o senador. l Notícia foi dada por Jean-Paul Prates

TRANSPORTE

Taxistas querem limitar quantidade
de motoristas do app Uber em Natal

José Aldenir / Agora RN

A presidente interina da Câmara 
Municipal de Natal, vereadora Nina 
Souza (PDT), recebeu nesta terça-fei-
ra, 15, representantes do segmento 
de táxis para tratar sobre o projeto 
de lei de autoria do vereador Sandro 
Pimentel (PSOL) que regulamenta 
o serviço de transportes que funcio-
nam via aplicativos, como a Uber. 
Os taxistas apresentaram propostas 
que regram o serviço.

A Lei Federal 13.640 está em 
vigor há quase um ano e deixou ex-
clusivamente para os municípios e 
ao Distrito Federal a competência de 
regulamentar e fiscalizar o serviço 
de transporte remunerado privado 
individual de passageiros. “Que o 
transporte por aplicativo tenha sua 
documentação e regras da mesma 
forma que os taxistas”, reivindica o 
presidente da Cooperativa de Táxis 
(CoopTaxi-Natal), Genário Torres.

Entre as sugestões, os taxistas 
querem que o número de veículos de 

transporte por aplicativos seja limi-
tado, que o Município mantenha o 
controle através de cadastro dos mo-
toristas, inclusive com a comprova-
ção de que os condutores passaram 
por qualificação, e que seja determi-
nado um prazo para renovação do 
cadastro. 

O diretor do Sindicato dos Taxis-

tas, Aldemir Calixto, diz que os taxis-
tas passam por fiscalização. 

Os taxistas pedem, ainda, que 
os carros tenham emplacamento em 
Natal e que seja proibida a tarifa di-
nâmica, que é um método de cobran-
ça para o aumento automático do 
preço das corridas quando a deman-
da por motoristas está alta. l

Com nova lei federal, municípios têm de regulamentar serviço de Uber nas cidades

NATAL

União quitou quase 
R$ 17,5 milhões em 
dívidas da Prefeitura

O Tesouro Nacional pagou, 
no ano passado, R$ 17,49 milhões 
em dívidas que deixaram de ser 
honradas pela Prefeitura do Natal. 
Só no mês de dezembro, o Governo 
Federal desembolsou R$ 4,36 
milhões para ajudar na quitação 
de dívidas do Poder Executivo 
natalense. Em todo o País, o 
montante chega a R$ 4,82 bilhões.

Essas garantias honradas 
pelo Tesouro, no entanto, deverão 
ser descontadas dos repasses da 
União nos anos subsequentes ao 
Município. l

José Aldenir / Agora RN

Dinheiro será descontado depois

ABUSO SEXUAL

MP denuncia João de 
Deus pela segunda vez 
por abuso sexual

O Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) apresentou nesta 
terça-feira, 15, à Justiça estadual a 
segunda denúncia contra o médium 
goiano João Teixeira de Faria, o 
João de Deus.

Preso em caráter preventivo 
desde 16 de dezembro, João de 
Deus é acusado de cometer crimes 
de estupro de vulnerável e violação 
sexual mediante fraude. Ele nega 
ter abusado de frequentadoras do 
centro espírita Casa Dom Inácio de 
Loyola, em Abadiânia (GO).

A primeira denúncia contra 
o médium foi apresentada pelos 
promotores que integram a 
força-tarefa do MP-GO no dia 28 
de dezembro e aceita pela Justiça 
estadual em 9 de janeiro. l

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Médium nega as acusações
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Bolsonaro assina decreto e afrouxa 
regra para ter posse de arma de fogo

PROMESSA DE CAMPANHA

José Aldenir / Agora RN

Não será mais preciso comprovar a “necessidade efetiva” para obter posse: o interessado precisará 
apenas argumentar que mora em cidade violenta, em área rural ou que é agente de segurança

O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou nesta terça-feira, 15, decreto 
que altera regras para facilitar a 
posse de armas de fogo, ou seja, a 
possibilidade de o cidadão guardar 
o equipamento na residência ou no 
estabelecimento comercial do qual 
seja dono. É a primeira medida do 
presidente em relação ao compro-
misso de campanha de flexibilizar 
a posse de armas para a população 
em geral. Bolsonaro já afirmou que 
futuramente flexibilizará também 
o porte, isto é, a possibilidade de 
deslocamento da arma.

“Como o povo soberanamente 
decidiu por ocasião do referendo 
de 2005, para lhes garantir esse 
legítimo direito à defesa, eu, como 
presidente, vou usar essa arma”, 
disse Bolsonaro, dirigindo-se pa-
ra assinar o decreto. “Essa é uma 
medida para que o cidadão de bem 
possa ter sua paz dentro de casa”.

Entre as mudanças, foi amplia-
do o prazo de validade do registro 
de armas de 5 para 10 anos, tan-

to para civis como para militares. 
Também não será mais preciso 
comprovar a “necessidade efetiva” 
para a obtenção da posse: o interes-
sado precisará apenas argumentar 
que mora em cidade violenta, em 
área rural ou que é agente de segu-
rança, para satisfazer o requisito.

Na prática, cidadãos de todo 

o País terão esse requisito preen-
chido, pois o governo usará como 
critério para definir cidade violen-
ta taxa de homicídios no Estado 
maior do que 10 por 100 mil habi-
tantes. Segundo a fonte de referên-
cia escolhida pelo governo - o Atlas 
da Violência do ano de 2018, com 
dados referentes a 2016 -, todos os 

Estados superam esse índice. As 
taxas mais baixas são 10,9, em São 
Paulo, e 14,2, em Santa Catarina.

Para requerer o equipamento, 
atualmente é preciso submeter o 
pedido a uma superintendência da 
Polícia Federal, que faz uma análi-
se sobre a necessidade e os demais 
requisitos. O objetivo do governo 
era impedir uma análise subjetiva, 
ou seja, que diante de um mesmo 
fato as avaliações de autoridades 
pudessem ser diferentes. Com a 
mudança, a autoridade policial 
aplicar as regras de maneira mais 
objetiva.

“O grande problema que tí-
nhamos na lei é a comprovação da 
efetiva necessidade”, afirmou Bol-
sonaro.

O presidente disse ainda que 
estão sendo estudados mecanismos 
para que a Polícia Federal não fi-
que sobrecarregada com a deman-
da. “Nós estamos sugerindo a pos-
sibilidade de abrir convênios com a 
Polícia Militar e a Polícia Civil.” l

Presidente com os ministros Fernando Azevedo (Defesa) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil)

PRESA EM FLAGRANTE

Filha mata o próprio pai dentro do 
hospital com veneno de carrapato

Governo do RN / Divulgação

Uma filha que ainda não teve 
a identidade revelada matou o 
próprio pai após injetar no sangue 
dele um tipo de veneno utilizado 
contra carrapatos e insetos. O cri-
me aconteceu na tarde desta ter-
ça-feira, 15, em um leito do Hos-
pital Giselda Trigueiro, localizado 
no bairro das Quintas, zona Oeste 
de Natal.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, a mulher, de 27 anos, confes-
sou o crime e declarou que seu pai, 
de 60, estava em estado terminal. 
A filha revelou que não queria que 
o pai “sofresse mais” e decidiu pra-
ticar a eutanásia. Ela foi presa em 
flagrante e encaminhada para a 
Divisão Especializada em Homicí-
dios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O paciente estava internado 
devido ao estágio avançado da do-

ença HIV, vírus causador da aids 
que ataca o sistema imunológico, 
responsável por defender o orga-
nismo de doenças.

