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Com a revisão do Plano 
Diretor em curso, debater o 
futuro de Natal para os pró-

ximos anos é quase uma obrigação.
Mas não seria uma experiência 

completa de conhecimento se o 
Grupo Agora RN não deixasse a 
marca de seu compromisso com 
a comunidade impressa neste 
debate.

Nesta quarta-feira, todas as 
atenções estarão voltadas para o 
Seminário Internacional Agora 
Natal, evento totalmente franque-
ado ao público inscrito, no icônico 
Hotel-escola Barreira Roxa, recen-
temente reformado pela Federação 
do Comércio.

Nesse ambiente de formação 
profissional, três experiências vão 
mostrar porque Natal precisa se 
reinventar do ponto de vista de 
ocupação de seus espaços e porque 
devemos fazer isso agora, a des-
peito de um atraso de décadas em 
relações a experiências pioneiras 

no Brasil e no mundo.
Mas nunca é tarde para 

começar.
As experiências daqui e de 

além-mar demonstram que ocupar 
espaço com gente harmonizada 
pela intermediação do espaço pú-
blico é um condutor espetacular de 
riquezas e experiências coletivas.

Foi assim em Curitiba, ainda 
nos anos de 1970, quando a cidade 
estabeleceu suas próprias regras 
de crescimento por meio de um 
planejamento do uso de solo de 
longo prazo.

Mas o seminário desta quarta-
-feira irá além e abordará experi-
ências fascinantes de regiões como 
o Tejo, em Portugal, e de Recife, 
que conseguiu reabilitar áreas 
totalmente decadentes ainda nos 
anos de 1990, enobrecendo o que 
antes não valia nada em favor de 
seus habitantes.

Às vésperas da votação do 
Plano Diretor de Natal, tinha 
que ser um evento ancorado pelo 
Agora RN, um veículo que marcou 
pela gratuidade sua expansão no 
mercado potiguar.

E, com ele, parceiros de pri-
meiríssima hora – Pypa Urbanismo 
e Desenvolvimento Imobiliário na 
organização, tendo como valiosos 
patrocinadores a Federação do 
Comércio; a Associação Brasileira 
de Hotéis; o Imirá Plaza Hotel & 
Convention; Bella Maré Hotéis e a 
Federação das Indústrias do RN. 
Tudo transmitido pela 97 FM.

Bem vindo ao futuro, Natal.

Plano Diretor já
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NOTAS & INFORMES

Todo mundo sabe que o Partido dos Trabalhadores (PT) 
foi totalmente contra a Reforma da Previdência pro-
posta pelo Governo Federal e aprovada no ano passado 

pelo Congresso Nacional. Os militantes esquerdistas sempre 
bradaram que lutavam a favor dos mais pobres e contra as 
“elites”, e que, por meio daquele “nefasto” projeto, o governo 
Bolsonaro queria sufocar os trabalhadores mais pobres e 
proteger os ricos.

Chegaram a negar o déficit da previdência, indo contra 
todos os estudos realizados pelos mais renomados economistas 
do Brasil, que alertavam sobre as consequências das mudanças 
demográficas que, muito em breve, inviabilizariam o antigo 
sistema, com gravíssimo risco de quebra da economia do país, 
se nada fosse feito com urgência. Vale dizer que, em nome do 
populismo, o PT sempre praticou o negacionismo científico.

Agora, no entanto, a conta chegou ao âmbito estadual, an-
te o eminente perigo de quebra do sistema previdenciário do 
Rio Grande do Norte. Interessante ver hoje a governadora, 
ferrenha opositora ao projeto federal, falando em “sacrifício 
e reconstrução” para que o nosso RN não fique ingovernável. 
Pelo projeto proposto pelo PT, um servidor estadual ativo que 
ganha um salário mínimo terá sua alíquota previdenciária 
aumentada de 11% para 12%. E para um que recebe R$ 5 
mil mensais, por exemplo, ela sobe de 11% para 13%. Por 
sua vez, no âmbito federal, um servidor ativo que recebe um 
salário mínimo terá a alíquota diminuída de 11% para 7,5%, 
e o que recebe R$ 5 mil mensais terá a alíquota aumentada 
somente de 11% para 11,3%.

Conclusão: a reforma apresentada pela governadora pe-
tista é que é, sim, dura com os pobres, e não aquela proposta 
pelo Governo Federal. E mais: se o PT foi contra a Reforma 
da Previdência em âmbito federal alegando que a situação 
apresentada no ano passado não passava de uma falácia, por 
que traz agora regras realmente duras para os mais necessi-
tados? A resposta é simples: hipocrisia e populismo.

Não há, e jamais houve em nenhum governo petista, projetos 
de defesa dos mais pobres. Nunca existiu verdade em qualquer 
palavra ou ato dos petistas. Eles sempre se sustentaram em men-
tiras, enganando o povo com projetos para perpetuação no poder, 
manutenção de oposição ideológica a valores sempre defendidos 
pelos brasileiros e constante assalto aos cofres públicos.

Ficam claras, portanto, as divergências entre os discursos e 
as ações, como sempre foi o costume da esquerda. É revoltante 
ver a antiga senadora e atual governadora, que antes bradou 
contra a reforma da previdência, referindo-se à mudança da lei 
previdenciária como um “pacote de maldades”, impor aos cida-
dãos — principalmente aos mais pobres — condições tão duras.

Episódios como esse, contudo, permitem ao povo potiguar 
reconhecer as falsidades da esquerda e preparar a resposta, 
oportunamente, nas urnas.

 A Previdência
agora é necessária?

COMISSÕES
Apenas duas das oito comissões 

temáticas da Assembleia 
Legislativa escolheram ontem seus 
presidentes. A de Constituição, 
Justiça e Redação elegeu Kléber 
Rodrigues (PL). Já Ubaldo 
Fernandes (PL) será o presidente 
da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e 
Exterior. As definições seguem 
nesta quarta-feira (12).

PSL E KELPS
O pré-candidato do 

Solidariedade à Prefeitura do 
Natal, deputado estadual Kelps 
Lima, deve ter o apoio do PSL, 
ex-partido do presidente Jair 
Bolsonaro, nas eleições de 2020 na 
capital potiguar.

AUDIÊNCIA COM ROGÉRIO
A governadora Fátima Bezerra 

solicitou ontem uma reunião com o 
novo ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho. “Para tratarmos dos 
projetos que nosso Estado tem em 
curso”, afirmou ela, pelo Twitter.

POUCA ADESÃO
O protesto contra a obra de 

reforma e ampliação da Câmara 
Municipal de Parnamirim não 
teve a adesão esperada. Cerca de 
20 pessoas apenas compareceram 
à frente do Legislativo Municipal 
para criticar o gasto de R$ 2,2 
milhões com o serviço.

FIM DO RECESSO
A Câmara Municipal de Natal 

Criado com o objetivo de ser uma frente suprapar-
tidária de oposição ao governo Jair Bolsonaro, o 
movimento “Direitos Já, Fórum da Democracia” 

instalou ontem um conselho político com representan-
tes de 14 partidos. O coletivo, que é coordenado pelo 
sociólogo Fernando Guimarães, vai elaborar manifes-
tos e promover atos de protesto contra ações do governo 
que, segundo eles, atentem contra “a democracia e os 
direitos fundamentais”. A reunião de ontem teve um 
caráter “ecumênico” e reuniu antigos adversários polí-
ticos, com espectro variando do Novo ao PT.

Frente suprapartidária

volta aos trabalhos na próxima 
terça-feira (18), às 15h. Na ocasião, o 
prefeito Álvaro Dias fará a leitura da 
mensagem anual.

ANTIPETISTA. E SÓ
O deputado federal Fábio 

Faria (PSD-RN) reapareceu no Rio 
Grande do Norte, um ano depois de 
ser empossado para o seu quarto 
mandato na Câmara dos Deputados. 
Nas entrevistas que tem dado, o 
parlamentar tem apresentado como 
discurso único o fato de ser “anti-PT”. 
Isso basta?

QUE DESELEGANTE
Aliás, em entrevista a uma 

rádio na segunda-feira, Fábio Faria 
foi extremamente deselegante ao 
criticar os três senadores do Rio 
Grande do Norte e até seus colegas 
de Câmara dos Deputados. Último 
da sua coligação a ser eleito deputado 
em 2018, o filho do ex-governador 
Robinson Faria ainda ousou duvidar 

de uma possível reeleição do senador 
Styvenson Valentim (Podemos), que 
foi o mais votado dois anos atrás.

CARNAVAL
A Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH) anunciou 
que Natal é o terceiro destino mais 
procurado por quem quer curtir 
o carnaval no Nordeste. A rede 
hoteleira espera uma ocupação perto 
de 90% no período.

CHEGA HOJE?
O Governo do Estado trabalha 

nos últimos ajustes da reforma da 
Previdência estadual. O projeto pode 
chegar na Assembleia Legislativa 
nesta quarta-feira (12).

HORA ERRADA
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) travou o trânsito na BR-101 
na manhã de ontem, ao fazer uma 
blitz às 6h da manhã. Hora mais 
inoportuna, impossível.
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, deve receber da sua equipe 
até a semana que vem possíveis 
propostas de reforma da Previdên-
cia Municipal. As sugestões estão 
sendo elaboradas pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públi-
cos Municipais (NatalPrev) e por 
membros da Procuradoria-Geral 
do Município e da Secretaria de 
Administração.

O Município tem até 31 de ju-
lho deste ano para se adequar à re-
forma da Previdência geral, que foi 
promulgada no fim do ano passado 
pelo Congresso Nacional. A Emen-
da Constitucional nº 103 estabelece 
que estados e municípios com regi-
me previdenciário próprio devem 

atualizar itens como alíquota de 
contribuição, regras de cálculo dos 
benefícios e idade mínima para 
aposentadoria. A regra é para que 
todos sigam o mesmo modelo apro-
vado para o INSS.

O Governo do Estado discute 
com os servidores a minuta de uma 
proposta que deverá ser encami-
nhada para análise da Assembleia 
Legislativa nos próximos dias. En-
tre as prefeituras potiguares, 38 
delas têm previdência própria – in-
cluindo Natal – e, por isso, também 
precisarão fazer os ajustes.

O presidente do NatalPrev, 
Thiago Marreiros, explica que um 
grupo de trabalho foi formado no 
âmbito municipal para discutir a re-

forma. Ele ressaltou que a adequa-
ção do Município à Emenda Consti-
tucional 103 é obrigatória e que os 
membros dessa equipe técnica vão 
apresentar a Álvaro Dias algumas 
alternativas para o assunto.

Segundo Marreiros, o prefeito 
vai decidir se manda uma proposta 
de reforma da Previdência para a 
Câmara Municipal ou se aguarda 
a aprovação, no Congresso, de uma 
emenda constitucional que inclua 
automaticamente os municípios na 
reforma geral sem a necessidade 
de legislação específica local. É a 
chamada “PEC paralela”, que ain-
da está tramitando no Senado.

Como os ajustes terão de acon-
tecer até 31 de julho, a expectativa 

é que o prefeito realmente envie a 
reforma para apreciação dos vere-
adores. O prefeito pode tratar do 
assunto já na próxima terça-feira 
(18), quando ele deverá comparecer 
à Câmara para a tradicional leitu-
ra da mensagem anual.

Atualmente, o contracheque dos 
servidores da Prefeitura do Natal 
vem com um desconto de 11% para 
o NatalPrev, independentemente 
da renda. Com a reforma, essa taxa 
deverá subir para 14% ou para um 
modelo de alíquotas progressivas. 
No regime geral, as novas alíquotas 
variam de 7,5% a 22%. No Estado, a 
expectativa é que o projeto enviado 
pela governadora Fátima Bezerra te-
nha taxas variando de 12% a 18,5%. Presidente do NatalPrev, Thiago Marreiros

Prefeitura do Natal também analisa fazer 
reforma da Previdência para reduzir déficit
Município tem até 31 de julho para se adequar à reforma da Previdência geral, que foi promulgada no fim do ano passado 
pelo Congresso. Prefeito Álvaro Dias vai receber propostas até semana que vem, mas pode optar por aguardar PEC paralela

Regime próprio

José Aldenir / Agora RN

5.537 153 R$ 15 miR$ 195.515.479,92 R$ 494.516.283,35
DESTAQUES

é o número de aposentados e 
pensionistas do regime próprio de 
Previdência Municipal

é o número de aposentados e 
pensionistas ligados apenas ao 
Funcapre

foi a média mensal de aporte 
financeiro que o Tesouro Municipal 
fez para o Funfipre em 2019

foi o aporte que
o Tesouro Municipal fez 
para cobrir o déficit financeiro 
do Funfipre em 2019

era o saldo financeiro do Funcapre 
em 31 de dezembro de 2019

NatalPrev estuda como se adequar às regras trazidas pela reforma da Previdência

Funfipre registrou déficit de mais de R$ 195 milhões no ano passado
José Aldenir / Agora RN

 Em Natal, o regime previden-
ciário funciona segundo o modelo 
de “segregação de massas”, com 
dois fundos. Isso significa que 
quem ingressou no serviço públi-
co municipal até 2002 está ligado 
ao Fundo Financeiro de Previ-
dência (Funfipre). Já quem foi 
contratado de 2002 para cá está 
segurado pelo Fundo Capitaliza-
do de Previdência (Funcapre).

