
DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

GORArn
NATAL, SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2020
EDIÇÃO Nº 721|  ANO 4  | 12.500 EXEMPLARES  

www.agorarn.com.br

A
Marina Elali e maestro 
Eduardo Lages se 
apresentam hoje
no Teatro Riachuelo 
para cantar o melhor
de Roberto Carlos

Agenda 09

Noite para
lembrar os
sucessos do Rei

Empate com Potiguar teve “sabor 
de derrota”, afirma técnico do ABC
Francisco Diá lamentou fato de sua equipe ter feito 2 a 0, mas cedido o 
empate para o Potiguar de Mossoró, na partida de quarta-feira na Arena

Tropeço 16

Waguinho quer garantir 
no domingo vaga na final

Estreia do Flamengo no 
Carioca, só pelo rádio

Técnico do América planeja 
triunfo contra o Potiguar para 
chegar ao clássico contra o ABC 
já garantido na decisão

Se direitos de transmissão não 
forem fechados hoje, jogo do 
Rubro-Negro contra o Macaé, 
amanhã, não vai passar na TV

Estadual 15Estadual 15
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Governo Bolsonaro 
libera R$ 9 milhões 
para obras em 26 
municípios do RN
Dinheiro será usado 
principalmente na pavimentação 
ou recapeamento asfáltico de 
ruas. Prefeituras terão de pagar 
contrapartida de R$ 133 mil

Convênios 04

Após auditoria, 
Detran corta aluguel 
de tendas com preço 
acima do mercado
Análise da Controladoria-Geral 
do Estado descobriu que órgão 
estadual de trânsito tinha contrato 
de quase R$ 1 milhão por ano, 
mas valor era caro demais

Estado tem hoje 4.577 pensionistas federais, 
cujos benefícios custam R$ 24 milhões por mês

Técnicos inspecionam cultivo da fruta no Estado, 
última etapa antes da comercialização para a Ásia

Controle 07

Defensoria 
apura possíveis 
irregularidades
em Parnamirim
Órgão abriu procedimento e 
solicitou informações sobre os 
critérios que a Prefeitura utiliza 
para distribuir apartamentos do 
programa Minha Casa Minha Vida

Habitação 05

Notas do Enem
serão divulgadas 
hoje; Sisu abre na 
próxima semana
Aproximadamente 4 milhões de
estudantes vão conferir como foi o 
desempenho na prova. Nota pode 
ser usada no Sisu para acesso ao 
ensino público de nível superior

Educação 02

Litoral do RN ainda tem
9 pontos com vestígios 
de óleo, aponta Ibama

Meio ambiente 03

Em todo o País, 433 localidades ainda têm fragmentos da substância e 566 
são consideradas “limpas”. Óleo atingiu 80 pontos no Rio Grande do Norte

RN tem 1 mil pensionistas 
que ganham acima do teto

Chineses visitam RN para 
validar exportação de melão

Despesa pública 07 Fruticultura 06

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes

Reprodução
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Antônio Delfim Neto, 
de longeva trajetória e 
experiência acumuladas 

desde o regime militar, no esplendor 
de seus 92 anos, costuma dizer que, 
na vida, prazo é tudo.

Quer dizer, a crise de hoje 
pode se transformar na redenção 
de amanhã, desde que se tenha 
habilidade e inteligência para 
contornar os problemas mais 
urgentes, enquanto se ganha tempo 
para resolvê-los ou mitigar suas 
consequências.

A governara Fátima Bezerra, 
cuja experiência parlamentar é 
inquestionável, está aprendendo a 
duras penas que, diferentemente 
do que acontece no parlamento, a 
vida na administração pública nem 
sempre funciona só com elogios, 
risadas e tapinhas nas costas na 
hora do cafezinho.

Às vezes, é necessário um 
ambiente pragmático na relação com 

os auxiliares no sentido que medidas 
anunciadas se concretizem, já que 
ao Estado não cabem as mesmas 
e generosas condições dadas ao 
governo federal, de recuar e retroagir 
de anúncios ou declarações.

Quando não se tem certeza 
do desfecho da história, convém 
manter sob controle o entusiasmo 
do anúncio. E nem é preciso dizer 
aqui do que se trata.

Adiantar, por exemplo, que 
haverá pagamentos de retroativo 

da folha do funcionalismo sem a 
certeza absoluta da concretização é 
o mesmo que afundar o dedo numa 
ferida aberta.

Numa corrida de longa 
distância, é preciso disciplinar o 
ritmo e a respiração.

Desde o início da gestão, Fátima 
tem dado notáveis exemplo de como 
manter uma equipe unida, usando 
para isso a experiência de anos que 
ela tem nas relações parlamentares, 
nas quais as brigas de plenário 
quase nunca têm a ver com a 
confraternização do cafezinho.

Com Fátima, a lógica 
aqui é reversa: por mais que 
haja divergências internas, a 
governadora sempre será o ponto de 
união, e não de inflexão. Prova disso 
são as reiteradas demonstrações 
públicas de apreço dela em relação 
a seus auxiliares.

O problema é que isso, por si só, 
já não basta.

Prazo é tudo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

CRUEL
A senadora Zenaide Maia 

(Pros-RN) lamenta que, mesmo 
com o governo reajustando o 
salário mínimo para R$ 1.045, 
não tenha havido aumento real 
no valor, e sim apenas perdas 
inflacionárias. “Essa política de 
não dar aumento real para os 
trabalhadores é cruel. É o governo 
mostrando o lado indiferente à 
vida do povo brasileiro”, critica a 
parlamentar.

NOVO PRAZO I
A Prefeitura de Parnamirim 

prorrogou o prazo para que os 
contribuintes paguem o IPTU 
2020 com desconto. Agora, quem 
pagar o tributo à vista até 31 de 
janeiro terá 20% de abatimento no 
valor devido.

NOVO PRAZO II
Também foi prorrogado para 

31 de janeiro o limite para adesão 
ao Refis. Com o programa, o 
contribuinte que tiver dívidas com 
o Fisco Municipal pode regularizar 
sua situação obtendo até 100% de 
desconto sobre juros e multas. Para 
pagamentos à vista, a negociação 
pode ser feita pelo site da 
Prefeitura. Quem deseja parcelar 
precisa comparecer à Tributação.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ontem 
que o País registrou queda de 21,4% nos homicídios nos 
primeiros nove meses de 2019, em comparação com o igual 

período de 2018. No mesmo período, também houve queda em ou-
tros índices de criminalidade, como ocorrências envolvendo estupro 
(6,4%), roubo a banco (38,4%), latrocínio (22,2%), roubo de cargas 
(23,3%) e roubo de veículos (26,4%). Na avaliação do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, os dados confirmam a 
tendência de queda dos índices criminais em todo o país durante 
os primeiros meses do governo. Segundo o ministro, 8.267 pessoas 
deixaram de ser mortas a partir de medidas tomadas contra o crime 
organizado e de combate à corrupção.

8 mil vidas poupadas

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

2020, LABORATÓRIO
O ex-vice-governador Fábio 

Dantas duvida que a proibição de 
coligações na eleição proporcional 
- experiência que valerá para as 
eleições de 2020 - continue em 
2022. Ele opina que, caso perdure 
a proibição, nenhum partido terá 
condições de, com uma chapa puro 
sangue, atingir o quociente eleitoral.

NATAL NA EUROPA I
O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 

reuniu-se ontem, em Amsterdã, 
na Holanda, com o diretor da 
Operadora Corendon, Sjoerd 
de Kort. Na ocasião, a empresa 
sinalizou que pode operar mais voos 

chartes entre a capital holandesa e 
a capital potiguar.

NATAL NA EUROPA II
Os voos da Corendon que 

começaram em novembro de 2019 
vão até abril de 2020. A empresa 
manifestou ontem que deseja repetir 
a temporada entre este ano e 2021.

INCÓGNITA
Ninguém consegue explicar 

por que os jogos de ABC e América 
no Estadual (as duas grandes 
atrações da competição) acontecem 
no mesmo horário. É menos 
visibilidade para o campeonato e 
menos audiência.

Os quase 4 milhões de participantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 2019 terão acesso nesta sexta-
-feira, 17, às notas que obtiveram na avaliação. Para acessar 
os resultados, é preciso informar, na Página do Participante, 
o CPF e a senha cadastrados na hora da inscrição no exame.

Desde já, os estudantes podem se preparar para conferir 
as notas. Aqueles que não lembram a senha podem recu-
perá-la no próprio sistema. É possível acessar o resultado 
também pelo aplicativo do Enem.

Os estudantes terão acesso à nota da redação e à pontua-
ção de cada uma das quatro áreas de conhecimento: lingua-
gens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

Com os resultados, os estudantes poderão concorrer a 
vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção 
Unificado (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Pro-
grama Universidade para Todos (ProUni), e participar do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O primeiro processo que terá as inscrições abertas é o 
Sisu. Para participar, é preciso fazer a inscrição online no 
período de 21 a 24 de janeiro. As inscrições para o ProUni 
poderão ser feitas de 28 a 31 de janeiro e, para o Fies, de 5 a 
12 de fevereiro.

Enem libera notas para 
estudantes nesta sexta

Educação

Notas servem para acesso ao ensino 
superior, por meio de Sisu, ProUni e Fies
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O pagamento do abono salarial do Programa de Inte-
gração Social (PIS) do calendário 2019/2020, para os tra-
balhadores nascidos no mês janeiro e fevereiro, começou 
nesta quinta-feira, 16. De acordo com a Caixa, os valores 
variam de R$ 87 a R$ 1.039, conforme a quantidade de 
dias trabalhados durante o ano-base 2018.

Os titulares com conta individual na Caixa e cadas-
tro atualizado receberam o crédito automático antecipa-
do na terça-feira, 14. Segundo a instituição, são mais de 
3,6 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e feve-
reiro, totalizando R$ 2,6 bilhões em recursos injetados 
na economia.

Os servidores públicos cadastrados no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 
com o dígito final de inscrição 5 e 6 recebem também 
a partir de ontem. O pagamento é feito pelo Banco do 
Brasil.

Caixa e Banco do Brasil 
começam a pagar PIS/Pasep

Abono
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O litoral do Rio Grande do Nor-
te ainda tem nove pontos com ves-
tígios de óleo, de acordo com balan-
ço divulgado nesta quarta-feira, 15, 
pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama). As localidades 
estão distribuídas em seis praias 
potiguares.

Em todo o País, 433 locali-
dades ainda têm fragmentos da 
substância e 566 são consideradas 
“limpas”. No total, chegou a 999 o 
número de pontos atingidos pelo 
óleo, desde o fim de agosto de 2019, 
quando a poluição começou.

As localidades ainda com óleo 
abrangem os nove estados da re-
gião Nordeste, além de Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. Os pontos 
estão distribuídos da seguinte 
forma: Bahia (215), Alagoas (62), 
Espírito Santo (49), Sergipe (43), 
Maranhão (27), Pernambuco (15), 
Rio Grande do Norte (9), Piauí (8), 
Ceará (2), Rio de Janeiro (2) e Pa-
raíba (1).

Dentre os locais ainda com óleo, 

cerca de 30 ficam na Área de Pro-
teção Ambiental Costa dos Corais, 
maior unidade de conservação fe-
deral marinha costeira do Brasil, 
com cerca de 120 quilômetros de 
praias e mangues.

Em relação à fauna, ao menos 
159 animais oleados foram iden-

tificados pelo Ibama. Os dados se 
referem especialmente a tarta-
rugas marinhas (105) e aves (39). 
No Rio Grande do Norte, foram 20 
animais afetados, com 15 mortes.

Dos nove pontos ainda con-
taminados no RN, oito ficam no 
Litoral Sul. A praia mais afetada 

é Barra de Tabatinga, no municí-
pio de Nísia Floresta, onde ainda 
há quatro pontos com vestígios de 
óleo. Também continuam contami-
nadas as praias de Sibaúma e das 
Minas, em Tibau do Sul; Sagi, em 
Baía Formosa; Malembá, em Nísia 
Floresta; e Alagamar, que fica por 
trás do Morro do Careca, em Ponta 
Negra, zona Sul de Natal.

Há registros da substância 
também na Ponta de Maracajaú, 
em Maxaranguape. É o único pon-
to com registros no Litoral Norte.

Segundo o Ibama, o óleo atin-
giu 80 localidades no Rio Grande 
do Norte até agora, sendo que 71 
pontos já estão limpos.

A origem da substância ainda 
é desconhecida. Análises do óleo 
realizadas pela Petrobras, pela 
Marinha e por universidades do 
Nordeste indicaram que o material 
tem assinatura venezuelana, uma 
mistura de três campos de explo-
ração no país. O regime de Nicolás 
Maduro nega culpa pelo desastre 
ambiental.

A principal suspeita é que o 
óleo tenha sido lançado ao mar a 
partir de uma embarcação. Investi-
gações sugerem que o início do va-
zamento tenha sido julho de 2019, 
a cerca de 40 quilômetros da costa 
nordestina. Não há conclusão sobre 
a principal embarcação suspeita.