O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep) foi encaminhado 
ao local e providenciou a remoção 
do corpo. l

Filha revelou que não queria que o pai “sofresse mais” e praticou eutanásia

SEGUNDOS
EM QUINZE

Polícia resgata 40 gatos 
que sofriam maus-tratos
Uma ação da Delegacia da 
Especializada em Proteção ao Meio 
Ambiente resultou no resgate de 40 
gatos que eram mantidos amarrados 
e sofrendo maus-tratos, por dois 
irmãos idosos, uma mulher de 63 
anos e um homem de 62 anos, em 
uma casa localizada no bairro Nazaré, 
em Natal. A polícia chegou até o 
local após ter recebido denúncias. A 
Deprema ainda fará uma avaliação 
sobre a conduta dos idosos. Entre os 
animais resgatados alguns foram para 
clínicas e outros seguiram para o Lar 
Temporário Amora Brayan.

Polícia Civil / Divulgação
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serejo@terra.com.br

Vicente Serejo
>> LONGE
A professora Isaura 
Rosado foi descansar os 
olhos no belíssimo mar da 
ilha de Malta, depois da 
campanha do sobrinho Be-
to Rosado, e na qual nada 
faltou. Nem o suspense no 
tapetão do TSE.

>> VÍCIO
Alguns ex-auxiliares não 
despregaram do governo e 
já revelam o inconformis-
mo com o paraíso perdido. 
Cobram do novo governo 
o que o anterior não soube 
fazer. Consolá-los, quem 
há de?

>> ENGANO
A governadora Fátima 
Bezerra sabe que prome-
ter uma segurança mais 
eficiente é vender ilusão 
ao eleitor. Só faria uma 
prontidão eficiente com 
mais 10 mil homens. Bem 
treinados e nas ruas.

>> SABE
Ela sabe e obteve essa 
informação ouvindo seu 
próprio comandante, 
Coronel Araujo. Sem um 
efetivo de 15 mil homens 
não tem milagre. Seguran-
ça só se e faz com dissua-
são e investigação. 

>> OLHO
Ormuz Simonetti, presi-
dente da casa, conseguiu 
uma doação da Justiça de 
Mossoró e instalou um sis-
tema de vigilância eletrô-
nica no Instituto Histórico. 
Quatorze câmaras das 
mais modernas.

>> ALARME
De onde estiver, de dentro 
ou fora do Estado, via 
telefone, registra com 
absoluta nitidez os que 
tentarem contra o Insti-
tuto, acionando o alarme 
e chamando a polícia em 
apenas alguns minutos.

>> CENA
Começa a acontecer com o decreto da calamidade financeira o que esta 
coluna avisou no seu primeiro dia: o tesouro federal libera a grana que 
a governadora precisa, mas impõe medidas saneadoras das finanças 
estaduais: privatizações, corte severo das despesas de pessoal e custeio, 
dispensa de quem não tem estabilidade. Impacto, às vezes, é como fogue-
tão: sobe e estronda no alto até queimar a pólvora luminosa. Pipocou, a 
taboca racha. E começa a descer. Em silêncio.

>> ROMANCE
Antônio Willian Alves é a 
nova revelação da ficção 
policial: ele lança sexta, 
às 17h30, no espaço Luz, 
do Praia Shopping, seu 
primeiro romance ‘Des-
venturas Pecaminosas de 
Armando Craveiro.

>> ELOGIO
Um velho tigre da gloriosa 
Polícia Militar elogiava on-
tem a escolha dos homens 
que atuarão na segurança 
do RN: ‘A governadora 
tem hoje alguns dos nossos 
coronéis mais confiáveis 
da PM’.

>> HUB
O senador Jean Paul 
Prates parece disposto a 
impor uma disciplina aos 
integrantes das bancadas 
do Estado na Câmara e 
do Senado. A julgar pelo 
estilo tom da sua nota no 
caso do Hub da ECT.

>> OUVIDO
Quem anda por estes 
tabuleiros costeiros é o 
jornalista Carlos Santos, o 
homem do blog Herzog, em 
Mossoró. É um analista 
político talhado na lâmina 
afiada da velha quicé dos 
bons sapateiros.

>> DÚVIDA
Em qual varanda de Jacu-
mã vão flutuar as aran-
delas azuis de um puro 
Ramón Allones, legítimo 
de Cuba, que hoje já custa, 
nas tabacarias de Paris, 
um só, algo em torno de 
mil e trezentos reais?

>> AVISO
Como diria Mário Sabino, 
do blog O Antagonista: 
‘Fuja de quem se vende 
como antipolítico’.
E logo a seguir acrescenta 
a quem quer saber: ‘Mentir 
é o primeiro atributo de 
um político’.

A govenadora Fátima Bezer-
ra deve ter alguma razão para ter 
optado pela comunicação do silên-
cio. E a sua escolha, se cala a voz 
do governo nos primeiros dias, na 
medida em que não tem, ou tem e 
não quer dizer, acaba envolvendo 
na mudez a transparência indispen-
sável aos eleitores que lhe puseram 
nas mãos a vitória. Resta saber se 
o não dito nasce de uma estratégia 
ou se o dito é a postura que se exi-
ge de um governo nascido de uma 
forte retórica de mudança.

É fácil calar um governo. Basta 
que o governante não exerça sua 
condição de maior fonte credencia-
da, aquela capaz de apontar o Norte 
da bússola de um condutor de des-
tinos. Seria fácil se não abrigasse, no 
risco desse silêncio, consequências 
imprevisíveis. Fátima fez uma tran-
sição no modelo do seu antecessor, 
o governador Robinson Faria. Certa-
mente, pelo mesmo sentimento de 
gratidão eleitoral que agora parece 
cimentar a opção de não garantir a 
sua total transparência.

Naquela época, há quatro anos, 
Faria não disse a realidade que cer-
cava seu governo que conquistou 
nas ruas contra tudo e contra todos, 
exceto o Partido dos Trabalhadores, 
o principal aliado na sua luta. Mas, 
ao perder o PT e apoiar o impea-
chment de Dilma Rousseff, ficou 
ao lado do governo Michel Temer. 
Talvez tenha plantado, no gesto, a 
semente da vitória petista que se 
revelaria geradora do desmonte 
de lideranças familiares tradicionais 
esgotadas na sua exaustão. 

O fato é que, até hoje, ninguém 
sabe como a governadora recebeu 
o governo. A não ser a cifra sonora 
que já oscila entre R$ 3 e 4 bilhões 
de déficit. E o atraso persistente 
dos salários do Poder Executivo no 
governo anterior, exceto dos pro-
fessores, por dos recursos federais 
e das poucas empresas e institui-
ções com receita própria. O fundo 
previdenciário, que começou a ser  
devorado na gestão Rosalba Ciarli-
ni, caiu todo na bocarra do monstro 
e de lá nunca mais voltou. 

Resultado: a governadora hoje 
luta em Brasília para antecipar os 
royalties do petróleo dos próximos 
quatro anos, sem poder ter certeza 
de por os salários em dia, mesmo 
com a estratégia de pagar os salários 
vencidos no seu governo. A menos 
que tenha soluções mantidas sob o 
sigilo da conveniência, mas útil até 
mostrar que não haverá novo atra-
so, passada a fartura. Se falhar, e a 
ninguém é concedido torcer contra, 
a reincidência pode se revelar ainda 
mais forte e corrosiva. 

