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Por mais que faça – e 
realmente está fazendo –, o 
governo estadual enxuga gelo 

no que diz respeito ao rombo fiscal.
O déficit previdenciário no RN 

cresceu 15,6% em 2019 em relação 
ao ano anterior e as cifras são 
alarmantes: R$ 1,57 bilhão, um 
aumento de R$ 212 milhões de um 
ano para o outro.

Portanto, não há dúvida 
sobre a urgência da reforma do 
sistema previdenciário estadual 
com o crescimento exponencial da 
folha dos inativos, entre outros 
problemas.

É ridículo pressionar o atual 
governo com o argumento de que 
ele contradiz suas origens sindicais 
só porque um dia o PT foi – e de 
fato foi – contra a reforma da 
Previdência.

Sob todos os ângulos em que se 
olhe a questão, a reforma proposta 
pelo governo estadual ao fórum de 
servidores é até branda perto do que 
poderia ser se a governadora não 
fosse Fátima Bezerra e o partido 
dela o dos Trabalhadores.

Só para lembrar, 
historicamente, o PT foi 
contra o Plano Real e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ambas 
medidas extremamente bem-
sucedidas.  

Basta prestar atenção no 
que acontece no plano federal, 
neste momento, para perceber 
que não há saídas fora das 
reformas – previdência, tributária e 
administrativa, esta sim um grande 
problema para os servidores.

Como tudo na vida, esses ajustes 
virão impregnados de injustiças, 
uma vez que atingirão primeiro 
os segmentos mais necessitados, 
poupando os mais privilegiados.

Sempre foi assim no Brasil.
O problema é que, junto 

a milhares de servidores, há 
milhões de pessoas enfrentando o 
desemprego no setor privado.

Pois é preciso que se diga: o que 
já é ruim pode piorar e muito.

O ruim pode ficar pior

EDITORIAL ARTIGO
Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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NOTAS & INFORMES

A semana começou com a triste notícia do faleci-
mento de Marcos Cesar Formiga Ramos. Paraibano 
de Sousa (PB), nascido no dia 17 de agosto de 1941, 
Formiga era economista, graduado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 1965, com 
pós-graduação em economia em Roma e Nápoles, além 
de ter sido aluno do renomado curso de planejamento 
econômico no Centro Econômico para a América Latina 
(CEPAL), em Santiago.

Na vida pública, ocupou diversos cargos, dentre os 
quais, secretário de Planejamento e coordenador-geral 
do governo do Rio Grande do Norte; diretor da Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), em Brasília; 
Prefeito de Natal (1983/1985); auxiliar do Governo Fede-
ral no Ministério da Integração Regional. No Parlamento, 
assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal 
na legislatura 1987-1991, em 24 de novembro de 1988, 
tendo sido efetivado em 1º de janeiro de 1989. Exerceu, 
também o mandato de Deputado Federal na legislatura 
1991-1995, no período de 09 de março de 1994 a 02 de 
janeiro de 1995. 

No Sistema Indústria, foi assessor no âmbito da Con-
federação Nacional da indústria (CNI) e da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), 
inclusive, sendo o técnico responsável pelo projeto Mais 
RN e a agenda potiguar (2019/2022), além de outras va-
liosas contribuições em temas gerais do desenvolvimento 
econômico.

Marcos Formiga, por onde passou, deixou um legado 
de honestidade, comprometimento e competência. Como 
bem escreveu o ex-Senador Geraldo Melo: “ele pertencia 
a um grupo que, comigo, fundou um movimento verdadei-
ramente transformador no Rio Grande do Norte, à som-
bra do CED (Conselho Estadual de Desenvolvimento), um 
órgão que, ao ser criado – por iniciativa e graças à visão 
do governador do Estado, que se chamava Aluízio Alves 
- muitos achavam que não duraria nem 6 meses. Marcos 
Cesar logo chegou, juntou-se a nós, liberou o seu talento, a 
sua inteligência privilegiada e a sua personalidade firme 
e serena, simples, simpática e cativante. Revelou-se um 
dos mais brilhantes integrantes de uma equipe excepcio-
nal, que não se permitia sonhar por seis meses”.

Agradeço, em meu nome e também pela diretoria da 
FIERN, os serviços que Marcos Formiga prestou à insti-
tuição e faço consignar o nosso reconhecimento a tudo que 
ele fez a favor do Rio Grande do Norte, especialmente, o 
seu amor à terra que o adotou e por quem ele trabalhou, 
planejando sempre um futuro melhor para os potiguares 
de todos os recantos.

Saudação
a Marcos Formiga

AJUDA EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou nesta quinta-feira (30) 
uma medida provisória (MP) 
para liberar R$ 892 milhões aos 
Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, atingidos 
por fortes chuvas. Bolsonaro 
sobrevoou na tarde de ontem 
áreas atingidas pelas tempestades 
em Minas Gerais.

EXAMES
Após voltar de Minas, o 

presidente esteve no Hospital 
das Forças Armadas, em Brasília 
(DF), para a realização de exames. 
Às 20h30, ele já havia deixado o 
hospital. O Planalto não confirmou 
a visita médica e nem há 
informações sobre quais exames o 
presidente realizou no hospital.

SUSPEITA I
A Polícia Federal afirma que 

o senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB/PE), líder do governo 
Jair Bolsonaro, é o verdadeiro 
dono de uma concessionária da 
Jeep apontada por delatores 
como destinatária de propinas ao 
parlamentar, que também teria 
atuado pela concessão de benefícios 
fiscais à marca até 2025 no 
Nordeste do País.

SUSPEITA II
A suspeita já existia, e foi 

reforçada após a análise de 
documentos apreendidos no 
gabinete do senador, além de 
conversas dele com familiares 
e empresários no aplicativo 
WhatsApp.

RECUO
O governo federal confirmou 

A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira 
(30) que o déficit previdenciário total atingiu R$ 318,441 
bilhões em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do ano 

anterior (R$ 289,413 bilhões, valor corrigido). O valor refere-se à 
soma dos rombos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, dos 
Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União, além 
do sistema dos militares e do Fundo Constitucional do DF (FCDF). 
Segundo números do Ministério da Economia, o aumento do déficit 
previdenciário do país, de 2018 para 2019, foi de R$ 29 bilhões.

Déficit previdenciário

a anulação da nomeação de José 
Vicente Santini para um segundo 
cargo na Casa Civil da Presidência, 
logo depois de ter sido exonerado da 
função de número 2 da pasta por 
determinação do presidente Jair 
Bolsonaro por ter usado um avião da 
FAB para ir à Índia. Quem ficará no 
lugar, de forma interina, é Antônio 
José Barreto de Araújo Junior

PPI
O ministério da Economia, que 

sob a gestão de Jair Bolsonaro 
juntou quatro pastas, ficará 
ainda maior com a incorporação 
do PPI (Programa de Parcerias 
de Investimentos). O presidente 
decidiu, nesta quinta-feira (30), 
transferir o órgão da Casa Civil para 
o ministério.

CULTURA I
Uma das primeiras medidas 

de Regina Duarte no comando da 
Secretaria Especial da Cultura será 
trocar a presidência da Funarte, 
órgão público de investimento direto 
na área cultural.

CULTURA II
A atriz, que na quarta (29) 

aceitou entrar para o secretariado do 
governo Bolsonaro, já está sondando 
um outro quadro, Humberto Braga, 
que presidiu a mesma Fundação 
Nacional de Artes durante o governo 
Temer, em 2016.

ABSOLVIÇÃO I
A Procuradoria Regional 

Eleitoral em São Paulo opinou pela 
absolvição do ex-prefeito da capital 
paulista Fernando Haddad (PT), em 
apelação apresentada pelo petista 
contra a decisão que o condenou por 
caixa dois na campanha eleitoral de 
2012.

ABSOLVIÇÃO II
Na decisão de primeira 

instância, o juiz Francisco Carlos 
Shintate afirmou que duas gráficas 
emitiram notas fiscais frias para a 
campanha de Haddad.

SALÁRIO
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou a medida provisória que 
aumenta o salário mínimo nacional 
de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir 
de 1º de fevereiro.  A medida será 
publicada no “Diário Oficial da 
União” desta sexta-feira (31).
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O Governo do Estado adiou 
mais uma vez a apresentação da 
versão final de sua proposta para 
a reforma da Previdência. Nesta 
quinta-feira (30), durante reu-
nião com os servidores, a equipe 
econômica da gestão estadual 
entregou apenas alguns pontos 
do texto que será encaminhado 
para a Assembleia Legislativa no 
início de fevereiro.

Uma nova reunião com os ser-
vidores foi marcada para a próxi-
ma quarta-feira (5). Somente após 
essa data, segundo o governo, é que 
a proposta será formalizada. A reu-
nião de ontem durou pouco mais 
de 1 hora e foi interrompida após 
servidores se retirarem, em protes-
to contra a indefinição da equipe 
econômica.

É a segunda vez que o governo 
adia a apresentação do texto da 
reforma. A finalização da proposta 
estava prevista para a semana pas-
sada e, depois, para ontem. Com os 
dois adiamentos, ficou definido que 
a governadora Fátima Bezerra não 
vai formalizar a entrega da refor-
ma para os deputados estaduais na 
próxima segunda-feira (3), quando 
ela fará a leitura da mensagem 
anual na Assembleia.

 O ponto central da reforma – 
as novas taxas de contribuição pre-
videnciária – não estão na minuta 
apresentada nesta quinta-feira. O 
texto indica apenas que o governo 
vai propor alíquotas progressivas. 
Nas reuniões anteriores, a equipe 
econômica chegou a apresentar um 
modelo com taxas variando de 11% 
a 18%, mas essa proposta foi exclu-
ída do texto disponibilizado. Hoje, a 
taxa é de 11% para todo o funciona-
lismo que estão em atividade.

O presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores (Ipern), 
Nereu Linhares, disse aos jornalis-
tas, após sair da reunião, que o de-
bate sobre temas como alíquotas de 
contribuição e idade mínima para 
aposentadoria “tem evoluído”. Ele 
ressaltou que ainda não há uma 
proposta definitiva elaborada.

O Agora RN obteve acesso a 
trechos da minuta apresentada aos 
servidores. Na proposta, há diver-
sas versões para idade mínima – 
variando de 55 anos para mulheres 
e 60 anos para os homens até 60 
anos para mulheres e 65 anos pa-
ra os homens. Há, também, vários 
possíveis textos sobre o tempo de 
contribuição necessário para aces-
sar o benefício.

O Governo sugeriu, também, 
que professores e agentes de segu-
rança pública tenham tratamento 
diferenciado na reforma, com idade 
mínima necessária para se aposen-
tar mais baixa do que os demais 
servidores.

As novas regras de taxação de 
inativos, centro dos debates sobre a 
reforma nos últimos dias, também 
continuam pendentes de definição 
pelo governo. Atualmente, são 
isentos de taxa todos os aposen-
tados e pensionistas que recebem 
abaixo do teto previdenciário (R$ 
6.101,05), margem que o governo 
quer reduzir.