O Funcapre é superavitário. 
Ou seja, arrecada mais do que 
o que gasta com benefícios. De 
acordo com o NatalPrev, o saldo 
do patrimônio líquido desse fun-
do era, em 31 de dezembro de 
2019, de R$ 494,5 milhões.

O recurso, que segue guarda-
do, é fruto das contribuições dos 
servidores e da própria Prefeitu-
ra, que renderam a uma taxa de 
12,22% no ano passado. A verba 
servirá para pagar aposentado-
rias e pensões no futuro.

No outro fundo, o Funfipre, 
há déficit. Todos os meses, a Pre-
feitura do Natal precisa aplicar 
uma média de R$ 15 milhões pa-
ra cobrir a diferença entre o que 
foi arrecadado e o que precisa 

ser pago de benefícios previden-
ciários. Em todo o ano de 2019, 
foram R$ 195,5 milhões extraí-
dos do Tesouro Municipal para 
cobrir o déficit financeiro desse 
fundo.

De acordo com o NatalPrev, 
no ano passado, foram aposen-
tados 412 servidores, o que fez 
com que o regime próprio de 
Previdência de Natal encerrasse 
2019 com 4.417 aposentados e 
1.120 pensionistas, consideran-
do os dois fundos. O universo 
total de segurados é de mais de 
17,6 mil servidores públicos.

Para conter este déficit, o 
presidente do órgão defende in-
tervenções. “A gente se aposenta 
cada vez mais. A expectativa de 
vida vem aumentando. O brasi-
leiro passa mais tempo na inati-
vidade do que antes. A tendên-
cia, então, é esse abismo crescer”, 
afirmou Thiago Marreiros nesta 
terça-feira (11), em entrevista ao 
programa Manhã Agora, da Rá-
dio Agora FM (97,9).

Além do aumento de alíquo-
tas, o presidente do NatalPrev 
sugere mudança no ano de segre-

gação da massa dos servidores. 
A ideia de Thiago Marreiros é 
incluir no Funcapre também os 
funcionários que foram contra-
tados entre 2000 e 2002. Para 
isso, ele diz que é necessário que 
o Funcapre tenha mais dois anos 
de superávit – o que é provável 
que aconteça.

Ele rechaça, porém, a possi-
bilidade de aumentar a taxação 

sobre os inativos, algo que já foi 
anunciado pelo Governo do Es-
tado na proposta de reforma da 
Previdência geral. Hoje, em Na-
tal, estão isentos de contribuição 
previdenciária os aposentados e 
pensionistas que recebem abaixo 
do teto (R$ 6.101,05).

“Por ora, o prefeito Álvaro 
Dias, até por ter um olhar res-
ponsável com o funcionalismo, 
pediu para que isso fosse deixado 
o mais afastado possível”, anteci-
pou Thiago Marreiros.

Segundo o presidente do 
NatalPrev, o prazo limite para 
aprovar os ajustes na Previdên-
cia Municipal (31 de julho) “não 
assusta” à gestão municipal. Ele 
disse acreditar que, se o prefeito 
Álvaro Dias decidir enviar uma 
proposta para a Câmara Muni-
cipal, os vereadores aprovarão o 
projeto em tempo hábil.

“Entendo que a Câmara 
vai ser responsável de analisar 
eventual projeto de reforma que 
seja apresentado em tempo há-
bil, para cumprir as normas. Não 
faz sentido não ser dessa forma”, 
finalizou.

Por ora, o prefeito Álvaro 
Dias, até por ter um olhar 
responsável com o
funcionalismo, pediu para
que isso fosse deixado o
mais afastado possível”

Thiago Marreiros
presidente do NatalPrev, sobre 
aumento na taxação de inativos

“



A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte vai realizar 
na próxima quinta-feira (13), a 
partir das 14h, uma audiência 
pública para discutir a reforma da 
Previdência Estadual. O encontro 
é uma iniciativa do deputado esta-
dual Sandro Pimentel (PSOL).

Segundo o parlamentar, o 
tema não deve ser discutido às 
pressas. “É nocivo ao processo de-
mocrático que uma mudança tão 
importante e estrutural quanto 
essa seja feita às pressas e sem o 
tempo necessário para a discus-
são”, afirma o deputado. Sandro 
diz esperar reunir na audiência 
pública “os principais interessa-
dos” no assunto: os servidores 
públicos estaduais.

A expectativa é que a proposta 
de reforma da Previdência Estadu-
al chegue à Assembleia Legislativa 
nesta semana. O secretário-chefe 
do Gabinete Civil, Raimundo Alves 
Júnior, afirmou ontem ao Agora 
RN que isso pode acontecer ainda 
nesta quarta-feira (12).

Segundo o governo estadual, 
a reforma da Previdência é neces-

sária para que o Estado se ade-
que às novas regras trazidas pela 
Emenda Constitucional nº 103. 
A equipe econômica avalia que 
esse ajuste deve acontecer até, 
no máximo, 31 de julho, sob pena 
de o Estado perder o Certificado 
de Regularidade Previdenciária 
(CRP), o que travaria o envio pa-
ra o RN de recursos federais.

Na última segunda-feira (10), 
o Fórum dos Servidores se reuniu 

e definiu que não vai mais inte-
grar a mesa de negociação com o 
governo por não concordar com as 
propostas apresentadas.

Para acompanhar a audiência 
pública proposta por Sandro Pi-
mentel na próxima quinta-feira, 
os servidores devem apresentar 
documento de identidade. Os ho-
mens devem estar usando calça 
comprida para entrar na Assem-
bleia Legislativa.
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O novo ministro do Desen-
volvimento Regional, o potiguar 
Rogério Marinho, tomou posse na 
tarde desta terça-feira (11), em 
concorrida cerimônia no Palácio 
do Planalto, em Brasília. Além do 
presidente Jair Bolsonaro e diver-
sos ministros, a posse também foi 
acompanhada pelos presidentes 
do Senado, Davi Alcolumbre; da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia; e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Dias Toffoli.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra; o sena-
dor Jean Paul Prates (PT-RN); e o 
presidente da Assembleia Legisla-
tiva potiguar, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), também estive-
ram entre os presentes.

Após a solenidade, Marinho 
disse que uma das prioridades 
será retomar o processo de refor-
mulação do programa Minha Casa 
Minha Vida, principal política ha-

bitacional do governo federal.
“Esse é um momento de bus-

carmos, primeiro, o que já foi tra-
tado pelo ministro anterior, pelos 
diversos órgãos do governo que 
têm afinidade com a área, conti-
nuarmos esse processo de consulta 
junto à sociedade civil, principal-
mente o setor de construção civil, 
que emprega de forma intensiva 
e é um setor importante e estraté-
gico, e submetermos as possibili-
dades ao presidente da República 
para termos uma definição, espero 
que isso seja o mais breve possível”, 
afirmou.

Uma das propostas que esta-
vam em estudo pelo governo é a 
possibilidade dar ao beneficiário do 
programa mais liberdade para de-
finir como será o imóvel. No atual 
formato, quem é contemplado, em 
qualquer das faixas do programa, 
recebe a casa pronta da construto-
ra. Com o novo programa, que de-

ve mudar de nome, o beneficiário 
receberá um voucher (documento 
fornecido para comprovar um pa-
gamento ou comprovante que dá 
direito a um produto) para definir 
como a obra será tocada, o que 
inclui a escolha do engenheiro e a 

própria arquitetura do imóvel.
Ex-deputado federal pelo Rio 

Grande do Norte, Marinho é filiado 
ao PSDB e foi um dos principais ar-
ticuladores do governo na aprova-
ção da reforma da Previdência, no 
ano passado, quando era secretário 

especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia. A pasta 
que ele passa a comandar a partir 
de agora atua em áreas como ha-
bitação popular, de infraestrutura 
urbana e segurança hídrica.

“Esse momento é o de conhecer 
todo o acervo de obras e de ações 
que o ministério detém. É uma 
agenda extremamente ampla. Es-
tamos falando desde a questão da 
mobilidade urbana, até a seguran-
ça hídrica, em especial questão da 
transposição do Rio São Francisco 
e outras obras igualmente impor-
tantes”, disse Rogério Marinho 
sobre os desafios à frente da pasta.

Marinho substituiu o engenhei-
ro da computação Gustavo Canuto, 
que é o novo diretor-presidente da 
Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência (Dataprev), 
estatal que fornece soluções de tec-
nologia para o Instituto Nacional 
da Seguridade Social (INSS).

Rogério Marinho assina termo de posse como ministro do Desenvolvimento Regional

Deputado considera “nocivo” que discussão sobre o tema aconteça de forma apressada

Rogério toma posse e diz que prioridade 
é reformular “Minha Casa Minha Vida”
Uma das propostas que estavam em estudo pelo governo é a possibilidade dar ao beneficiário do programa mais
liberdade para definir como será o imóvel. No atual formato, quem é contemplado recebe a casa pronta da construtora

Novo ministro

Marcos Corrêa / Presidência da República

João Gilberto / ALRN

Sandro Pimentel promove evento 
para debater reforma da Previdência

Audiência pública

Governadores cobram pressa 
na aprovação do novo Fundeb

Educação

O Fórum dos Governado-
res do Brasil acatou por una-
nimidade, nesta terça-feira 
(11), a carta apresentada pela 
governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, que so-
licita a aprovação rápida pelo 
Congresso Nacional da propos-
ta que cria novo Fundeb, o fun-
do de manutenção da educação 
básica do País.

O Fundeb que está em vi-
gor tem validade até junho des-
te ano. Após este prazo, se não 
for aprovado o novo Fundeb, a 
educação básica, que atende 40 
milhões de brasileiros, ficará 
sem sua principal fonte de fi-
nanciamento.

Atualmente, o Fundeb 
equivale, segundo o Ministério 
da Educação (MEC), a 63% de 
tudo que é investido nas esco-
las públicas do Brasil.

Os governadores solicitam 
agilidade da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal 
na aprovação da PEC 15/15 
que é considerada, entre ou-
tras três em tramitação, a que 

melhor atende às necessidades. 
Relatada pela deputada federal 
Dorinha Seabra (DEM-TO), a 
PEC 15/15 torna o Fundeb uma 
política de Estado permanente, 
amplia a participação da União 
no financiamento da educação 
básica e revisa a metodologia da 
distribuição de recursos da com-
plementação pelo Governo Fe-
deral aos estados e municípios.

Desde 2010, o governo fede-
ral contribui com apenas 10% do 
valor do Fundeb. Segundo a pro-
posta, a contribuição passaria a 
ser de 15% até 2021, com acrés-
cimos anuais de 2,5 pontos per-
centuais, até chegar a 40% em 
2031. O impacto orçamentário 
total seria de R$ 279,8 bilhões.

O Fundeb é composto por re-
cursos arrecadados por estados 
e municípios e da complementa-
ção feita pela União. O dinhei-
ro é usado para pagamento do 
salário dos professores e para 
ações de manutenção e desen-
volvimento do ensino, como 
obras e aquisição de equipa-
mentos.
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O deputado federal Fábio Faria 
(PSD-RN) afirmou que a bancada 
do Rio Grande do Norte no Senado 
“é um desastre”. Segundo o parla-
mentar, os três senadores potigua-
res são “fracos”. Ele não quis dizer 
qual seria o pior, mas teceu críticas 
especialmente a Styvenson Valen-
tim (Podemos-RN).

“Eu acho o nosso Senado um 
desastre. Os três são senadores 
fracos. São senadores que não têm 
se destacado politicamente. Qual 
é o grande trabalho do Senado do 
Rio Grande do Norte?”, criticou 
Fábio, em entrevista na segunda-
-feira (10) a uma rádio de Natal.

O senador do Rio Grande do 
Norte mais votado nas últimas 
eleições, Styvenson Valentim, foi 
o que recebeu mais críticas de 
Fábio Faria. O deputado, que está 
em seu quarto mandato na Câma-
ra, disse duvidar que Styvenson, 
capitão da reserva da Polícia Mili-
tar e ex-coordenador da Operação 
Lei Seca no RN, seja eleito para 
um novo mandato no futuro.