Trecho entre as praias de Camurupim e Tabatinga, em foto de setembro de 2019

Litoral do RN ainda tem nove pontos
com vestígios de óleo, afirma Ibama
Em todo o País, 433 localidades ainda têm fragmentos da substância e 566 são consideradas “limpas”. No total, chegou a 
999 o número de pontos atingidos pelo óleo. Origem da substância, que tem “DNA” venezuelano, ainda é desconhecida

Meio ambiente

Ibama / Divulgação

LITORAL SUL
Barra de Tabatinga 
(4 pontos) – Nísia Floresta
Malembá (1) – Nísia Floresta
Sagi (1) – Baía Formosa
Sibaúma/Das Minas (1) –
Tibau do Sul
Alagamar (1) – Natal

LITORAL NORTE
Ponta de Maracajaú (1) – Ma-
xaranguape

PRAIAS AINDA ATINGIDAS NO RN

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira, 16, 
que, se a comunicação do governo 
fosse uma “porcaria”, não haveria 
críticas ao secretário de Comuni-
cação Social da Presidência, Fa-
bio Wajngarten.

Segundo o presidente, o au-
xiliar continuará no cargo, pois 
não há ilegalidade na relação da 
FW Comunicação e Marketing, 
empresa de Wajngarten, com 
emissoras de TV e agências de 
publicidade que recebem recursos 
do governo.

“Se for ilegal, a gente vê lá na 
frente. Mas o que eu vi até agora 
está tudo legal com o Fabio. Vai 
continuar. É um excelente pro-
fissional. Se fosse um porcaria, 
igual alguns que tem por aí, nin-
guém estaria criticando ele”, dis-
se Bolsonaro em frente ao Palácio 
da Alvorada.

Wajngarten é sócio da FW 
Comunicação e Marketing, dona 
de contratos com ao menos cinco 
empresas que recebem recursos 
direcionados pela Secom, entre 
elas as redes de TV Band e Re-
cord, como revelou o jornal Folha 
de S.Paulo.

O secretário afirmou que os 
acordos comerciais foram feitos 
antes do seu ingresso na Secom 
– o da Band, por exemplo, há 16 
anos. Esses contratos, segundo 
ele, “não sofreram qualquer rea-
juste ou ampliação” desde então.

A quarta-feira, 15, no Palácio 
do Planalto foi marcada por reuni-
ões convocadas por Bolsonaro para 
tratar da nova crise. A comunicação 
do governo está sob fogo cruzado e 
é atacada pelo grupo do vereador 
Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), que 
já a definiu no Twitter como “uma 
bela de uma porcaria”. Presidente da República disse que Fabio Wajngarten vai continuar no cargo

“Se for ilegal, a gente vê lá na frente”, 
diz Bolsonaro sobre atos de secretário

Polêmica

José Cruz / Agência Brasil O Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do 
Norte (Idema) vai manter a 
suspensão do programa de 
balneabilidade das praias da 
Grande Natal. O órgão infor-
mou nesta quinta-feira, 16, 
que segue recomendação da 
Controladoria-Geral do Es-
tado para a não renovação do 
convênio com o IFRN, que foi 
encerrado em 2019.

O Idema avalia, também, 
que os atuais parâmetros de 
análise de balneabilidade 
não são suficientes, diante do 
desastre ambiental causado 
pelo derramamento de óleo. 
O episódio apontou para a 
inclusão de novos parâmetros 
de análises químicas ao bole-
tim, para dar mais segurança 
aos banhistas.

Idema mantém 
suspensão do 
programa de 
balneabilidade

Praias
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Ana Luize
ARQUITETANDO

FLORES EM VOCÊ, EM NÓS!
Na nossa casa, no nosso es-

critório, em nossa vida!
As arquitetas Larissa Giffoni 

e Natália Medeiros - especialis-
tas em ambientação de interio-
res, decidiram criar uma forma 
prática e descomplicada de pos-
sibilitar que as pessoas tenham 
sua casa ou seu negócio sempre 
florido: um clube de flores!

FLORINDO!
Quem não é apaixonado por 

flores? Com o clube de flores de 
Larissa e Lorena, você pode so-
licitar a assinatura por períodos 
distintos: mensal, semestral ou 
anual. 

Os tamanhos dos arranjos 
também variam, e elas ainda 
têm a opção de montar o arran-
jo naquele vaso que está sem 
uso na sua casa. 

DELIVERY
Toda semana, elas rece-

bem novidades em flores e 
folhagens. A escolha para o ar-
ranjo e a composição de cores, 
volumes e texturas, fica por 
conta do bom gosto das meni-
nas. Além de tudo, e o que é 
melhor: os arranjos podem ser 
deixados na sua casa.

Ter aquele arranjo floral 
perfumado e renovado sem-
pre, agora é possível!

Top, meninas!
Maiores informações no 

perfil @fioriassinaturafloral.

O governo federal vai liberar 
nos próximos meses mais de R$ 9 
milhões para obras em 26 municí-
pios do Rio Grande do Norte. O di-
nheiro será usado principalmente 
na pavimentação ou recapeamento 
asfáltico de ruas. Para terem aces-
so à verba, as prefeituras terão de 
pagar uma contrapartida, no total 
de R$ 133,2 mil.

Nesta quinta-feira, 16, foram 
publicados no Diário Oficial da 
União contratos de repasses assi-
nados entre as prefeituras e os mi-
nistérios do Desenvolvimento Re-
gional, da Cidadania, do Turismo 
e da Agricultura. A formalização 
dos convênios assegura o envio das 
verbas para o Estado.

O maior valor será disponi-
bilizado para Nísia Floresta, na 
Região Metropolitana de Natal, 
que conseguiu emplacar dois pro-
jetos. Pelo primeiro convênio, o 
município receberá R$ 716.250,00 
para obras de drenagem e pavi-
mentação em ruas de dois bairros: 
Luar das Orquídeas e Parque das 
Bromélias. No segundo contrato, 
serão mais R$ 286.500, mas só pa-
ra pavimentação. O município terá 
de pagar uma contrapartida de R$ 
4.500,00 (equivalente a 0,4% do 
contrato).

Natal também ficará com uma 
fatia do dinheiro. A capital do Es-
tado vai receber R$ 238 mil para 
recapear a Avenida Miguel Castro 

no trecho entre as ruas Bom Pastor 
e Sampaio Corrêa, no bairro Bom 
Pastor, Zona Oeste da cidade. A 
contrapartida será de R$ 4,7 mil.

O secretário municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura, 
Tomaz Neto, explica que, agora, a 
Prefeitura vai apresentar um pro-
jeto executivo à Caixa Econômica 
Federal, que é a instituição que 
vai pagar os recursos. “A qualquer 
momento, podemos ser chamados”, 
disse o secretário, estimando que 
todo o processo envolvendo contra-
tação e licitação da obra dure algo 

em torno de 120 dias.
Além dos assinados com Nísia 

Floresta e Natal, outros 13 con-
tratos de repasse preveem obras 

na área de pavimentação no RN. 
Foram contemplados projetos tan-
to com paralelepípedo quanto com 
asfalto.

Foram disponibilizados, tam-
bém, recursos para construção ou 
reforma de quadras esportivas, em 
cinco municípios; e para a moder-
nização de um campo de futebol, 
construção de praça, recuperação 
de estradas vicinais (na zona ru-
ral), revitalização de orla marí-
tima, urbanização de canteiros e 
para melhoria da infraestrutura 
em um mirante.

O novo prefeito de Ceará-Mirim, 
Júlio César Câmara, disse nesta 
quinta-feira, 16, que herdou uma 
dívida de R$ 4.555.781,32 da gestão 
passada, referente à Previdência 
dos servidores municipais. Além 
deste, outros débitos que estão sen-
do levantados pela Contabilidade 
do Município, como o pagamento de 
fornecedores, recaem sobre o nova 
gestão do Executivo Municipal, que 
foi empossada no dia 23 dezembro.

Segundo Júlio César, mais de 
R$ 3,5 milhões são de dívidas do 
fundo da Previdência própria do 
Município, enquanto a dívida com o 
INSS gira em torno de R$ 1 milhão.

De acordo com a secretária 
municipal de Planejamento e Fi-
nanças, Maria de Fátima Silva, há 
parcelamentos e despesas normais 
em atraso, gerando mais despesas e 
encargos para o Município.

“Quando o município fica com 
dívidas com o INSS, a Receita Fe-
deral autoriza o bloqueio na quota 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, chegando a zerar quando 
a parcela é pequena”, explicou, res-
saltando que o prefeito Júlio César 
está fazendo um planejamento para 
organizar as finanças do município 
e assim poder quitar todos os débi-
tos ainda existentes.

Obra em Nísia Floresta: município da Grande Natal receberá recursos para investir na drenagem e pavimentação de diversas ruas

Segundo prefeito, mais de R$ 3,5 milhões são de dívidas do fundo próprio da Previdência

Governo federal autoriza R$ 9 milhões 
para obras em 26 municípios potiguares

Dívida com Previdência deixa rombo
de R$ 4,5 milhões para novo prefeito

Dinheiro será usado principalmente na pavimentação ou recapeamento asfáltico de ruas. Para
terem acesso à verba, prefeituras do RN terão de pagar contrapartida, no total de R$ 133,2 mil

Convênios

Ceará-Mirim

Prefeitura de Nísia Floresta / Divulgação

José Aldenir / Agora RN

R$ 9.030.371,00

R$ 133.288,19

TOTAL LIBERADO PELA UNIÃO:

CONTRAPARTIDAS:
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A Defensoria Pública do Rio 
Grande do Norte apura possíveis 
irregularidades no sorteio de apar-
tamentos do programa Minha Ca-
sa Minha Vida em Parnamirim, 
na Grande Natal. O órgão diz ter 
recebido na cidade, só no ano pas-
sado, nove reclamações individuais 
relacionadas a sorteios, entregas 
de unidades e transparência das 
informações sobre o programa.

Na semana passada, o órgão 
instaurou um procedimento para 
tratar do assunto. O objetivo é 
averiguar informações quanto ao 
sorteio, ao cadastro de beneficiá-
rios e à entrega de apartamentos 
dos empreendimentos Irmã Dulce 
I, II e III.

Os prédios ficam no bairro San-
ta Júlia, em Parnamirim, e estão 
perto de terem as obras concluídas. 
São 256 apartamentos de 44 m², 
distribuídos em oito blocos, de 32 
unidades cada. Cada um dos em-
preendimentos possui área de lazer 
com playground, guarita, centro 
comunitário e centrais de gás e de 
telefonia.

Para fundamentar a apura-
ção, a Defensoria Pública solicitou 
à Prefeitura de Parnamirim que 
forneça a relação de todos os em-
preendimentos do Minha Casa Mi-
nha Vida que já foram entregues 
no município. No caso de prédios 
que ainda não foram entregues, a 
Prefeitura terá de informar quais 
estão com obras inacabadas ou 
interrompidas, esclarecendo os 
motivos da interrupção do projeto 
e informando estimativa de prazo 
para a retomada das obras.

Além disso, o Município terá de 
repassar para a Defensoria a lista 
de pessoas cadastradas no progra-
ma em Parnamirim, detalhando 
quem foi sorteado para os empreen-
dimentos não entregues. O formato 
do sorteio também deverá ser expli-
cado. A Defensoria quer saber se a 
seleção dos beneficiários foi feita de 
acordo com as normas federais.

Obras nos empreendimentos Irmã Dulce I, II e III estão perto de serem concluídas

Parnamirim: Defensoria investiga 
possíveis irregularidades em sorteio
Objetivo é averiguar informações quanto à entrega de apartamentos dos 
empreendimentos Irmã Dulce I, II e III, no bairro Santa Júlia, na Grande Natal

Minha Casa Minha Vida

Ascom Prefeitura de Parnamirim / Divulgação / Arquivo

2020 terá 233 mil novas 
unidades habitacionais

Lançado em 2009, no fim 
do governo Lula, o programa 
Minha Casa Minha Vida tem 
o objetivo de reduzir o déficit 
habitacional do País. Em dez 
anos, o programa contratou 5,5 
milhões de unidades, das quais 
4 milhões foram entregues. O 
governo federal gastou R$ 464 
bilhões no programa.

O programa oferece condi-
ções facilitadas para compra da 
casa própria para famílias com 
renda de até R$ 9 mil, mas a 
maioria dos contratos, segundo 
a Fundação Getúlio Vargas, é 
destinada à chamada Faixa 1, 
que atende famílias com renda 
de até R$ 1,8 mil por mês. Nes-
te caso, o governo subsidia 90% 
do valor do imóvel e o restante 
é financiado pela Caixa Econô-
mica Federal.

Para 2020, o orçamento da 
União prevê o investimento de 
R$ 2,23 bilhões no programa, 
que garantem a execução de 
233 mil unidades já em anda-
mento, como os empreendi-
mentos Irmã Dulce I, II e III, 
em Parnamirim.