Em outras reuniões com os ser-
vidores, a equipe econômica chegou 
a propor fixar a faixa de isenção em 
um salário mínimo, mas a governa-
dora Fátima Bezerra determinou 
uma suavização da proposta. Des-
te valor a ser definido até o teto, a 
proposta do governo estabelece a 
cobrança de uma taxa única (pro-

vavelmente 11%), com alíquotas 
progressivas para quem ganha 
além do teto.

Com relação à regra de cálculo 
dos benefícios, a minuta estipula 
que a aposentadoria será o valor 
correspondente a 70% da média 
aritmética do período contributivo 
com mais 2% para cada ano que 
exceder 20 anos de contribuição. 
Com isso a integralidade é alcança-
da com 35 anos de contribuição no 
limite máximo.

A minuta da reforma apresen-
tada pelo governo estabelece ainda 
que, no caso das pensões por mor-
te, o segurado terá 50% do valor da 
aposentadoria que seria recebida 
pelo funcionário, acrescido de 10% 
para cada dependente (filhos me-
nores de idade, por exemplo), até o 
limite de 100%. 

No caso de dependente com 
deficiência ou inválido, o acréscimo 
vale pelo tempo que durar a invali-
dez ou deficiência.

Nova reunião aconteceu nesta quinta-feira (30), no auditório da Governadoria

Versão final da proposta de reforma da 
Previdência fica para a semana que vem
Com os dois adiamentos, ficou definido que a governadora Fátima Bezerra não vai formalizar a entrega da reforma
para os deputados estaduais na próxima segunda-feira (3), quando ela fará a leitura da mensagem anual na Assembleia

Indefinição

Ivanízio Ramos / Governo do RN

DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO
Na reunião desta quin-

ta-feira, o governo voltou a 
defender a necessidade de 
uma reforma da Previdência. 
De acordo com a Secretaria de 
Planejamento e Finanças (Se-
plan), se nada for feito, o déficit 
financeiro do regime próprio 
de previdência do Estado ul-
trapassará a marca de R$ 1,857 
bilhão em 2020.

Além disso, a Emenda 
Constitucional 103 estabelece 
que os estados são obrigados 
a reformar seus sistemas pre-
videnciários até 31 de julho de 
2020, sob pena de perderem 
o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP). Sem o 
documento, o governo ficaria 
impedido, por exemplo, de 
receber verbas federais.

Os servidores esperavam que 
o governo apresentasse a propos-
ta final nesta quinta-feira. Para a 
presidente do Sindicato dos Ser-
vidores da Administração Direta 
(Sinsp), Janeayre Souto, a não 
apresentação do texto é uma es-
tratégia do governo para simular 
que está havendo debate sobre a 
reforma da Previdência. “O gover-
no fez uma maquiagem mal feita 
na proposta que tem apresentado 
até agora”, destacou a sindicalista.

De acordo com a presidente 
do Sinsp, a proposta significa “re-
tirada de direitos”. “Não iremos 
discutir retirada de direitos com o 
governo. Não se negocia o inegoci-
ável”, afirmou.

Uma greve foi convocada para 
o início da semana que vem, entre 
segunda e terça-feira (dias 3 e 4 
de fevereiro). É esperada a adesão 
não só de funcionários do Execu-
tivo, mas também de servidores 
do Judiciário, do Legislativo, do 
Ministério Público e do Tribunal 
de Contas do Estado.

Servidores
deixam reunião
e confirmam 
“greve geral”

Os brasileiros terão um canal 
exclusivo para fazer denúncias 
de atos ilícitos praticados contra 
a administração pública. A fer-
ramenta foi construída pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública em parceria com a ICC 
Brasil. A ideia é que pessoas 
físicas e jurídicas alimentem e 
registrem denúncias de atos de 

corrupção, lavagem de dinheiro 
e crimes cibernéticos, por exem-
plo. O canal vai ficar disponível 
no site da ICC, sendo as denún-
cias analisadas pela Ouvidoria-
-geral do ministério. 

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, afir-
mou que existe um simbolismo 
muito importante no combate ao 

crime quando o setor público e 
setor privado trabalham juntos. 
“A corrupção jamais funciona 
com óleo para engrenagem da 
economia, ao contrário, a cor-
rupção é algo que nos deixa pra 
trás”, destacou Moro.

Para a diretora-executiva da 
ICC Brasil, Gabriella Dorlhiac, 
“trata-se de uma iniciativa sem 

precedentes para o fomento do 
diálogo entre os setores público 
e privado”. “É uma ferramenta 
fundamental para a construção 
de um ambiente de negócios 
íntegro, ético e transparente no 
Brasil. A ICC Brasil tem orgu-
lho em estar na vanguarda com 
mais essa ação”, afirmou Ga-
briella. Ministro da Justiça, Sérgio Moro

Ministério da Justiça e Segurança Pública lança 
canal para receber denúncias de atos ilícitos

Ferramenta
Isaac Amorim / MJSP

Não iremos discutir 
retirada de direitos com 
o governo. Não se 
negocia o inegociável”

Janeayre Souto
presidente do Sinsp (Sindicato dos
Servidores da Administração Direta)

“
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OMS declara emergência 
global por coronavírus

Saúde

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou nesta 
quinta-feira (30) emergência de 
saúde pública de interesse in-
ternacional pelo surto do novo 
coronavírus. Identificado pela 
primeira vez em dezembro, na 
China, o vírus já infectou mais 
de 9 mil pessoas, das quais pelo 
menos 212 morreram.

A decisão foi tomada pela di-
retoria da entidade após a con-
sulta a um comitê formado por 
especialistas de todo o mundo, 
que se reuniu por mais de sete 
horas na tarde desta quinta, em 
Genebra. Apesar de declarar 
emergência global, a OMS de-
cidiu não recomendar medidas 
restritivas de viagem e comér-
cio entre os países.

O comitê de emergência já 
havia se reunido duas vezes na 
semana passada, mas, na oca-
sião, chegou à conclusão de que 
“era muito cedo” para declarar 

alerta global. O argumento foi 
de que, embora já configurasse 
uma emergência na China, o 
surto ainda estava muito loca-
lizado e não representava uma 
ameaça internacional. 

O cenário, no entanto, se 
agravou na última semana. 
Embora mais de 98% das infec-
ções tenham sido registradas 
em território chinês, o número 
de países com casos confirma-
dos vem aumentando todos os 
dias.

Presidente da OMS, Tedros Ghebreyesus

Denis Balibouse / Reuters

O cooperativismo é uma das 
maiores forças da economia global. 
Em mais de 100 países, o setor, 
além de empregar 280 milhões de 
pessoas, representando aproxima-
damente 10% do total dos postos de 
trabalho do planeta, é responsável 
por parte significativa do PIB de 
diversas nações. Se somarmos o 
faturamento das 300 maiores coo-
perativas do mundo, por exemplo, 
chegamos à cifra de US$ 2 trilhões 
(cerca 8 trilhões de Reais) – valor 
superior à economia de países co-
mo a Itália, por exemplo, e que cor-
responde a 2,5% do PIB mundial.

Os dados apresentados foram 
divulgados pelo site Somos Coope-
rativismo no último 23 de janeiro 
pelo Monitor Global de Cooperati-
vas, através de um levantamento 
realizado pela Aliança Cooperativa 
Internacional, em parceria com o 
Instituto Europeu de Pesquisa em 
Cooperativas e Empreendimentos 
Sociais (Euricse).

O motivo do sucesso está liga-
do ao princípios da gestão,  onde os 
profissionais que atuam neste mo-
delo de negócio contribuem para o 
desenvolvimento das cidades onde 
atuam. Em nosso estado, uma das 
cooperativas de destaque na pres-
tação de serviço é a Cooperativa 
Médica do RN (Coopmed-RN), que 
segue há mais de 10 anos ofere-
cendo serviços médicos ao setor 
público e privado em todo o Rio 
Grande do Norte. 

Com um quadro que ultrapassa 
a marca de dois mil cooperados, a 
Coopmed tem atualmente à frente 
de sua administração os diretores 

Dr. Marcelo Cascudo, presidente da Coopmed-RN, destaca que “gestão democrática faz parte dos princípios do cooperativismo”

Cooperativismo cresce no mundo
e consolida seu modelo de negócio

No RN, uma das cooperativas de destaque na prestação de serviço é a 
Cooperativa Médica do RN (Coopmed-RN), que atua há mais de 10 anos

Gestão democrática

José Aldenir/AgoraRN

Dr. Marcelo Cascudo, Dr. Julimar 
Nogueira e Dr. Victor Vinicius. 
Além de ser sucesso de gestão, a 
qualidade na prestação de serviços 
médicos é confirmada pelo cresci-
mento da Cooperativa.

O segredo do sucesso, de acordo 
com o superintende Márcio Paiva, 
é a gestão democrática e participa-
tiva, onde os cooperados acreditam 
nos valores éticos da honestidade, 
transparência, responsabilidade 
social e acima de tudo a preocu-
pação pelo bem-estar do paciente. 
“Os cooperados são incentivados  a 
qualificação profissional com cur-
sos subsidiados pela Cooperativa”, 
destaca.

Consagrado no mundo, o coo-
perativismo é um movimento eco-
nômico e social, entre pessoas, ba-
seado em valores de ajuda mútua 
e responsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade e solidarie-
dade entre os associados, com a fi-
nalidade de atingir o bem comum. 
Segundo o presidente da Coopme-
d-RN, Dr. Marcelo Cascudo, a Po-
lítica Nacional de Cooperativismo 
estabelece que os membros de uma 
sociedade cooperativista se obri-
guem reciprocamente a contribuir 

com bens ou serviços para o exercí-
cio de uma atividade econômica de 
proveito comum e sem objetivo de 
lucro. “O fim maior é o homem, não 
o lucro. Nós temos adesão voluntá-
ria e todos estão aptos a assumir 
responsabilidades como coopera-
dos”, explica.

Dr. Marcelo Cascudo ainda 
destaca: “A gestão democrática faz 
parte dos princípios do cooperati-
vismo. Desta forma, somos uma 
organização democrática, controla-
da por nossos cooperados, que par-
ticipam ativamente na formulação 
de suas políticas e na tomada de 
decisões em assembleia”.

A Educação, formação e infor-
mação fazem parte do princípio das 
cooperativas. O Dr. Victor Vinícius 
afirma que promover a educação 
e a formação dos seus cooperados, 
dos representantes eleitos e dos 
funcionários, contribui de forma 
eficaz para o desenvolvimento da 
Coopmed. “Além dos cursos, a coo-
perativa se preocupa com seu pro-
fissional, de forma que nós damos 
suporte nos locais de trabalho com 
melhorias que vão desde a infraes-
trutura, passando por insumos, a 
computadores e sistemas.

“Hoje a Coopmed possui mais 
de 2 mil médicos ativos, que atuam 
no SAMU, UPAs e Hospitais com 
profissionais que se Interessam 
pela comunidade, trabalham para 
o desenvolvimento e melhoria no 
atendimento a saúde do Estado, a 
partir de políticas e ações que são 
aprovadas pelos seus cooperados”, 
finaliza Dr. Marcelo Cascudo, pre-
sidente da Coopmed-RN.