“Eu acho que Styvenson teve 
sorte no momento político. Esta-
va no lugar certo, na hora certa 
e fez uma campanha certa. Mas 

eu acho que, esse, o cavalo passou 
selado. Não acho que vai passar 
de novo. E, se passar, não muda 
em nada, se for senador de novo”, 
declarou Fábio.

O filho do ex-governador Ro-
binson Faria teceu críticas, tam-
bém, à bancada potiguar na Câ-
mara dos Deputados. Ele cobrou 
publicamente a deputada federal 
Natália Bonavides (PT-RN).

“O que Natália fez? Entrou 
na PGR (Procuradoria-Geral da 

República) pedindo que Bolsona-
ro desbloqueasse ela no Twitter. 
Nada contra ela. Gosto dela, ela 
é simpática. Mas a governadora 
(Fátima Bezerra) é do partido 
dela, o PT, e ela precisa liberar 
recursos para o Estado”, afirmou.

Ainda de acordo com Fábio Fa-
ria, “tem muito caroneiro” entre 
os congressistas do Rio Grande 
do Norte. “Mas hoje em dia todo 
mundo vê tudo. Toda máscara 
cai”, finalizou.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse nesta 
terça-fera (11) que a divulgação 
do resultado do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) este ano 
foi alvo do que chamou de “chuva 
de fake news”. Convidado pela Co-
missão de Educação para explicar 
o problema ocorrido com as provas, 
o ministro justificou por que não se 
pronunciou pessoalmente depois 
de identificado o problema. Wein-
traub disse que “em respeito à Jus-
tiça, que estava avaliando o que 
houve”, preferiu ficar em silêncio 
sobre a correção do Enem.

Aos senadores, o ministro da 
Educação disse que o erro se deu 
na gráfica na hora da impressão. 
Para ele, o mesmo problema pode 
ter acontecido em outras edições 
do Enem sem que ninguém ficas-
se sabendo. “Não dá pra afirmar 
[sobre ter acontecido o mesmo er-
ro no passado] nem que sim, nem 
que não, mas esse tipo de processo 

pode ter acontecido no passado”, 
colocou.

Segundo o ministro, ao inte-
ragir com internautas logo após a 
divulgação do resultado do Exame, 
ele mesmo percebeu que havia uma 

inconsistência no segundo dia de 
prova e alertou o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). Os 
erros, ressaltou o ministro, foram 
corrigidos antes da abertura das 
inscrições do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). Weintraub afir-
mou que todos os gabaritos dos 
mais de 5 milhões de inscritos fo-
ram checados e rechecados várias 
vezes utilizando os quatro gabaritos 
existentes e que, por isso, nenhum 
estudante foi prejudicado.

De acordo com o ministro, 5,1 
mil estudantes – excluindo os trei-
neiros – foram atingidos.

“Estatisticamente, o impacto foi 
irrelevante. Mesmo assim, o MEC 
entrou com um processo adminis-
trativo contra a gráfica”, registrou.

Abraham Weintraub acrescen-
tou que já foi aberto novo processo 
de licitação para a contratação de 
uma nova gráfica para a realização 
do exame de 2020.

Deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) e senador Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Ministro foi à Comissão de Educação

Fábio Faria chama Styvenson de 
“fraco” e diz duvidar de reeleição

No Senado, Weintraub afirma que 
Enem recebeu “chuva de fake news”

Segundo o parlamentar, os três senadores potiguares são “fracos”. Ele não 
quis dizer qual seria o pior, mas teceu críticas especialmente a Styvenson

Crítica

Depoimento

José Aldenir / Agora RN | Roque de Sá / Agência Senado

Geraldo Magela / Agência Senado

Serviço de emergência da 
Unimed recebe nota máxima

Avaliação

SOS Unimed foi bem avaliado

Unimed / Divulgação
O atendimento pré-hospita-

lar do SOS Unimed, na gestão 
da Medilar, recebeu classifica-
ção alta pelos beneficiários do 
plano, em pontuação de 0 a 5.

A apresentação pessoal da 
equipe foi destacada com nota 
máxima por 93% dos entrevis-
tados. Limpeza e a organização 
da ambulância  vieram em se-
guida, com 86,3%  de notas  “5”. 
E a qualidade do atendimento 
prestado pelo médico fez com 
que 84,4% dos pacientes elo-
giassem o serviço.

Dentro dos parâmetros do 
“Net Promoter Score”, em uma 
escala de 0 a 10 que avalia se 
o usuário indicaria o serviço a 
outra pessoa ou familiar, o SOS 
Unimed alcançou  72,5%, muito 
próximo da  “Zona de Excelên-
cia”, que  é de 75%.

“Buscamos sempre oferecer 
ao paciente o melhor dentro 
do menor tempo possível. Isso, 

entendemos, é resolutividade e 
eficiência em saúde”, destacou 
André Pinto, médico coordena-
dor do SOS Unimed em Natal.

O SOS Unimed atende 24 
horas por dia e é composto por 
UTIs móveis (se necessário) pa-
ra assistência em casa, no traba-
lho, escola ou em qualquer outro 
lugar, em caso de acidentes pes-
soais e casos mais complexos.
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O deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) 
pede pressão da opinião pública para a Câ-
mara votar e aprovar sua PEC dos Pendu-

ricalhos, que acaba privilégios no serviço público 
como os auxílios creche, paletó, mudança, livro, 
saúde, jornais e alimentação. Ele protestou contra 
o fato de a elite do serviço público (procuradores, 
auditores etc) receber entre R$1.200 a R$2.500 a 
título de “auxílio-creche” enquanto apenas 32% 
das crianças, a maioria muito pobre, têm acesso 
a creche.  Colegas do deputado paraibano já o 

abordaram reclamando da sua pregação contra 
os privilégios. Acham que é “ataque ao Legislati-
vo”. O Senado não vota projeto de Cunha Lima, 
aprovado na Câmara, que extingue carro oficial. É 
que todo senador tem direito a essa mordomia. 
A estatal de energia CEB, de Brasília, quebrada e 
devendo R$1,2 bilhão, firmou acordos que a obri-
gam há anos a pagar “auxílio-babá”. Pedro Cunha 
Lima concluiu que o meio onde vive merece a re-
putação conquistada: “Político tem rejeição por-
que tem que ter mesmo”.

PEC que acaba ‘penduricalhos’ dormita na Câmara

QUE DÁ, DÁ
O tributarista Eliézer 

Marins disse que a proposta 
de Jair Bolsonaro de zerar 
o ICMS dos combustíveis 
“é possível, mas não é nada 
simples”. Para ele, não basta 
um decreto, é preciso lei 
aprovada no Congresso.

NADA PESSOAL
O presidente Jair 

Bolsonaro gosta dos seus 
ministros, mas alguns o 
preocupam, como Osmar 
Terra (Cidadania). Nada 
pessoal. É que a toda hora 
parlamentares reclamam 
de falta de “prestígio” no 
ministério.

INDÚSTRIA DE MULTAS S/A
Um morador de Brasília 

foi multado por trafegar 
a 600km/h e um outro a 
700km/h. O DER-DF verifica 
“se” houve engano. E teve 
o brasiliense multado em 

PODER SEM PUDOR

UM BURRO NA PLATÉIA
Contam na Bahia que foi animada a eleição para 

presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da 
Lapa, em janeiro de 2001. Indicado pelo prefeito, 
o vereador Valdivino Borges fazia seu discurso 
quando alguém o interrompeu para se referir à sua 
condição de semi-analfabeto: “Sai daí, seu burro!” 
Valdivino olhou para o agressor e respondeu na 
lata: “Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, e 
você, que não é, está aí me dando coice!...

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Não houve fraude, não 
houve furto de prova, 
vazamento”

Abraham Weintraub
Ministro da Educação atribuindo 
erros no Enem a fake news

“

Andre Coelho/Bloomberg

Belém, sem nunca ter ido ao 
Pará, por circular sem cinto de 
segurança... numa moto. Terão de 
pagar o assalto para recorrer.

RANDOLSONARO
O senador Randolfe Rodrigues 

(Psol-AP) é oposição ao 
governo, mas aprovou a ideia 
de Bolsonaro cortar impostos 
e propôs zerar PIS/Cofins 
sobre combustíveis. Com o 
fim do Bolsodoria, nasce o 
Randolsonaro?

CAROÇO NO ANGU
Depois de confirmar que 

as vozes no áudio da portaria 
do condomínio de Bolsonaro 
não são do presidente e nem 
do porteiro que disse ter 
falado com “seu Jair”, a polícia 
investiga agora se o áudio é 
verdadeiro.

ALÔ, CORREGEDOR
A Justiça do Trabalho de 

Sergipe colocou em leilão uma 
fábrica de cimento e de outros 
bens de empresa de valor 
dez mil vezes maiores que os 
bens penhorados. Não é só 
justiçamento, tem coisa aí. Não 
admira que tantos já defendam 
o fim da Justiça do Trabalho.

‘Impulsionamento ilegal’ virou fake news na CPI
Hans River, um homem negro, cabelos “black power”, parecia vestido do modelito certo para 

que políticos do PT reforçassem o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro com notícias falsas ou 
“impulsionamento” ilegal de mensagens. Mas na CPMI das Fake News Hans virou “tiro pela culatra”. 
Ele disse que não trabalhou para Bolsonaro e sim para os então candidatos Fernando Haddad (PT) e 
Henrique Meirelles (MDB).

PRESENTE DE GREGO
O depoimento de Hans River 

representou um presente para os 
opositores do PT, no dia em que o partido 
de Lula completou 40 anos.

DENÚNCIA FAKE
River deixou mal até os que denunciaram o 

suposto impulsionamento ilegal de Bolsonaro, 
já negado pelo Whatsapp.

DOMINOU
Após a sessão, os assuntos “CPMI” e “Hans 

River” se transformaram no 1º e 5º trending 
topics, os assuntos mais comentados do 
Twitter.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Rio Grande do Norte de 2020 fi-
cará 6,9% abaixo dos valores regis-
trados no período pré-crise econô-
mica em todo o Brasil – entre 2014 
e 2016 –, segundo estudo feito pela 
Tendências Consultoria Integrada, 
de São Paulo.

Ainda em 2020, de acordo com 
o estudo, o Rio Grande do Norte 
será o único a apresentar queda na 
produção ao se comparar com as 
demais unidades da federação. O 
resultado reflete a grave situação 
fiscal dos Estado. Com despesas 
de pessoal elevadas e arrecadação 
fiscal ainda baixa, gerando cortes 
no setor de investimento.

Entre 2014 e 2016, o PIB na-
cional encolheu 6,7% enquanto que 
entre 2017 e 2018 a taxa média 
de crescimento foi de 1,3%. Para a 
consultoria, o Nordeste deve conti-
nuar sendo a região mais atrasada 
no processo de recuperação econô-
mica em 2020, com crescimento 
esperado de 1,9% para o PIB Total.

Este ano promete ser um pe-
ríodo de transição para os estados 
nordestinos, diz o estudo. De um 
lado, a retomada da atividade eco-
nômica vem sendo mais desfavo-
rável do que na média do Brasil, 
por conta do peso relativamente 
modesto de setores mais sensíveis 
ao ciclo, e, de outro, a carência de 
grandes projetos de investimentos 
previstos para entrar em operação 
no curto prazo.

A consultoria menciona que o 
PIB Agropecuário deve apresentar 
forte avanço em 2020, em virtude 
da reduzida base de comparação 
de 2019 — quando houve ressaca 

da agropecuária, após dois anos de 
fortes desempenhos. A soja, prin-
cipal produto da produção agrope-
cuária da região, deve contar com 
elevação de 10,3% em 2020.

“Fortemente dependente do 
investimento público e das trans-
ferências governamentais, o Nor-
deste deve levar mais tempo para 
se recuperar da crise econômica 
do biênio 2015-16. Considerando 
os estados da região Sergipe e Rio 
Grande do Norte estarão longe de 
superar o nível de atividade econô-
mica anterior à recessão, em 2020”, 
detalha a consultoria.

Segundo Aldemir Freire, se-
cretário estadual de Planejamento 
e Finanças (Seplan), o resultado 
apresentado pela consultoria pau-
lista é uma “insanidade”. “Tem 
uma consultoria nacional que pre-
viu crescimento negativo do PIB do 
RN em 2020. Essa é uma grande 
insanidade. Probabilidade do cres-
cimento do PIB do RN ser negativa 
esse ano é zero (salvo se a econo-
mia brasileira também cair e eu 
não considero essa possibilidade)”, 
escreveu ele nesta terça-feira (11), 
no perfil pessoal no Twitter.

Ainda de acordo com ele, o 
resultado negativo do PIB foi re-
gistrado quando a economia bra-
sileira também teve crescimento 
negativo, entre os nãos de 2014 e 
2016. Segundo ele, a economia po-
tiguar apresentará saldo positivo 
em 2020, contrariando o prognós-
tico do estudo. “Economia do Rio 
Grande do Norte crescerá entre 
1,5% e 2% em 2020, dependendo 
do desemprenho da economia bra-
sileira”, encerra.