A sociedade vem sendo manti-
da desinformada do que há de real 
e irreal nas entranhas das finanças 
do Estado. E não ter a sociedade 
como parceira da crise é correr o 
risco de isolar-se na solidão do 
poder com suas consequências. É 
uma pena que o silêncio tenha si-
do a opção do Governo Fátima. A 
menos que a verdade venha sendo 
coligida nos escaninhos para que 
amanhã venha a ser, como dizem 
os franceses, o sol da opinião pú-
blica. A luz que clareia a escuridão.

A comunicação do silêncio

PALCO CAMARIM

“Nada é definitivo no mundo, 
nem o infortúnio, nem a 
prosperidade”.
Machado de Assis
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Robério pede para tomar posse na AL 
caso Sandro Pimentel seja impedido

DISPUTA

José Aldenir / Agora RN

Detentor de 18.550 votos na eleição de 2018, professor universitário Robério Paulino pode herdar a 
vaga na Assembleia se a suspensão da diplomação do deputado eleito for confirmada pela Justiça

O professor universitário Robé-
rio Paulino, que foi candidato a de-
putado estadual pelo PSOL e figura 
como 1° suplente do partido, lançou 
um “manifesto” nesta terça-feira, 
15, em que pede apoio da população 
para que ele tome posse de um man-
dato na Assembleia Legislativa no 
lugar do deputado eleito Sandro Pi-
mentel, seu correligionário, caso este 
seja impedido de assumir o cargo.

Detentor de 18.550 votos na elei-
ção de 2018, Robério pode herdar a 
vaga de Sandro na Assembleia se a 
suspensão da diplomação do deputa-
do eleito for confirmada pela Justiça 
Eleitoral. Em dezembro, em caráter 
liminar, a juíza Adriana Cavalcante 
Magalhães Faustino proibiu San-
dro de receber seu diploma. Se não 
houver decisão em contrário até lá, 
o deputado eleito (que obteve 19.158 
votos) não poderá tomar posse no dia 
1° de fevereiro.

Sandro Pimentel é acusado de 
receber e gastar recursos de manei-
ra ilícita durante a sua campanha 
para deputado estadual. Entre as 

irregularidades, está o fato de que o 
socialista recebeu doações acima de 
R$ 1 mil em depósitos, quando a le-
gislação determina que a verba seja 
repassada por meio de transferên-
cias identificadas. O deputado eleito 
reconhece o erro, mas argumenta 
que há um excesso de punição por 
parte da Justiça Eleitoral, uma vez 
que foram irregularidades, segundo 

ele, apenas “formais”.
No manifesto em que pede assi-

naturas em favor de sua diplomação 
e posse caso Sandro Pimentel seja 
efetivamente impedido, Robério 
afirma que o mandato de deputado 
estadual conquistado pelo PSOL 
deve ser preservado. “O PSOL não 
pode ser alijado de seu direito demo-
crático ao mandato coletivamente 

conquistado. Exigimos respeito à 
soberania popular e à democracia”, 
diz a nota.

No início do ano, Robério havia 
ingressado como “parte interessa-
da” no processo em que Sandro é 
acusado pelo Ministério Público. Ele 
alegou que foi orientado por advoga-
dos do PSOL a entrar nos autos para 
pressionar o Judiciário a manter a 
vaga de deputado estadual com o 
partido, caso Sandro Pimentel seja 
impedido de assumir. 

Após a repercussão da notícia – o 
professor universitário foi acusado 
de querer se aproveitar da situação 
e “tomar” o mandato do correligioná-
rio –, a defesa retirou a petição.

Em entrevista ao programa 
“Manhã Agora”, da Agora FM (97,9 
FM), na semana passada, o deputa-
do eleito Sandro Pimentel afirmou 
que não havia a necessidade de Ro-
bério participar do processo, uma 
vez que o professor é naturalmente o 
1° suplente e naturalmente assume 
o cargo em caso de impedimento do 
titular. l

Professor Robério Paulino e deputado eleito Sandro Pimentel, ambos do PSOL

RECURSOS

Governo do RN recebe R$ 80 milhões
e anuncia compra de 1,4 mil armas

Reprodução / Sesed

O Rio Grande do Norte vai rece-
ber quase R$ 80 milhões em inves-
timentos na Segurança Pública, por 
meio de um convênio firmado com a 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp).

O volume de recursos foi empe-
nhado ainda no fim do ano passado, 
no encerramento do governo do ex-
-presidente Michel Temer.

A Polícia Militar vai receber R$ 
29,9 milhões. O dinheiro será empre-
gado na compra de dois mil coletes 
balísticos, 179 viaturas, 1.306 armas 
e de 80 escudos balísticos.

A Polícia Civil vai ganhar R$ 12 
milhões para a compra de 90 armas, 
87 viaturas, 10 escudos balísticos e 
demais investimentos em tecnologia.

Por fim, o Corpo de Bombeiros 
vai receber R$ 6,1 milhões para a 

aquisição de 16 viaturas.
As obras de modernização dos 

sistemas utilizados no Centro Inte-
grado de Operações de Segurança 
Pública (CIOSP), setor responsável 
pelo recebimento e monitoramento 
de ocorrências, vão receber R$ 1,9 
milhão.

Já para o Centro Integrado de 

Comando e Controle Regional (CIC-
CR) e o Centro de Inteligência da 
Sesed, o aporte foi, respectivamente, 
de R$ 5,09 milhões e R$ 2,8 milhões.

O Centro Integrado de Opera-
ções Aéreas (CIOPAER) irá comprar 
um novo helicóptero e mais duas 
viaturas, somando R$ 21.777.286,93 
milhões. l

Centro Integrado de Operações (CIOSP) vai receber R$ 1,9 milhão em 2019

CRÍTICAS

“Um ser possuído”, diz 
Renan Calheiros sobre 
Deltan Dallagnol

O senador Renan Calheiros 
(MDB), candidato à Presidência da 
Casa, afirmou nesta terça-feira, 15, 
que o coordenador da força-tarefa 
da Operação Lava Jato, Deltan 
Dallagnol, “continua a proferir 
palavras débeis, vazias, e com 
interesse político, como um ser 
possuído”. Investigado na Operação 
Lava Jato, o emedebista tenta voltar 
ao comando do Senado. l

Sergio Lima / Poder 360

Senador Renan Calheiros (MDB)
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Estado deveria congelar os salários,
sugere ex-coordenador da Seplan

FINANÇAS

José Aldenir / Agora RN

Ex-integrante do Planejamento do governo Robinson Faria, o administrador Renato Cunha acredita que 
RN já deveria estar se preparando para colher frutos de um crescimento da arrecadação em 2019

Estancar o crescimento das 
despesas é a prioridade número um 
de ajuste fiscal que já deveria estar 
sendo deflagrado nos primeiros dias 
de governo da recém-eleita governa-
dora Fátima Bezerra. 

A opinião é do empresário e ad-
ministrador Renato Cunha, ex-coor-
denador da Região Metropolitana, 
cargo da Secretaria de Planejamento 
e Finanças ocupado por ele durante 
o governo Robinson Farias.

Em entrevista ao programa 
“Agora é Show”, da rádio Agora FM 
(97,9 FM), transmitido das 9h  às 
11h, Cunha disse que essa medida 
extrema teria como companhia um 
reordenamento de cargos e valores 
das remunerações respectivas.