O Município é o ente públi-
co responsável pelo cadastro 
dos interessados no programa 
habitacional. As prefeituras 
ficam responsáveis pelo envio 
de informações para análise da 
Caixa, que faz a validação e fi-
nalização da seleção. As gestões 
municipais também devem in-
formar critérios, identificação 
das cotas, formação dos grupos 
e regras de sorteio e seleção dos 
beneficiados. As normas, ape-
sar disso, devem seguir orien-
tações do governo federal.

ANTT reajusta tabela do frete em até 15%
Transporte

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) es-
tabeleceu novas regras para a 
cobrança do frete rodoviário em 
resolução publicada nesta quinta-
-feira, 16. Entre elas, está a obri-
gação do pagamento do chamado 
frete retorno para os caminho-
neiros. Além disso, a resolução 
também determina novos valores 

para cálculo do frete.
Com as alterações, o valor do 

piso mínimo no País sofreu um 
reajuste que varia de 11% a 15%, 
de acordo com o tipo de carga e 
operação. Os valores de itens co-
mo pneu e manutenção dos cami-
nhões também foram atualizados. 
As novas regras entram em vigor 
na próxima segunda-feira, 20.

Demanda dos caminhoneiros, 
a nova regra do frete retorno vale 
para situações em que a regula-
mentação do setor proíbe que o 
caminhoneiro retorne transpor-
tando um novo tipo de carga. Isso 
ocorre, por exemplo, com um ca-
minhão que transporta combus-
tível e não pode voltar com outro 
tipo de carga.
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Ano adiar a vigência da lei do Juiz de Garantias, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) assume sua 
“tutela” sobre o Executivo e o Legislativo, cujas 

decisões só são válidas após uma “segunda sanção” 
da Corte. O Congresso cumpriu o papel de aprovar 
e Bolsonaro o de sancionar, mas o STF, cujo dever é 
cumprir a lei, decidiu adiá-la por 6 meses. Pior: sem dar 
a mínima para os outros Poderes. O STF “tutor” alterou 
o equilíbrio e a independência dos poderes previstos 
na Constituição.

Mais absurda que a invenção do Juiz de Garantias, 

segundo o jurista Miguel Realge Jr, é a falta de estudo 
e análise para sua implantação. 

Além de adiar monocraticamente uma lei em vigor, 
Toffoli ainda criou exceções para o juiz de garantia, 
como se fosse ele o legislador.

O STF legislador inventou o crime de homofobia, 
anulou a regra de prisão após 2ª instância e até 
legalizou o aborto, tudo à revelia da lei.

Partidos de oposição ou entidades com interesses 
contrariados sempre contam com o STF “tutor” para 
anular atos do presidente da República.

Adiando lei, STF assume “tutela” sobre os poderes

PODER SEM PUDOR

MINISTRO NO JANTAR
ACM sempre viveu às turras com alguém. 

Era ministro do governo José Sarney e, claro, 
brigava com outros ministros. Um deles era o da 
Previdência, Renato Archer. Carta vez os dois 
se encontraram na antessala do presidente, no 
Planalto, e ACM puxou conversa: “Esta coisa de vida 
pública é difícil. Ainda outra dia tive que desmentir 
um jornal que publicou, imagine, que eu teria dito 
que naquele dia você não jantaria ministro. Imagine 
que eu ia dizer uma coisa desta!” Sempre calmo, 
Archer apenas sorriu e ironizou: “Não se preocupe. 
Em qualquer hipótese eu não deixaria de jantar.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PALAVRA DE POLÍTICO
Na Câmara, não há 

surpresa com o fato de o 
presidente Rodrigo Maia 
prometer apoio a quatro 
candidatos à sua sucessão. 
Para se reeleger, há um ano, 
ele prometeu a presidência da 
CCJ a cinco deputados. 

CONFLITO DE INTERESSES
As denúncias contra o 

secretário de Comunicação 
da Presidência, Fábio 
Wajgarten, têm um problema: 
os acusadores estão entre as 
“vítimas” da redução da verba 
de propaganda, abundante na 
era PT.

MERCI LES GARS
Primeiros supercraques 

brasileiros no futebol francês, 
Jairzinho e Paulo Cesar Caju 
serão homenageados pelo 
Olympique de Marseille, time 
de maior torcida na França, 
onde atuaram. Caju fala 

Dados oficiais confirmam 
a queda expressiva 
da criminalidade”

Ministro Sergio Moro (Justiça) 
comemora os resultados 
do combate à criminalidade

“

Divulgação

francês fluentemente.

APENAS CAMPANHA
Convém os coleguinhas 

avisarem ao distinto público que 
o processo de impeachment de 
Donald Trump será sepultado no 
Senado de maioria republicana. 
Fora disso é torcida. Inclusive da 
imprensa brasileira.

REDUÇÃO FOI DE 41,2%
Após muita insistência da 

coluna, a Petrobras fechou as 
contas e diz que a diminuição 
de seus gastos com propaganda 
não é de 90% e sim de 41,2%. 
Em 2018 foram R$122 milhões 
e R$72 milhões em 2019.

SE CONCENTRAR, GASTA
Segundo a Petrobras, 

despesas com publicidade 
“se concentram” no segundo 
semestre do ano. A estatal 
gastou R$8,5 milhões até 
julho de 2019, mas torrou sem 
piedade mais R$64 milhões 
nos últimos meses.

SOBROU PARA O AVALISTA
O valor das dívidas de 

estados e municípios honradas 
pelo Tesouro Nacional no 
ano passado subiu 73,2% 
em relação a 2018. A União, 
a fiadora, cobriu R$ 8,35 
bilhões para evitar calote 
generalizado.

Viagens internacionais crescem 18,8% em Brasília
O governador Ibaneis Rocha (MDB) 

está radiante. Ele recebeu levantamento 
indicando que no ano passado mais de 617 
mil passageiros internacionais transitaram 
pelo aeroporto de Brasília, o terceiro maior 

em movimento no País. Isso representa um 
crescimento de 18,8% em relação ao ano 
anterior. Mas ele espera mais, sobretudo 
agora que Brasília oferece dez voos 
internacionais.

POUSOS E DECOLAGENS
Aumentaram também voos internacionais 

com partidas e chegadas baseadas na capital: 
foram 4.796, alta de 35,2% em relação a 2018.

A CAPITAL ‘BOMBANDO’
Brasília saboreia o “boom” de novos voos 

internacionais: Assunção, Buenos Aires, Cancún, 
Lima, Miami, Orlando e Santiago.

BRASÍLIA IMBATÍVEL
Atraem turistas a Brasília a visitação ao 

Congresso e aos palácios, além das opções de lazer 
no lago Paranoá e a natureza exuberante.

O Rio Grande do Norte abriga 
desde a segunda-feira, 13, uma 
missão do Governo da China que 
está avaliando as condições fitos-
sanitárias de produção de melão 
no estado potiguar e também no 
Ceará. A comitiva é composta por 
técnicos chineses e do Governo do 
RN, além de representantes do Co-
mitê Executivo de Fruticultura do 
RN (Coex), instituição responsável 
pelo monitoramento e fiscalização 
do controle de moscas das frutas 
no Estado, área reconhecida como 
livre da praga, única no Brasil.

A visita é a última etapa para 
liberação das exportações de frutas 
para o mercado chinês, que consu-
me o equivalente a 420 mil hecta-
res de melão em produção própria. 
O Brasil será o primeiro país do 
mundo a ser liberado pelos chine-
ses a exportar a fruta, que certa-

mente serão os melões potiguares.
Os técnicos visitaram várias fa-

zendas produtoras de melão, onde 
viram campos de produção, manejo 
de pragas e doenças, packing hou-
ses e irrigações. Também visitaram 
laboratórios da Universidade Fede-
ral Rural do Semi-Árido (Ufersa) e 
conheceram as iscas atrativas das 
moscas das frutas espalhadas nas 
fazendas e por toda região.

“Estamos numa grande expec-
tativa positiva da liberação da ex-
portação, tendo em vista o acordo 
assinado em novembro passado, 
com possíveis embarques ainda 
nesta safra para os chineses. Com 
a liberação, os produtores podem 
dobrar suas áreas em até três anos. 
Isso significa 60.000 empregos pa-
ra o RN”, destaca o secretário es-
tadual de Agricultura, Guilherme 
Saldanha.

Chineses visitam campos
de produção de melão no RN

População apresenta 312 novas 
sugestões para o Plano Diretor

Agropecuária

Planejamento urbano

Inspeção é última etapa antes da exportação da fruta 
para o país asiático. Produtores vão ampliar suas áreas

Além de fazendas no Rio Grande do Norte, chineses conhecem cultivo de melão no Ceará

Governo do RN / Divulgação

O prazo para que a população 
apresentasse novas sugestões pa-
ra o Plano Diretor de Natal termi-
nou na última quarta-feira, 15. E, 
segundo a Prefeitura, em um mês, 
foram enviadas 312 contribuições. 

As novas sugestões se somam 
às mais de 2.200 recebidas no 
ano passado. A partir de agora, 
as propostas serão sistematizadas 
pelos grupos de trabalho e serão 
submetidas a um aprofundamento 
técnico, para elaboração da minuta 
da lei. Essa etapa ocorre desde o 
dia 7 de janeiro e segue até 17 de 
fevereiro. A expectativa é que a 
minuta do novo Plano Diretor seja 
enviada para o Conselho da Cidade 
(Concidade) no dia 18 de fevereiro.

Uma audiência pública para a 
apresentação da minuta à socieda-
de será realizada em data ainda a 
ser divulgada, mas a previsão é que 

ela aconteça em fevereiro. Também 
estava prevista uma reunião de 
capacitação dos grupos de trabalho 
para esta sexta-feira, 17, mas a 
reunião foi adiada devido ao grande 
volume de contribuições recebidas.

Desde o início do processo de 
revisão do Plano Diretor de Na-
tal, em junho de 2017, foram 22 
atos públicos da Prefeitura do 
Natal conduzidos pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb). Ao todo, foram cinco 
audiências públicas e 14 oficinas, 
sendo dez nas regiões adminis-
trativas e quatro com segmentos 
específicos da sociedade civil or-
ganizada. Houve também três 
seminários de aprofundamento 
técnico. Mais de três mil pessoas 
participaram de todas as ações, 
apontando mais de 2.534 contri-
buições.
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O Rio Grande do Norte tem 
1.081 pensões pagas a dependentes 
de servidores federais acima do no-
vo teto de benefícios do Ministério 
da Economia, de R$ 6.101,06, que 
que passou a valer esta semana.

De acordo com a Controladoria 
Geral da União (CGU), com dados 
obtidos após solicitação da agência 
de dados Fiquem Sabendo, o Rio 
Grande do Norte tem, hoje, 4.577 
pensionistas federais. 

Em dezembro, o valor total da 
folha de pagamentos de pensões foi 
de R$ 24,431 milhões.

Apesar dos mais de 1 mil casos 
acima do teto no RN, todos os be-
nefícios foram concedidos antes da 
Reforma da Previdência – promul-
gada em 17 de dezembro do ano 
passado – e não terão seus valores 
alterados.

De acordo com as novas regras, 
a pensão não será mais integral 
para os beneficiados. O pagamen-
to será de 50% da aposentadoria 

recebida pelo segurado ou do valor 
a que ele teria direito se fosse apo-
sentado, somando ainda 10% por 
dependente, até o limite de 100%.

A pensão será integral se 
houver um dependente inválido 
ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave. Vale lembrar 
que Ministério da Economia re-
ajustou em 4,48% o valor do te-
to de pensão, que passou de R$ 
5.839,45 para R$ 6.101,05.  

Do total de pensões pagas no 
RN, 154 pessoas recebem acima 
de R$ 20 mil, sendo que o primeiro 
lugar na lista de pagamentos está 
vinculado ao Ministério da Econo-
mia. É o filho de um ex-servidor da 
pasta, considerado inválido, que 
recebeu R$ 62 mil.

Ainda de acordo com a lista, 
1.873 viúvas de servidores públicos 
lideram o ranking de pensões, o que 
representa 40% do total de benefí-
cios. A despesa total em dezembro 
foi de R$ 11,3 milhões, tendo média 

de pagamento de R$ 6,085 mil. As 
filhas solteiras sem cargo público 
estão em segundo lugar na lista de 
pensões. Em dezembro passado, 
foram 827 casos, com valor total 
de R$ 3,082 milhões. As filhas de 
oficiais do comando da Aeronáutica 
estão à frente deste segmento, com 
273 registros.

Em todo o Brasil, de acordo com 
a CGU, os valores chegaram a mais 
de R$ 2,4 bilhões, com rendimento 
médio por pessoa de R$ 10,3 mil. 
Ao todo, 73.227 pessoas recebem 
acima do teto de pensão no país. 
Segundo os dados informados, par-
te dos benefícios é paga ao menos 
desde 1959, sem nunca ter havido 
nenhum tipo de transparência pelo 
Governo Federal.