Aldemir Freire, Secretário Estadual de Planejamento: “É uma grande insanidade”

Levantamento prevê redução 
do PIB do RN em 2020; Seplan 
rebate números apresentados

Finanças
José Aldenir / Agora RN

Estudo da consultoria de São Paulo diz que RN 
será o único com redução no PIB em 2020
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O Grupo de Comunicação Ago-
ra RN promove nesta quarta-feira 
(12), das 14h às 18h30, o Seminário 
Internacional Agora Natal. O even-
to traz para a capital potiguar im-
portantes nomes da arquitetura e 
urbanismo do Brasil e de Portugal. 
O objetivo é promover o debate e 
gerar sugestões para modernizar a 
Revisão do Plano Diretor de Natal.

A conferência internacional vai 
acontecer no auditório do Hotel 
Escola Barreira Roxa, na Via Cos-
teira, e também teve a organização 
do escritório de arquitetura Pypa 
Urbanismo. O evento será trans-
mitido pela Rádio Agora FM (97,9).

O assunto suscita atenção do 
público potiguar. Os ingressos pa-
ra a conferência se esgotaram dias 
antes do início do evento. Ao todo, o 
público que irá prestigiar as pales-
tras será de 250 pessoas.

“O urbanismo existe para 
melhorar a vida das pessoas nas 
cidades. Com essas boas práticas, 
nós poderemos nos inspirar e adap-
tá-las para a realidade de Natal, 
e assim desenvolver uma cidade 
mais sustentável do ponto de vida 
social, ambiental e econômico. Na-
tal é uma cidade com clara vocação 
turística”, diz a arquiteta Sophia 
Motta, uma das organizadoras do 
evento.

O Seminário Internacional 
Agora Natal terá nomes relevantes 

para a discussão de boas práticas 
de urbanismo. Entre eles, está o 
arquiteto Gustavo Rocha, Supe-
rintendente de Infraestrutura do 
Porto Digital do Recife, que vai 
trazer a palestra “Urbanismo e 
tecnologia, o caso do Porto Digital 
do Recife”.

A região no entorno do terminal 
portuário de Recife era, até a déca-
da de 2000, conhecida pela degra-
dação e pouca importância para a 
economia local, mas foi requalifica-
da de forma acelerada em termos 
urbanísticos, imobiliários e de re-
cuperação do patrimônio histórico.

A segunda palestrante será 
Maria Cristina Trovão Santana, 
arquiteta e urbanista, Coordena-
dora de Uso do Solo do Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Curitiba (IPPUC). Ela vai 
apresentar o tema “Urbanismo e 
Mobilidade – Curitiba e os eixo de 
Mobilidade”.

A última palestra será do ar-
quiteto português Manuel Salga-
do, que atualmente presidente da 
Sociedade de Reabilitação Urbana 
de Lisboa (SRU). O profissional vai 
trazer as soluções promovidas para 
o Rio Tejo, na capital portuguesa, 
que foram responsáveis por melho-
rias urbanísticas do rio e que, nos 
últimos anos, vem atraindo cada 
vez mais moradores e turistas. “Vou 
mostrar o que foi feito em Lisboa. E 

que contribuições poderão ser feitas 
para a Revisão do Plano Diretor de 
Natal”, disse o português.

Ele avalia que a requalificação 
das áreas marginais ao Rio Tejo po-
de ajudar na confecção de projetos 
para a melhoria urbana dos bair-
ros natalenses que ladeiam o Rio 
Potengi. “Penso que Lisboa mudou 
muito bastante nestes últimos 12 
anos. O fio condutor desta mudan-
ça foi a mudança no Plano Diretor. 
É essa a experiência que me propo-
nho a relatar”, encerra.

O evento também terá o patro-
cínio da Federação do Comércio do 
Rio Grande do Norte (Fecomércio), 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (ABIH), Hotéis Aram, 
Bello Mare Hotel e Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte.

Objetivo do evento é a de promover o debate e gerar sugestões para modernizar a Revisão do Plano Diretor de Natal

Seminário Internacional Agora 
Natal discute boas práticas de 
urbanismo para a capital potiguar
Promovido pelo Grupo de Comunicação Agora RN, a conferência vai trazer 
nomes importantes da arquitetura e do urbanismo do Brasil e de Portugal

Palestras
José Aldenir / Agora RN

Onde? Hotel Barreira Roxa

Quando? Dia 12, das 14h às 18h30

Realização: Agora RN

Organização: Pypa Urbanisno

Patrocínio: Fecomercio, ABIH, Ho-

téis Aram, Bello Mare Hotel e Fiern

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
AGORA NATAL

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, 73.471989/0186-47, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação com 
prazo de validade até 29/01/2026 para serviços de assistência social sem alojamento e outras atividades 
de ensino não especificadas anteriormente, localizada à Av. Antonio Severiano da Câmara 2250, Km 102 
BR 406. João Câmara/ RN 59550-000

Amadeu Venâncio Dantas Neto
Gestor da Unidade DN-128

A Primeira Câmara do Tribu-
nal de Contas do Rio Grande do 
Norte (TCE) determinou a sus-
pensão de um pregão eletrônico 
da Secretaria de Obras Públicas e 
Infraestrutura de Natal. Com or-
çamento total de R$ 38,8 milhões, 
o objetivo do processo é o registro 
de preço para contratação futura 
de empresa para modernização e 
implantação de novos pontos de 
iluminação na cidade.

Segundo o voto do relator, con-
selheiro Carlos Thompson Costa 
Fernandes, cujos termos foram 
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da Primeira Câmara na sessão do 
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dade pregão, escolhida pelo gestor 
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objeto da licitação, que é de servi-
ços de engenharia, tendo em vista 
o Decreto Municipal 11.178/2017, 
que regulamenta o tema no muni-
cípio de Natal.

“Os serviços de engenharia não 
podem ser licitados na modalidade 
pregão no âmbito da Administra-
ção Pública natalense”, aponta o 
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Normalmente, as obras de en-
genharia são contratadas em licita-
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licitação, o que também torna invi-
ável o prosseguimento do certame.
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co deve ser comprovada em até 10 
dias úteis, contados a partir da ci-
ência da decisão por parte do gestor 
público, sob pena de multa diária e 
pessoal  de R$ 1 mil para o secre-
tário de Obras Públicas de Natal, 
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Tribunal de Contas suspende 
licitação de R$ 38,8 milhões
para iluminação em Natal

Luz

Segundo o TCE, suspensão do pregão eletrônico deve ser comprovada em 10 dias úteis
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A Prefeitura de Parnamirim es-
pera normalizar até o fim de abril a 
realização de cirurgias eletivas na 
Maternidade do Divino Amor. Atu-
almente, 981 pacientes aguardam 
por procedimentos cirúrgicos na 
unidade. Cirurgias mais comple-
xas, como histerectomias (retirada 
de útero), estão suspensas desde o 
ano passado.

De acordo com a secretária 
municipal de Saúde, Terezinha 
Rêgo, os procedimentos mais com-
plexos deixaram de ser realizados 
por causa de uma obra na mater-
nidade. Os serviços, cuja primeira 
etapa deve prosseguir até março, 
vão aumentar o número de leitos 
no local de 68 para 98. Enquanto a 
obra é executada, apenas cirurgias 
simples são feitas.

“Estamos fazendo as cirurgias 
dentro das nossas possibilidades. 
Estamos com uma maternidade 
em reforma. A gente diminuiu 
determinadas cirurgias: as mais 
demoradas. Isso porque, quando 
um paciente fica muitos dias, im-
possibilita a rotatividade do leito”, 
explicou Terezinha, em entrevista 
coletiva nesta terça-feira (11).

Além do aumento no número 
de leitos, a obra na Maternidade do 
Divino Amor prevê a reforma em 

um centro cirúrgico e a preparação 
para instalação de uma Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
para adultos. Essa parte da obra, 
contudo, só vai começar após a con-
clusão da primeira.

Além da obra, a falta de medi-
camentos prejudicou a realização 
das cirurgias em Parnamirim. A 
secretária explicou, porém, que a 
situação já está sendo normalizada 
com a entrega de antibióticos pelas 
empresas que venceram uma lici-
tação realizada em 2019. A entrega 
não aconteceu antes por causa do 
encerramento do exercício finan-
ceiro. “O novo orçamento abriu na 
semana passada”, afirma.

Terezinha Rêgo esclareceu que 
o atendimento na maternidade não 
foi totalmente paralisado. Procedi-
mentos simples, como correção de 
varizes, continuam sendo realiza-
dos. Neste ano, segundo a secretá-
ria, foram 32 cirurgias realizadas. 
Isso sem contar com os partos – que 
foram 2,6 mil no ano passado – e as 
cirurgias emergenciais.

“Quando a mulher chega para 
urgência, a prioridade é dela”, 
aponta a secretária, lembrando 
que a fila de espera é constante-
mente monitorada e que estão 
aguardando agendamento só os 

casos que realmente podem espe-
rar. Ela destacou que 18 pacien-
tes estão entre os casos mais ur-
gentes e que a maternidade está 
se preparando para atendê-los 
ou para transferi-los para outra 
unidade.

A secretária de Saúde regis-
trou, ainda, que a Prefeitura de 
Parnamirim tem convênio com o 
Hospital Regional Deoclécio Mar-
ques Lucena, administrado pelo 
Governo do Estado. O hospital pode 
receber alguns pacientes mais gra-

ves. Para agilizar isso, a secretária 
disse que cedeu alguns servidores 
municipais para o atendimento.

Além disso, Terezinha Rêgo 
afirmou que Parnamirim tem par-
ceria com o Hospital Universitário 
Onofre Lopes, mantido pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), e que a unidade 
pode receber outros casos. Ela re-
gistrou, contudo, que a fila de espe-
ra por lá é de aproximadamente 9 
mil pacientes e pediu que a mesma 
cobrança feita a Parnamirim seja 

feita também ao hospital federal.

MINISTÉRIO PÚBLICO COBRA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

A fila de espera por cirurgias 
em Parnamirim foi denunciada pe-
lo Ministério Público Estadual. O 
órgão, que chegou a protocolar uma 
ação na Justiça sobre o assunto, co-
bra que a Secretaria Municipal de 
Saúde aponte como vai solucionar 
a demora na realização dos proce-
dimentos.

Em dezembro de 2018, quando 
já havia problemas na realização 
dos procedimentos, inclusive os 
mais simples, a Justiça deu 90 dias 
para que o caso fosse solucionado. 
Segundo o Ministério Público, o 
problema foi temporariamente re-
solvido, e a fila de espera voltou a 
crescer no fim de 2019.

“Fica evidente que o prefeito 
de Parnamirim vem descumprin-
do decisão judicial. Desde novem-
bro não realiza regularmente ci-
rurgias eletivas na Maternidade 
Divino Amor, e muitas pessoas 
estão esperando para realizar 
procedimentos como histerecto-
mias, hernioplastias e colecis-
tectomias”, reclama a promotora 
Luciana Maciel de Melo, da 4ª 
Promotoria de Justiça.

A negligência da Prefeitura do 
Natal com as ações públicas de dre-
nagem urbana foi a principal res-
ponsável pelo deslizamento de terra 
de junho de 2014 em Mãe Luiza, 
bairro localizado na Zona Leste da 
capital, segundo o estudo produzido 
pelo grupo de pesquisa Georisco do 
curso de Geografia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). À época, o incidente des-
truiu 30 residências e deixou várias 
pessoas desabrigadas. 

O estudo do grupo de pesquisas 
analisa o desastre, apontando suas 
principais causas e propondo ini-
ciativas para a prevenção de even-
tos semelhantes. O trabalho foi in-
titulado “Desastre Socioambiental 
e Ordenamento Territorial no bair-
ro Mãe Luíza, Natal – Rio Grande 
Do Norte (RN)” e foi publicado na 
revista Territorium, da Associação 
Portuguesa de Riscos, Prevenção e 
Segurança (Riscos) em colaboração 

com outros pesquisadores do grupo 
Georisco, relaciona a situação de 
chuva intensa observada no dia do 
desastre acontecido e as condições 
estruturais do local, como a falta de 
infraestrutura e a ocupação de áre-
as de intensa, declividade e limita-
ções geoambientais por população 
vulnerável.

O estudo aponta que o desastre 
foi ocasionado por um movimento 
de massa, caracterizado como cor-
rida de lama e detritos, que provo-
cou o desabamento de 30 residên-
cias e prejuízos econômicos para 78 
famílias residentes no local.