Ele também defende adoção de 
curto prazo para o novo governo. 
“Medidas como aumento da alíquota 
da contribuição previdenciária, além 
de privatização de estatais, como 
a Caern e a Potigás, também deve-
riam figurar entre as medidas mais 
urgentes do governo de Fátima”, 
acrescentou. 

Para Renato Cunha, no entanto, 
se os gastos não forem contidos com 
vigor e de forma enérgica imediata-
mente, a situação financeira do RN, 
que já é bastante grave, tenderá a 
piorar muito mais daqui para frente.

Ainda segundo ele, a solução do 
congelamento dos salários “é a única 
medida amarga” capaz de começar 

a solucionar os atrasos na folha de 
pagamento. “Quando você aumenta 
o salário do professor, por exemplo, 
aumenta também o do professor 
aposentado, o que é muito justo, mas 
impacta diretamente as finanças pú-
blicas”, argumenta.

Seria, acrescenta, uma medida 
extensiva não só para o Executivo, 

como também para os poderes Le-
gislativo e Judiciário.

No ano passado, durante a ten-
tativa do governo Robinson de apro-
var medidas de ajuste fiscal, Renato 
Cunha criticou deputados e senado-
res do Rio Grande do Norte que, se-
gundo ele, estavam na ocasião “de 
camarote assistindo e torcendo” pelo 
agravamento da crise generalizada 
no estado. 

Na ocasião, ele isentou o gover-
nador de responsabilidade pelas 
dificuldades econômicas e creditou a 
outros governos a implementação de 
medidas que prejudicaram a saúde 
financeira do estado. 

Por fim, o ex-coordenador da 
Região Metropolitana da Seplan 
criticou, por exemplo, o reajuste 
no repasse dos duodécimos para 
os demais poderes. “Não foi Robin-
son quem aumentou, mas foi este 
governo quem ajuizou no CNJ e 
no STF ação para que os poderes 
devolvam os recursos que recebe-
ram a mais ao longo dos anos”, 
encerrou. l

Renato Cunha atuouna coordenadoria da Região Metropolitana da Seplan

Prefeitura de Macaíba suspende 
temporariamente concurso público 

IRREGULARIDADES

Divulgação / Prefeitura de Macaíba

O prefeito de Macaíba, Fer-
nando Cunha, suspendeu o con-
curso público do município. O cer-
tame foi interrompido por meio de 
uma portaria administrativa.

Segundo o texto do aviso, a de-
cisão do prefeito se deu em virtude 
das diversas falhas da empresa 
responsável pelo certame após 
vencer o processo licitatório, as 
quais ocorreram durante o perí-
odo de inscrições, entre 10 de de-
zembro de 2018 e 10 de janeiro de 
2019, gerando uma demanda de 
reclamações dos candidatos.

As falhas estão relacionadas, 
principalmente, aos boletos para 
pagamento das inscrições. Em 
muitos casos, candidatos relata-

ram não conseguir gerar o docu-
mento ou, quando esse documento 
era gerado, apresentava informa-
ções incompletas.

O ato de reabertura do Con-
curso com as devidas retificações 
será publicado oportunamente no 
Diário Oficial do Município, bem 
como nas mídias oficiais da Prefei-
tura de Macaíba e no Diário Ofi-
cial do Estado. “Todo o processo de 
reabertura do concurso será acom-
panhado e fiscalizado por órgãos 
de controle interno e externo”, 
afirmou o secretário municipal de 
Administração, Telmo Guerra.

Além disso, a Defensoria Pública 
do Estado do Rio Grande do Norte 
emitiu um comunicado acerca da 

suspensão do concurso da Prefeitura 
de Macaíba. O órgão convocou uma  
audiência pública a ser realizada na 
sexta-feira, 18, às 9h, no Pax Clube, 
em Macaíba.

Mesmo com a suspensão do 
Edital, o órgão informa que todas 
as reclamações relativas ao certa-
me podem ser direcionadas aos de-
fensores públicos. A comunicação 
pode ser feita através do e-mail: 
macaiba@dpe.rn.def.br. 

Os defensores irão agora buscar 
junto ao município de Macaíba maio-
res informações sobre a contratação 
de uma nova banca ou sobre a data 
de prosseguimento do certame, a fim 
de evitar qualquer prejuízo aos can-
didatos inscritos. l Concurso foi aberto no fim de 2018
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Algumas ideias são críveis porque se 
pode provar serem verdadeiras, outras 
nascem simplesmente de uma visão 
de mundo e não são suportadas pelos 
fatos. Quando essas crenças impactam 
a economia, que tem recursos finitos, 
precisam ser comprovadas, sob pena 
de terem efeitos devastadores sobre as 
pessoas. As falácias não são ideias lou-
cas, são antes plausíveis e lógicas, mas 
não são reais, mas por serem plausíveis 
são encampadas politicamente, trans-
formando-se em políticas e programas 
de governo, com impactos econômicos 
e sociais desastrosos. Uma palavra 
mágica é Igualdade, e a tentativa de 
transformar igualdade perante a lei em 
igualdade de condições, tem alimentado 
muito da disputa ideológica e política. 
Se isso afronta a lógica, se requisita hi-
pocritamente enganos ou mentiras para 
denunciar injustiças que precisam ser 
reparadas. Elas se espalham em ques-
tões como livre comércio, distribuição de 
renda, desigualdade entre raças, entre 
homens e mulheres, nos resultados da 
educação, na discriminação do traba-
lho, nas políticas urbanas, criminalidade 
e violência. A prática mais perigosa é, 
sem submeter a assertiva à prova dos 
fatos, simplesmente considerá-la boa ou 
má de acordo com uma visão ideológica 
pré-existente de mundo. Charles San-
ders diz que muito do que as pessoas 
têm como verdade, são vagas sombras 
de ideias, tão sem sentido que até fal-
tam evidências para que sejam falsas. 
Muitas falácias ocupam o mundo das 
ideias de hoje, e visam à divisão da so-
ciedade, para adequá-la a ideologia de 
um partido, ou à conquista de grupos 
militantes que venham a defender essas 
políticas. As palavras têm poder. Justiça 
e igualdade, embora possam ser coisas 
distintas para as pessoas, são vocábu-
los tão fortes, que inibem o confronto 
de ideias, ninguém quer ser apontado 
como defensor do que é injusto ou con-
tra a igualdade entre as pessoas. Há 
muitas razões para que as ideias falsas 
permaneçam por muito tempo, líderes 
de causas e movimentos, intelectuais 
e acadêmicos não querem perder pres-
tígio e poder ao verem suas ideias fra-
cassarem, e ao mesmo tempo às pes-
soas que acreditaram estar ajudando 
os menos afortunados, é doloroso ver 
que estão piores que antes. Para Tho-
mas Sowell, em Economia: Verdades y 
Mentiras, Evidências que desmascaram 
erros, enganos ou mentiras são perigo-
sas do ponto de vista político, financeiro 
e psicológico para as pessoas ou parti-
dos, que as sentem como uma ameaça 
aos seus interesses ou à imagem que 
tem de si mesmos.