Em dezembro de 2019, uma 
viúva de servidor do Governo 
do Distrito Federal recebeu R$ 
573.340,45. Além dela, outras 22 
pessoas receberam pagamentos 
superaram a casa dos R$ 100 mil. Víuvas de servidores da União representam 40% do total de pensões no RN 

RN tem mais de 1 mil pensionistas que 
recebem acima do teto da Previdência
De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), com dados obtidos após solicitação da agência de dados Fiquem 
Sabendo, o Rio Grande do Norte tem, hoje, 4.577 pensionistas federais, com valor total de benefícios de R$ 24 milhões

Benefício

Getty Images

Um contrato de aluguel de ten-
das que poderia gerar uma despesa 
mensal de R$ 90 mil ao Departa-
mento Estadual de Trânsito do Rio 
Grande do Norte (Detran) foi encer-
rado no primeiro semestre de 2019, 
após auditoria da Controladoria 
Geral do Estado (Control).

O controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes Neto, explicou em en-
trevista para uma rádio local que 
a auditoria verificou que o paga-
mento pelo serviço de tendas, para 
a promoção de campanhas educati-
vas de trânsito, teria valor acima do 
que é praticado no mercado.

De acordo com o Diário Oficial 
do Estado, o contrato com a em-
presa Pratica Serviços de Eventos, 
com valor global R$ 980 mil, teve 
vigência entre 1º de fevereiro de 
2019 e 31 de janeiro de 2019. Em 
janeiro do ano passado, o contrato 
teve novo aditivo, subindo o valor 
total para R$ 1,16 milhão.  Segun-
do o controlador, após a auditoria 
feita nos pagamentos, o contrato foi 

cancelado no início da atual gestão. 
O Agora RN tentou ouvir o con-

trolador, para detalhar a auditoria 
do contrato, mas ele não atendeu ao 

telefonemas da reportagem.
Entretanto, ao encerrar o con-

trato com a empresa, o Detran efe-
tuou uma licitação para a compra 

de tendas, o que custou aos cofres 
públicos valor de R$ 55 mil.

AGENDAMENTO DA RENOVAÇÃO 
DA CNH PELA INTERNET

Os motoristas que precisam 
renovar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) agora podem 
fazer o agendamento online e con-
cluir todo o processo sem precisar 
ir ao Detran. Com o novo recurso, 
o usuário inicia o processo em casa 
e finaliza na clínica médica para 
onde será direcionado pelo sistema, 
podendo agendar dia e horário para 
o atendimento.

Quem fizer o pedido de Reno-
vação pela Internet vai conseguir 
emitir o boleto para pagamento e 
saber para qual clínica médica será 
encaminhado. Na própria clínica, 
será realizada a captura de ima-
gem e das impressões digitais dos 
condutores. O serviço está dispo-
nível inicialmente em Natal e será 
expandido para todas as unidades 
do Detran no RN.

Contrato para o serviço de aluguel de tendas teve o valor de R$ 980 mil em 2019 

Auditoria no Detran encontra aluguel 
de tendas custando até R$ 90 mil

Despesas

José Aldenir / Agora RN O Ministério da Saúde 
recomenda a quem ainda 
não se vacinou contra a febre 
amarela que busque imuni-
zação contra a doença. O aler-
ta é dirigido especialmente à 
população das regiões Sul e 
Sudeste, que estão no centro 
da atenção dos especialistas 
depois que 38 macacos con-
taminados morreram nos 
estados do Paraná, de Santa 
Catarina e São Paulo.

Ao todo, 1.087 notificações 
de mortes suspeitas de ma-
cacos foram registradas no 
País. Os dados são do boletim 
epidemiológico divulgado na 
quarta-feira, 15, pelo Ministé-
rio da Saúde, que apresenta o 
monitoramento da doença de 
julho de 2019 a 8 de janeiro 
deste ano. O alerta se dá por-
que o Sul e o Sudeste são re-
giões de grande contingente 
populacional e baixo número 
de pessoas vacinadas.

Ministério da 
Saúde faz alerta 
sobre febre 
amarela

Perigo



O vereador Maurício Gurgel 
(PSOL) cobrou da Prefeitura do 
Natal nesta quinta-feira, 16, a 
apresentação dos resultados da 
contratação da Fundação Dom 
Cabral, por cerca de R$ 1,5 mi-
lhão, para a realização de uma 
auditoria na gestão administra-
tiva da capital potiguar. Segun-
do o vereador, a contratação da 
consultoria aconteceu um ano 
atrás, mas, até agora, nenhum 
relatório foi apresentado.  

“Vai fazer um ano de ani-
versário da consultoria Dom 
Cabral. Em abril, o prefeito 
chamou uma coletiva para 
anunciar que essa consulto-
ria resultaria em mais de 230 
medidas administrativas, 
com o intuito de modernizar e 
melhorar a máquina adminis-
trativa. No entanto, até agora, 
não temos qualquer resultado e 
não foi feito qualquer relatório 
ou tomada qualquer medida, e 
nem sequer o prefeito fala mais 
no assunto”, disse Maurício, em 
visita de cortesia à Redação do 
jornal impresso Agora RN.

Diante do quadro, o verea-
dor disse que irá defender, na 
volta dos trabalhos legislati-
vos, em 15 de fevereiro, que a 
Câmara convoque o prefeito 
Álvaro Dias. “É prudente, na 

volta aos trabalhos, pedirmos 
a convocação do prefeito para 
esclarecermos tais assuntos”, 
frisou.

Sobre o Plano Diretor de 
Natal, Gurgel disse ser grande 
a expectativa entre os parla-
mentes. “Houve muito debate e 
participação e nossa expectati-
va é recebermos o Plano e saber 
qual o conteúdo. E lamentar o 
posicionamento do prefeito que 
apenas está interessado nos es-
pigões da orla”, ironizou.

Maurício Gurgel cobra 
resultado de consultoria 
contratada pela Prefeitura

Dom Cabral
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O município de Macaíba vai 
receber uma unidade especializada 
na ressocialização de presos. Ainda 
este ano será feita a instalação da 
Associação de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados (Apac) . Atual-
mente, o Rio Grande do Norte tem 
apenas um destes centros ressocia-
lizadores, localizado em Macau.

O juiz Felipe Barros, titular da 
3ª Vara de Macaíba, detalha que 
a estrutura da Apac de Macaíba 
será instalada no prédio que abri-
gava  o antigo Centro de Detenção 
Provisória (CDP) da cidade, que foi 
fechada no ano passado. 

Segundo o magistrado, algu-
mas das fases para a implantação 
da Apac já foram ultrapassadas. 
Ele informou que a diretoria da 
Apac Macaíba já foi constituída e 
uma primeira etapa da implanta-
ção foi vencida, com a divulgação 

do projeto, pelo Tribunal de Justi-
ça, em audiência pública.

No início da semana, o antigo 
CDP foi vistoriado por Roberto 
Donizetti, gerente de metodologia 
da Fraternidade Brasileira de As-

sistência aos Condenados (FBAC), 
que apresentou para o Judiciário 
potiguar as vantagens do modelo 
de ressocialização de condenados.

Ainda este ano, a unidade deve 
receber os primeiros ressocializandos.

Representantes do Judiciário discutem a instalação da Apac em Macaíba

Macaíba vai receber nova unidade 
para ressocialização de presos
Estrutura da Apac de Macaíba será instalada no prédio em que funcionava 
o Centro de Detenção Provisória (CDP), que foi fechado no ano passado

Humanização

Reprodução / TJRN

As inscrições para o concur-
so público da prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante (RN) e do 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (Saae) seguem até às 22h do 
dia 27 de janeiro. A seleção ofe-
rece 583 vagas de emprego. A re-
muneração varia entre R$ 1.154 
e R$ 3.002,03.

O concurso abriu 547 vagas 
para atuar na prefeitura e mais 
36 vagas para o Saae. Há opor-
tunidades para os níveis fun-
damental, médio e superior. A 
aplicação da prova objetiva está 
prevista para ocorrer somente no 
dia 8 de março de 2020.

As inscrições podem ser feitas 
através do endereço eletrônico do 
Instituto Brasileiro de Formação 
e Capacitação (IBFC), que é a 
banca organizadora do concurso. 
O primeiro passo será preencher 
a ficha com os dados solicitados. 
Em seguida, gerar o boleto e pa-

gar a taxa de R$ 45 para nível 
fundamental, R$ 55 para nível 
médio e R$ 70 para superior.

Concurso público está com 
inscrições abertas até dia 27

São Gonçalo do Amarante

Salários podem chegar a R$ 3 mil

Vereador Maurício Gurgel (PSOL)

Elpídio Júnior / CMN

Fábio R. Pozzebom / Agência Brasil
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De Roberto Carlos ao teatro: confira as atrações deste fim de semana

Tibau do Sul tem 
festa do padroeiro

Jumanji - Próxima Fase

O fim de semana está repleto de atrações para você 
aproveitar no melhor estilo. Nesta sexta-feira, 17, tem música no 
Teatro Riachuelo. Com 41 anos de estrada, o maestro Eduardo 
Lages se une à voz única da cantora Marina Elali para o show 
“Sucessos do Rei” (foto), a partir das 20h, lembrando clássicos 
de Roberto Carlos.

No sábado, 18, Robson Paiva, a ex-dançarina do É o Tchan 
Sheila Mello e Lucas Boquinha levarão muito samba para a Arena 
Cortando Giro, localizada na Rua Novo Guarapes, no bairro dos 
Guarapes, na zona Oeste de Natal. A festa começa às 22h.

Para o domingo, 19, a dica é assistir ao espetáculo Jacy, 
do Grupo Carmin. Você vai se surpreender com a história 
de Jacy, de 90 anos, natural de Ceará-Mirim. Uma mulher 
aparentemente comum, ela atravessou a 2ª Guerra, enfrentou a 
ditadura no Brasil e esteve no centro de um importante conflito 
político no RN. A apresentação começa às 18h.

A prefeitura de Tibau do Sul 
promove no próximo sábado, 
18, a tradicional Festa de São 

Sebastião. Os tibauenses do sul 
vão poder contar com as atrações 
musicais Litto Lins, Edyr Vaqueiro 

e Fan do Arrocha. A entrada 
é franca. A festa acontece na 

praça pública da Praia de Pipa. O 
evento vai movimentar o comércio 

e tem o intuito de aquecer a 
economia da cidade neste fim de 
semana. Para comemorar o dia 
de São Sebastião, o padroeiro 

da cidade, são três dias de 
eventos - de 18 a 20 de janeiro – 
com barraquinhas de comidas e 

bebidas típicas, banda de música, 
procissão e missas na igreja 

central da cidade.

Tentado a revisitar o mundo de 
Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide 
consertar o jogo de videogame que 
permite que os jogadores sejam trans-
portados ao local. Logo o quarteto 
formado por Smolder Bravestone 

(Dwayne Johnson), Moose Finbar 
(Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack 
Black) e Ruby Roundhouse (Karen 
Gillan) ressurge, agora comandado 
por outras pessoas. Classificação 
indicativa de 12 anos.

SEXTOU

DICA DE CINEMA

SEXTA-FEIRA
Disorder Summer Edition 
- 20h
Local – Casanova Ecobar 
(Candelária)

Whiskritório Rock 
Festival 13ª Edição - 20h
Local – Whiskritório Pub

Sucessos do Rei, com Marina 
Elali e Eduardo Lages - 20h
Local – Teatro Riachuelo

17
JANEIRO

Whiskritório Rock Festival 
13ª Edição - 20h
Local – Whiskritório Pub 
(Capim Macio)

Blackout - 21h
Local – Ateliê Bar e Petiscaria 
(Ribeira)

Seu Pereira e Coletivo 401 
em Natal - 22h
Local – Frontstage Music Bar 
(Ponta Negra)

Maria Clara na Vogue - 22h
Local – Vogue Natal 
(Candelária)

Ousadinha a Festa - 22h
Local – Arena Cortando Giro 
(Guarapes)

18
JANEIRO

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

As areias da praia de Pirangi do 
Norte, em Parnamirim, continuam 
fervendo. Isso porque o Verão Pirangi 
2020 está a todo vapor. Para este fim 
de semana, mais atividades devem 
agitar a praia do litoral sul potiguar 
neste sábado, 18, e no domingo, 19.

Duas arenas foram montadas na 
praia pela prefeitura de Parnamirim 
para receber atividades esportivas, de 
dança e apresentação de artistas. 

Neste sábado, a banda Graffith 
e o DJ Alex Cadoc se apresentam no 
palco da Arena Se Cuida, que tam-
bém deve concentrar outras atrações 
musicais.

Ainda partir do sábado, na Arena 
Pirangi do Norte, acontece o Campe-
onato de Fisiculturismo “Fest Beach 
Nabba”, além de outros esportes, 
como vôlei de areia feminino, treino 
funcional e com dança e beach soccer. 