“A chuva, nesse caso, foi ape-
nas o deflagrador de um problema 
maior. O verdadeiro responsável 
pelo desastre foi a negligência do 
poder público, sobretudo na ques-
tão da drenagem urbana em Mãe 
Luiza, problema antigo da região”, 
explica Lutiane Almeida, professor 
do Departamento de Geografia da 

UFRN e pesquisador do grupo Ge-
orisco. 

Para ele, a chuva que caiu no 
local na data do desastre e nos dias 
anteriores, apesar de volumosa, 
não foi o fator determinante para o 
deslizamento de terra, e sim o uso 

do solo e a gestão do território ina-
dequados para o local.

O estudo é fruto da monografia 
do estudante Pedro Godeiro para o 
curso de graduação em Geografia 
e foi realizado com diferentes eta-
pas. Foram feitos levantamento 

e revisão bibliográfica, entrevista 
com moradores da área atingida, 
pesquisadores e profissionais liga-
dos a Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil (COMDEC), análise 
de documentos de origem pública e 
visita técnica dos pesquisadores ao 
local do deslizamento.

Como conclusão, o estudo faz 
uma análise geral do desastre de 
Mãe Luiza e apresenta diretrizes 
para o fortalecimento de políticas 
públicas e ações ligadas à redução 
de riscos de desastres. A implanta-
ção de sistema de alerta para risco 
de desastres relacionados com 
fenômenos naturais, a indicação 
da necessidade de melhoria estru-
tural e a iniciativa de promover 
atividades educativas, buscando 
esclarecer dúvidas e organizar 
atividades em prol da redução dos 
riscos no local junto à comunida-
de, são alguns exemplos de pontos 
levantados no artigo.

Atualmente, 981 pacientes aguardam cirurgias na Maternidade do Divino Amor

Deslizamento de terra ocorrido em junho de 2014 destruiu 30 residências

Com quase 1 mil pacientes na fila, Divino 
Amor deve retomar as cirurgias em abril

Estudo aponta negligência municipal no desastre de Mãe Luiza

Procedimentos mais complexos deixaram de ser realizados por causa de uma obra na maternidade e também devido à falta 
de medicamentos, principalmente antibióticos; Ministério Público Estadual cobra na Justiça ações para redução da espera

Maternidade em Parnamirim

Desabamento
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Governo do Estado. O hospital pode 
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rida de lama e detritos, que provo-
cou o desabamento de 30 residên-
cias e prejuízos econômicos para 78 
famílias residentes no local.

“A chuva, nesse caso, foi ape-
nas o deflagrador de um problema 
maior. O verdadeiro responsável 
pelo desastre foi a negligência do 
poder público, sobretudo na ques-
tão da drenagem urbana em Mãe 
Luiza, problema antigo da região”, 
explica Lutiane Almeida, professor 
do Departamento de Geografia da 

UFRN e pesquisador do grupo Ge-
orisco. 

Para ele, a chuva que caiu no 
local na data do desastre e nos dias 
anteriores, apesar de volumosa, 
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Defesa Civil (COMDEC), análise 
de documentos de origem pública e 
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O Hospital Monsenhor Walfre-
do Gurgel, em Natal, maior unida-
de pública de saúde do Rio Grande 
do Norte, não tem o Atestado de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). O documento garante 
que o imóvel está legalizado em 
termos de ações de segurança con-
tra incêndio.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu in-
quérito civil público nesta terça-fei-
ra (11) para a apurar a falta de do-
cumentação sobre as condições de 
funcionamento e de manutenção 
das medidas de segurança dentro 
do hospital. Na última quinta-feira 
(6), 104 pacientes estavam interna-
das pelos corredores do hospital.

A promotora Iara Maria Pi-
nheiro de Albuquerque, responsá-

vel pelo inquérito civil, requisitou 
informações do Walfredo Gurgel e 
do Corpo de Bombeiros sobre a fal-
ta do documento.

Segundo o Código Estadual de 
Segurança Contra Incêndio e Pâni-
co (Cesip), criado pela lei estadual 
601/2017, a falta da documentação 
pode incorrer em interdição tempo-
rária, parcial ou total da atividade, 
além de gerar multa.

De acordo com a direção do 
Hospital Walfredo Gurgel, há qua-
se cinco anos se aguarda o deferi-
mento do projeto de manutenção 
e segurança por parte do Corpo de 
Bombeiros. A reportagem do Ago-
ra RN tentou ouvir os Bombeiros 
sobre o assunto, mas não obteve 
sucesso até o fechamento desta re-
portagem. Direção do Hospital Walfredo Gurgel aguarda há cinco anos deferimento do projeto segurança por parte dos Bombeiros no RN

Walfredo Gurgel funciona há cinco anos 
sem atestado de vistoria contra incêndios
Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu inquérito civil público nesta terça-feira (11) para a apurar a falta
de documentação sobre as condições de funcionamento e de manutenção para as medidas de prevenção e de segurança

Negligência
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VITAMINA A
A Organização Mundial da Saúde 

recomenda que, durante a gravidez e 
amamentação, mulheres façam a su-
plementação de vitamina A para evitar 
o risco de anemia, infecções e cegueira 
noturna. A vitamina A ainda é respon-
sável pelo desenvolvimento do coração, 
aparelho circulatório e digestivo do bebê.

COMPLEXO B (B1, B2, B3, B6, B12) E
ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9)

O complexo B é importante para o 
desenvolvimento de novas células. Áci-
do fólico (B9) auxilia a formação do 
tubo neural e previne problemas 
que comprometem o desenvol-
vimento da coluna vertebral, 
cérebro, boca e lábios dos 
bebês. A chance de mulheres 
brasileiras gerarem bebês 
com problemas de malforma-
ção dessas estruturas como 
a anencefalia, por exemplo, 
que á a ausência de cérebro, 
é de 1 para cada 1.000 bebês 
nascidos, em média. Contudo, 
quando a grávida suplementa 
a vitamina B9, o ácido fólico, 
essa incidência cai considera-
velmente. O ácido fólico evita 
até 75% das malformações no 
tubo neural do feto, como anence-
falia2-4.

VITAMINA D
A vitamina D deve ser suplemen-

tada em gestantes que tenham baixa 
dosagem no organismo. Este nutriente, 
em específico, tem papel importante na 
absorção do cálcio na dieta e, certamen-
te, deve ser suplementada por orientação 

médica. Ainda auxilia na redução do 
baixo peso fetal, com menor risco de 
parto prematuro;  adicionalmente, a su-
plementação de vitamina D combinada 
com cálcio poderia reduzir a ocorrência 
de pré-eclâmpsia.

ÔMEGA 3
A dieta materna, antes da concepção, 

é de extrema importância para a saúde 
e desenvolvimento do feto. De acordo 
com a Associação Brasileira de Nutro-

logia, o consumo materno de 
DHA, presente em 

suplementos como Gestamax, é essencial 
para a formação de todas as membranas 
celulares do sistema nervoso central, 
podendo aumentar a acuidade visual, 
prolongar gestações de alto risco, au-
mentar peso do recém-nascido, melhorar 
imunidade e desenvolvimento cerebral 
do bebê.

 FERRO
 Anemia por deficiência de ferro é a 

carência nutricional mais prevalente no 
mundo, atinge todos os grupos sociais e 

blocos geoeconômicos, porém associa-se 
a condições sociais e ambientais ina-

dequadas. Gestantes se destacam 
como um dos grupos mais susce-

tíveis, devido à elevada necessi-
dade de ferro, determinada pela 
rápida expansão dos tecidos 
e da produção de hemácias. 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que 
mais da metade das gestan-
tes seja anêmica nos países 
em desenvolvimento, enquan-
to nos países desenvolvidos a 
anemia afetaria cerca de um 

quarto das gestantes.

CÁLCIO
O cálcio, por sua vez, tem 

papel fundamental no desenvol-
vimento físico da criança, já que 

melhora a calcificação óssea, a força 
muscular e ainda promove a estabilidade 
do sistema imunológico. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 
suplementação de cálcio para prevenir a 
pré-eclampcia em todas as grávidas com 
dieta pobre em cálcio, ou seja, consumo 
menor que 900 mg de cálcio/dia.

Dicas de 
alimentação 

para as grávidas
Você sabia que cuidados simples duran-

te a gestação, como ter uma atenção 
dedicada a alimentação, atividade físi-

ca, sono adequado e suplementar nutrientes, 
por exemplo,  como o ferro, cálcio, ômega 3 e 
vitaminas, quando recomendadas por espe-

cialista, fortalecem o sistema imunológico e 
previnem que a criança desenvolva, em sua 
fase adulta, doenças como obesidade. O gine-
cologista Ben-Hur Albergaria selecionou os 
principais nutrientes que não podem faltar no 
seu dia a dia nos próximos nove meses. 
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

No trabalho, se concentre no essencial e você 
poderá aprender coisas novas. Nas finanças, 
não se preocupe demasiadamente se a grana 
apertar, pois haverá abertura para ganhos em 
breve. 

 Aproveite o período da manhã para 
conduzir seu trabalho e tudo o mais que 
for importante, pois à tarde podem haver 
embaraços, especialmente ligados à 
dificuldade para se locomover e também 
para tratar de questões familiares. 

Nesta quarta-feira, os astros indicam muito 
trabalho e algumas dificuldades para bem 
desenvolver o que espera. Será preciso dar 
o melhor de si para conseguir parte do que 
pretende. Uma viagem pode ser adiada por 
motivo de força maior. 

Escorpião, os astros pedem que você redobre 
a calma e a paciência nesta quarta-feira. 
Sua emotividade está à flor da pele e deve 
sentir nervosismo e ansiedade por alguma 
coisa que precisa fazer mas que ainda não 
conseguiu. 

Gêmeos, hoje a vida profissional exigirá 
concentração maior nas tarefas. Você se 
envolverá em muitas discussões em grupo 
e conversas muito interessantes com 
amigos ou colegas de trabalho. 

O dia está muito bom para tratar de 
assuntos de educação, pedir emprego e 
procurar se colocar na liderança no campo 
profissional. Acredite mais no fator sorte e 
aposte em loteria e jogos. 

No trabalho, juntar forças com os colegas 
será a melhor pedida e você pode obter 
bons resultados. Compartilhe o que sabe, 
preste atenção em tudo o que os colegas 
podem ensinar e aproxime-se de pessoas 
que têm os mesmos objetivos. 

Capricórnio, as estrelas avisam que hoje o 
trabalho poderá te entendiar um pouco, mas 
não deixe de cumprir com o combinado. 
Nas finanças, o dinheiro vai vir e é preciso 
distribuir melhor o seu orçamento.

Você deve aprender a desempenhar um 
papel de liderança com o qual não se sente 
nada confortável. Você que lute e se supere. 
Ciúmes No campo familiar e na área afetiva 
podem rolar: o momento exigirá maior 
compreensão e tolerância de sua parte. 

Você saiu de um grande sufoco e venceu as 
pressões e exigências dos outros. Agora, tome 
as rédeas da situação e se organize antes de 
assumir novas responsabilidades ou de colocar 
as coisas em definitivo. 

Virgem, o dia pede sensatez nas ações: 
tenha atenção com assuntos relacionados 
ao trabalho, às suas obrigações e 
responsabilidades. Mas não se esqueça 
de cuidar da própria aparência para não 
chamar a atenção de forma negativa. 

Peixes, nesta quarta grandes ideias podem 
lhe ocorrer. Sugestões e interferência de 
amigos e colegas virão na hora certa e ser 
de grande utilidade. No trabalho, saiba 
apreciar o que é bom, ao lado de entes 
queridos e de colaboradores. 

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

Durval se interessa pela causa do projeto do CLP e fecha uma parceria. Lorena conversa com Helô e 
sugere que a escola inicie um projeto sustentável. João escuta alguns alunos falando mal de Marcelo 
e o defende em frente a todos. Arlete chega em casa, se depara as coisas reviradas e culpa Mosquito. 
Gleyce se sente culpada. Ester, Filipa e Paola convidam Eric para ir ao cinema com elas. Fernanda 
sente ciúmes de Afonso e Débora. Branca faz perguntas a Waldisney sobre sua mãe. Ruth pede para 
que Marcelo e Débora se resolvam e parem de brigar na escola. 

AS AVENTURAS DE POLIANA

Zezinho e Alexia/Josimara não admitem estarem apaixonados. Helena conta a Téo sobre a 
menina que entrou no Empório à sua procura. Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que Helena 
ama os enteados e conclui que a mãe a esqueceu. Alexia/Josimara não gosta de ver Zezinho 
conversando com Bel, a filha de Edgar. Alexia/Josimara canta para chamar a atenção de Zezinho 
e acaba fazendo sucesso entre os vizinhos. Alexia/Josimara entrega a carta de recomendação 
para Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan e Ignácio. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Magno pede que Lurdes espere para conhecer Elias. Belizário diz a Álvaro que resolveu sua 
situação com Estela. Belizário presenteia Penha com uma joia dada por Álvaro a Estela. Lídia 
percebe que seu quadro sumiu. Daisy e Farula comentam com Marconi sobre o roubo do 
quadro. Tales vê o estado da casa de Estela e chama a polícia. Miriam inicia uma investigação 
sobre o ocorrido com Estela e questiona Álvaro. 