O logro como política

ARTIGO

Dr. Geraldo Ferreira Filho
Presidente do Sindicato dos Médicos do RN

Natal registra mais de 15 mil 
casos de doenças respiratórias

EM 2018

Prefeitura do Natal / Divulgação

Do total de casos, a maioria (6.678) foi definida como Infecção Respiratória 
Aguda (IRA); asma (1.065) e bronquite (537) também figuram no ranking

Durante todo o ano de 2018, 
foram registrados 15.685 casos de 
agravos respiratórios em crianças 
em Natal. Os dados foram divul-
gados pela Vigilância em Saúde de 
População Exposta a Poluentes At-
mosférico (Vigiar Natal), do Depar-
tamento de Vigilância em Saúde.  

Os bairros com maiores inci-
dências estão localizados na zona 
Norte da capital potiguar, sendo 
Nossa Senhora da Apresentação o 
primeiro, com 2.371 casos, seguido 
por Pajuçara, com 1.709 e Lagoa 
Azul, com 1.548. Felipe Camarão, 
na zona Oeste, aparece com 1.194.

Do total de casos, a maioria 
(6.678) foi definida como Infecção 
Respiratória Aguda (IRA). Asma 
(1.065) e bronquite (537) também fi-
guram entre as enfermidades mais 
presentes nos pacientes atendidos.

Desde junho de 2016, Natal 
conta com quatro Unidades Senti-
nelas: Hospital Municipal de Natal, 
UPA Pajuçara, UPA Esperança e 

UPA Potengi. Elas são responsá-
veis pela captação e repasse desses 
dados.  

Através do Vigiar, é possível 
fazer uma avaliação epidemiológi-
ca para o monitoramento de fenô-

menos onde o foco está na análise 
dos possíveis impactos à saúde de 
crianças menores de cinco anos que 
apresentem sintomas respiratórios 
como dispneia, falta de ar, cansaço, 
síbilos, chiados no peito e tosse. l

Bairros com maiores incidências estão localizados na zona Norte da capital

OPERAÇÃO CAVILOSO

PF cumpre mandados de busca
e apreensão na Arena das Dunas

José Aldenir / Agora Imagens

Policiais federais cumpriram 
nesta terça-feira, 15, diligência na 
Arena das Dunas, em Natal, para 
dar cumprimento a mandados de 
busca e apreensão referentes à 
Operação Caviloso, desencadeada 
em dezembro do ano passado.

A PF explicou que, por se tra-
tar de uma investigação em curso, 
não teria como fornecer mais de-
talhes a respeito dos mandados. 
O alvo desta vez foi o escritório 
da empresa Ritz Property In-
vestimentos Imobiliários Ltda, 
localizado na área corporativa do 
estúdio.

Dentro das ações da Caviloso, 
foi decretado o sequestro de bens 
de 36 pessoas – físicas e jurídi-
cas, relacionadas aos empresários 
Sami Gires Elali, André de Sou-
za Dantas Elali e Luiz Eduardo 
Matida Fernandes. Os mandados 
foram expedidos pela 15ª Vara da 

Justiça Federal.
A Operação Caviloso apura 

crimes financeiros, estelionato, 
falsidade, lavagem de dinheiro, 
entre outros delitos. À época da 
operação, a PF divulgou material 
em que relatava que “a ação crimi-

nosa sob investigação apresenta 
modo de operar semelhante e tem 
em comum alguns dos investiga-
dos da Operação Godfather defla-
grada em 2014, sendo o combate à 
corrupção um dos objetivos estra-
tégicos da PF”. l

Por se tratar de uma investigação em andamento, não houve detalhamento
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“É preciso muito 
bem esquecer para 

experimentar a 
alegria de novamente 

lembrar-se”

(Bartolomeu Campos)

>> De volta ao ventre. Uma 
artista chamada Sharalee 
Armitage Howard, especializada 
em encadernar livros, encontrou 
uma bela maneira de salvar um 
velho tronco de Álamo com 110 
anos, que estava prestes a ser 
derrubado. Já que os livros são 
feitos das árvores, ela decidiu 
transformar o resto da antiga 
árvore num lugar de livros. 
E o transformou numa linda 
biblioteca.

>> Prisão perpétua. Nos EUA não 
tem mimimi a favor do crime. Na 
Flórida, uma mulher de 37 anos que 
entregava a filha de 15 para saciar 
as fantasias sexuais de traficantes, 
ficará na cadeia até morrer, sem 
direito a recurso. A vagabunda 
sustentava o vício em drogas 
vendendo o corpo e a inocência da 
filha.

Confusão dos diabos
Parafraseando um icônico nar-

rador esportivo local, há um grande 
cu de burro no meio da torcida do 
América de Cali, o time que mais ve-
zes conquistou o campeonato nacio-
nal da Colômbia. A diretoria do clu-
be atiçou os torcedores ao eliminar 
do escudo e do uniforme a imagem 
do “diabo rojo”, o rubro mascote.

Fundado em 1918 como entida-
de esportiva e tornado oficialmente 
time de futebol em 1927, o América 
colombiano adotou um diabo verme-
lho como símbolo a partir de 1940, 
e algumas vezes abdicou da marca, 
mas nunca com uma reação tão 
enorme quanto agora, com direito a 
protestos na internet.

Por muito tempo, a mídia es-
portiva brasileira supôs que o uso de 
um diabo rubro como símbolo de ti-
mes vermelhos era uma inspiração 
no Manchester United, o poderoso 
clube britânico que até hoje carrega 
um demônio no emblema e tem o 
apelido de “red devils” cultuado pela 
imensa torcida.

Mas, não. O clube inglês que 
teve no irlandês George Best um 
endemoniado artilheiro a inferni-
zar todos os rivais não foi estímulo 
para os diabinhos vermelhos que 
ilustraram flâmulas e bandeiras do 
América de Cali, nem do América do 
Rio de Janeiro, nem do América de 
Natal, nem da seleção belga.

É certo que o termo entrou em 
Old Trafford a partir do epíteto de 
uma equipe de rugby existente em 
Salford, distrito de Manchester. Foi 
a imprensa francesa, em 1934, que 
batizou os atletas de “les diables 
rouges”. Nos anos 1960, o revolucio-
nário técnico Matt Busby traduziu 
para o seu timaço quase imbatível.

No Brasil, a imagem do diabo 
rubro foi utilizada pelo América do 
Rio de Janeiro já em 1947, numa 
ilustração criada pelo então famoso 
cartunista argentino Lorenzo Mo-
las. Fundado em 1905 com camisa 
negra e calção branco, o “mequinha” 
se avermelhou por ideia do mítico 
zagueiro Belfort Duarte.

Dez anos após o nascimento do 
time carioca, o seu homônimo de 
Natal surgiu em 1915, atuando com 
as cores azul e branco, adotando o 
vermelho em 1918 no final da Pri-
meira Grande Guerra. E ali come-
çou a eterna batalha contra o ABC. 
Nos anos 1950 teria copiado do simi-
lar do Rio o seu diabinho rubro.

Aliás, tanto o América de Natal 
quanto o América de Rio Preto (SP) 
preferiram não copiar a ilustração 
do artista argentino, passando en-
tão a utilizarem a imagem menos 
hostil do personagem de HQ “Brasi-
nha”, criação imortal do desenhista 
americano Alfred Harvey e um su-
cesso mundial na década de 60.

Foi logo após esse período, 
adentrando a década de 70, que o 
Manchester United decidiu colocar 
um demônio vermelho no escudo 
que permanece em evidência até os 
dias atuais. Portanto não há influ-
ência do clube inglês nos demais ti-
mes que adotaram um diabo rubro. 
Mas quase todos abandonaram.