Somos uma organização 
democrática, controlada 
por nossos cooperados, que 
participam ativamente na 
formulação de suas políticas”

Marcelo Cascudo
presidente da Coopmed-RN

“
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As atividades extra-Planalto pesaram na 
demissão de Vicente Santini da Casa 
Civil, tanto quanto seu deslumbramento, 

abusando do “direito” de usar jato da FAB. Informes 
de inteligência revelaram detalhes da agenda 
econômica Santini, no Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), a cargo da Casa Civil. Mas 
só isso. Não há denúncia contra o ex-auxiliar do 
ministro Onyx Lorenzoni, mas sua demissão levou 
sossego a setores do Planalto, que temiam eventual 
escândalo mais à frente.

Manifestações de vaidade, ânsia por viagens 
e de aparecer como “homem forte” da Casa Civil 
provocaram desconfiança no governo. Fonte do 
Planalto contou que um telefonema de Paulo Guedes 
teria alertado Bolsonaro sobre o uso indevido do 
jato da FAB por Santini. O alerta foi ligado após a 
informação de que o servidor demitido faria pose 
de “chefe informal” do Programa de Parcerias e 
Investimentos. O chefe de gabinete de Onyx, pastor 
Leandro Barbosa de Lima, ligado ao Bispo Rodovalho 
e próximo a Santini, poderá ter idêntico destino.

Demissão de Santini pode ter abortado escândalo

PODER SEM PUDOR

SEMPRE ALERTA
Benedito Valadares, que já fora interventor 

em Minas, recebia a visita do ex-senador Gilberto 
Marinho e seu colega, Victorino Freire, para 
tratar de um assunto polêmico. Ou melhor, para 
ouvir. Só Valadares falava. Os convidados ouviam 
compenetrados. De repente, o anfitrião parou de 
falar. “O que foi, Benedito?”, perguntou Marinho. 
Freire fez um apelo: “Parou de falar sem mais nem 
menos; continue, por favor!”O desconfiado Valadares 
mudou de assunto: “Não vou falar mais, não. Vocês 
estão prestando muita atenção...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

É GRAVE, SÓ QUE NÃO
A “emergência 

internacional” mostra a 
gravidade do coronavírus, 
mas é a 5ª vez que a OMS age 
assim desde a gripe H1N1 
(2009), passando pelo ebola e 
poliomielite (2014), zika (2016) 
e outra vez ebola (2019).

DECISÃO SOLITÁRIA
Foi solitária, ao 

amanhecer, a decisão de 
Bolsonaro de demitir Vicente 
Santini do governo e passar 
o PPI para o Ministério da 
Economia. E para não ouvir 
chororô, tornou isso público já 
às 7h17 da manhã.

PT E PSB EM PLENA DR
A candidatura de Marília 

Arraes (PT) à prefeitura do 
Recife tem deixado o PSB 
insone, incluindo prefeito e 
governador. Lula quer o circo 
em chamas: disse em São 

A orientação do 
presidente [é] de sermos 
firmes contra o crime”

Ministro Sergio Moro (Justiça),
ao divulgar a lista dos 
mais procurados do Brasil

“

Divulgação

Paulo a petistas pernambucanos 
que o Recife “precisa de prefeito, 
não de príncipe”, alfinetando João 
Campos (PSB).

RECORDISTA É O MAIA
O ministro recordista em 

viagens pela FAB, Osmar Terra 
(Cidadania), requisitou aviões 

113 vezes em 2019. Menos da 
metade das 238 viagens do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, em jatos da FAB.

TSE GARANTE RESPEITO À LEI
O Tribunal Superior 

Eleitoral levou 24 horas para 
esclarecer a curiosa licitação de 
R$17 milhões para contratar 
serviços de tecnologia das 
informação, fazendo exigências 
que contrariam até decisões 
do TCU. O TSE garante que o 
edital respeita as leis e normas 
vigentes. 

E A GENTE, Ó, SÓ PAGANDO
“Agência reguladora” 

de uma única empresa (a 
Caesb, de Brasília), um 
cabide chamado Adasa 
vai pagar R$270 mil a um 
Instituto Americano de 
Desenvolvimento pelo concurso 
para contratar mais 25 
pessoas. 

“Sangue na água” pode ter incitado ataque de Maia
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia, trabalha pela demissão de Abraham 
Weintraub desde que o ministro da 
Educação demitiu seu protegido Rodrigo 
Dias da presidência do bilionário Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). O ataque de Maia, em São Paulo, 
foi comparado por um veterano deputado 
simpático a Bolsonaro com a reação de 
tubarão a “sangue na água”. Ou seja, Maia 
passou a acreditar ou foi informado de que a 
demissão do ministro é iminente.

OUSADIA DE MINISTRO
O indicado de Rodrigo Maia ficou seis 

meses no comando do FNDE, até ser demitido 
em dezembro pelo ministro da Educação.

A BANCA DO DISTINTO
Rodrigo Dias, o apadrinhado de Maia, 

ex-presidente da Funasa no governo Temer, 

é irmão de Alexandre Baldy, secretário de 
Doria.

A CANETA TEM DONO
O ataque pode dar sobrevida ao ministro: 

Bolsonaro gosta dele e, como o próprio 
Maia, lembrou é ele quem nomeia e demite 
ministros.

As oficinas de costura locali-
zadas em São José do Seridó, no 
interior do Rio Grande do Norte, 
receberam nesta quinta-feira (30) a 
visita do secretário especial da Pre-
vidência e do Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Rogério Marinho; 
do presidente da Federação das In-
dústrias do Estado (Fiern), Amaro 
Sales de Araújo; do diretor supe-
rintendente do Sebrae, Zeca Melo; 
e do empresário André Street.

O principal momento da pro-
gramação foi na comunidade Caa-
tinga Grande, na zona rural de São 
José do Seridó, onde eles conhece-
ram uma unidade de fabricação 
que é parceira da Guararapes. 
Depois, houve a visita à Unidade 
Móvel de Formação Profissional do 
Senai, que está desenvolvendo cur-
sos de qualificação para costureiros 
do município.

As oficinas de costura de São 
José do Seridó integram o Progra-
ma de Industrialização do Interior, 
o Pró-Sertão, idealizado por Rogé-
rio Marinho quando ele foi secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico 
do RN. Desde o início, a Fiern é 
parceira do projeto e participa di-
retamente com serviços do Sesi em 
saúde e segurança no trabalho e 
com promoção de cursos profissio-
nalizantes do Senai.

“Faz parte do planejamento es-
tratégico da Fiern o fortalecimento 
do Pró-Sertão”, destacou Amaro 
Sales. O presidente da Federação 
das Indústrias enfatizou outros po-
tenciais do Seridó: a confecção, a te-
celagem, a pecuária, os laticínios. “A 
presença do secretário da Previdên-
cia e Trabalho Rogério Marinho, de 
empresário e investidores, Sebrae, 
Fiern, Senai, traz expectativas de 
novos negócios e de fortalecimento 
da indústria no interior do Estado”, 
reforçou Amaro Sales.

A expectativa para os próximos 
meses, segundo o presidente da 
Fiern, é de ações mais integradas 

Rogério Marinho e Fiern
visitam oficinas de costuras

Têxtil

Fiern / Reprodução

Região Seridó tem a maior concentração de 
oficinas de costura integrantes do Pró-Sertão

e fortalecidas, em um ambiente de 
negócios com segurança jurídica.

Na comunidade Caatinga 
Grande, o secretário da Previdên-
cia e do Trabalho, Rogério Mari-
nho, anunciou investimento que 
promete alavancar ainda mais o 
setor têxtil no Seridó. “Nós conse-
guimos convênio de R$ 10 milhões 
que vai permitir a compra do ma-
quinário necessário para implan-
tação da Central de Cortes, em 
Parelhas. Isso possibilitará que os 
produtores locais também empre-
endam com marcas próprias”, des-
tacou Rogério Marinho.

O secretário do Ministério da 
Economia também compartilhou 
a ideia de também implantar na 
região do Seridó uma Central de 
Comercialização que possa gerar 
mais emprego, renda e oportunida-
des para a população. “É um passo 
adiante que agrega valor à produ-
ção local das oficinas de costuras e 
permite um passo adiante na moda 
própria”, afirmou Rogério Marinho.

Hoje, o Seridó tem a maior 
concentração de oficinas de costu-
ra integrantes do Pró-Sertão. Se-
gundo a Associação Seridoense de 
Confecções (Asconf), a capacidade 
de produção diária da região é de 
40 mil peças. Os principais clientes 
são Guararapes e Hering.

Visita aconteceu nesta quinta-feira (30)

Polícia Militar do RN faz a maior 
promoção de praças da história

Segurança

Uma solenidade nesta quin-
ta-feira (30), no Quartel do Co-
mando Geral da Polícia Militar, 
marcou a promoção de 2.676 
praças da corporação. Atual-
mente, a PM conta com pouco 
mais de 7,3 mil agentes ativos.

Recentemente, o quadro de 
oficiais da PMRN também teve 

promoções efetivadas. No dia 
27 de dezembro de 2019, foram 
promovidos 86 oficiais: 49 capi-
tães, 23 majores, 12 tenentes-
-coronéis e dois coronéis.

Baseada na Lei de Promo-
ção de Praças, publicada em 
2014, essa foi a maior promoção 
da história da corporação.
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1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis
Maria Ozélia da Silva Chaves  - Substituta -  Kétully Edméia  Chaves - Substituta

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Docu-

mentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc.
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 