Na rodoviária, Nina encontra Giuseppe e Nico. Os dois contam para a evangélica que 
foram roubados. Nico aumenta a história e diz que foi por três homens fortemente armados. 
Dóris diz para Rebeca que acha que Manuela quer mudar de igreja, pois a viu com o 
padre. Joaquim chega para o jantar na casa de Regina. Priscila fica feliz e faz questão de 
conversar com ele, que só tem olhos pra Manuela. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

“Mãe de braços vazios”, tema 
escolhido pela escola de samba 
Balanço do Morro para o desfile de 
carnaval deste ano em Natal, cha-
ma atenção por inúmeras razões. 
Baseado na lei Karol Álvares, que 
dá às famílias que perderam filhos 
vítimas da violência acesso a servi-
ços psicológicos e jurídicos, o samba 
enredo promete tocar os corações 
dos foliões.

O tema pode parecer triste, mas 
a Balanço do Morro garante que o 
objetivo é levar amor e solidarieda-
de para a avenida. “Conhecemos 
a mãe de Karol, Karla Álvares, e 
conversamos para desenvolver a 
nossa abordagem. Difícil, mas que 
também fala sobre paz e empatia. 
Extremamente necessário”, reve-
lou Severino Santana, presidente 
da escola. 

Karol Álvares tinha 19 anos 

quando morreu com um tiro no pei-
to, em janeiro de 2016, durante um 
assalto na Zona Norte de Natal.

Os carnavalescos querem, tam-
bém, chamar a atenção do poder 
público para o assunto. “É preciso 
que os políticos tenham uma visão 
voltada para o problema da segu-
rança pública no Estado e, claro, 
desenvolver formas para melhorar 
as condições das famílias que fo-
ram atingidas”, afirmou Santana.

Com 53 anos de história nas 
Rocas (Zona Leste de Natal) e qua-
se 30 títulos, a Balanço do Morro 
costuma homenagear personagens 
da terra e a história potiguar. Os 
tributos renderam quatro vitórias 
consecutivas, desde 2016. Neste 
ano, a agremiação enviou alguns 
integrantes para um estágio na 
Estação Primeira de Mangueira, 
tradicional escola fluminense.

A audiência televisiva da pre-
miação do Oscar de 2020 nos Esta-
dos Unidos caiu 20% em relação à 
de 2019, para uma média de 23,6 
milhões de espectadores, de acordo 
com dados da Nielsen.

A cerimônia, marcada pelas vi-
tórias da sátira sul-coreana “Para-
sita”, foi criticada por especialistas 
como longa e aleatória. 

A transmissão pelo canal ABC, 
de propriedade da Walt Disney Co, 
teve a pior audiência televisiva de 
todos os tempos, pior que a mínima 
histórica anterior de 26,5 milhões, 
em 2018.

A premiação trouxe a grande 
noite para o filme “Parasita”, da 
Coreia do Sul. A produção fez his-
tória ao se tornar o primeiro filme 
de língua não-inglesa a vencer o 
prêmio de Melhor Filme, batendo 

favoritos de bilheteria como “Co-
ringa”, “1917” e “Era uma vez... em 
Hollywood”.

“Parasita” ainda foi o primeiro 
filme sul-coreano a participar da 
cerimônia em mais de 90 anos. E 
levou para casa quatro dos seis 
prêmios aos quais havia sido indi-
cado, mais do que qualquer outro 
título na disputa. Seu diretor, Bong 
Joon-ho, derrotou Martin Scorsese 
e Quentin Tarantino em  Direção.

Os atores Joaquin Phoenix e 
Brad Pitt conquistaram os prê-
mios de melhor ator e Melhor Ator 
Coadjuvante, respectivamente. A 
premiação, que durou três horas 
e meia, foi realizada sem um apre-
sentador pelo segundo ano conse-
cutivo e foi criticada por momentos 
aleatórios, como a apresentação do 
rapper Eminem.

“Mãe de braços vazios” vira 
o tema da Balanço do Morro 

Oscar 2020 tem pior audiência 
televisiva da história nos EUA

Enredo é baseado na lei Karol Álvares, que dá às 
famílias que perderam filhos vítimas da violência

Carnaval 2020

Premiação

A escola de samba, sediada no bairro das Rocas, tem 53 anos e quase 30 títulos

João Maria Alves
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CEST FINI
A Record fechou 

novas participações 

em “Gênesis”, próxima 

produção bíblica, com 

estreia prevista para 

abril. Casos de Tião 

D’Ávila, como Lamassi; 

Nando Rodrigues, 

Radamés; André Luiz 

Miranda, Gyasi; Thais 

Muller, Maresca; Paulo 

Lessa, Anziety, e Karen 

Julia, no papel de Issa.

Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. 

Tchau!

Streaming da Globo ainda
procura um “Game of Thrones”

Com direito a exposição na “Tela Quente” 
segunda-feira para aumentar divulgação do 
produto e, claro, atrair mais assinantes para a 
plataforma, está no ar, pela Globoplay, a série 
“Arcanjo Renegado”, protagonizada por Marcello 
Melo Júnior e dirigida por Heitor Dhalia.

Sem tirar os méritos da produção e o 
trabalho desenvolvido, a sensação é que essa 
história já passou em outro lugar. Ou lugares. 

Policial subindo o morro, batendo na cara 
de bandido, “playboy” envolvido com drogas e 
armas, a ação da Segurança Pública, políticos 
querendo levar vantagem em tudo; enfim, a série 

traz, sim, à tona muito da nossa realidade, e, ao 
mesmo tempo, levanta discussões.

Mas o fato é que não apresenta novidades, 
apenas entra na fila do mais um. Portanto, se 
existe a pretensão de fazer frente à Netflix, 
Amazon, Disney +, e se firmar como potência 
no setor, será necessário também usar de maior 
criatividade.

Tentar fazer a diferença e investir 
ainda mais na capacidade do profissional 
brasileiro e também pensar em novas alianças 
internacionais. Parece não haver outro 
caminho.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1

nEduardo Ribeiro, após uma 
edição fora, volta no próximo 
“Domingo Espetacular”.

n“Turma da Mônica – Lições”, 
segundo filme da trilogia do diretor 
Daniel Rezende, tem a promessa 
de chegar aos cinemas ainda este 
ano...

nIsabelle Drummond será uma das 
novas atrações do filme, no papel 
de Tina...

nMonica Iozzi e Paulo Vilhena 
continuam nesse trabalho.  

nOs personagens da série “Beat 
Power Rockers”(Discovery Kids) 
farão um esquenta de carnaval, 
a partir do dia 17, com episódios 
inéditos da segunda temporada 
exibidos em sequência, às 19h...

n Já no dia 29, o canal preparou 
uma roda de samba, a partir das 
15h, composta por episódios que 

têm como um dos temas o samba...

nFora das telas, o Discovery Kids 
marcará presença em parceria com 
a Entertainment One, no Bloco 
Berço Elétrico...

nTotalmente gratuito, o evento vai 
acontecer dia 22,  a partir das 10h, 
em praça no bairro de Pinheiros-
SP, com a presença da Peppa Pig e 
George Pig.

nCom a volta de Rafael Colombo 
ao “Band Notícias”, Joana 
Treptow, agora, dará sequência 
à preparação para os boletins 
meteorológicos do “Jornal da 
Band”...

nColombo que também foi 
impedido de trabalhar, devido ao 
caos segunda-feira em São Paulo.

nNo Rio, repetiu sua maior 
audiência e marcou 32 pontos com 
48% de share.

Bate-Rebate

PAQUERA
Tom Cavalcante e Band estão 

bem próximos de um “namoro”.
As conversas, iniciadas 

despretensiosamente no final do 
ano passado, tornaram-se bem 
mais frequentes nos últimos dias. 
A produção de um programa 
semanal é o ponto.

BOLA NA REDE
Na última segunda-feira, 

Band e DAZN sacramentaram 
a transmissão do campeonato 
francês. Agora tudo certo.

Passo seguinte: também 
com a mesma empresa, a Série 
C do campeonato brasileiro, 
para atender especialmente os 
interesses da rede.

QUE MAIS?
No “Hora 1”, ontem, da 

Globo, o repórter informou que 
os brasileiros, vindos da China 
e confinados em Anápolis, estão 
recebendo seis refeições por dia.

E descreveu com detalhes 
cada uma. Abriu e fechou o 
boletim só com este detalhe. Deve 
ter problema com comida.

DESEMPENHO
O humorístico “A Praça é 

Nossa”, em janeiro, na Grande 
São Paulo, fechou com 9,7 pontos 
de média. A Globo, em primeiro, 
marcou apenas 1,9 ponto a mais 
e registrou 11,6 de média. Nessa 
faixa, a Record, em terceiro, 
anotou  apenas 3,2 pontos.

Carlos Alberto de Nóbrega e 
companhia continuam muito bem 
nas noites de quinta-feira.  

 CENÁRIO
Também em janeiro, o 

“Domingo Legal” de Celso 
Portiolli  abriu 3 pontos de 
vantagem para a Record e 
encerrou o mês, na Grande 
São Paulo, com 7,9 pontos. A 
Record, em 3º lugar, deu 5 pontos. 
A Globo liderou com 11,9 de 
média. Sabrina Sato, que pega o 
“Domingo Show” em 8 de março,  
vai precisar mostrar serviço.

FEIRA
A série “O Anjo de 

Hamburgo”, parceria Globo e 
Sony, tem previsão de lançamento 
mundial na L.A Screenings, nos 
Estados Unidos, em maio.

Conforme acordado, caberá 
à Sony Pictures os direitos de 
distribuição no exterior, e à Globo, 
a exibição nas suas plataformas.

DESISTÊNCIA
A bailarina Brunna 

Gonçalves, mulher da cantora 
Ludmilla, depois de tudo 
acertado, desistiu de participar 
da cobertura do Carnaval da 
Rede TV!. Disse que estava sendo 
muito pressionada pelas redes 
sociais e optou por não fazer o 
“Baile da Arara”.

CHEGANDO
Trabalhando rápido, Leo 

Dias fechou com a influenciadora  
digital Mileide Mihaile, ex do 
Safadão, que agora faz parte do 
Carnaval da Rede TV!.

Em mais: Thiago Pasqualotto, 
do “Morreu de Sunga Branca”, vai 
participar da cobertura fazendo 
a interação das redes sociais no 
estúdio.

DOIS TEMPOS
Maria Gal, no ar em “As Aven-

turas de Poliana”, passou a conci-
liar as gravações da novela com o 
trabalho de repórter no “Fofocali-
zando”. “Realizar entrevistas num 
programa de variedades era um 
desejo antigo”, revela a atriz.

Raquel Cunha/TV Globo

CINEMA
No Rio, estão chegando ao fim as 
filmagens da comédia “Um Casal 
Inseparável”, com Nathalia Dill e 
Marcos Veras.
Nathalia, que não parou, após as 
gravações de “A Dona do Pedaço”, 
interpreta a jogadora de vôlei 
Manuela. Veras, par romântico, dá 
vida a um médico, Vladmir.

UM DIA DAQUELES
No SporTV, segunda-feira, 

em uma entrada da Fabíola 
Andrade, ao vivo, direto da 
redação, a câmera pega duas 
figuras ao fundo travando uma 
guerra de gel.

Mais tarde, no “Jornal 
Nacional”, durante um 
comentário do Junior, gravado – o 
que é ainda pior-, uma pessoa 
aparece com as pernas esticadas e 
os pés sobre a mesa.
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PATROCÍNIO

Adquirido pelo Re-
al Madrid por 30 
milhões de euros 
(R$ 141,5 milhões), 
o meia Reinier se 

despediu do Flamengo nesta 
terça-feira, com uma postagem 
em sua conta oficial nas redes 
sociais. O jogador de 18 anos 
se apresenta ao novo clube na 
próxima segunda-feira e será o 
camisa 19 do time espanhol.

Em um vídeo, Reinier recor-
dou com imagens o início jogando 
pelo futsal do Flamengo, co-
mentou da passagem pela base, 
lembrou da tragédia no Ninho do 
Urubu e, claro, suas conquistas 
recentes pelo elenco profissional, 
no ano passado, com o título 
do Campeonato Brasileiro e da 
Copa Libertadores da América.