Também no domingo, acontecem 
atividades de dança, como a zumba, 
durante o período da tarde. Práticas esportivas nas arenas a praia de Pirangi do Norte começam neste sábado

Praia de Pirangi do Norte tem 
shows e eventos até domingo
Arenas montadas na praia do litoral sul potiguar vão sediar eventos de vôlei 
de areia e beach soccer, além de diversos shows, como a da banda Grafith

Parnamirim

Reprodução / Parnamirim

Nísia Floresta escolhe em 
concurso a “Musa do Verão”  

Circuito

A 4ª edição Circuito Verão de 
Nísia Floresta começa neste fim 
de semana, com várias opções 
de lazer na praia de Pirangi do 
Sul. Esta é a primeira etapa do 
Circuito, que deverá passar por 
outras praias do município nos 
próximos dias.

No domingo, 19, a partir 
das 8h, a prefeitura promove-
rá ações de esporte, cidadania, 
música e dança. Dentre as ati-

vidades, o concurso Musa do 
Verão promete agitar as areias 
da praia, com a participação de 
muita gente bonita.

Quem quer colocar o corpo 
em movimento pode aproveitar 
as aulas de zumba ou partici-
par de uma partida de vôlei de 
praia. A música fica por conta 
do cantor Altieres Silva, a par-
tir das 13h. Todas atrações são 
gratuitas.

Camila Rocha, vencedora em 2019, e o prefeito de Nísia, Daniel Marinho 

Prefeitura de Nísia Floresta / Reprodução
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- Antes de sair de casa 
Além de ingerir muita 

água e não dispensar o uso 
do protetor solar para se 
manter saudável no verão, 
a principal dica, de acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
é levar em consideração um 
conhecido ditado: “água no 
umbigo, sinal de perigo”. 

- Atenção redobrada 
com as crianças

Em nenhum momento, 
os pequenos devem ficar 
desacompanhados na 
areia da praia. É importante 
aderir à pulseirinha 
cedida pelos bombeiros, 
que deve ser colocada 
no braço da meninada 
com dados como nome, 
telefone e endereço dos 
responsáveis. Caso a criança 
se perca, essas informações 
facilitam devolvê-la a seus 
acompanhantes.

 - Evite bebidas 
alcoólicas e alimentos 
pesados antes de ir ao mar

Sob efeito de álcool, a 
pessoa perde a capacidade 
de avaliar riscos, o que pode 
ser fatal no mar. Por isso, a 
indicação é nunca entrar na 
água se estiver sob efeito 
desta ou de outras drogas, 
inclusive, medicamentos 
que causam sonolência. 
Além disso, nadar depois 
de consumir alimentos 
pesados pode desencadear 
o aparecimento de câimbras, 
que, por sua vez, podem 
levar a afogamentos.

Dicas de 
segurança 
nas praias
A temporada 

de sol, praia e 
temperaturas 

para lá de elevadas 
começou oficialmente no 
dia 22 de dezembro do 
ano passado. Com isso, 
o número de banhistas 
no litoral potiguar 
aumenta, junto com os 
riscos de afogamentos e 
outras ocorrências.

Segundo o Corpo 
de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do 
Norte (CBMRN), 

desde o início da alta 
estação, em dezembro, 
já foram registradas 
27 ocorrências, 
entre afogamentos e 
desaparecimento de 
crianças, além da morte 
de um banhista, de 40 
anos, no início deste 
ano.

A “Campanha Praia 
Segura 2020”, do 
CBMRN, traz algumas 
dicas para garantir 
mais tranquilidade aos 
banhistas neste verão.

- Nade longe de 
pedras e costões

Evitar passeios entre 
rochas e pedras também é 
uma dica importante para 
prevenir fatalidades. Nunca 
caminhe por costões, 
principalmente se estiver 
acompanhado por crianças 
menores de 12 anos.

 - Cheque com o 
guarda-vidas quais os 
locais mais seguros para 
banho

 Isso inclui evitar praias 
desertas e mergulhos 
à noite, quando não há 
guarda-vidas de plantão. 
Também é importante 
se certificar sobre a 
profundidade da região em 
que você deseja mergulhar. 
E siga sempre à risca as 
orientações dos guardas.

- Respeite a 
sinalização

Basta seguir o que 
diz cada bandeira. São 
três cores diferentes. A 
cor verde informa que é 
possível nadar no local 
e tomar banho com 
poucos riscos, tomando 
as devidas precauções. A 
cor amarela indica sinal de 
alerta, com a presença de 
correntes marítimas fortes 
e não é recomendado 
entrar no local. A cor 
vermelha, por sua vez, 
informa que o mar está 
perigoso e que se deve 
evitar até mesmo entrar 
na água. 
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Exigências

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Procure se unir a pessoas que têm 
ideias e objetivos parecidos com os 
seus. Você terá que driblar algumas 
diferenças, mas vai chegar bem mais 
longe se souber cooperar com os 
colegas. 

 A Lua realça todos os pontos fortes do 
seu signo e você saberá direitinho o 
que dizer para convencer as pessoas a 
fazerem o que você quer. Terá sucesso 
em negócios, acordos e vendas em 
geral. 

Você terá coragem e atitude de sobra 
para mudar o que incomoda no seu 
trabalho. Ou ainda para correr atrás de 
um novo emprego, caso esteja sentidno 
insatisfação com o seu. Mire em seus 
objetivos mais ambiciosos. 

Dívidas e falta de grana podem deixar 
você de cabeça quente. Em vez de 
reclamar, Marte convida você a respirar 
fundo, arregaçar as mangas e correr 
atrás. Tome uma atitude e crie as 
oportunidades de ganhar dinheiro. 

Use seu carisma e entusiasmo para 
motivar os colegas. Se o trabalho é em 
equipe, cabe a você liderar os outros com 
garra e otimismo. Só não abuse da sorte 
ao lidar com dinheiro: controle bem os 
gastos para não se complicar. 

Você terá muita facilidade para conseguir aliados 
para seus projetos. Invista nas parcerias e conte 
com o apoio de amigos para alcançar seus ideais. 
Aposte na sua determinação e no seu espírito de 
liderança para estimular os colegas. 

Você pode retomar um projeto ou uma 
função que já desempenhou no trabalho. 
Se é isso que deseja, tome a iniciativa e 
assuma o desafio com toda determinação. 
Sociedade com parentes pode ficar tensa: 
tenha mais jogo de cintura. 

A Lua deixa você com ambição, vaidade 
e a fim de se destacar. Mas nem tudo 
será sempre como você quer, por isso, 
concentre-se no que realmente importa, 
sem se aborrecer com bobagens. 

 Se depender dos astros, você vai usar 
todo seu charme e boa lábia para 
conseguir o que quiser dos outros. Terá 
muita facilidade para negociar e convencer 
as pessoas. Mas deve ter cuidado com 
fofocas e mal-entendidos, ok?

Afinidades de ideias e objetivos 
contarão muitos pontos para você na 
hora de fazer uma parceria ou nova 
amizade. Se sentir qualquer dúvida ou 
desconfiança, nada feito! Isso não será 
diferente na paixão. 

Se você anda preocupada com grana 
e quer aumentar seus ganhos, use 
a criatividade para descobrir coisas 
lucrativas que possa fazer em casa 
nas horas vagas. Terá que arregaçar as 
mangas e batalhar pra valer.

Você pode sentir um desejo maior 
de mudar de emprego ou dar uma 
guinada na sua carreira. Você terá 
coragem e iniciativa de sobra para 
isso, só precisa avaliar os riscos para 
não ter do que se arrepender. 

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

Eunice repudia a ocupação, e Camila e os alunos enfrentam a diretora. Érica assume o papel de agente de Ryan e fecha um 
acordo de trabalho. Thelma se sente ofendida por Durval. Carolina se junta à ocupação, para desespero de Durval. Lurdes 
descobre que Camila foi agredida. Vitória revela a Raul que Vinícius faz parte do grupo de ativistas que quer destruir a PWA. 
Raul expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. Leila conta do divórcio para Penha, que hesita em contar o que sabe sobre 
Magno para a amiga. Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com Lurdes 
para manipular Camila. Lurdes e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. 

AMOR DE MÃE

Osório demite Alfredo e Tião. Isabel pede para Felício esperar para falar com Lola. Almeida alerta 
Julinho sobre a proximidade com Soraia. Genu fala mal da filha de Lola para Lúcio e Lili. Isabel conta 
sobre seu namoro para Soraia. Zeca procura emprego na farmácia. Adelaide se surpreende quando 
Emília afirma que quer proteger Justina de seus sonhos. Alfredo afirma que ajudará Tião. Afonso 
encomenda com Lola um bolo para o aniversário de Inês. Isabel fala com Lola sobre a viagem de 
Julinho. Alfredo revela à família que foi demitido. 

ÉRAMOS SEIS

Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário acompanham os policiais na busca por Diogo. Diogo planeja 
incendiar a Prado Monteiro. Gisele acaba refém de Diogo. Alberto vai para a Editora com Paloma e Leila. 
Nana descobre que foi Diogo quem provocou o acidente que a fez perder o bebê. Diogo aparece diante de 
todos na Editora e ateia fogo.

Filipa convida Eric para passar a tarde com ela. Lorena, Gael e Benício passam a vigiar Ester. Ruth descobre que 
o acidente de seu irmão aconteceu no nordeste. Waldisney diz a Nanci que o anel que deu a ela é falso. A falsa 
Dark Lady consegue invadir os autos falantes do colégio e mandar um recado para os alunos, deixando Raquel 
assustada. Durante o jogo de queimada, João acaba acertando uma bola na cabeça de Ruth, que fica furiosa. 
Afonso vai visitar Fernanda em seu trabalho. Devido ao incidente, Ruth expulsa João do colégio. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A negociação para um es-
pecial com o elenco de Friends 
permanece sendo um “talvez”. 
Segundo um porta-voz da HBO 
Max, embora haja “interesse por 
toda parte”, ainda não foi possível 
dar vida ao projeto. “Parece que 
não conseguimos alinhar com-
pletamente esse interesse”, disse 
Kevin Reilly, diretor de conteú-
do do serviço de vídeo, durante 
uma reunião de críticos de TV 
na quarta-feira, 15. “Então, hoje, 
infelizmente, ainda é um talvez”, 
completou ele.

Em outubro do ano passado, 

Jennifer Aniston disse que havia 
esforços para fazer alguma coisa 
acontecer - mas que, definitiva-
mente, não seria um “reboot” de 
Friends. O comentário da atriz 
que interpretou Rachel Green foi 
seguido por relatos de que o elen-
co e os produtores estavam con-
versando sobre um especial para 
a HBO Max.

A série, que completou 25 
anos em 2019, vai sair da Netflix 
nos Estados Unidos no fim do 
ano, mudando-se para o serviço 
de vídeo sob demanda que será 
lançado em maio.

HBO Max avalia especial
com o elenco de “Friends”
Série completou 25 anos em 2019, vai deixar 
a Netflix e passar a ser exibida no novo serviço

Especulação

Elenco de Friends e produtores estavam conversando sobre especial de fim de ano

Reprodução

O filme Marighella, de Wag-
ner Moura, ganhou data de 
estreia nos cinemas brasileiros. 
O longa estrelado por Seu Jor-
ge entra em cartaz no dia 14 de 
maio nas telonas.

Com passagem em diversos 
festivais (Berlim, Hong Kong, 
Bari, Sydney, Havana, Cairo, 
Índia e Santiago), o longa nar-
ra a história dos últimos anos 

de Carlos Marighella, guerri-
lheiro que participou de movi-
mentos de resistência contra a 
ditadura brasileira, na década 
de 1960. Além de Seu Jorge, o 
elenco conta com Adriana Este-
ves, Ana Paula Bouzas, Bruno 
Gagliasso, Bella Camero, Her-
son Capri, Humberto Carrão, 
Jorge Paz e Luiz Carlos Vas-
concelos.

“Marighella”, de Wagner 
Moura, tem data de estreia

Polêmica

Longa estrelado por Seu Jorge (esq.) entra em cartaz no dia 14 de maio nas telonas

Reprodução
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Em queda livre, TV paga continua
sendo vítima da gatunagem

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

Canal 1
Vamos combinar? O que mais se ouve, fala ou 

se escreve é que a TV paga, em uma crise que já 
é eterna, está perdendo número “x” de assinantes 
por hora, dia, ano e aí afora.

Tudo certo. De fato, os balanços realizados não 
mostram o contrário. O cenário é bem complicado.

Excluindo-se os canais de jornalismo, esporte 
e infantis, os demais pouco têm apresentado para 
fidelizar o compromisso com o assinante.

Isso é uma coisa. Mas tem outra:

Quando é que alguém, com autoridade, cora-
gem e vergonha suficientes, irá se dignar a enfren-
tar a bandidagem escandalosa que também desde 
muito tempo compromete os resultados dos canais 
fechados?

A gatunagem age a céu aberto, com o ofereci-
mento dos aparelhos piratas, aqueles que assaltam 
sinais, e isso por meio de lojas, sites e telefones.

Tudo da maneira mais escancarada. Um assal-
to à mão armada.   

DE UM LADO...
Um comodismo inexplicável 

tomou conta dos canais de 
filmes e séries.

A sensação é que, sabendo 
que não tem mais como 
concorrer com os serviços de 
streaming – protegidos por 
login e senha-, acabaram 
entregando os pontos. Se 
repetem o tempo todo.