4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, formulada pelo requerente, 
Sr. JOÃO AUGUSTO DA SILVA SOARES, brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula de identidade RG nº 
001.117.899/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 455.299.814-53, filho de Expedito da Mota Soares e Zilda Pessoa da 
Silva, casado em Comunhão Parcial de Bens com a Srª CLEUDIMAR MAURICIO DE LIMA SOARES, brasileira, 
casada, do lar, portadora da cédula de identidade RG nº 1.117.625/SSP/RN e inscrito no CPF/MF nº 778.716.004-78, 
filha de José Mauricio de Lima e Lindalva Luiz de Lima, residentes e domiciliados na Rua Luiz Tomaz do Nascimento, nº 
151, bairro Auta de Souza, Macaíba/RN, CEP: 59280-000; tendo sido sua posse atestada em mais de 12(doze) anos, 
através de Ata Notarial, na posse do imóvel imóvel localizado à Rua Expedito da Mota Sores, s/n, bairro São José, nes-
ta cidade de Macaíba/RN, conforme levantamento Georeferenciado trata-se de um imóvel com edificações e área de 
lazer, com as seguintes dimensões: Área de Superfície: 3.600,00m2 de superfície; Área edificada: 505,00m2 de super-
fície, com os seguintes limites, dimensões: ao Norte, com Rua Expedito da Mota Soares, medindo 60,00m; ao Sul, com 
Rua Projetada, medindo 60,00m; ao Leste, com o Sr Roberto Fernandes da Silva, medindo 60,00m; e ao Oeste, com 
o Sr Francisco Rodrigues, medindo 60,00m. Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 1 V1, deste confrontando-se 
com Roberto Fernandes da Silva, com distancia de 60,00m, chega-se ao vértice 2 V2; Deste confrontando-se com 
Rua Projetada, com distancia de 60,00m, chega-se ao vértice 3 V3; Deste confrontando-se com Francisco Rodrigues, 
com distancia de 60,00m, chega-se ao vértice 4 V4; Deste confrontando-se com Rua Expedito da Mota Soares, com 
distancia de 60,00m, chega-se ao vértice 1 V1 ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 33º WGR, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. O referido imóvel encontra-se 
cadastrado no Município de Macaíba/RN sob o nº 1.0014.895.02.2050.0000.0 e sequencial nº 2.040544.8. O citado 
imóvel não encontra-se matriculado perante o Registro Imobiliário, 1º Oficio de Notas da Comarca de Macaíba/RN. A 
não apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação 
deste edital, o mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia. 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, do tipo menor preço unitário, tendo por 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, TIPO PASSEIO, para 
suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fernando 
Pedroza/RN, conforme especificações e condições constantes no edital e seus 
anexos, que compõe o presente como se transcrito estivesse. A abertura será no 
dia 13/02/2020, Abertura da Disputa de Preço as 08h:30min. O Edital contendo 
maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no site www.bll.org.br, e 
endereço eletrônico:  cpl.pmfp@gmail.com, como também no setor de Licitação na 
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 30 de janeiro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Wilk Jackson Assunção
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, do tipo menor preço unitário, tendo por 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE 12.000 BTU'S, para Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Fernando Pedroza/RN, conforme 
especificações e condições constantes no edital e seus anexos, que compõe o 
presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 13/02/2020, 
Abertura da Disputa de Preço as 11h:00min. O Edital contendo maiores informações 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.bll.org.br, e endereço eletrônico:  
cpl.pmfp@gmail.com, como também no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de 
Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 30 de janeiro de 2020
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

As recentes chuvas que fizeram 
vítimas e desabrigados na região 
metropolitana de Belo Horizonte 
acenderam a luz vermelha em 
Natal, já que, desde 2010,  o Pla-
no Diretor de Drenagem da cidade 
mapeou 108 pontos sujeitos a inun-
dações e alagamentos.

Segundo o Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN), 
a Zona Sul tem 43 pontos de alaga-
mento, liderando as estatísticas. A 
Zona Norte vem em seguida, com 
32 pontos. A Zona Leste tem 20 e a 
Zona Oeste,13.

Nesta quinta-feira (30), a pro-
motora de Defesa do Meio Am-
biente, Gilka da Mata, estimou em 
R$ 63 milhões os investimentos 
necessários para a que a Prefeitura 
do Natal resolva os problemas nas 
áreas mais vulneráveis a alaga-
mentos na Capital.

Entre os casos de maior gra-
vidade estão o Planalto, na Zona 
Oeste, onde praticamente todo o 
bairro é vulnerável às chuvas mais 
intensas; Neópolis, na Zona Sul, 
onde o trecho da avenida Ayrton 
Senna com a avenida das Alagoas 
tem alagamentos constantes; Pe-
trópolis, na Zona Leste, e trechos 
do bairro de Pajuçara, na Zona 
Norte da cidade.

Além disso, outra preocupação  
da promotora pública é com relação 
à manutenção das lagoas de capta-
ção de águas pluviais da cidade. 

Segundo Gilka, todas as 59 
lagoas precisam de serviços de ma-

nutenção e limpeza. Algumas de 
readequação. 

Do total de reservatórios,  há  
21 que são consideradas em situ-
ação crítica  pela Promotoria de 
Defesa do Meio Ambiente. A situ-
ação é preocupante. “Todos os anos 
é a mesma coisa, entra gestor e sai 
gestor. Antes do período chuvoso, 
temos que solicitar na Justiça a 
limpeza e manutenção básica das 
lagoas por parte da prefeitura e 
temos também que buscar soluções 
para  casos mais graves que atin-
gem a saúde e deixam em risco a 
população”, afirma Gilka da Mata.

Para este ano de 2020, a Justiça 
já determinou que, até o  próximo 
19 de março, o Município se mani-
feste sobre o pedido do Ministério 

Público  para ampliar a capacidade 
e adequar as  21 lagoas classifica-
das como mais críticas.

Entre as lagoas de drenagem 
de águas pluviais em situação de 
risco, as que demandam maior 
cuidado estão as da Cidade da 
Esperança; a Lagoa do Santarém 
ou Nova República; a Lagoa do Pi-
rangi II e Lagoa da Cidade da Es-
perança. Tem também a Lagoa do 
Salinas (Candelária, Zona Sul); do 
Alagamar (Ponta Negra); Soledade 
(Zona Norte); Capim Macio III na 
altura da rua Industrial João Mo-
ta; Lagoa de São Conrado; Lagoa 
do Capim Macio V, na altura da 
rua João Rodrigues da Silva e La-
goa do Gramorezinho ou Sapo (rua 
Guararema, Lagoa Azul).

A sede do 3º Batalhão da Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte, no 
Centro de Parnamirim, na Grande 
Natal, foi fechada por tempo inde-
terminado nesta quinta-feira (30). 
As atividades do batalhão foram 
transferidas para um prédio no 
bairro de Passagem de Areia.

A transferência foi motivada 
por problemas estruturais no anti-
go prédio, de acordo com a PM. O 
local foi inteiramente desocupado. 
Segundo a corporação, o batalhão 
passará por uma reforma, mas 
não há prazos definidos, por falta 
de recursos. Temporariamente, a 
corporação vai se instalar em um 
prédio cedido pela Prefeitura de 
Parnamirim na Rua Bolívia, em 

Passagem de Areia.
O deslocamento do 3º BPM 

preocupa os comerciantes. O pre-
sidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Parnamirim (CDL), 
Bira Marques, afirma que a região 
é o “centro financeiro” da cidade, 
devido à concentração de bancos, 
supermercados e demais estabele-
cimentos comerciais.

Bira afirmou que vai levar a 
preocupação dos empresários, na 
próxima segunda-feira (3), para o 
prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira. Os empresários vão solici-
tar da Prefeitura apoio na reforma 
de um outro prédio no Centro para 
que o local abrigue o batalhão da 
Polícia Militar.

Promotora do Meio Ambiente, Gilka da Mata: “Todos os anos é a mesma coisa”

Antigo prédio foi fechado nesta quinta

Natal tem 108 pontos sujeitos a 
alagamentos, aponta o MPRN

Sede do 3º Batalhão é transferida
do Centro para Passagem de Areia

Promotora de Defesa do Meio Ambiente, Gilka da Mata, estimou em
R$ 63 milhões os investimentos necessários para drenagem urbana

Chuvas

Parnamirim

José Aldenir / Agora RN

Reprodução 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020-SRP, do tipo Critério de Julgamento MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO UNITÁRIO, tendo por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição gradual de combustíveis (gasolina, óleo diesel, diesel 
S10 e etanol), com fornecimento contínuo e fracionado, com a finalidade de 
assegurar o abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à 
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN e suas Secretarias. A abertura será 
no dia 12/02/2020, às 09h:00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. O Edital 
contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação 
na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Wilk Jackson Assunção - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Fernando Pedroza/RN, 30 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, tendo por OBJETO: Contratação de 
pessoa jurídica para locação de veículos automotores com condutor habilitado, 
visando a realizar o transporte escolar dos alunos deste município, conforme 
especificações e condições constantes no edital e seus anexos, que compõe o 
presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 14/02/2020, às 
09h:00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. O Edital contendo maiores 
informações encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura 
Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Fernando Pedroza/RN, 30 de janeiro de 2020
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN
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A Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte (Uern) vai 
apurar um suposto caso de decla-
ração irregular no regime de cotas 
raciais para obtenção de vaga no 
curso de Direito. O caso envolve 
uma candidata da cidade de Mos-
soró, na região Oeste, que se auto-
declarou “parda” para a instituição 
estadual de ensino superior.

O episódio ganhou repercussão 
após a jovem – de cabelos loiros, 
pele branca e bochechas rosadas 
– ter gravado um vídeo defenden-
do o direito de ser cotista. “Eu sou 
parda. Está no registro de nasci-
mento, em todos os cantos, no teste 
do pezinho e tudo. Deixem de falar 
as coisas sem saber; de que eu co-
loquei cota, que eu sou branca. Eu 
não sou [branca], eu sou parda. 
Estou agora com pó [maquiagem 
no rosto], mas eu, realmente, sou 
parda”, disse a estudante, que não 
teve a identidade revelada.

Após a repercussão do vídeo, a 
estudante apagou os perfis nas re-
des sociais. No entanto, o registro 
da gravação foi salvo por outros 
usuários do Twitter, que passaram 
a replicar o filmete. Em uma das 
postagens feitas na rede social, o 
desabafo da estudante já foi visto 
mais de 150 mil vezes. Os comen-
tários questionam o benefício da 
cota racial. “Engraçado que agora 
todo mundo se autodeclara negro.  
‘Ah, eu sou negra... minha avó 
era bem negra, então sou negra’. 
A ideia da cota é justamente uma 

ação afirmativa para reparar uma 
situação histórica triste provocada 
pela escravidão. A ideia do sistema 
é linda e digna”, escreveu um usu-
ário do Twitter.

De acordo com a Uern, a jovem 
ainda não é aluna do curso de Di-
reito. O vínculo definitivo só será 
concretizado após a realização da 
matrícula curricular. Além disso, 
a postulante à vaga ainda terá de 
passar pelo crivo da comissão de 
heteroidentificação, que é respon-
sável pela análise dos processos de 
cotas étnico-raciais. Atualmente, a 
instituição preserva o percentual 
da cota social (50% das vagas) e a 
cota para pessoa com deficiência 
(5% das vagas).

Ainda de acordo com a Uern, 

os candidatos autodeclarados pre-
tos, pardos e indígenas, além do 
preenchimento do Formulário de 
Autodeclaração, passam por pro-
cedimento de heteroidentificação, 
que será realizado a qualquer 
tempo, com objetivo de confirmar 
a condição alegada pelo candidato.

A constituição de comissão 
específica de heteroidentificação 
atende aos mecanismos legais 
previstos para garantir a real 
efetividade da política afirmativa 
adotada pela instituição através 
da Lei de Cotas, assim como evitar 
a prática de fraudes. Após a reper-
cussão do vídeo e de denúncias fei-
tas à comissão, o caso da estudante 
autodeclarada parda virou alvo de 
apuração por parte da instituição.

A Maternidade Escola Januá-
rio Cicco (Mejec) retomou, na tarde 
desta quinta-feira (30), os atendi-
mentos a mulheres gestantes do 
Rio Grande do Norte. A unidade é 
vinculada à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh)

Após suspensão dos atendi-
mentos, a Secretaria de Estado da 
Saúde Pública, em parceria com 
as secretarias de saúde de Natal e 
Parnamirim, participaram de uma 
reunião para encontrar uma solu-
ção para o problema.