“Quando cheguei ao Flamen-
go aos 12 anos, com o sonho de 
ser jogador e tendo Zico como 
referência, nem imaginava o 
quanto esse clube seria impor-
tante na minha vida. Foram seis 
anos de muito aprendizado e com 
a ajuda de Deus, da minha fa-
mília e daquelas 10 estrelas que 
hoje brilham no céu, eu subi para 
o profissional”, afirmou Reinier, 
na postagem.

“Foi tudo muito intenso, o 
primeiro treino, jogo, Maraca 
lotado, gols, Liberta, Brasileiro 
e veio o Madrid, que me levará 
para outra jornada. Não será 
fácil olhar daqui para frente e 
não sentir o calor de uma nação 
inteira, que te apoia, te abraça 
e canta por você. Obrigado 
Flamengo por abrir a porta do 
mundo, sempre serei um garoto 
do Ninho”, finalizou Reinier.

Pelo profissional, Reinier fez 
apenas 15 partidas. O jogador foi 
colocado pela primeira vez pelo 
técnico Jorge Jesus, em julho do 
ano passado. Por ele, o Flamengo 
bateu de frente com a Confedera-
ção Brasileira de Futebol e não o 
liberou para o Mundial Sub-17. 
O meia ficou e foi importante em 
alguns jogos, anotando seis gols.

No Real Madrid, o ex-flamen-
guista terá de conquistar seu es-
paço. Ainda não há confirmação 
de que o técnico Zinedine Zidane 
vá utilizá-lo de imediato. O mais 
provável é que Reinier fique no 
Real Madrid Castilla, o time do 
B do Real, e, caso se destaque, 
possa ganhar uma oportunidade 
na equipe principal.Re
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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 protocoliza-
do pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.

Solicitante: a Sra. PAULA LORAINE CAAMANO, argentina, solteira, empresária, portadora do CPF/
MF n° 014.573.994-58, portadora da cédula de Identidade RNE n° V484793-2, residente e domiciliada na 
Rua do Morro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. 
Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório 
profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Jabuti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/
RN, CEP 59.178-000, com 213,83m²(duzentos e treze metros e oitenta e três decímetros quadra-
dos), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 
1.0101.009.13.1531.0000.3 e sequencial número 1.0027246, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes 
descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao norte, do ponto P1 ao P2 com 
14,90m, com o Sr. Damião Inácio da Silva; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 14,50m, com o Sr. Raimun-
do Rodrigues da Silva; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 14,94m, com a Sra. Paula Loraine Caamaño; Ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 14,25m, com a Rua Jabuti. Seguindo a seguinte Coordenadas Geográ-
ficas em UTM: P1 – X=272952,92 Y=9310517,76  P2- X=27296268 Y=9310506,50  P3- X=272952,52 
Y=9310496,12  P4- X=272942,92 Y=9310507,57. Memorial correspondente ao serviço registrado no 
RRT SIMPLES n° 0000008592959.    Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 78.500,00. A requerentes alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Damião Inácio da Silva, o Sr. Rai-
mundo Rodrigues 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 extra-
judicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos 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 requerente; 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, 12.02.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, CNPJ 04.245.220/0001-36, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 04 de fevereiro de 
2026, em favor do empreendimento Linha de Transmissão do Parque Eólico Alegria, localizada na Zona 
Rural dos municípios de Assu, Itajá, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau 
e Guamaré/RN.

MARRISON GABRIEL SOUZA
GERENTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

RIALMA ENERGIA EÓLICA S/A, portadora do CNPJ:15.014.934/0001-50, torna público que está 
REQUERENDO ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, as seguintes licenças: Licença de Instalação – LI para a atividade de Geração de Energia 
Elétrica – Seridó I, localizado na zona rural dos municípios de Tenente Laurentino Cruz e São Vicente 
no Estado do Rio Grande do Norte e Licença de Instalação – LI para a atividade de Geração de Energia 
Elétrica – Seridó II, localizado na zona rural dos municípios de Tenente Laurentino Cruz e Florânia no 
Estado do Rio Grande do Norte.

Igsson Rauan Chianca e Silva
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

RIALMA ENERGIA EÓLICA S/A, portadora do CNPJ:15.014.934/0001-50, torna público que está 
REQUERENDO ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, as seguintes licenças: Licença Prévia– LP para a atividade de Geração de Energia Elétrica – 
Seridó 3, localizado na zona rural do município de Tenente Laurentino Cruz no Estado do Rio Grande do 
Norte e Licença Prévia – LP para a atividade de Geração de Energia Elétrica – Seridó II, localizado na 
zona rural do município de Bodó no Estado do Rio Grande do Norte.

Igsson Rauan Chianca e Silva
Representante Legal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convocados todos os Trabalhadores da Empresa Vale Verde Empreendimento Agrícola Ltda. 
A comparecerem na Sub-Sede do STI do Açúcar, Álcool e Aguardente do RN,   para se reunirem, no dia 
15/02/2020 às 9:00hs. Em 1ª convocação com número legal ou às 10:00hs., em 2ª e última convocação 
com qualquer numero de presentes, na  Rua: Humberto Grilo, 41, Cohab, Goianinha-RN, para deliberar 
sobre a seguinte  ordem do dia: 1º) Instalar a Bolsa de Qualificação ART. 476 – A, FAT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador) conforme final das negociações.

Goianinha-RN, 12 de fevereiro de 2020.

Paulo César de Souza 
Presidente 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, 
João Câmara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Espe-
cializada para prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para cotação, reservas 
e fornecimento de passagens aéreas nacionais, ao SEST SENAT Unidade DN 128 – João Câmara/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 03/03/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT João Câmara/RN, até o dia 02/03/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. Antônio Seve-
riano Câmara, 2250 – Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar através do e-mail 
licitacao.dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

A Fifa anunciou nesta terça-
-feira (11) que reservou US$ 16 
milhões (aproximadamente R$ 69 
milhões) para ajudar jogadores de 
futebol que não são pagos pelos 
seus respectivos clubes. O financia-
mento cobre o período até 2022, e 
a entidade também quer criar um 
comitê de monitoramento com o 
sindicato mundial dos atletas, o FI-
FPro, para avaliar as necessidades 
dos atletas profissionais.

O fundo oferecerá uma “rede 
de segurança” para os jogadores, 
informa a Fifa em comunicado. O 
presidente da entidade, Gianni 
Infantino, destacou que o órgão 
governamental queria mostrar seu 
“compromisso em ajudar os jogado-
res em uma situação difícil”.

“Estamos aqui para chegar aos 
necessitados, especialmente na 
comunidade do futebol, e isso co-
meça com os jogadores que são as 
principais figuras do nosso jogo”, 
acrescentou Infantino.

A Fifa orçou US$ 3 milhões (R$ 
13 milhões) para o segundo semes-
tre deste ano e US$ 4 milhões (R$ 

17 milhões) para 2021 e 2022, ca-
da. Há também US$ 5 milhões (R$ 
22 milhões) disponíveis para casos 
de salários não pagos de julho de 
2015 a junho de 2020.

“Mais de 50 clubes em 20 países 
diferentes fecharam nos últimos 
cinco anos, mergulhando centenas 
de jogadores de futebol em incer-

tezas e dificuldades”, disse o presi-
dente do FIFPro, Philippe Piat.

“Este fundo fornecerá um apoio 
valioso para aqueles jogadores e 
famílias mais necessitados. Muitos 
desses clubes fecharam para evitar 
pagar salários pendentes, ime-
diatamente se transformando nos 
chamados novos clubes”.

O novo jogador do Palmeiras 
chegou ao clube nesta terça-feira 
(11) recebido por uma brincadeira 
diplomática. O lateral-esquerdo 
uruguaio Matías Viña assinou con-
trato por cinco temporadas e, ao ser 
apresentado pela diretoria na Aca-
demia de Futebol, foi recepcionado 
pelo volante Felipe Melo, que anos 
atrás se envolveu em uma polêmi-
ca justamente pela animosidade 
criada com uruguaios.

Felipe Melo e Viña trocaram 
camisas durante a apresentação. O 
uruguaio recebeu uma camisa do 
Palmeiras com o nome e número 
do colega, enquanto entregou uma 
usada por ele pela seleção celeste. 
“Estou contente em ser recebido 
por ele. As coisas que aconteceram 
lá atrás ficaram no campo. Fora, 
não há nenhum problema. Eu ter 
sido recebido por ele foi algo muito 
legal”, afirmou o lateral-esquerdo.

Ao ser apresentado pelo Pal-
meiras, em 2017, Felipe Melo dis-
se na ocasião que para defender o 
clube, não teria medo de enfrentar 
argentinos ou dar tapa na cara de 
uruguaios em jogos da Libertado-

res. A declaração acirrou os ânimos 
naquela temporada durante parti-
da contra o Peñarol, quando o pró-
prio Felipe Melo foi o pivô de uma 
grande briga ao fim da partida, em 
Montevidéu.

Agora, essa animosidade pare-
ce ter sido superada. Felipe Melo 
fez até um discurso de boas-vindas. 
“Quero dar as boas vindas ao clube 

e ao país. Muita gente imaginava 
que eu não gosto de uruguaio, não 
é verdade”, afirmou. O novo late-
ral palmeirense foi revelado pelo 
Nacional, tem 22 anos e na última 
temporada foi escolhido o melhor 
jogador do campeonato local.

O reforço contou que no ex-clu-
be conviveu com os compatriotas 
Egúren e Victorino.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino quer demonstrar compromisso com os jogadores

Felipe Melo fez uma surpresa e apareceu na apresentação do lateral-esquerdo Viña

Fifa cria fundo milionário para 
ajudar atletas não pagos por clubes

Viña é apresentado no Palmeiras e
“sela paz” de uruguaios com Felipe

Entidade anunciou que reservou cerca de R$ 69 milhões para ajudar 
jogadores de futebol que não são pagos pelos seus respectivos clubes

Atitude

Cara nova

Getty Images

César Grecco / Palmeiras
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

AUTO POSTO EXPRESSO EIRELI, CNPJ 12.482.5018/0001-98, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Alteração, com prazo de validade até 04/02/2021, em favor do empreendimento de revenda de com-
bustíveis líquidos, localizado na Rua Djalma Dutra, nº 614, Centro, Nova Cruz/RN. CEP: 59.215-000.

LANUSA K. F. DE MEDEIROS MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOSE CARLOS DE ARAUJO 07383027400, CNPJ 34.151.637/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação – LRO para um Serviço de lavagem e polimento de veículos automotores 
(LAVA JATO), localizado na Rua BR 226, N° 794 - Quixabeira - São Vicente/RN - CEP: 59.340-000.

Jose Carlos de Araújo 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NACIONAL MADEIREIRA LTDA, CNPJ 12.039.556/0001-70,  ttrna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação de Licença de Operação – RLO, para um Comércio de madeira sem beneficiamento, localizado 
na ROD. BR 304, Km 296,5 – bairro Tavares de Lira, Macaíba/RN.

RENATO ANTONIO DE LIMA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, as seguintes licenças:

RLO para a extração de Granito, localizada no Sítio São Teodósio IV, Zona Rural do Município de 
Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.277/1999;

RLO para a extração de Granito, para fins ornamentais, localizada no Sítio São Teodósio, Zona 
Rural do Município de Currais Novos/RN, sob o processo ANM 848.285/1999;

Sebastião Campos de Melo 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A BM Construtora Ltda, CNPJ 02.223.159/0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA as Licenças Simplificadas para a atividade 
de extrativismo mineral das jazidas abaixo relacionadas, localizadas em Lotes do Projeto de Assenta-
mento (PA) Chico Mendes, com a finalidade de uso do material na pavimentação e implantações das 
vicinais de acesso ao Parque Eólico Aventura II-V, no município de Touros.

Jazidas: Jazida 01-Lote 60; Jazida 02-Lote 53; Jazida 03-Lote 01; Jazida 04-Lote 32; Jazida 05-Lote 
56; Jazida 07-Lote 40 e, Jazida 08-Lote 16.

Engº Fernando Oliveira Bezerra
Sócio Administrador

 CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO

A São Benedito Energias Renováveis S.A., CNPJ: 12.053.657/0001-04, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração, com prazo de validade 
até 22/07/2021, em favor do Empreendimento Parque Eólico São Benedito, 
localizado na Zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso - RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO

A São Domingos Energias Renováveis S.A., CNPJ: 12.053.825/0001-53, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração, com prazo de validade 
até 16/08/2021, em favor do Empreendimento Parque Eólico São Domingos, 
localizado na Zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso - RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO
A Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis S.A., CNPJ: 13.329.931/0001-80, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração, 
com prazo  de validade até 23/09/2021, em favor do Empreendimento Parque 
Eólico Ventos de Santo Dimas, localizado na Zona Rural do Município de São 
Miguel do Gostoso - RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

As famílias de três dos dez 
mortos do incêndio no CT Ninho 
do Urubu, tragédia que completou 
um ano no dia 8 de fevereiro, divul-
garam uma nota nesta terça-feira 
rebatendo versão pelo Flamengo. 
As famílias de Christian Esmério, 
Jorge Eduardo e Pablo Henrique 
se pronunciaram por meio de seus 
respectivos advogados.