Por motivos que se presume 
religiosos, a exclusão do diabo como 
mascote tanto do América de Natal 
(que adotou um ridículo dragão num 
estado cujo animal mais exótico é o 
peba) quanto do América da Co-
lômbia, é tão somente uma decisão 
besta que corrói uma história, sem 
conseguir reescrever outra.

>> Natal futura. A nova legislatura 
na Câmara Municipal de Natal, que 
começa em 15 de fevereiro, promete 
muito debate acalorado com duas 
pautas que deverão dominar as 
sessões: a revisão do plano diretor 
da cidade e a licitação do transporte 
urbano. Ou muda o PD ou Natal 
continuará o atraso que é.

>> Deslacrou. O Diário Oficial 
da União publicou a exoneração 
de Maria Inês Fini (e também de 
três outros cargos), a presidente 
do INEP, órgão responsável pela 
elaboração das provas do ENEM. 
Os demitidos eram ligados ao 
PT e seguiam recomendações 
ideológicas para inserir questões 
da pauta lgbt.

>> Caos urbano. Condomínios 
residenciais e empreendimentos 
do Parque das Pedras, próximo a 
Neópolis e San Vale, pedem atenção à 
prefeitura do Natal para o abandono 
das ruas Francisco Luciano de 
Oliveira, Bruno Pereira e Eletricista 
Elias Ferreira, todas praticamente 
sem condições de tráfego.

>> Incapaz, é? Além das teses 
conspiratórias da esquerda, 
desconhecendo o atentado contra 
Bolsonaro em setembro/2018, os 
advogados do agressor insistem na 
sua inocência por “incapacidade 
cognitiva”. Ora, ora, Dilma Rousseff 
também tinha perfil similar e chegou 
a presidente da República.

>> Efeito Michelle. Além do 
dono da TV Record ter apoiado 
abertamente Jair Bolsonaro, agora a 
emissora decide dar destaque ao tal 
“empoderamento” das mulheres em 
sua dramaturgia. Na próxima novela 
“Topíssima” e na série “Jezabel”, a 
força das mulheres estará no centro 
dos respectivos roteiros.

>> Lava Jato. Há sinais evidentes 
de que muita gente ainda irá fazer 
companhia a Lula na PF de Curitiba. 
Até o ano passado, havia no prédio 
apenas um andar destinado a réus da 
Operação Lava Jato. Agora já estão 
sendo reservados mais dois andares 
inteiros para atender as necessidades 
da operação.

Bolsonaro no Guiness Book como 
primeiro ditador da história a 

armar sua população.

( Luís Roberto)

Assassino de garoto de 8 anos na 
Bahia foi executado com 20 tiros. 

Muda Brasil! 

(Rose Evelyn Dias)

O decreto foi assinado há poucas 
horas e o tiroteio no Twitter está 

intenso.
(Leilane Neubarth)

PICARDIA NAS REDES
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...do deputado estadual Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ): “O Estatuto 
do Desarmamento evitou 133 mil 
mortes entre 2004 e 2014. Por isso 
é lamentável que o governo comece 
a desmantelá-lo. Queremos uma 
política de segurança baseada 
no investimento em tecnologia e 
produção de informações, que dê 
dignidade aos policiais e a todos os 
cidadãos”; 
...do Estadão: “Com perspectiva 
de maior concorrência, ações da 
Taurus despencam após Bolsonaro 
assinar decreto de armas”; 
...do O Globo: “Metade das mulheres 
mortas em 2016 foram vítimas de 
armas de fogo”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Planejamento. O prefeito 
de Natal Álvaro Dias retorna de 
viagem oficial a Amsterdã, na 
Holanda, onde fez parte da equipe 
que apresentou o RN numa grande 
feira de turismo internacional, 
já com a missão de anunciar 
um novo titular para a pasta do 
Planejamento de Natal, que está 
sem comando desde a saída de 
Virgínia Ferreira para o time de 
secretários do governo Fátima 
Bezerra. 
 
>> Especialista. O nome 
cotado para substituir Virgínia 
é do servidor de carreira Marcus 
Demétrios Fonsêca, especialista 
em Gestão Pública, graduado 
em Gestão de Políticas Públicas 
pela UFRN e consultor em 
planejamento estratégico e 
modernização da administração 
pública, e também um dos 
fundadores do movimento em 
defesa da profissionalização da 
gestão pública do Rio Grande do 
Norte. 
O maior desafio do novo secretário 
será coordenar a reforma 
administrativa para enxugar 
as despesas e modernizar a 
administração da capital.

>> Falta um. A governadora 
Fátima Bezerra já empossou 
novos titulares no Idema, Idiarn, 
Ipem, Igarn e DEI. Porém, nada 
de indicação para o comando do 
Detran.  
Nos corredores do órgão, agora, 
dizem que um funcionário de 
carreira seria o cotado. Se for 
isso, a coluna soube que os 
servidores de lá  irão aplaudir a 
escolha da chefe do Executivo.

>> Opinião. “Em suma, a 
classe média terá posse de arma 
facilitada. O pobre somente 
poderá ter acesso a armas de 
forma clandestina e todas elas, 
clandestinas ou não, terminarão 
nas mãos da bandidagem “. 
A opinião é do procurador da 
República e Coordenador do 
Núcleo Contra a Corrupção na 
Procuradoria da República no RN 
Fernando Rocha, sobre o decreto 
assinado ontem por Bolsonaro 
flexibilizando o acesso às armas 
no Brasil.

Ator global Caio Castro 
curte dias de praia no RN 
ao lado do também global 
e potiguar Léo Souza. 
A dupla, que já esteve 
no litoral sul, como em 
Barra do Cunhaú, passeia 
agora pelo litoral norte, 
passando pela famosa São 
Miguel do Gostoso

Instagram
>> Magistrarura. O diretor do 
Foro da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte, juiz federal 
Marco Bruno Miranda, é o 
coordenador geral do Curso de 
Iniciação à Magistratura que está 
sendo oferecido pela Escola de 
Magistratura Federal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
aos dez novos integrantes da 
magistratura federal, aprovados 
no XIV Concurso Público para 
Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região. O curso irá até o dia 21 de 
março, envolvendo uma intensa 
programação. 
A aula inaugural do curso foi 
proferida pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas e contou 
com a participação do Presidente 
do TRF5, Desembargador Federal 
Manoel Erhardt, e do Diretor da 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região - Esmafe, Desembargador 
Federal Edilson Nobre.

>> Dica. Neste mês de janeiro, 
o “Mercado das Pulgas de Natal” 
entra no clima do verão e vai para o 
bairro de Ponta Negra. No próximo 
sábado, 19, na Praça do Gringo’s, 
das 15h às 21h, com entrada 
gratuita, o evento vai oferecer uma 
feira de antiguidades, com novos 
colecionadores e seus garimpos, 
artesanato, com sebos, brechós, 
cervejaria artesanal, cafeteria, 
consumo consciente, apreciação 
de artistas locais e diversão com 
segurança e economia.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire

Deputado federal 
Rafael Motta 

em reunião com 
o ministro do 

Desenvolvimento  
Regional, Gustavo 

Canuto, para 
discutir sobre 

ações que possam 
conter o avanço do 

mar em Barra do 
Cunhaú

Deputado federal Beto 
Rosado, vereadora 
Nina Souza e prefeita 
de Mossoró Rosalba 
Ciarlini durante 
posse do novo 
desembargador do 
TRT - 21a Região, Bento 
Herculano

Fábio Faria 
e Patrícia 

Abravanel em 
encontro com o 
casal Ratinho e 

Solange

Instagram

Instagram

Reprodução
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NOVELAS

HORÓSCOPO

Poderá contar com uma promoção ou um novo 
emprego: os astros indicam muita sorte! Saberá 
planejar o bom uso do seu dinheiro. A dois ou 
em turma, espere momentos bem prazerosos.