Na última quarta-feira (29), a 
Sesap se comprometeu a encon-
trar alternativas para transferir 
os recém-nascidos a outros leitos 
do estado. As crianças foram en-

caminhadas para a UTI Neonatal 
da Maternidade Divino Amor, em 
Parnamirim, e para o Hospital Ma-
ria Alice Fernandes. Além disso, o 
Hospital Estadual Santa Catarina 
ficou responsável e assumiu a de-
manda da maternidade, recebendo 
gestantes de alto risco de cinco das 
oito regiões de saúde existentes.

De acordo com o secretário es-
tadual de Saúde, Cipriano Maia, o 
Estado continua a trabalhar para 
ampliar os leitos de UTI Neonatal. 
“Abriremos 10 leitos no Hospital 
Regional de Currais Novos, sendo 
cinco de UTI Neonatal; serão aber-
tos também leitos no Maria Alice 
Fernandes e no Hospital Regional 
de São José de Mipibu”, ressaltou.

Vídeo da candidata ao curso de Direito “viralizou” nas redes sociais nos últimos dias

Maternidade Januário Cicco

Uern vai apurar uso irregular das 
cotas raciais para curso de Direito

Maternidade Januário Cicco retoma os 
serviços de atendimento às gestantes

Suspeita é de que uma candidata de pele branca se autodeclarou “parda” 
para conseguir umas das vagas na instituição estadual de ensino superior

Ensino superior

Saúde

Reprodução

José Aldenir/AgoraRN
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Do Carnaval ao Batuque: confira as atrações para o seu final de semana

Aves de Rapina: Arlequina e sua
Emancipação Fantabulosa

Se você é daqueles que conta nos dedos cada 
segundo para aproveitar o final de semana, prepare-
se. Já nesta sexta-feira (31), a dica é encerrar janeiro 
e se despedir das férias com muito alto-astral, na 
gravação do CD do Carnaval de Pedrinho do Forró da 
Pegação, às 23h, no Pepper’s Natal, em Ponta Negra.

No sábado (1º), vai rolar muita prévia carnavalesca, 
como não poderia deixar de ser no primeiro dia de 
fevereiro. Pabllo Vittar dará o pontapé da festa, em 
apresentação no “Bloquíssimo”, festa que exalta a 

alegria e a diversidade. A Bandíssima, grupo potiguar 
formado somente por mulheres, comandará a folia. A 
concentração acontece às 14h, no Casanova Ecobar e 
segue para o entorno da Arena das Dunas, na Prudente 
de Morais.

Já o domingo (2), segundo dia do mês oficial do 
Carnaval, é dedicado ao orixá Iemanjá, divindade das 
águas. Para celebrar a data, a Nação Zamberacatu 
promove a VIII edição do evento “Batuque Rainha do 
Mar”, na Praia do Meio, a partir das 16h.

Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora 
(Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie 
Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso 
começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir 
para defender a cidade.

SEXTOU

DICA DE 
           CINEMA

SEXTA-FEIRA
21h – Festa Double – Edição 
Funk
Local – Ateliê Bar e Petiscaria 
(Ribeira)
21h – Inauguração Don Juan 
House Bar
Local – Don Juan House Bar 
(Igapó)
21 - Bye Bye Verão 2020 - com 
banda Grafith e Thiago Oasys
Local - Restaurante Paçoca 
de Pilão (Pirangi do Norte - 
Parnamirim)
21h30 - The Sacred Monsters 
of Rock

31
JANEIRO

SÁBADO
00h - Sábado Peppers Noite do 
Rubi - com Taty Girl
Local - Pepper’s Natal (Ponta 
Negra)
14h – Bloquíssimo - com Pabllo 
Vittar, Bandíssima, Priscilla 
Freire, dentre outras atrações
Local – Entorno da Arena das 
Dunas - Avenida Prudente 
de Morais (Concentração: 
Casanova Ecobar, em 
Candelária)
15h – Bloco Segue o Baile - com 
Mateus Camillo, Orquestra 
Greiosa e Robson Paiva
Local – Entorno da Arena das 
Dunas - Av. Prudente de Morais 
(Concentração: Casanova 
Ecobar, em Candelária)20h – 
Bailinho / Baile Funk de Carnaval

DOMINGO
16h – Batuque para a Rainha 
do Mar
Local – Praia do Meio

01
FEVEREIRO

02
FEVEREIRO

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

A praia de Pirangi do Norte já 
está preparada para mais um fim 
de semana repleto de atrações, 
com atividades que envolvem dan-
ças, brincadeiras, esporte e muita 
alegria. Dois palcos, montados em 
Pirangi do Norte pela Prefeitura de 
Parnamirim, integram as ações do 
“Verão Pirangi 2020”.

Para comemorar a chegada 
do mês de fevereiro, o Palco “Se 
cuida” traz para as areias da 
praia toda a animação de Kadoc e 
Sandrinho Costa, no domingo, 2, 
a partir das 11h.

No domingo (2), uma banda de 
frevo vai iniciar as prévias para o 
carnaval 2020. A banda vai apre-
sentar marchinhas e canções que 
marcaram época. 

Todas as atividades são inteira-
mente gratuitas. Tanto no sábado, 
1º, quanto no domingo, as atrações 
começam às 9h. Arena “Pirangi do Norte” terá também atividades esportivas e diversas apresentações de academias de dança 

Verão Pirangi 2020 vai iniciar as prévias 
carnavalescas no litoral de Parnamirim
Praia de Pirangi do Norte já está preparada para mais um fim de semana repleto de atrações, com atividades que envolvem 
danças, brincadeiras, esporte e muita alegria; domingo (2) começa o “esquenta” para os festejos carnavalescos de fevereiro 

Lazer

Reprodução / Parnamirim

Sábado (01/02/2020)
Local: “Arena Pirangi do Norte”
9h - Academia 1k Fitness (funcional, dança fit)
9h - Futvolei
12h - Orquestra Sanfônica de Parnamirim

Domingo (02/02/2020)
Local: “Arena Pirangi do Norte”
9h - Academia F1 (funcional e Mix Dance)
9h - Jovem Pan no Verão de Parnamirim
9h - Futmesa
12 - Banda de Frevo (palco Marchas carna-
valescas)
14h - Pit Stop Dance
Local: Palco “Se Cuida”
11h – Kadoc
12h – Banda de frevo
13h – Sandrinho Costa

PROGRAMAÇÃO

01
FEVEREIRO

Pabllo Vittar vai
se apresentar na
Arena das Dunas
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1
CUIDADO COM OS 

DOWNLOADS GRATUITOS
Arquivos oferecidos de graça na 

internet costumam ser armadilhas 
para pragas virtuais diversas. Não à 
toa, o termo “downloads gratuitos” 

é um dos mais propensos a 
conter vírus. Por isso, em PCs e 

dispositivos móveis, é importante 
baixar jogos e apps em sites e lojas 

oficiais.

2
EVITE REDES WI-FI PÚBLICAS

Para fugir de problemas, é 
importante que os usuários não 

façam uso de computadores 
e redes sem fio públicos para 
compras on-line ou acesso 
de dados confidenciais. Se 

desprotegidos, eles podem ser 
utilizados para roubar informações 

dos internautas, como senhas e 
dados bancários.

3
PROTEJA TODOS OS

 DISPOSITIVOS MÓVEIS
Ao pensar em segurança digital, 

muitas pessoas se lembram apenas 
de proteger os PCs e laptops. No 

entanto, pela importância que hoje 
possuem na vida dos usuários, 
tablets e smartphones também 
devem ter antivírus instalados, 

já que também carregam dados 
confidenciais e conectam-se à 

internet.

4
MANTENHA APLICATIVOS 

E SISTEMAS OPERACIONAIS 
ATUALIZADOS

Ainda nos dispositivos móveis, 
é importante não só o uso de 

dispositivos, mas também utilizar 
sempre a última versão compatível 

dos aplicativos e do sistema 
operacional do aparelho. Isso 

porque os fabricantes costumam 
corrigir falhas e vulnerabilidades 
a cada nova atualização de seus 

programas, diminuindo o risco de 
hackers e vírus se aproveitarem 

delas.

5
UTILIZE SENHAS COMPLEXAS

Uma das estratégias mais 
recomendadas para manter suas 
informações em segurança é não 

usar senhas simpes e comuns, 
além de não repeti-las em sites 
diferentes. Ainda que se trate 

de uma dica conhecida, muitos 
usuários sofrem com o roubo 
de seus dados em diversos 

sites e redes sociais por conta 
de combinações fracas, que 

são facilmente descobertas por 
criminosos. Para diminuir o risco, 

inclua números e caracteres 
especiais em sua senha.

6
CUIDADO AO ABRIR E-MAILS

Lembre-se que ofertas 
imperdíveis e produtos que 

dicas para proteger a 
sua privacidade digital

8
A ação de criminosos virtuais tem causando cada vez mais preocupação dos 

usuários de computadores e smartphones. As técnicas de golpes aplicados 
em redes sociais, e-mails  e site maliciosos são inúmeros. Os crimes vão desde 

acesso a links de promoções falsas a até ao envio de SMS para números suspeitos. 
Por este motivo, torna-se cada vez maior a necessidade de manter a atenção com 
possíveis golpes na internet.

oferecem benefícios fabulosos 
com pouco ou nenhum esforço 

são frequentemente usados 
como iscas para golpes. 
Suspeite de e-mails mal 

configurados, mesmo vindos 
de remetentes conhecidos, e 

nunca clique em links recebidos 
por e-mail: se quiser acessar 
um conteúdo mencionado 

no e-mail, vá direto no site de 
origem.

7
FAÇA A VERIFICAÇÃO DE DUAS 

ETAPAS NO WHATSAPP
Para ativar a verificação, vá 

em “Configurações” > “Conta” 
> “Confirmação em duas 

etapas”> “Ativar”. O app irá 
pedir a criação de uma senha 
com seis dígitos e uma conta 

de e-mail válida.

8
REALIZE BACKUPS 
COM FREQUÊNCIA

Procure salvar cópias de 
segurança de arquivos críticos 
de uso pessoal e profissional 
com uma certa frequência. 

Caso sua máquina seja 
atacada, a ação fará você não 
depender de criminosos, que, 

em muitos casos, cobram 
valores elevados para devolver 
o material. Por padrão, pagar 
o “resgate” das informações 

não é aconselhável, pois não há 
garantia que você receberá os 

dados de volta.
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

SEX - Algumas coisas podem não sair 
exatamente como você planejou hoje. 
Controle sua impaciência, segure a irritação 
e evite bater de frente com os chefes no 
serviço. Aposte na criatividade para vencer 
os desafios e alcançar seus objetivos.

SEX - Quem tem uma sociedade com parentes 
poderá enfrentar conflitos de interesse no 
início do dia. Procure não agir com teimosia: 
é importante ceder para aliviar as tensões. 
A união faz a força, então, estimule a 
cooperação e a troca de ideias no trabalho. 