... MAS POR OUTRO
Não tem como aceitar o 

pouco caso em se enfrentar o 
crime cometido. O roubo de 
sinal, o “gato”, é escandaloso.

Todos sabem da sua 
existência e onde, há muito 
tempo, é cometido, mas não se 
toma nenhuma providência, 
além de iniciativas pontuais e 
bem intencionadas da ABTA 
– Associação Brasileira da 
Televisão por Assinatura.

DAÍ O IMPASSE
A TV Paga está em queda 

pela falta de um conteúdo mais 
interessante? Ou, por que não 
tem conteúdo interessante, 
continuará perdendo 
assinantes?

Difícil responder. O fato é 
que enquanto a criminalidade 
continuar agindo contra ela, as 
chances de um melhor serviço 
serão bastante pequenas.

É ESSE
“Game of Games”, ainda 

sem título por aqui, com três 
temporadas de sucesso no 
programa Ellen Degeneres, é o 
formato que a Record adquiriu 
para apresentar no programa 
“Hora do Faro”.

O formato junta jogos, 
desafios e farta distribuição de 
prêmios. Já teve versões em 
Portugal, Alemanha, Espanha 
em Hungria.

JOGO DA RECORD
As mudanças que a Record 

vem realizando têm como 
objetivo levantar o astral 
do seu domingo. Esta é a 
proposta. Manter um pouco 
de emoção, mas diminuir o 
choramingo.

A ordem é substituir a 
tristeza e as tantas desgraças 
que os seus programas 
apresentam por uma maior 
alegria. É por aí que tanto o 
“Domingo Show”, da Sabrina 
Sato como “Hora do Faro” 
devem seguir.

DOIS PONTOS
O “Hoje em Dia”, da 

Record, está preparando a 
sua já tão reclamada troca de 
cenários. Há muito tempo é o 
mesmo.

O projeto do novo foi 
aprovado. Isso é uma coisa...

n LJohnny Saad, depois 
das férias, reassume 
nesta sexta-feira as suas 
funções na Band.

nDireção da Record 
já tem planejadas 
mudanças bem 
importantes no “Domingo 
Espetacular”...

nHá o desejo de 
colocar essas novidades 
em prática o mais 
brevemente possível.

nBruno Motta segue com 
a comédia “1 Milhão de 
Anos em 1 Hora”, agora 
aos sábados no Teatro 
Folha...

nÉ um original da 
Broadway de Jerry 
Seinfeld e a versão de 
Marcelo Adnet...

nNesses tempos, é bom 
dar uma olhada na 
história do mundo e dar 
risada pra tentar não 
repetir alguns erros. De 
novo

nBand terá os retornos 
de Renata Fan e Neto 
aos seus programas 
esportivos a partir de 
segunda-feira...

nE na semana que 
vem também, Luciana 
Gimenez volta a gravar 
o “Superpop” e o “By 
Night” na Rede TV.

nAté o final do mês, 
Gisele Alves continuará 
apresentando o “A Tarde 
é Sua” na Rede Brasil...

nA titular Nani 
Venâncio está em férias.

Bate-Rebate

PAOLLA ABRE A SÉRIE

Na próxima quinta-
feira, dia 23, a Globo 

volta a apresentar 
o “Lady Night”, da 

Tatá Werneck, com as 

melhores entrevistas já 

exibidas no Multishow e 

exibição até 23 de julho.

O primeiro programa 

será com a atriz Paolla 

Oliveira, que até bem 

poucos dias fazia a Vivi 

Guedes de “A Dona do 
Pedaço”.

C´est fini
Xuxa viajou para a África. Adiantou todos os seus compromissos para ficar um tempo fora.Foi conhecer a ONG que a Sasha está trabalhando.Então é isso. Mas segunda tem mais. 

Tchau!

João Miguel Júnior/TV GloboDivulgação

... A OUTRA
É que para o mesmo dia 

da estreia desse novo cenário 
– ainda não se anuncia a 
data - também haverá o 
lançamento de um reality 
capilar, projeto da BBC, que a 
Endemol vai produzir.

Dez artistas da tesoura 
serão desafiados em 
diferentes provas e concorrer 
ao prêmio. Total de 8 
episódios.

CNN
Os trabalhos de estruturação do parque tecnológico 
da CNN Brasil seguem em ritmo acelerado – o canal 
de notícias entrará no ar em março. Só na sede de São 
Paulo serão três switchers e quatro estúdios, de onde 
vão ser produzidos mais de dez programas para TV e 
plataformas digitais.

CLIMA DE DESPEDIDA
“Bom Sucesso” ainda tem um tempinho pela frente. O 
último capítulo será exibido no dia 24.
Em seus interiores, no entanto, o clima já é de certa 
nostalgia e despedidas.

Entre alguns jogadores das 
categorias de base dispensados 
neste começo do ano pelo Flamen-
go, estão cinco sobreviventes do in-
cêndio no Ninho do Urubu, que fez 
10 vítimas fatais e deixou outros 
três feridos.

Caike Duarte Pereira da Silva, 
Felipe Cardoso, João Vitor Gaspa-
rin Torrezan, Naydjel Callebe Bo-
roski Struhschein e Wendel Alves 
Gonçalves estavam no alojamento 
da base quando o local pegou fogo, 
no dia 8 de fevereiro do ano pas-
sado.

A decisão foi tratada como um 
processo natural de reformulação 
e avaliação de desempenho dos 
atletas das categorias de base, que 
acontece ao fim de cada ano, após 
conversas entre a direção da base 
e as comissões técnicas das respec-
tivas categorias.

Dos feridos, dois ainda trei-
nam no clube, Cauan Emanuel e 

Francisco Dyogo. Jhonatha Cruz 
Ventura ainda se recupera das 
queimaduras sofridas no incêndio, 

mas já foi a campo para ativida-
des leves. Além destes seguem no 
clube os seguintes sobreviventes: 

Rayan Lucas, Kayque Soares, Ga-
briel de Castro, Samuel Barbosa, 
Felipe Chrysman e Jean Sales.

Os jovens dispensados agora 
procuram clubes para retornar 
ao futebol. O auxílio psicológico 
dado a todos os sobreviventes do 
incêndio, caso necessário, poderá 
ter continuidade, mesmo após a 
saída dos jogadores, de acordo com 
o clube.

O incêndio está prestes a com-
pletar um ano. Dos familiares 
das 10 vítimas fatais, a diretoria 
chegou a quatro acordos. Ao to-
do, são 11 negociações. Dos casos 
finalizados, há o das famílias de 
Athila Paixão, de Gedson Santos, 
e de Vitor Isaias, além do pai de 
Rykelmo. Com a mãe de Rykelmo 
e com os familiares de Arthur Viní-
cius, Bernardo Pisetta, Christian 
Esmério, Jorge Eduardo, Pablo 
Henrique e Samuel Thomas, ainda 
não houve resolução. 

Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na
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CT do Ninho do Urubu, após o incêndio que aconteceu em fevereiro do ano passado

Menos de um ano após tragédia, 
Fla dispensa cinco sobreviventes
Clube liberou atletas sob a alegação de que faz parte do processo “natural” de reformulação e 
avaliação de desempenho; jogadores podem seguir recebendo auxílio psicológico no clube

Ninho do Urubu

Reginaldo Pimenta / Folhapress

A apagada passagem 
de Diego Tardelli pelo Grê-
mio chegou ao fim. Nesta 
quinta-feira, o clube gaúcho 
anunciou a rescisão do con-
trato com o atacante de 34 
anos, que, assim, fica livre 
no mercado. O vínculo com o 
jogador tinha validade até o 
final da temporada 2021. “O 
Grêmio anuncia que alcançou 
um acordo com o atleta Die-
go Tardelli para a rescisão 
de contrato entre as partes e 
o vínculo se encerra imedia-
tamente. O clube deseja ao 
jogador sucesso na sequência 
de sua carreira”, afirmou o 
clube gaúcho, no Twitter.

Tardelli chegou ao Grê-
mio em fevereiro 2019. Demo-
rou a se adaptar, foi reserva 
nos primeiros meses e só no 
fim do ano conseguiu adqui-
rir status titular. No total, 
disputou 47 jogos, com sete 
gols marcados. 

O clube gaúcho não reve-
lou se houve acordo financei-
ro para acertar a rescisão.

Grêmio faz 
acordo e rescinde 
contrato com 
Diego Tardelli

Despedida



SEXTA-FEIRA, 17.01.2020Zapping12

Em queda livre, TV paga continua
sendo vítima da gatunagem

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

Canal 1
Vamos combinar? O que mais se ouve, fala ou 

se escreve é que a TV paga, em uma crise que já 
é eterna, está perdendo número “x” de assinantes 
por hora, dia, ano e aí afora.

Tudo certo. De fato, os balanços realizados não 
mostram o contrário. O cenário é bem complicado.

Excluindo-se os canais de jornalismo, esporte 
e infantis, os demais pouco têm apresentado para 
fidelizar o compromisso com o assinante.

Isso é uma coisa. Mas tem outra:

Quando é que alguém, com autoridade, cora-
gem e vergonha suficientes, irá se dignar a enfren-
tar a bandidagem escandalosa que também desde 
muito tempo compromete os resultados dos canais 
fechados?

A gatunagem age a céu aberto, com o ofereci-
mento dos aparelhos piratas, aqueles que assaltam 
sinais, e isso por meio de lojas, sites e telefones.

Tudo da maneira mais escancarada. Um assal-
to à mão armada.   

DE UM LADO...
Um comodismo inexplicável 

tomou conta dos canais de 
filmes e séries.

A sensação é que, sabendo 
que não tem mais como 
concorrer com os serviços de 
streaming – protegidos por 
login e senha-, acabaram 
entregando os pontos. Se 
repetem o tempo todo.

... MAS POR OUTRO
Não tem como aceitar o 

pouco caso em se enfrentar o 
crime cometido. O roubo de 
sinal, o “gato”, é escandaloso.

Todos sabem da sua 
existência e onde, há muito 
tempo, é cometido, mas não se 
toma nenhuma providência, 
além de iniciativas pontuais e 
bem intencionadas da ABTA 
– Associação Brasileira da 
Televisão por Assinatura.

DAÍ O IMPASSE
A TV Paga está em queda 

pela falta de um conteúdo mais 
interessante? Ou, por que não 
tem conteúdo interessante, 
continuará perdendo 
assinantes?

Difícil responder. O fato é 
que enquanto a criminalidade 
continuar agindo contra ela, as 
chances de um melhor serviço 
serão bastante pequenas.

É ESSE
“Game of Games”, ainda 

sem título por aqui, com três 
temporadas de sucesso no 
programa Ellen Degeneres, é o 
formato que a Record adquiriu 
para apresentar no programa 
“Hora do Faro”.

O formato junta jogos, 
desafios e farta distribuição de 
prêmios. Já teve versões em 
Portugal, Alemanha, Espanha 
em Hungria.

JOGO DA RECORD
As mudanças que a Record 

vem realizando têm como 
objetivo levantar o astral 
do seu domingo. Esta é a 
proposta. Manter um pouco 
de emoção, mas diminuir o 
choramingo.

A ordem é substituir a 
tristeza e as tantas desgraças 
que os seus programas 
apresentam por uma maior 
alegria. É por aí que tanto o 
“Domingo Show”, da Sabrina 
Sato como “Hora do Faro” 
devem seguir.

DOIS PONTOS
O “Hoje em Dia”, da 

Record, está preparando a 
sua já tão reclamada troca de 
cenários. Há muito tempo é o 
mesmo.

O projeto do novo foi 
aprovado. Isso é uma coisa...

n LJohnny Saad, depois 
das férias, reassume 
nesta sexta-feira as suas 
funções na Band.

nDireção da Record 
já tem planejadas 
mudanças bem 
importantes no “Domingo 
Espetacular”...

nHá o desejo de 
colocar essas novidades 
em prática o mais 
brevemente possível.

nBruno Motta segue com 
a comédia “1 Milhão de 
Anos em 1 Hora”, agora 
aos sábados no Teatro 
Folha...

nÉ um original da 
Broadway de Jerry 
Seinfeld e a versão de 
Marcelo Adnet...

nNesses tempos, é bom 
dar uma olhada na 
história do mundo e dar 
risada pra tentar não 
repetir alguns erros. De 
novo

nBand terá os retornos 
de Renata Fan e Neto 
aos seus programas 
esportivos a partir de 
segunda-feira...

nE na semana que 
vem também, Luciana 
Gimenez volta a gravar 
o “Superpop” e o “By 
Night” na Rede TV.

nAté o final do mês, 
Gisele Alves continuará 
apresentando o “A Tarde 
é Sua” na Rede Brasil...

nA titular Nani 
Venâncio está em férias.

Bate-Rebate

PAOLLA ABRE A SÉRIE

Na próxima quinta-
feira, dia 23, a Globo 

volta a apresentar 
o “Lady Night”, da 

Tatá Werneck, com as 

melhores entrevistas já 

exibidas no Multishow e 

exibição até 23 de julho.