Vai se dar bem resolvendo problemas para 
outras pessoas. Sua preocupação com uma vida 
saudável fará você prestar atenção ao que come. 
Pode sentir atração por colega de profissão.

Se trabalha com mulheres, suas ideias vão fazer 
sucesso. Talvez consiga mudar de endereço ou 
realizar transformações no seu lar. Na cama, a 
promessa é de surpresas positivas.

Você vai contar com muita energia nos assuntos 
de trabalho. Sua ambição estará à flor da pele, 
mas precisará ter paciência para realizar o que 
deseja. Momento especial com quem ama.

Espere mudanças em contratos ou formas 
de trabalho, que vão alterar sua rotina. As 
paqueras ficarão animadas se você se deixar 
levar. Confie nos seus instintos na cama.

Ótimas oportunidades para realizar seus desejos 
profissionais. Irá administrar bem sua grana, e pode 
até pintar aumento no salário. É provável que aja 
por impulso, aproximando-se de quem paquera.

É possível que você rompa com parceiro(a) 
profissional ou quebre contrato de trabalho. Saiba 
que terá muitas possibilidades de dar a volta por 
cima. Na intimidade, terá muita energia.

Você vai revelar muita disciplina para não deixar 
nada para o outro dia. Espere sorte se lida 
com vendas. Bom momento para reafirmar 
compromisso e dedicação à sua alma gêmea.

Mercúrio será seu aliado nos assuntos 
profissionais: espere por renovação. Poderá 
ajudar a família a lidar com questão que 
merece discrição. 

Ficará feliz com a aproximação entre seus 
familiares. Bom momento para curtir programas 
caseiros com seus amigos. Confie nas suas ideias 
para dar um golpe de sorte na paquera.

Com boas ideias, saberá atingir metas no 
emprego. Tratamentos de saúde não devem ser 
abandonados no meio do caminho. Se espera 
conquistar alguém, não seja tão exigente.

Sol e Lua vão aumentar seu foco e sua capacidade 
de realização no serviço. Uma novidade em relação 
à sua grana parecerá tentadora. Na vida a dois, os 
detalhes farão a diferença.

Neide denuncia Sampaio pelo atropelamento de León. Luz tem um mau pressentimento sobre León, e Sóstenes 
tenta acalmar a neta. Maltoni pede que Luz converse com Elisa. Neide leva León para o casarão de Gabriel, e 
Judith afirma que cuidará do gato. Marilda sofre com a falta da água da fonte para seu rejuvenescimento. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

Os capangas exigem que Danilo deixe Rosa Branca, e Gustavo, escondido, comemora. Alain confronta a Guardiã 
no casarão de Julia. Cris/Julia conforta Piedade. Gustavo orienta Otávio a dar continuidade a seu plano de afastar 
Danilo. Hildegard tem um mau pressentimento e comenta com Lucas. Alain procura Dalton e pede notícias de Cris. 

ESPELHO DA VIDA

Samuca e Marocas conseguem impedir que Rodney acione o detonador. Rodney é levado pelos policiais. Dom 
Sabino fica surpreso ao descobrir que foi Livaldo quem alertou sobre a implosão. Samuca e Marocas enfrentam 
Lúcio e Betina. Petra afirma a Helen que Marino, Teófilo e Marocas têm a variante do vírus da varíola. 

O TEMPO NÃO PARA

Após 4 anos, Paolla Oliveira
se separa de Rogério Gomes

DIRETOR DA GLOBO
Instagram / Reprodução

Atriz tem 36 anos e o diretor, 56

No último Réveillon, Paolla 
comemorou a chegada de 
2019 sem a companhia do 
marido em Trancoso (BA)

Acabou o casamento de Paolla 
Oliveira. Ela se separou do diretor 
da Globo Rogério Gomes, o Papi-
nha. A informação foi confirmada ao 
UOL nesta terça-feira, 15, pela as-
sessoria da atriz, que informou que 

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 24

TMNC
CAROCHINHA

GAROARAG
OUSARRIMA

LROTINA
LHELATAC

ANATACAR
RETAUNIDO

TELETONA
EELITET

NASALAABA
OUMBIGO

AUDIOOLC
REALIDADE
AZAVOOU

Labareda;
ardor

A
consoante

muda

"Deus (?)
pague", 
agrade-
cimento

Nascido
na

Croácia

Embala-
gem de

conservas

Ácido de-
soxirribo-
nucleico
(sigla)

A linha
feita com

régua

El. comp.
de "tele-
novela"

Referente
ao nariz

A classe A
de uma

sociedade

Parte
flexível

do chapéu

Planta
benéfica
para o
fígado

Aditivo do
sal de

cozinha

O gás 
da vida

(símbolo)

Última
casa do

jogo da a-
marelinha

4, em
algarismos
romanos

Laura
Cardoso,

atriz 
brasileira

Parte
sonora de
um filme

Aquilo
que existe

de fato

D. Benta, 
em relação
a Narizi-
nho (Lit.)

Conjun-
ção alter-

nativa
(Gram.)

Sinhá
(bras.)

Que
chateia

Habitar;
residir

As pétalas
da flor

Utensí-
lios da

costureira

Contos da 
(?): históri-
as infantis

Na parte posterior

Cair chu-
va fina 

Atrever-
se; tentar

Luiz (?)
da Silva:

Lula

Recurso
da poesia
(?)-bola,
mamífero

Prática
diária

Pessoa;
criatura

Vir à (?):
emergir
Tabela

(abrev.)

Mentira,
em inglês
Peça de
colchões

A cicatriz
do meio

do ventre
5 + 5

Agredir 
Reino (?):

a Grã-
Bretanha

Sábado
de (?):

precede a
Páscoa

3/adn — lie — nhá. 5/boldo — nasal. 6/croata.

a amizade entre os dois permanece.
A atriz de 36 anos e o diretor, 

que tem 56, estavam juntos há qua-
se quatro anos e moravam juntos há 
mais de dois.

No último Réveillon, Paolla co-
memorou a chegada de 2019 sem a 
companhia do marido em Trancoso, 
na Bahia.

Em 2017, Paolla fez um balanço 
sobre seu relacionamento. Em en-
trevista à revista “Marie Claire”, ela 
afirmou que não sentia a necessida-
de de se casar no papel. l
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ZONA NORTE GAS LTDA, CNPJ nº 11.014.094/0001-74, torna público que requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação, para um Transporte de Cargas Perigosas (GLP), localizado na 
Rua Bela Vista, 1159, Lagoa Azul, Natal/RN.

ZONA NORTE GAS LTDA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

AGROPECUARIA BONFIM LTDA, CNPJ nº 08.074.585/0001-04, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Regularização de Operação, para uma Criação de Animais (Bovi-
nocultura), localizado na Fazenda Gravatá, S/N, Zona Rural, Pedro Velho/RN.