SEX - Você pode precisar de mais silêncio e 
sossego para se concentrar nos estudos e nas 
tarefas. Procure fugir de agitação e prefira ficar 
no seu canto para dar conta de tudo. Não confie 
em qualquer um: só revele seus projetos a 
quem realmente puder ajudar. 

SEX - O período da manhã vai exigir muito 
cuidado com fofocas e mal-entendidos. 
Fale com calma e certifique-se de que 
suas palavras foram bem-compreendidas. 
Pode aproveitar a hora do almoço para 
fazer um servicinho extra em casa. 

SEX - O céu alerta que você pode se 
decepcionar com amigos hoje. Ou pode 
enfrentar conflitos importantes com colegas 
e parceiros de trabalho. Troque ideias com 
pessoas que pensam como você ou que já 
chegaram aonde você quer chegar. 

SEX - É melhor não contar apenas com a sorte 
para conseguir o que deseja. Ainda que o astral 
envie boas vibrações, é preciso fazer a sua 
parte para não cair em armadilhas. Evite gastar 
com supérfluos. 

SEX - Cuidado para não ter ambição 
demais a acabar se indispondo com 
pessoas que poderiam ajudar. Trabalhar 
em equipe vai exigir mais jogo de cintura 
para conciliar seus interesses com os dos 
outros. 

SEX - O dia pode começar tenso em família 
e bater de frente com os parentes não vai 
ajudar em nada. Procure ter mais jogo de 
cintura para resolver as coisas sem brigar. 

SEX - Bom momento para fazer cursos e 
investir no seu aperfeiçoamento profissional. 
É preciso sair do comodismo para criar novas 
oportunidades para o seu futuro. Troque 
ideias com os colegas, principalmente com 
os mais experientes e bem-sucedidos. 

SEX - Logo cedo, você pode ter problemas 
com uma mentira ou fofoca. Tenha cuidado 
com o que vai dizer para não deixar 
escapar um segredo. Ao mesmo tempo, 
não acredite em tudo que os outros vão 
falar: investigue se é mesmo verdade. 

SEX - Você pode ter ganhos e gastos 
inesperados ao longo do dia, por isso, é 
melhor não abusar da sorte e controlar 
bem seu dinheiro. Os astros favorecem as 
mudanças no trabalho. Faça contatos e use a 
sua criatividade para se dar bem no emprego. 

SEX - Você pode perder dinheiro numa 
parceria ou num projeto para o futuro. Avalie 
bem os riscos e, se sentir que o caminho 
não é esse, desista logo. Os astros ajudarão 
você a repensar os gastos e se livrar de uma 
dívida: faça as contas direitinho. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Raquel agradece Claudia por ter recebido sua mãe tão bem. Waldisney chega na casa de Nancy e encontra Vini, 
que incomodado, inventa uma desculpa para ir embora. Ester pega o colar que Pendleton deu para Poliana sem sua 
permissão. Marcelo encontra Pendleton no colégio e o confronta. Fernanda e Afonso se aproximam cada vez mais. 
Pendleton chama Poliana de “filha” pela primeira vez e a menina estranha. Iure vai se encontrar novamente com 
seu amigo, deixando Sophie cada vez mais desconfiada. Os membros do grêmio apresentam aos alunos os novos 
projetos da Escola dos Sonhos. Nadine pede a Roger uma porcentagem dos lucros da O11O. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Luna desperta e tenta segurar Téo, mas ele se desprende da árvore e é levado pela correnteza. 
O furacão e a tempestade terminam. Alexia e Kyra são levadas para o Consulado Brasileiro. Luna 
caminha pela cidade destruída, com a corrente de Téo em suas mãos. Rafael tranquiliza Agnes. 
Marieta percebe que Renatinha torce para Kyra não aparecer. Renzo garante a Dominique que as 
testemunhas morreram durante o furacão. Alexia e Kyra ficam aliviadas ao verem que Luna se salvou. 
Juan avisa a Luna que Mário foi atingido pelo furacão e está no hospital. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Raul se desespera e socorre Vinícius. Álvaro descobre que Vinícius foi atingido. Lídia sofre com o estado 
de Vinícius. Lucas conta para Álvaro que Vitória sabia que Vinícius fazia parte do grupo de ativistas, e que a 
advogada informou Raul. Amanda e Guará falam com Davi sobre a situação de Guaporim. Vinícius pede que 
Raul se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan contrata Osana para trabalhar na casa de Lurdes, que se incomoda. 
Thelma insinua que Danilo e Camila podem se separar, e Lurdes confronta a amiga. Matias fica com Tracy.

Fausto é ríspido com Helena. Meire faz trabalho de investigação para descobrir alguma digital no pote aonde 
estava o dinheiro dela. Rebeca e Téo conversam sobre a mudança no comportamento de Manuela, que na 
verdade é Isabela. Frederico diz para Taísa que os desenhos dela estão ruins, mas na frente de Lurdinha ele finge 
interesse por ela. Taísa fica confusa. Isabela liga para Otávio e pede pra saírem juntos. O empresário avisa que 
enviará um motorista para buscá-la para comerem na cidade e pede para ela avise Rebeca. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

Conhecido por interpre-
tar o goleiro Greg Goldberg 
na franquia de filmes “Nós 
Somos os Campeões”, o ator 
Shaun Weiss foi preso no do-
mingo (26) acusado de tentar 
realizar um roubo sob a influ-
ência de metanfetamina.

De acordo com um comu-
nicado liberado pelo Depar-
tamento de Polícia da cidade 
de Marysville, nos Estados 
Unidos, Weiss foi encontrado 
dentro da garagem de uma 
casa, no interior de um carro 
que pertencia ao dono da re-
sidência.

O veículo estava com a ja-
nela do passageiro quebrada, 
algo que, segundo os oficiais, 
foi provocado pelo ator, que 
teria mostrado sinais de uso 
de metanfetamina. Weiss te-
ria admitido que o carro não 
era dele e foi preso. Ele con-
tinua na prisão, mas pode ser 
solto se pagar uma fiança de 
US$ 52 mil, cerca de R$ 220 
mil na cotação atual.

Ator da franquia 
“Nós Somos os 
Campeões” é 
preso nos EUA

Drogas

Com a missão especial de 
abrir as prévias para o  carna-
val em Natal, nove mulheres 
potiguares e naturalmente ta-
lentosas se uniram para criar a 
Bandíssima. O som que a banda 
traz é aquele típico da época mais 
festiva do ano: o axé. Mas a criati-
vidade do grupo foi além e buscou 
influências no funk, brega e até 
no rock. A Bandíssima estreia dia 
1º de fevereiro no Bloquíssimo, 
evento que acontecerá na Arena 
das Dunas, com várias surpresas 
e convidados especiais. 

O grupo é formado por Ana 
Morena (percussão, efeitos e voz), 
Camila Pedrassoli (direção mu-
sical, percussão e voz), Raquel 
Oliveira (guitarra), Bibi Nobre 
(baixo), Rafaela Brito (percussão), 
Vitoria de Santi (teclado) e Tiqui-
nha Rodrigues (violino, rabeca e 
voz), Juliana Goncalves (Bateria) 
e Juliana Furtado (efeitos e ba-
cking vocal). 

Agora, com a Bandíssima, o 
desafio das artistas é animar os 
foliões que irão curtir o carnaval 
na capital potiguar.

Formada por 
mulheres, 
Bandíssima estreia 
neste sábado

Música

Banda tem show na Arena das Dunas 

Ator Shaun Weiss

Reprodução

Reprodução

O filme “Máquina Mortífera 5” 
está em desenvolvimento e deve 
contar com o elenco original, in-
cluindo Mel Gibson e Danny Glo-
ver. A revelação foi feita por Dan 
Lin, produtor responsável pelo 
longa.

Ele também comentou que Di-
ck Donner, diretor de todos os lon-
gas da franquia, também irá dirigir 
a nova produção.

“É uma história muito pessoal 
para ele [Donner] e para o elenco, 
então eu realmente quero fazer 

[o filme]”, comentou Lin, “Mel e 
Danny estão prontos para come-
çar, então estamos dependendo 
do roteiro”. Jez Butterworth será 
o roteirista de Máquina Mortífera 
5 será e ele já está trabalhando no 
projeto.

O primeiro Máquina Mortífera 
foi lançado em 1987 e rendeu mais 
três filmes, com o último sendo lan-
çado em 1998. A história gira em 
torno de uma dupla de policiais, 
um agressivo e frio e outro pacato 
e cuidadoso.

“Máquina Mortífera 5” retorna 
com Mel Gibson e Danny Glover
Franquia foi lançada em 1987 e rendeu mais
três filmes, com o último sendo lançado em 1998

Cinema
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Restrições impostas pela Globo
levam Band a desistir da Série B

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

Canal 1
Tudo caminhou muito bem, desde o início das 

negociações, no final do ano passado, até agora, in-
dicando como muito boas as possibilidades de um 
acordo entre Globo e Band para a transmissão da 
Série B do campeonato brasileiro.

O interesse das partes e todas as tratativas, 
contando com a intermediação da Media Com, 
até um determinado ponto apontavam para 
um desfecho feliz - contrato para os próximos 
três anos.

Acordo sobre valores, números de jogos, além 
de outras questões técnicas e operacionais foram 
rapidamente estabelecidas, inclusive com possibi-

lidade de jogos aos sábados à tarde e nas noites 
de segunda-feira, 20h ou 20h30, dependendo de 
ajustes na programação.

Porém, o posicionamento da Globo em não 
liberar confrontos em que estivessem envolvidos 
Cruzeiro, Vitória e Náutico acabaram por invia-
bilizar o negócio. A ausência dessas três equipes, 
sérias candidatas à disputa do título, acabaria 
produzindo um enfraquecimento importante no 
plano comercial.

Uma restrição que acaba sendo decisiva, com 
mínimas possibilidades de uma reviravolta no 
caso.

FATORES
Férias e calor sempre 

exercem influência muito grande 
no número de aparelhos ligados.

A Globo, já de algum tempo, 
tem enfrentado este problema 
especialmente nas novelas das 
19h. “Salve-se Quem Puder”, 
como caso de agora, estreou em 
pleno verão.

PODER DE PRODUÇÃO
E o que tem chamado atenção 

nesses primeiros capítulos de 
“Salve-se Quem Puder” é o poder 
de produção da Globo.

Entre carro caindo da 
ribanceira, briga em avião e 
furacão já foi necessário montar 
de tudo. E parece que vem mais.

AVIÃO CENOGRÁFICO
Assim como a igreja, já 

utilizada em várias novelas, 
a Globo também continua 
se servindo do seu avião 
cenográfico.

Vira e mexe, com necessárias 
remodelações, aparece “voando” 
em diferentes novelas.

VALE O LEMBRETE
“Live CNN Brasil” será o 

programa do Phelipe Siani e 
Mari Palma na CNN Brasil, 
calçado na movimentação das 
redes sociais.