O documento confronta posição 
do clube e que foi divulgada na noi-
te de segunda-feira para rebater 
as declarações do apresentador 
Fausto Silva. Em seu programa 
dominical na Rede Globo, Faustão 
fez críticas ao modo como a cúpula 
rubro-negra vem tratando o caso. A 
maior tragédia da história do Fla-
mengo completou um ano no últi-
mo sábado, com poucos acordos se-
lados entre as famílias das vítimas 
e várias reclamações em relação 
ao Flamengo por falta de diálogo. 
O incêndio foi provocado por um 
curto-circuito em um aparelho de 
ar-condicionado. O fogo consumiu 
o contêiner onde dormiam os dez 
garotos da base.

De acordo com o documento 
dos familiares, a “diretoria não 
esclarece que o valor mensal de R$ 
10.000,00 não está sendo pago vo-
luntariamente pelo clube, mas sim 
em decorrência de ordem judicial”. 
Em outro ponto, a nota diz que 
diretoria do Flamengo “não dispo-
nibiliza qualquer tipo de assistên-
cia médica, psicológica ou social, 
sendo certo que os valores que os 
familiares vêm recebendo mensal-
mente são quase em sua totalidade 
usados para o pagamento destes 
custos”.

Além disso, os familiares argu-

mentam que “não é verdadeira a 
afirmação de que a diretoria teria 
oferecido às nossas famílias um 
valor superior ao que a Justiça 
Brasileira costuma determinar em 
casos como este, pelo simples fato 
de que, conforme já amplamente 
noticiado, não há na história qual-
quer caso que guarde semelhanças 
fáticas com a tragédia no Ninho do 
Urubu”.

O documento repudia a atitude 
da diretoria do Flamengo e cita “in-
formações mentirosas veiculadas 
pela atual gestão”. “Frente a todas 
as informações mentirosas veicula-
das e propagadas pela atual gestão 
do Flamengo, repudiamos sua ati-
tude e temos a certeza de que elas 
não representam a grandeza desta 
Instituição e de milhões de torcedo-
res que tem nos dado imenso apoio 
- e pelo qual seremos eternamente 
gratos”, diz a nota.

O Flamengo emitiu uma nota 

oficial na segunda-feira para re-
bater o apresentador Fausto Silva, 
que criticou a diretoria no último 
programa “Domingão do Faustão”. 
Segundo o clube, o apresentador 
agiu de forma “leviana e inconse-
quente” ao classificar como “inde-
cente” e “inadmissível” o comporta-
mento dos dirigentes do Flamengo 
nas negociações das famílias das 
dez vítimas do incêndio.

“Mostrando seu total desconhe-
cimento sobre o caso, o apresenta-
dor da Rede Globo, sob a desculpa 
de apoiar uma possível manifesta-
ção de torcedores - hoje cancelada 
- destilou uma série de acusações 
infundadas que, além de atacar a 
honra dos dirigentes, acabaram 
também por atingir a imagem da 
instituição Flamengo”, diz.

O documento cita ainda que 
“tamanha agressividade tem como 
pano de fundo interesses comer-
ciais não atendidos”.

Após um primeiro turno ruim, o 
pior da sua história no Campeona-
to Potiguar, o Globo FC aproveitou 
a parada do Estadual, que ficou 
conhecida como “minipré-tempora-
da” para aumentar o ritmo de trei-
namento e buscar sua recuperação 
no segundo turno do Estadual.

Sob o comando do técnico Rena-
tinho Potiguar, a equipe busca não 
repetir a péssima campanha que 
fez neste início de ano. No primeiro 
turno do Estadual, foram 7 parti-
das realizadas, sendo 5 derrotas, 1 

empate e apenas 1 vitória. Foram 
apenas 4 pontos somados, com o 
Globo terminando o turno na pe-
núltima posição.

A partir deste fim de semana, com 
o início do segundo turno e a vitória 
da equipe do Assu no último domin-
go, a equipe de Ceará-Mirim passou a 
ocupar a lanterna da competição.

A diretoria tricolor e toda sua 
comissão técnica buscam encontrar 
soluções rápidas e eficientes para 
resolver os problemas. Algumas 
contratações já foram realizadas, 

caso do lateral-esquerdo Andrei 
e do atacante Alan James, ambos 
vindos do Coruripe (AL). Outros 
nomes já são especulados e ainda 
esta semana podem ser anuncia-
dos, inclusive nomes que já atua-
ram na equipe de Ceará-Mirim em 
temporadas passadas.

Na volta aos gramados em par-
tidas oficiais, a Águia entrará em 
campo, no próximo domingo (16), 
diante de sua torcida, no estádio 
Barrettão, as 16h. A equipe vai re-
ceber o ABC.

Destroços após o incêndio no Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro de 2019

Famílias de vítimas do incêndio
do Ninho do Urubu rebatem o Fla

Globo espera reabilitação no Estadual 
para se livrar do risco de rebaixamento

Famílias de três dos dez mortos divulgaram uma nota nesta terça-feira 
rebatendo versão pelo Flamengo sobre o posicionamento de Faustão

Revolta

Campeonato Potiguar

Agência Estado
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O ABC voltou aos trabalhos 
nesta segunda-feira (10), já de olho 
no próximo desafio pela Copa do 
Nordeste. O time alvinegro volta a 
campo na quinta-feira (13), quando 
enfrentará o Santa Cruz (PE), às 
20h, no Arruda, em Recife (PE).

De acordo com o meia Jailson, 
o resultado no último jogo, contra 
o Ceará (0 a 0), também pela com-
petição regional, foi uma demons-
tração do bom momento vivido pelo 
time potiguar, já que os cearenses 
estão na Série A do Campeonato 
Brasileiro. Para o atleta, apesar 
dos desfalques, o técnico Francis-
co Diá tem conseguido usar bem o 
elenco abecedista.

“Feliz que a equipe vem fazen-
do grandes jogos. A equipe está se 
comportando bem dentro de cam-
po, mesmo com algumas baixas de 
jogadores, o que dificulta bastante. 
Mas a gente tem um elenco que 
vem dando conta. O professor Diá 
sabe como aproveitar isso. A gente 

tem correspondido e feito bom jo-
gos”, destacou.

Ex-Santa Cruz, Jailson conhe-
ce a força do clube tricolor no seu 
estádio, mas acredita que a pres-
são por bons resultados na Copa do 
Nordeste pode atrapalhar o time 
pernambucano.

“Sabemos que vai ser um jogo 
muito difícil. Eu sei a capacidade 
que o Santa Cruz tem jogando den-
tro de casa. Sei que a torcida apoia 
bastante. Eles estão pressionados 
pelo fato de terem apenas um pon-
to, e a gente não venceu fora de 
casa ainda. Mas estamos vindo de 
uma boa sequência e esperamos 
fazer uma grande partida e con-
seguir um bom resultado fora de 
casa”, afirmou o meia.

Depois do confronto contra o 
Santa Cruz, na quinta, o ABC jo-
gará sua primeira partida da Copa 
RN (segundo turno do Campeonato 
Potiguar), contra o Globo FC, no es-
tádio Barrettão, no domingo (16). Meia Jailson é um dos destaques na temporada 2020 do ABC, que joga na quinta-feira

Meia do ABC confia em bom 
momento contra o Santa Cruz
Jailson acredita em sequência de bons resultados obtidos pelo alvinegro nos últimos jogos disputados.
Outro fator que anima o meia é a pressão da equipe pernambucana por vitória na Copa do Nordeste

ABC
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O técnico do América, Roberto 
Fernandes, afirmou que irá promo-
ver a rotatividade do elenco ameri-
cano nas próximas partidas, até a 
final do Campeonato Potiguar, que 
acontecerá no próximo dia 19, con-
tra o ABC, no estádio Frasqueirão.

De acordo com o treinador, o 
motivo da rotatividade não é o fa-
to de o alvirrubro ter jogadores de 
qualidades equivalentes disputan-
do posição, e sim a necessidade de 
recuperar o time do time devido ao 
desgaste sofrido pelo elenco nas úl-
timas partidas. Segundo Roberto, 
o espaço de tempo entre os jogos é 
algo que implica na decisão.

“Não gosto da palavra ‘time B’. 
Isso é outra realidade no futebol. 
É coisa para times tops do Brasil. 
Nós iremos rodar o elenco pela 
necessidade de jogos decisivos. Na 
sequência de dois dias de um jogo 
para o outro. Nós jogamos no do-
mingo e depois jogaremos na quar-
ta”, relatou.

Antes do clássico, o América jo-
gará nesta quarta-feira (12), contra 
o Força e Luz, na Arena das Du-

nas, pela primeira rodada da Copa 
RN, torneio equivalente ao segun-
do turno do Campeonato Potiguar. 
Em seguida, o time enfrenta o CRB 
- AL, pela Copa do Nordeste, no sá-
bado (15), também em Natal.

Roberto Fernandes já anteci-
pou a ausência do zagueiro e ca-
pitão americano Adriano Alves na 

partida desta quarta. Conforme 
informado pelo técnico, o atleta 
passou mal após a partida contra 
o River (PI).

“Posso te adiantar que Adriano 
Alves está fora deste jogo. Ele pre-
cisou de atendimento médico, após 
a partida contra o River”,concluiu 
o treinador.

Técnico Roberto Fernandes sofre com problemas de desgaste no elenco americano

“Vamos rodar o elenco”, afirma 
Fernandes sobre sequência de jogos

América

Canindé Pereira / América

Jogadores do Potiguar são 
assaltados na saída do treino

Violência

Dois jogadores do Potiguar 
de Mossoró foram assaltados, 
na manhã desta terça-feira 
(11), na cidade de Mossoró, 
região Oeste potiguar, quando 
saíam do treino.

O volante Wallace e o za-
gueiro Roberto Júnior foram 
abordados por um casal arma-
do, que levou seus pertences.

Os atletas estavam voltan-
do para casa, após treinar na 
academia. Eles foram aborda-
dos por um casal em uma mo-
tocicleta. Os dois anunciaram o 
assalto e roubaram os telefones 
celulares dos jogadores.

De acordo com a assessoria 
do clube, os criminosos não che-
garam a machucar os atletas, 
mas ficou marcado o susto devi-
do ao ato de violência.

“Não aconteceu nada grave. 
Foi apenas um susto psicológi-
co”, relatou a assessoria do Po-
tiguar de Mossoró.

Os dois jogadores assalta-
dos não entraram em campo na 
partida que aconteceu na últi-

ma segunda-feira (10), contra o 
Santa Cruz de Natal, em que o 
time mossoroense ganhou por 2 
a 1, no estádio Frasqueirão, em 
partida válida pela 1ª rodada do 
segundo turno do Campeonato 
Potiguar. 

Os jogadores não foram re-
lacionados para este jogo. Por 
isso, eles treinaram apenas na 
academia, para fortalecimento 
da parte física, enquanto não 
estão presente nos jogos do 
clube.

A dupla deve estar presente 
no próximo confronto do time 
“Macho”, que será contra o As-
su, no domingo, às 16h, no está-
dio Nogueirão, em Mossoró.

Após o assalto, os jogadores 
seguiram para a delegacia e 
prestaram queixa. A polícia se-
gue em busca dos suspeitos de 
terem cometido o crime.

Como o assalto aconteceu 
na frente da residência das ví-
timas, câmeras de segurança 
podem ajudar na identificação 
do casal que realizou o roubo.

A vitória do Santos por 
2 a 0 sobre o Botafogo, de 
Ribeirão Preto, na noite de 
segunda-feira, rendeu uma 
marca negativa ao clube e 
lhe deu prejuízo. O público foi 
o pior da equipe como man-
dante desde março de 2017. 
E o borderô ainda registrou 
renda líquida negativa de R$ 
26.982,49 na partida disputa-
da na Vila Belmiro.

Apenas 3.519 pessoas 
pagaram para acompanhar 
o triunfo. Desde 29 de março 
de 2017, o Santos não atraía 
tão poucos torcedores ao seu 
estádio. Naquela data, ape-
nas 3.195 estiveram na Vila 
Belmiro na vitória por 3 a 1 
sobre o Novorizontino pelo 
Campeonato Paulista.

No ano passado, o pior 
público do Santos havia sido 
em jogo contra o Bahia, com 
apenas 5.634 pagantes. Já 
em 2018, a presença mais di-
minuta da torcida tinha sido 
em duelo com o Luverdense, 
para 3.590 espectadores.

Santos tem
pior público 
em casa desde 
março de 2017

Prejuízo