O primeiro programa 

será com a atriz Paolla 

Oliveira, que até bem 

poucos dias fazia a Vivi 

Guedes de “A Dona do 
Pedaço”.

C´est fini
Xuxa viajou para a África. Adiantou todos os seus compromissos para ficar um tempo fora.Foi conhecer a ONG que a Sasha está trabalhando.Então é isso. Mas segunda tem mais. 

Tchau!

João Miguel Júnior/TV GloboDivulgação

... A OUTRA
É que para o mesmo dia 

da estreia desse novo cenário 
– ainda não se anuncia a 
data - também haverá o 
lançamento de um reality 
capilar, projeto da BBC, que a 
Endemol vai produzir.

Dez artistas da tesoura 
serão desafiados em 
diferentes provas e concorrer 
ao prêmio. Total de 8 
episódios.

CNN
Os trabalhos de estruturação do parque tecnológico 
da CNN Brasil seguem em ritmo acelerado – o canal 
de notícias entrará no ar em março. Só na sede de São 
Paulo serão três switchers e quatro estúdios, de onde 
vão ser produzidos mais de dez programas para TV e 
plataformas digitais.

CLIMA DE DESPEDIDA
“Bom Sucesso” ainda tem um tempinho pela frente. O 
último capítulo será exibido no dia 24.
Em seus interiores, no entanto, o clima já é de certa 
nostalgia e despedidas.

Entre alguns jogadores das 
categorias de base dispensados 
neste começo do ano pelo Flamen-
go, estão cinco sobreviventes do in-
cêndio no Ninho do Urubu, que fez 
10 vítimas fatais e deixou outros 
três feridos.

Caike Duarte Pereira da Silva, 
Felipe Cardoso, João Vitor Gaspa-
rin Torrezan, Naydjel Callebe Bo-
roski Struhschein e Wendel Alves 
Gonçalves estavam no alojamento 
da base quando o local pegou fogo, 
no dia 8 de fevereiro do ano pas-
sado.

A decisão foi tratada como um 
processo natural de reformulação 
e avaliação de desempenho dos 
atletas das categorias de base, que 
acontece ao fim de cada ano, após 
conversas entre a direção da base 
e as comissões técnicas das respec-
tivas categorias.

Dos feridos, dois ainda trei-
nam no clube, Cauan Emanuel e 

Francisco Dyogo. Jhonatha Cruz 
Ventura ainda se recupera das 
queimaduras sofridas no incêndio, 

mas já foi a campo para ativida-
des leves. Além destes seguem no 
clube os seguintes sobreviventes: 

Rayan Lucas, Kayque Soares, Ga-
briel de Castro, Samuel Barbosa, 
Felipe Chrysman e Jean Sales.

Os jovens dispensados agora 
procuram clubes para retornar 
ao futebol. O auxílio psicológico 
dado a todos os sobreviventes do 
incêndio, caso necessário, poderá 
ter continuidade, mesmo após a 
saída dos jogadores, de acordo com 
o clube.

O incêndio está prestes a com-
pletar um ano. Dos familiares 
das 10 vítimas fatais, a diretoria 
chegou a quatro acordos. Ao to-
do, são 11 negociações. Dos casos 
finalizados, há o das famílias de 
Athila Paixão, de Gedson Santos, 
e de Vitor Isaias, além do pai de 
Rykelmo. Com a mãe de Rykelmo 
e com os familiares de Arthur Viní-
cius, Bernardo Pisetta, Christian 
Esmério, Jorge Eduardo, Pablo 
Henrique e Samuel Thomas, ainda 
não houve resolução. 

Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na
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CT do Ninho do Urubu, após o incêndio que aconteceu em fevereiro do ano passado

Menos de um ano após tragédia, 
Fla dispensa cinco sobreviventes
Clube liberou atletas sob a alegação de que faz parte do processo “natural” de reformulação e 
avaliação de desempenho; jogadores podem seguir recebendo auxílio psicológico no clube

Ninho do Urubu

Reginaldo Pimenta / Folhapress

A apagada passagem 
de Diego Tardelli pelo Grê-
mio chegou ao fim. Nesta 
quinta-feira, o clube gaúcho 
anunciou a rescisão do con-
trato com o atacante de 34 
anos, que, assim, fica livre 
no mercado. O vínculo com o 
jogador tinha validade até o 
final da temporada 2021. “O 
Grêmio anuncia que alcançou 
um acordo com o atleta Die-
go Tardelli para a rescisão 
de contrato entre as partes e 
o vínculo se encerra imedia-
tamente. O clube deseja ao 
jogador sucesso na sequência 
de sua carreira”, afirmou o 
clube gaúcho, no Twitter.

Tardelli chegou ao Grê-
mio em fevereiro 2019. Demo-
rou a se adaptar, foi reserva 
nos primeiros meses e só no 
fim do ano conseguiu adqui-
rir status titular. No total, 
disputou 47 jogos, com sete 
gols marcados. 

O clube gaúcho não reve-
lou se houve acordo financei-
ro para acertar a rescisão.

Grêmio faz 
acordo e rescinde 
contrato com 
Diego Tardelli

Despedida
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Um dos reforços do Santos 
para a temporada 2020, o la-
teral-direito Madson chegou 
ao clube em uma troca que 
envolveu a ida para o Grêmio 
de Victor Ferraz, um jogador 
com passagem marcante pe-
la Vila Belmiro e que atua 
em sua posição. Diante das 
naturais comparações entre 
eles, Madson explicou nesta 
quinta-feira, durante a sua 
apresentação em entrevista 
coletiva, ter um estilo de jogo 
diferente, além de ter mais 
força física e menos técnica do 
que o agora ex-santista.

“O Ferraz é um jogador 
mais técnico, de construção 
mais curta, jogava por trás da 
linha ofensiva, com bom pas-
se, mas com pouca infiltração 
e linha de fundo. Eu dou op-
ção na frente, com ultrapas-
sagem, atacando o espaço. 
Quem vai me dar o feeling é 
o Jesualdo (Ferreira, técnico 
do Santos), vai me orientar. 
Vou assimilar o mais rápido 
possível”, disse.

Embora pertencesse ao 
Grêmio, Madson atuou em 
2019 pelo Athletico Parana-
ense, cedido por empréstimo. 
E marcou cinco gols em 32 
jogos, número que pode ser 
considerado relevante para 
um lateral e que ele espera 
repetir no Santos.

“Tiago Nunes (o então téc-
nico do Athletico-PR) me deu 
a chance de ir para a área nas 
bolas ofensivas e fiz quatro de 
cabeça. Espero que no Santos 
esse faro artilheiro prevale-
ça”, afirmou.

No Santos, o lateral Mad-
son deverá disputar a titula-
ridade da lateral direita com 
Pará, que terminou o ano em 
alta com o técnico Jorge Sam-
paoli, ex-Santos.

 O primeiro compromisso 
do time na temporada será 
a estreia no Campeonato 
Paulista, diante do Red Bull 
Bragantino, na próxima 
quarta-feira, às 19h15, na Vi-
la Belmiro.

Madson diz ter 
estilo diferente 
de Ferraz e mira 
gols no Santos

Cara nova

Lateral direito do Santos, Madson

Ivan Sorti / Santos

  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol de salão (FNFS) no uso, de suas  atribuições estatutárias e 
regimentais, vem, por intermédio do presente edital conforme o artigo 4º concomitante com o artigo 5º do seu estatuto, 
convocar todas as entidades filiadas aptas e ativas em pleno gozo de seus direitos abaixo relacionadas: AABB/Caico, 
AABB/Natal, Associação Desportiva Fênix, Liga LFC Caico, Liga de Futsal Parnamirinense, Liga LDS São Fernando, Liga 
Esportiva de Angicos, LSGF/São Gonçalo, America Futebol Clube e Mossoró Esporte Clube. Representadas por seus 
respectivos presidentes ou por ele credenciado conforme o artigo 4/º e S inciso 1º do seu estatuto. Para participarem no 
dia 31 de janeiro de 2020, da assembléia geral eletiva, que será realizada na SEDE da FNFS (Federação Norte-rio-
grandense de Futsal) situada no Centro Empresarial Manoel Novaes na avenida Lima e Silva, 1271, Lagoa Nova, natal RN, 
com inicio as 08 horas, em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos filiados aptos a voto, e em 
segunda convocação as 8 e 30 horas, com qualquer número presente, para delibera a seguinte ordem do dia:  

1- Eleição eletiva para Presidente e Vice Presidente da Federação;  
2- Eleger três membros efetivos e três membros suplentes do conselho fiscal da Federação. 

 Só será permitido um representante por filiado apto a votar no local da assembleia e dois representantes por chapa 
concorrente, se for o caso de ter duas ou mais chapas. Caso não seja o seu presidente, que seu representante esteja 
munido com procuração especifica e firma reconhecida. Para fins de registro, a chapa deverá apresentar pedidos de 
registro devidamente preenchido e assinada pelo seu presidente e Vice presidente. A chapa devera esta subscrita por, no 
mínimo, 1 (Um) entidade filiada no pleno gozo de seus direitos apta e ativa. E vedada a uma entidade filiada firma mais de 
um pedido de registro de chapa concorrente a eleição da FNFS, sendo nulo o pedido de registro de qualquer candidatura 
apresentada por entidade filiada que já tenha assinado outro termo de registro de chapa anteriormente protocolizado na 
FNFS. As chapas poderão fazer suas inscrições através do  email da FNFS (tecnicofnfs89@yahoo.com) ou na secretaria 
da Federação no prazo em ate 10 dias uteis antes da assembleia geral eletiva, não podendo ser aceito o pedido pós esse 
prazo. A eleição será realizada conforme artigo 5 letra D.  
 

Natal, 16 de janeiro de 2020. 
 
 

 
FAUSTO SEVERIANO CUNHA JUNIOR 

PRESIDENTE DA FNFS 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 
João Januário Sobrinho Fabricação ME. CNPJ: 
11.148.062/0001-61, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema, a RLS, para uma Fabrica de Sabão em Barras, 
localizada na Granja São Francisco, sn – Zona Rural, Currais 
Novos/RN - CEP: 59.380-000. 

João Januário Sobrinho 
Proprietário 

  

                              08 cm x 03 cm  

                                

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ALBA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA., CNPJ: 22.154.514/0001-55, com endereço 
na Rua Conselheiro Brito Guerra, 1324 Sala B, Tirol, Natal/RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o 
Complexo Solar Fotovoltaico Santa Joana, composto pelos parques Santa Joana I, II, III, IV e V, com 
potência total de 150MW, a ser localizado na zona rural do município de Assu/RN.

Raul de Medeiros Dantas Neto 
Responsável  Legal

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ: 20.809.373/0001-15, Torna público que está rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, Nº 2018-119559/TEC/LO-0080 com prazo de validade até 
31/12/2025 referente ao projeto de agricultura Irrigada em uma área de 308 ha, Localizado na Fazenda 
Cajueiro, Zona Rural, Município de Taipu/RN.

Everardo Ferreira Telles
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇAS
CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ: 52.127.214/0003-99, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as 
seguintes licenças:
• Licença Prévia para Perfuração – LPPer nº 2019-136672/TEC/LPpe-0061 com prazo de validade até 
09/01/2022 para o poço 7-PML-59-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca, 
estado do Rio Grande do Norte;
• Licença de Instalação e Operação – LIO nº 2019-136672/TEC/LIO-0036 com prazo de validade até 
09/01/2022 para a linha de surgência do poço 7-PML-59-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do 
município de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte;
•	 Licença	Simplificada	–	LS	nº	2019-136672/TEC/LS-0251	com	prazo	de	validade	até	09/01/2022	para	
acesso ao poço 7-PML-59-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca, estado 
do Rio Grande do Norte;
• Licença Prévia para Perfuração – LPPer nº 2019-136666/TEC/LPpe-0060 com prazo de validade até 
09/01/2022 para o poço 7-RE-60-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca, estado 
do Rio Grande do Norte;
• Licença de Instalação e Operação – LIO nº 2019-136666/TEC/LIO-0035 com prazo de validade até 
09/01/2022 para a linha de surgência do poço 7-RE-60-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município 
de Areia Branca, estado do Rio Grande do Norte;
•	 Licença	Simplificada	–	LS	nº	2019-136666/TEC/LS-0250	com	prazo	de	validade	até	09/01/2022	para	
acesso ao poço 7-RE-60-RN localizado no Campo de Redonda, zona rural do município de Areia Branca, estado do Rio 
Grande do Norte;

Harvey David Gardiner
DIRETOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

CERÂMICA TUIUIU LTDA de CNPJ: 10.340.357/0001-72, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvi-
mento	Econômico	e	Meio	Ambiente	do	Rio	Grande	do	Norte	–	IDEMA	a	RLS	–	Renovação	da	Licença	Simplificada,	em	
favor da Cerâmica Tuiuiú, localizada no Sítio Tuiuiú – Zona Rural – SANTANA DO SERIDÓ/RN.