Lindo, maravilhoso, mas 
nada tão original. A Band e o 
BandNews já fazem isso com a 
Paula Valdez, todas as manhãs, 
no “Notícias da Redação”. Aliás, 
os telespectadores é que pedem 
a música de encerramento do 
jornal.

ALERTA
O jornalismo da Band 

começou a fazer um “falso 
ou verdadeiro” com temas 
do dia a dia para alertar o 
público, como o recentemente 
apresentado no “Bora SP” 
sobre o Coronavírus.

A Band pretende levar essa 
iniciativa para todas as praças.  
Em época de fake news, vem 
bem a calhar.

INCOMPREENSÍVEL
Complicado entender como 

Márcio Gomes ainda não é 
apresentador titular de nenhum 
telejornal da TV Globo.  

Estranho isso não ter 
acontecido até agora. Rodagem 
ele tem e sempre se colocou entre 
os melhores.

A PROPÓSITO
Ainda neste domingo, Maria 

Julia Coutinho, substituindo 
Poliana Abritta, estará ao lado 
de Tadeu Schmidt, apresentando 
o “Fantástico”.

O seu retorno ao comando do 
“Hoje” só acontecerá na próxima 
terça-feira.

n No ar desde a 
inauguração da TV 
Aparecida, em setembro 
de 2005, “Terra da 
Padroeira” voltará 
das férias no próximo 
domingo, às 9h.
n ... E vai apresentar 
mudanças visuais e de 
conteúdo...
n ... O programa, que 
chega a ficar em 4º lugar 
no ranking geral das 
emissoras na Grande 
São Paulo, além de 
vinheta e cenário novos, 
ainda contará com mais 
quadros.
n As produções 
dos programas 
“Altas Horas” e 
“Conversa com Bial” 
já estão trabalhando 
normalmente na Globo...
n ... Em se tratando 
de estúdio, Serginho 
Groisman terá gravação 
na próxima semana...
n  ... Pedro Bial, que 
voltará ao ar em abril, 
só gravará a partir de 
março. 
n A música está 
em falta na televisão 
brasileira. São poucos 
os programas dedicados 
a ela...
n ... O “Música na 
Band”, levado ao ar 
às sextas-feiras e na 
de hoje com show de 
Durval Lelys, ex-Asa 
de Águia, minimiza um 
pouco o problema...
n ... Ou vai contra a 
maré...
n ... No entanto, a falta 
de uma melhor produção 
salta aos olhos...
n ... Qualquer 
investimento, por menor 
que fosse, já seria de 
bom tamanho. Fica o 
toque.
n Rede TV! 
apresentará nova 
grade esportiva neste 
sábado, apostando nos 
campeonatos Turco e 
Mexicano.

Bate-Rebate

C´est fini
Depois das férias, todos os programas do entretenimento da Rede TV! voltam a obedecer vida normal; alguns, já a partir deste fim de semana com edições ao vivo.

O “Encrenca”, por exemplo, será exibido normalmente neste domingo, a partir das 8h da noite.
Então é isso. Mas segunda tem mais. Tchau!

Globo/Divulgação)

UFC
O UFC 247, que o Canal Combate transmite no dia 8 de fevereiro, terá 
como principal luta da noite o confronto entre os americanos Jon Jones e 
Dominick Reyes. Na transmissão, o Combate terá um convidado especial 
que conhece Jones muito bem: o brasileiro Thiago Marreta, que no ano 
passado fez uma luta histórica contra o americano.
Marreta também será o convidado especial da edição número 100 do 
programa “Giro Combate”, comandado por Ana Hissa, neste sábado, às 
12h30.

PENSANDO DIFERENTE
Leo Dias, à frente do 

Carnaval na Rede TV!, 
tem dito e repetido que 
não permitirá baixaria de 
ordem nenhuma durante a 
cobertura.

Quer mudar a imagem 
e não deixar repetir casos 
desagradáveis do passado.

OMBUDSMAN
Pensando desta forma, 

tendo como desafio a 
missão de um trabalho 
de maior nível, a ideia 
é ter uma ombudsman 
no estúdio, com total 
autonomia para criticar a 
cobertura, as reportagens e 
o conteúdo apresentado.

A Simony, alguém com 
forte personalidade, será 
destinada esta função.
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PATROCÍNIO

ABC e América irão se enfrentar 
pela segunda vez nesta temporada. 
Desta vez, a partida é válida pela se-
gunda rodada da Copa do Nordeste. O 
jogo acontecerá no domingo (2), na Are-
na das Dunas, em Natal, às 18h, com 
transmissão da Rádio Agora FM (97,9).

Os clubes buscam a primeira vitória 
na competição. O alvinegro, mandante 
da partida, perdeu seu jogo de estreia 
por 1 a 0, contra o Confiança-SE, no 
estádio Batistão, em Sergipe. Já o time 
americano ficou no 0 a 0 com o Botafo-
go-PB, na Arena das Dunas.

Este será o segundo confronto entre 
os dois clubes este ano. O primeiro foi 
pela sexta rodada do Campeonato Poti-
guar. Na ocasião, o ABC venceu, em um 
jogo de duas viradas, por 4 a 3, diante 
de 15.335 torcedores. Com a vitória, o 
time abecedista assumiu a liderança do 
Estadual e agora terá a vantagem do 
mando de campo e do empate na final.

No tocante ao retrospecto do Clássi-
co-Rei na Copa do Nordeste, o América 
tem a vantagem, por ter conquistado o 

título, em 1998. Na edição, o clube supe-
rou o Vitória-BA, em uma final de dois 
jogos, com o placar acumulado, entre os 
jogos de ida e volta, de 4 a 3.

A partida de domingo estava mar-
cada para acontecer anteriormente no 
estádio Maria Lamas Farache, o Fras-
queirão, mas a diretoria alvinegra op-
tou por mudar para a Arena das Dunas, 
devido a uma boa proposta financeira 
da administração do estádio e uma 
recomendação da Polícia Militar, com 
relação ao alambrado do Frasqueirão.

O ABC ocupa atualmente a última 
colocação do grupo A, da Copa do Nor-
deste, sem ter pontuado, e o América 
está em 6º no grupo B, com um ponto, 
à frente de Santa Cruz-PE e CSA-AL. 
Uma vitória deixaria as equipes em si-
tuação mais confortável na competição.

Depois do último clássico, o alvine-
gro contabilizou uma derrota e uma vi-
tória. Já o alvirrubro empatou um jogo e 
venceu outro, todos como mandante, na 
Arena das Dunas.

Devido o ABC ter o mando de cam-
po, apenas 10% dos ingressos serão 
destinados para a torcida americana. 
Segundo o dirigente abecedista, Gus-
tavo Cartaxo, essa decisão de dividir a 
torcida em 90/10 foi uma forma de re-
tribuir a divisão feita pelo América, no 
primeiro clássico.

Além deste Clássico-Rei, os dois ti-
mes irão se enfrentar novamente pela 
final do primeiro turno do Campeonato 
Potiguar, com a data ainda para ser 
definida pela Federação Norte-Riogran-
dense de Futebol (FNF). Anteriormen-
te, a partida estava marcada para o dia 
5 de fevereiro.

Primeiro clássico foi um 
jogo de duas viradas, em 

que o alvinegro conse-
guiu a vitória por 4 a 3

Clubes se enfrentam na 
Arena das Dunas, no 
segundo Clássico-Rei de 
2020. Na primeira partida, 
o ABC venceu o América 
por 4 a 3, em um jogo de 
duas viradas. Confronto é 
válido pela 2ª rodada da 
Copa do Nordeste

Clássico-Rei

José Aldenir / Agora RN

Domingo é dia de clássico pela 

Copa do Nordeste
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O América venceu o Potiguar 
de Mossoró por 3 a 1, na noite da 
quarta-feira (29), na Arena das 
Dunas, em Natal, pela última 
rodada da primeira fase da Copa 
Cidade do Natal. Mesmo com a 
vitória, o técnico do alvirrubro, 
Waguinho Dias, ficou insatisfeito 
com o futebol jogado pela equipe 
no primeiro tempo. Ele afirmou, 
contudo, que já esperava um jogo 
difícil contra os mossoroenses.

Para o jogo contra o Potiguar 
de Mossoró, o treinador Waguinho 
Dias optou por colocar um time 
“misto” em campo. A intenção não 
foi somente poupar alguns atletas, 
mas também dar tempo e ritmo 
de jogo aos jogadores que vêm en-
trando no decorrer da temporada, 
como é o caso dos atacantes Adílio 
e Wilson, por exemplo.

De acordo com Waguinho, a 
equipe chegou a criar chances de 
gol na primeira etapa, mas não 
conseguiu marcar nas oportunida-
des que teve e acabou sofrendo o 
empate. “A gente já esperava que 
ia ser um jogo difícil. O primeiro 
tempo esperávamos ter feito até 
mais gols. Com nove minutos 
tivemos cinco oportunidades de 
gols e fizemos um, e depois não 
concluímos mais em gol, e a nossa 

marcação ficou muito longe. Então 
no primeiro tempo demos muito 
espaço tanto é que eles consegui-
riam o empate”, explicou.

Para o técnico rubro, a ansie-
dade e o nervosismo para obter a 
vitória atrapalhou o início da se-
gunda etapa americana, mas após 
alterações o futebol do clube conse-
guiu melhorar e o time conquistou 
a vitória.

“No segundo vem um pouco 
de ansiedade e nervosismo até 
que depois conseguimos. Com as 
entradas do Tiago Orobó e André 

Krobel tivemos um volume maior 
tanto é que o Potiguar de Mosso-
ró não passou do meio de campo 
e não chegou mais no nosso gol. 
Daí criamos mais chances”, disse 
Waguinho.

O grupo alvirrubro se reapre-
sentou na tarde da quinta-feira 
(30) e já iniciou a preparação para 
o próximo compromisso, que é con-
tra o ABC, no domingo (2), válido 
pela segunda rodada da Copa do 
Nordeste, às 18h, na Arena das 
Dunas, com transmissão da Agora 
FM (97,9).

Em nota oficial, o Fluminen-
se pediu desculpas pelos gritos 
de “time assassino” por parte dos 
seus torcedores durante o clássico 
contra o Flamengo, na quarta-feira 
(29), no estádio do Maracanã. O 
clube afirmou que a ação dos seus 
fãs “soou excessiva” e relembrou 
que se manifestou em solidarieda-
de às vítimas da tragédia ocorrida 
no Ninho do Urubu.

“O fato do clube da Gávea ain-
da não ter resolvido a questão com 
todas as famílias, o que não deve 
ser avaliado por nós, mas sim pelos 
órgãos competentes, não nos dá o 
direito de manifestações ofensivas 
neste sentido, até mesmo porque 
temos a certeza de que indepen-
dentemente da responsabilização 
da instituição na esfera legal, não 
houve qualquer conduta intencio-
nal no triste incidente ocorrido”, 
escreveu o Fluminense.