AGROPECUARIA BONFIM LTDA
PROPRIETÁRIO

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
Sousa e Felix LTDA,”casa de eventos” inscrita no CNPJ nº 02.191.529/0001-65, torna público, 
conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB, através do Processo 
Administrativo Nº 035081/2009-17, um (a) empreendimento comercial com área construída 
de 850,77 m² em um terreno de 2.069,12 m², situado na Rua José Aguinaldo de Barros nº 
400, Bairro Candelária  de Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitações quaisquer esclarecimentos.

PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO – TIPO TÉCNICA E PREÇO

AVISO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Macaíba/RN, torna pú-
blico que se encontra aberta licitação na modalidade tomada de preços, tipo técnica e preço, 
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE DIREITO COM EXPERI-
ÊNCIA E ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
PARA PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E O PREGO-
EIRO (A).. A sessão pública dar-se-á no dia 19/02/2019, as 11h00, na sede da Prefeitura 
de Macaíba Municipal. O edital está a disposição dos interessados, na sede do Executivo 
Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as 17h00.

Macaíba/RN, 15 de Janeiro de 2019. CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares no Estado do Rio 
Grande do Norte - SHRBSRN, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, CONVOCA 
todos os integrantes da categoria econômica para reunirem-se em regime de ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na forma das especificações abaixo:
Data: 23/01/2018
Local: Av . Governador Rafael Fernandes, 47- Cidade Alta- Natal RN
Horário: 15:00 em 1ª (primeira) convocação; 16:00 em 2ª (segunda) e última convocação 
com qualquer número de participantes.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Análise e deliberação sobre proposta formulada pelo Sindicato dos Empregados no Comér-
cio Hoteleiro e Similares no Estado do Rio Grande do Norte – SINDHOTELEIROS-RN para 
a formalização da Convenção Coletiva de Trabalho para o ano de 2018/2019 e 2019/2020 e 
propostas de cláusulas para a referida Convenção Coletiva;
b) Decidir sobre conceder autorização a Direção do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares no Estado do Rio Grande do Norte - SHRBSRN para representar a categoria em 
negociação coletiva, com poderes para firmar acordo coletivo e/ou para defender-se em e 
ajuizar dissídio coletivo;
c) Deliberação sobre a possibilidade de Dissídio Coletivo da Categoria;
d) Outros assuntos de interesse dos representados e do SHRBS-RN
Enfatizando ser de grande importância a presença de todos os estabelecimentos que atuam 
no setor hoteleiro do Estado do Rio Grande do Norte à mencionada Assembleia Geral, este 
Sindicato Patronal encarece no sentido de que as empresas convocadas se façam represen-
tar por Diretores ou Procuradores com poderes de decisão, estes munidos do instrumento 
de mandado.

Natal/RN, 14 de janeiro de 2019.
Paulo Cesar Tavora Gallindo

Presidente

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SHRBSRN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
EDP RENOVÁVEIS BRASIL S.A., CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que está  
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema as seguintes licenças:
• Licença Prévia para o Complexo Eólico Boqueirão, Parques Eólicos Boqueirão I  

e Boqueirão II, localizados nas Fazendas Barra da Lagoa, São Luiz e Boqueirão  
e Santa Catarina Novo, nos municípios de Lajes e Caiçara do Rio do Vento/RN;

• Licença Prévia para o Complexo Eólico Catanduba, Parques Eólicos Catanduba I  
e Catanduba II localizados na Fazenda Catanduba, no município de Jandaíra, RN.

Renato Volponi
Diretor
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PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

ALBUQUERQUE & IRMÃOS LTDA, CNPJ:16.896.330/0001-47, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do ‘Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para um Posto Revenda Combustível Líquido para veículos 
Automotores e Lubrificantes, Capacidade 45,0m3,  localizada Sitio povoado Maniçoba, 68, 
Zona Rural, Currais Novos-RN.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

CARDIODIAGNÓSTICO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 35.650.324/0001-50, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Hospitais, 
localizada na Rua Pedro Velho, 250, Santo Antônio, Mossoró - RN.

CARDIODAGNÓSTICO LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob 
no 26.896.005/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA/RN a Licença de Operação 
(LO) da primeira etapa de ampliação da Subestação de Energia – SE João Câmara III, que 
está localizada na rodovia RN-120, comunidade de Queimadas, zona rural do município de 
João Câmara (RN).

Felipe Carmo Martins da Costa
Representante Legal

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

PRISCILA CÉLIA BACURAU, CPF:008.353.004-55, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do ‘Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Prévia, para um Posto Revenda Combustível Líquido para veículos Automotores 
e Lubrificantes, Capacidade 60,0m3,  localizada  Rego Moleiro, RN 160, Zona Urbana, São 
Gonçalo Amarante-RN.

PRISCILA CÉLIA BACURAU
Arrendatária

Serra Caiada/RN, Em 15 de janeiro de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

PROCESSO Nº 1.022.035/2018

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 001/2019, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material médico 
hospitalar para atender as necessidades do Hospital Maternidade “Dona Teca” e das 
unidades básicas de saúde deste município, de acordo com as informações constantes no 
termo de referência. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser 
entregues até o dia 29 de Janeiro de 2019 a partir das 09:00 horas, edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com 
ou telefone (84) 3293-0049.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

 

Sensação da Copinha, Visão Celeste 
pega o Corinthians de olho nas quartas

FUTEBOL JÚNIOR

Hélio Florênio / Visão Celeste

Vencedor do duelo assegura uma vaga na 5ª fase da competição. Se a partida, disputada na Arena 
Barueri, em São Paulo, terminar empatada, pênaltis serão cobrados para definição do classificado

O Visão Celeste, da cidade de 
Parnamirim, equipe sensação da Co-
pa São Paulo de Futebol Júnior 2019, 
enfrenta o Corinthians (SP) nesta 
quarta-feira, 16, às 20h45 (horário de 
Natal), em partida válida pelas oita-
vas de final da competição.

O vencedor do duelo assegura 
uma vaga na 5ª fase da competição. 
Se a partida, disputada na Arena 
Barueri, em São Paulo, terminar em-
patada, pênaltis serão cobrados para 
definição do classificado.

A competição é disputada em 
sete fases. Participaram da primeira 
128 times, que foram divididos em 32 
grupos. Eles jogaram entre si, dentro 
do grupo, em turno único, classifican-
do-se para a segunda fase os dois com 
o maior número de pontos ganhos em 

cada grupo.
A partir da segunda fase, ocorrem 

confrontos eliminatórios. A final, co-

mo é de praxe, acontece no estádio do 
Pacaembu, em São Paulo, no dia 25 
de janeiro.

O vencedor de Visão Celeste x 
Corinthians vai enfrentar nas quar-
tas de final o ganhador do jogo entre 
Grêmio (RS) e Audax (SP). Gaúchos 
e paulistas se encaram às 18h15, no 
horário potiguar.

Nesta quarta-feira, acontecem, 
além de Visão Celeste x Corinthians e 
Grêmio x Audax, outros dois confron-
tos: Coritiba (PR) x Vasco e Atlético 
(MG) x Volta Redonda (RJ).

Ontem, ocorreram os primeiros 
quatro jogos. À tarde, o Cruzeiro (MG) 
goleou o Marília (SP) pelo placar de 6 a 
0 e avançou à próxima fase. Os outros 
três jogos estavam em andamento até 
o fechamento desta edição. Em campo 
estiveram Marília (SP) x São Paulo; 
Botafogo (RJ) x Guarani (SP); e Pal-
meiras (SP) x Figueirense (SC). l

Equipe de Parnamirim vai encarar os paulistas na Arena Barueri, em São Paulo