O clube ainda disse que as 
torcidas não podem “naturalizar 
a ofensa como forma de manifes-
tação” e aproveitou a nota para 
lembrar que o mesmo cântico foi 

entoado por torcedores de outros ti-
mes. Segundo o Fluminense, “sem 
qualquer repercussão ou cobrança 
da opinião pública e das mídias es-
portivas sobre o fato”.

Treinador Waguinho Dias já sabia das dificuldades que iria encarar contra o Potiguar

Em campo, Fluminense venceu com golaço de calcanhar de Nenê no Maracanã

Waguinho diz que já esperava 
partida difícil contra o Potiguar 

Fluminense pede desculpas por 
gritos de “assassino” contra Fla

Técnico do América afirma que já estava ciente das dificuldades que 
encontraria diante do time mossoroense. Próximo jogo é o Clássico-Rei

Estadual

Polêmica

José Aldenir/AgoraRN

Lucas Merçon / Fluminense

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os membros da Associação dos Adquirentes do Empreendimento Residencial Diva 
Teixeira a se fazerem presentes à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de 
Fevereiro de 2020, na rua Da Lagosta, s/n° lote 62 a 71, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-500 às 
19 horas, em convocação única.

Propósito: Mudança Estatutária em relação ao endereço da sede da presente associação e outras 
mudanças que se fizerem necessárias.

Natal, 30 de Janeiro de 2020.

GEILSON FERREIRA GOES
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE: LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS CLASSE I, II-A E II-B

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ so nº 
10.550.896/0002-17, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) nº 2019-146406/TEC/LO-
0340 com prazo de validade de 6 anos para Transporte de Resíduos Perigosos e Não Perigosos 
Classe I, II-A e II-B com capacidade total de transporte de 10 (dez) toneladas.

Fabrício Resende Fonseca

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A 
da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.

Solicitante: o Sr. MANUEL ZABALA, argentino, solteiro, autônomo, nascido em 15/05/1991, filho de 
Miguel Angel Zabala e Monica Del Carmen Schlegel, portador do Passaporte Argentino n°  AAE265074, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 716.108.264-18, residente e domiciliado na Rua do Céu, 141, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga 
de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no 
Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Céu, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 109,00m² (cento e nove metros quadrados), imóvel com cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.002.02.1420.0000.2 e sequencial número 
1.000733.4, CEP: 59.178-000, em nome da antiga possuidora.  tendo as seguintes descrição do períme-
tro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:-  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice – V1, 
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 
9.311.014,056m e E 273.079,961m; deste segue confrontando com a propriedade de FRANCISCA PEREIRA 
DA SILVA, com azimute de 130°35’04’’ por uma distancia de 12,65m até o vértice – V2, de coordenadas N 
9.311.006,055m e E 273.089,301m; deste segue confrontando com a propriedade de CECÍLIA PUGLIESE, 
com azimute de 235°11’53’’ por uma distancia de 12,35m até o vértice – V3, de coordenadas N 9.310.999,006m 
e E 273.079,160m; deste segue confrontando com a Rua do Céu, com azimute de 336°29’40’’ por uma 
distância de 6,80m até o vértice – V4, de coordenadas N 9.311.005,242m e E 273.076,448m; deste segue 
confrontando com a Rua do Céu com azimute de 343°17’45’’ por uma distancia de 2,90m até o vértice – V5, 
de coordenadas N 9.311.008,020m e E 273.075,614m; deste segue confrontando com a Rua do Céu com 
azimute de 13°32’28’’ por uma distancia de 0,75m até o vértice – V6, de coordenadas N 9.311.008,749m e E 
273.075,790m; deste segue confrontando com a Rua do Céu, com azimute de 38°09’43’’ por uma distancia 
de 6,75m até o vértice – V1, ponto inicial da descrição deste perímetro de 41,85m. Memorial correspondente 
ao serviço registrado no CFT com TRT n° BR20190050640.                        Imóvel não registrado no cartório. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 180.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Francisca Pereira da Silva, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os re-
quisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões 
ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de 
fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo reque-
rente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 31.01.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador
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O ABC goleou o Assu por 
5 a 0 jogando fora de casa, no 
estádio Edgarzão, em Assu, na 
última quarta-feira (29). O jo-
go foi válido pela 7ª rodada do 
primeiro turno do Campeonato 
Potiguar. O resultado garantiu 
o primeiro lugar do turno e as 
vantagens de mando de campo e 
empate para a decisão, contra o 
América.

O técnico alvinegro, Francis-
co Diá, lembrou que o time per-
manece invicto no Campeonato 
Estadual, mas deixou claro que 
o time ainda precisa melhorar.

“Estamos vindo em uma ma-
ratona. 

Tivemos que trocar a equipe, 
mas, dentro das nossas possi-
bilidades, a equipe se compor-
tou bem e conseguiu abrir logo 
um placar de 2 a 0. Claro que 
precisamos melhorar, mas per-
manecemos invictos, e agora é 
se preparar para a decisão”, co-
mentou.

A única derrota do ABC na 
temporada atual foi para o Con-
fiança-SE, na estreia da Copa do 
Nordeste, por 1 a 0. Pelo Esta-
dual, a equipe soma seis vitórias 
e um empate.

Antes da grande final contra 
o América pelo Estadual (no 
meio da semana que vem), o 
treinador pensa nas condições 
físicas dos seus atletas para o 
outro clássico pela Copa do Nor-
deste, no domingo (2), e o jogo 
contra o Aquiaduanense-MS, 
pela Copa do Brasil.

“Antes da decisão, agora 
temos que pensar no domingo, 
mais um clássico, agora pela 
Copa do Nordeste, e vamos ver 
o que a gente tem melhor. Bus-
car recuperar o Wallyson, o João 
Paulo, o Joécio, para ver com 

quem contaremos, porque tam-
bém logo em seguida tem Copa 
do Brasil. A gente tem que ma-
tar um leão a cada dia”, afirmou.

A próxima partida do ABC 

será o clássico diante do Améri-
ca, marcado para o domingo (2), 
às 18h, na Arena das Dunas, 
válido pela segunda rodada da 
Copa do Nordeste. 

O Palmeira demitiu, na noi-
te de quarta-feira (29), o técnico 
Hugo Chacon, que estava à frente 
do clube no Campeonato Potiguar 
havia apenas três jogos. Na úl-
tima rodada, Hugo conquistou a 
primeira vitória do time alviverde 
no Estadual, ao derrotar o Santa 
Cruz, fora de casa, por 2 a 1.

De acordo com a nota divul-
gada pela assessoria do treina-
dor, a saída de Hugo aconteceu 
devido às exigências técnicas 
que o treinador havia feito para 
o segundo turno da competição e 
o clube não poderia atender.

Hugo Chacon assumiu a 
equipe profissional do Palmeira 

na véspera da derrota por 3 a 
0, contra o então líder América. 
Após isso, viajou para o jogo con-
tra o Potiguar, em Mossoró, em 
que foi goleado por 4 a 0. Em seu 
último compromisso, o treinador 
conquistou a primeira vitória do 
Palmeira no Campeonato Poti-
guar de 2020.

Técnico Francisco Diá ainda não está satisfeito com o futebol apresentado pelo ABC

Diá: “Precisamos melhorar,
mas permanecemos invictos”

Treinador do Palmeira é demitido 
com apenas três jogos pelo clube

Treinador do ABC afirmou que o time precisa melhorar, mas lembrou a 
condição que o clube se encontra no Estadual, com 6 vitórias e 1 empate

Opinião

De saída

José Aldenir / Agora RN

No Campeonato Paulista, 
foram três jogos, com duas gole-
adas por 4 a 0. Tirando o empate 
sem gols no clássico com o São 
Paulo, o Palmeiras atropelou o 
Ituano e o Oeste no torneio es-
tadual. O excelente início já foi 
suficiente para o atual time ser 
comparado ao ataque dos cem 
gols e 1966, da primeira passa-
gem de Vanderlei Luxemburgo 
pelo clube alviverde.

“Não vamos fazer compa-
ração, é outra época, outro mo-
mento. Houve muitas mudanças 
com relação à maneira de jogar, 
à intensidade do jogo, quilômetro 
percorrido, qualidade dos joga-
dores. Vamos querer fazer gols 
sempre, minhas equipes sempre 
buscam fazer gol. Não gosto mui-
to de negociar resultado”, afirmou 
o treinador.

Com dinheiro da Parmalat, 
o Palmeiras formou um grande 
time em 1996, com um ataque 
formado por Rivaldo, Djalminha, 
Müller e Luizão. No Campeona-
to Paulista, disputou 30 partida 
em turno e returno por pontos 
corridos. A equipe faturou o tro-
féu com 28 pontos de vantagem 
para o segundo colocado. No ano, 
fez 102 gols e ainda conquistou o 
Campeonato Brasileiro.

O atual elenco não tem tantas 
estrelas. O destaque na goleada 

sobre o Oeste foi Willian, com 
três gols. “É um grande jogador, 
joga diferente do Adriano, que 
sai também, mas não sai tanto 
como ele. Ele abre espaço para o 
pessoal meter bola para ele, sem-
pre jogou assim. Foi bom, porque 
mostra que temos duas situações. 
Podemos até usar os dois juntos, 
um mais próximo da área. Gos-
tei muito da intensidade que a 
equipe botou no jogo, porque não 
podíamos entrar no jogo dele, de 
cadenciar. Se termina 0 a 0 o pri-
meiro tempo, vão lá e acham um 
gol numa bola perdida, aí compli-
ca. Tivemos a felicidade de fazer 
o gol e continuamos mantendo 
a intensidade do jogo”, declarou 
Luxemburgo.

O treinador também sabe que 
essa equipe ainda tem muito a 
evoluir. “Não podemos nos iludir 
porque conseguimos os resulta-
dos, achar que estamos prepara-
dos para decidir uma competição 
que vai ser definida em fevereiro 
e março, Libertadores também. 
Temos que melhorar muito a 
qualidade física, a qualidade tá-
tica e a qualidade técnica. Temos 
que avançar bastante. Esses re-
sultados não podem iludir, o tor-
cedor fica satisfeito, mas a gente 
sabe que estamos distantes e 
precisamos trabalhar bastante”, 
finalizou.

Vanderlei Luxemburgo evita comparações com o time que foi campeão em 1996

Vanderlei Luxemburgo 
evita comparar Palmeiras 
de agora com o de 1996

“Outro momento”

César Grecco / Palmeiras
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do empreendedorismo.

Seja um
voluntário 
ou mantenedor

Seja um
voluntário
ou mantenedoR

A Junior Achievement, uma instituição centenária presente em 118 
países, mantém programas que fazem parte dos pilares da 
educação empreendedora, educação financeira e preparação para 
o mercado de trabalho.

Sua contribuição é fundamental para que a JARN ofereça cada 
vez mais oportunidades de aprendizado para crianças e jovens, 
fortalecendo a educação empreendedora do estado. 

Você escolhe o seu tempo:
de 5 a 50 horas/ano

     @juniorachievementrn | juniorachievement.org.br/jarn 

do
is
a.
co

m
.b
r