JOSÉ AZEVEDO DA LUZ
Dir. Presidente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA., CNPJ: 22.150.313/0001-69, com endereço na Rua Conse-
lheiro Brito Guerra, 1324 Sala B, Tirol, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Solar Fotovoltaico Deserto, composto 
pelos parques Deserto I, II, III, IV, V, VI, VII e  VIII, com potência total de 240MW, a ser localizado na zona rural do 
município de Ceará Mirim/RN.

Raul de Medeiros Dantas Neto
Responsável  Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
ESPERANÇA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA., CNPJ: 22.154.253/0001-52, com endereço na Rua Con-
selheiro Brito Guerra, 1324 Sala B, Tirol, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Solar Fotovoltaico Esperança, composto 
pelos parques Esperança I, II, III e IV, com potência total de 120MW, a ser localizado na zona rural do município de 
Angicos/RN.

Raul de Medeiros Dantas Neto
Responsável  Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO ASSIS NETO - POSTO IGUANA BONZAO, CNPJ: 08.350.555/0022-08, 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 26/10/2021, em favor do empreendimento para a atividade de revenda de combustíveis  
líquidos, localizada na Rodovia RN 314, nº 614, Lote Portal dos Reis Magos, Centro, Brejinho/RN.

FRANCISCO ASSIS NETO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
HELÍADES PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA., CNPJ: 16.590.144/0001-85, com endereço na Rua Conse-
lheiro Brito Guerra, 1324 Sala B, Tirol, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Solar Fotovoltaico Uberaba, composto 
pelos parques Uberaba I, II, III, IV e V, com potência total de 150MW, a ser localizado na zona rural do município de 
Macaíba/RN.

Raul de Medeiros Dantas Neto
Responsável  Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

INFINITY COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME, CNPJ: 03.622.274/0001-00 , torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com 
Validade: 13/12/2025, para Revenda de Combustível Líquido com capacidade 45,0 m3, Localizado na Rua Astrogildo 
Freire, 235, Centro, Baia Formosa/RN.

SAMUEL DA COSTA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

OSMAN ALVES DO NASCIMENTO, CPF: 413.372.984-68, torna público que está requerendo ao Instituto de Desen-
volvimento	Sustentável	e	Meio	Ambiente	do	Rio	Grande	do	Norte	–	IDEMA,	o	pedido	de	Licença	Simplificada-LS,	para	
Transporte	de	efluente	doméstico	(limpa	fossa),	com	capacidade	8m3,	localizado	na	Rua	Antonio	Pereira	de	Lima,	45,	
Liane, Bom Jesus/RN.

OSMAN ALVES DO NASCIMENTO
PROPRIETÁRIO

LICANÇA AMBIENTAL

RIZZI IND. COM .LTDA, inscrita no CPF/CNPJ: 15.650.477/0001-90, torna público, conforme resolução CONAMA N° 
237/97, que requereu a SEMURB em 15/01/2020, através do Processo Administrativo N° 025148-2019-87, a Licença 
Ambiental	de	Operação	para	funcionamento	de	um(a)	GALPAO	INDUSTRIAL	com	área	de	286,05m²,	situado	na	Rua	
Poeta	José	Bezerra	Gomes,	40,	Ponta	Negra,	Natal/RN,	ficando	estabelecido	um	prazo	de	05	(cinco)	dias	pra	solicitação	
de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento	Sustentável	e	Meio	Ambiente	do	Rio	Grande	do	Norte	–	Idema	a	Licença	Simplificada	2019-	138731/TEC/
LS-0334, com prazo de validade até 05/01/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE	(ERB)	–	BR56484,	localizada	na	Rua	Rio	Nilo,	s/n,	Distrito	de	Regomoleiro,	São	Gonçalo	do	Amarante	–	RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento	Sustentável	e	Meio	Ambiente	do	Rio	Grande	do	Norte	–	Idema	a	Licença	Simplificada	2019-	138886/TEC/
LS-0345, com prazo de validade até 05/01/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE	(ERB)	–	BR57722,	localizada	na	Estrada	que	liga	Bodó	a	Jatuarana,	Sitio	Bodó,	Bodó	–	RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

CONCESSÃO DE LS – LICENÇA SIMPLIFICADA
SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento	Sustentável	e	Meio	Ambiente	do	Rio	Grande	do	Norte	–	Idema	a	Licença	Simplificada	2019-	146959/TEC/LS-
0475 com prazo de validade até 05/01/2026, em favor do empreendimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE 
(ERB)	–	BR57723	localizada	na	Estrada	do	Sitio	Espinheiro,	s/n,	Zona	Rural,	Mossoró	–	RN.

Cristiana Souza
Licenciadora

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colonizadoras, Urba-
nizadoras	e	Administradoras	de	Imóveis	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Norte	–	SECOVI/RN,	CNPJ	nº	04.951.756/0001-
77, sediado na Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, Sala 202, Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 59056-000, Natal/
RN, com base territorial no Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, 
NOTIFICA	às	Empresas	de	Compra,	Venda,	Locação	e	Administração	de	Imóveis	próprios	ou	de	Terceiros,	Imobiliárias,	
Incorporadoras	de	 Imóveis,	Loteadoras,	Colonizadoras	e	Urbanizadoras,	optantes	pelo	pagamento	da	Contribuição	
Sindical Patronal de 2020, conforme artigos 578 e 579 da CLT, que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 31 de 
janeiro	de	2020,	de	acordo	com	os	valores	da	tabela	expedida	pela	CNC,	para	o	exercício	de	2020,	e,	após	esse	prazo,	
será atualizado na forma do art. 600 da CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana será enviada pela 
via postal ou, em caso de não recebimento e havendo interesse no pagamento, poderá ser obtida através do site www.
secovirn.com.br,	solicitada	pelo	telefone	(84)	3223-6687	ou	e-mail	contato@secovirn.com.br.	

Natal/RN, 17 de janeiro de 2020.
Renato Alexandre Maciel Gomes Netto - Presidente.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
- SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Em-
presa Especializada para a prestação de serviços de publicação de Atos oficiais emanados do SEST 
SENAT para atender a Unidade B29 do SEST/SENAT – Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 04/02/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 03/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. 
Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.
org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2020

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DE SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE convoca os empresários do segmento varejista do comércio do Estado do Rio Grande do 
Norte, para recolherem a Contribuição Sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da Consolidação 
das Leis de Trabalho—CLT, com encerramento do prazo no dia 31 de janeiro de 2020, a qual deverá 
ser recolhida em agencia bancária pertencente à rede arrecadadora de tributos federais. A partir do 
dia 31 de janeiro de 2020 os recolhimentos somente poderão ser efetuados nas agências da Caixa 
Econômica Federal. O recolhimento dessa contribuição fortalece seu sindicato. Maiores informações 
serão prestadas diretamente na sede do Sindicato, à rua Açu, nº 506, Tirol ou através dos telefones 
3211-7522 / 3211-8924

E D I T A L
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte -SINDJORN, vem de público, con-
vocar extraordinariamente os associados da entidade para Assembleia-Geral no dia 23 de Janeiro de 
2020(Quinta-feira), na cidade de Natal, na sede do SINDJORN, situada à Rua Felipe Camarão, 385 
- Cidade Alta, em primeira
convocação, às 19:00h, com 10%(dez por cento) dos sócios em dia, sediados na base, e em segunda 
convocação, meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme reza o Estatuto da Enti-
dade, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA: Escolha da comissão eleitoral para realização da eleição da 
Comissão de Ética 2020/2023.
2) CONGRESSO ESTADUAL DE JORNAISTAS: Escolha da Comissão
Organizadora do VIII Congresso Estadual de Jornalistas.

Natal, 17 de Janeiro de 2020.
Alexandre de Melo Lima Othon -  Presidente

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E BARES DE NATAL 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RESTAURANTES E 
BARES DE NATAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEBARNAT/RN, representado 
pelo seu presidente, Flávio Teotônio,  convoca todos os (as) trabalhadores (as) pertencentes a categoria 
profissional, associados ou não ao Sindicato, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sua 
Sede à Rua Gonçalves Ledo, n.º 820, Cidade Alta, CEP. 59.025-530, Natal/RN,  no dia 27 de janeiro  
de 2020, às 09 horas, em primeira convocação, e às 09:30h, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de participantes presentes, a fim de apreciar a seguinte Ordem do Dia: a)  Deliberar 
sobre as condições salariais e outras reivindicações para os empregados que prestam serviços nas 
empresas com atividade no comércio de restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, churrascarias e pi-
zzarias, fast-food  e todas as empresas que integram, por atividades às categorias econômicas aqui 
descritas, com abrangência territorial em Natal/RN, para o exercício de 2020/2021, com vigência de 
01/03/2020 a 28/02/2021; b) Autorizar a Diretoria do Sindicato a celebrar aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho com as empresas do referido segmento econômico, 
assim como os  respectivos Termos Aditivos, e, se necessário for, a instauração de Dissídio Coletivo; 
c) aprovação da data-base da categoria na área de abrangência do sindicato em 1º. de março; d) Fixar 
o percentual da taxa assistencial; e) discussão e deliberação dos associados e não associados, para 
autorizarem, expressamente, o desconto da contribuição sindical anual dos empregados, qualquer que 
seja a forma da remuneração e da Contribuição de Custeio em favor do Sindicato laboral; f)  deliberação 
e aprovação se consideram a própria assembleia como fonte expressa e prévia de manifestação de 
vontade de toda a categoria; Natal/RN, 17 de janeiro de 2020.

Flávio Teotônio
Presidente do SINDEBARNAT/RN.

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

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A CPFL Bio Formosa S.A., CNPJ: 11.352.989/0001-19, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença Simplificada da Linha 
de Transmissão Usina Vale Verde a Subestação Canguaretama localizada 
na RN 062 e BR 101 no município de Canguaretama - RN.

Alberto dos Santos Lopes - Diretor de Engenharia e Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 SRP
PROCESSO Nº 103.004/2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 001/2020, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material de construção 
geral, hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, materiais estruturais, artefatos 
de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental, madeiras em geral, 
metalúrgica e funilaria, ferragens e cobertura, para atender as necessidades do município 
de Serra Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de 
Referência. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser 
entregues até o dia 31 de Janeiro de 2020 a partir das 09:00 horas, edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: 
cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 16 de janeiro de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva.

Pregoeiro.

O técnico do América, Wagui-
nho Dias, já pensa na classificação 
para a final da Copa Cidade do Na-
tal, que é equivalente ao primeiro 
turno do Campeonato Potiguar. De 
acordo com o treinador, o objetivo 
é vencer o próximo jogo, que será 
contra o Palmeira, para garantir a 
vaga na decisão. O alvirrubro quer 
chegar ao clássico contra o ABC vi-
sando apenas assegurar a lideran-
ça da primeira fase.

“Vamos estudar o Palmeira. 
Temos que fazer a vitória. Nós 
queremos, em todos os jogos, a 
vitória, para chegar no clássico e 
concretizar a primeira colocação 
do primeiro turno”, afirmou.

Para Waguinho, o desempenho 
do time no Estadual é algo para o 
torcedor do clube sentir orgulho. 
Segundo o técnico, a vitória contra 
o Globo, na última partida, foi mais 
um bom desempenho da equipe. A 
boa fase, segundo ele, é reflexo da 
entrega dos jogadores.

“Tem um copo meio cheio e 
meio vazio. A gente tem que olhar 
o copo cheio. São quatro jogos e 16 
gols, uma média de quatro gols 
(por partida), e só tomamos dois. 
Ganhamos de um Globo na casa 

deles, por 2 a 0, e poderíamos ter 
feito mais. Então, a torcida já viu 
que a equipe é forte, é boa. Todos 
estão querendo, estão honrando 
a camisa, estão correndo, estão 
jogando. Eu acho que o torcedor 
americano, aquele verdadeiro, 
está muito orgulhoso de ver uma 
equipe líder isolada absoluta, com 

16 gols e que só tomou dois”, co-
mentou.

Na próxima rodada, o Améri-
ca enfrentará o Palmeira, no do-
mingo, 19, às 16h, na Arena das 
Dunas, em Natal. Uma vitória já 
garante a vaga do alvirrubro na 
decisão. Este será o último jogo do 
time americano antes do clássico.

Força e Luz e Palmeira ficaram 
apenas no 0 a 0, em partida dispu-
tada na tarde desta quinta-feira, 
16, na Arena América, válida pela 
4ª rodada da Copa Cidade do Na-
tal, equivalente ao primeiro turno 
do Campeonato Estadual.

Com o empate, as duas equipes 
chegaram a dois pontos cada uma 
na competição. O Time Elétrico é 
o vice-lanterna (7º) e o Verdão do 
Agreste ocupa a 6ª colocação.

O jogo aconteceu com portões 
fechados porque o América, dono 
do estádio, não recebeu autoriza-
ção a tempo para liberar a entrada 
da torcida.

O Time Elétrico começou o jogo 
melhor que o Palmeira. A equipe 
chegou até a colocar duas bolas na 
trave. Pouco tempo depois da pres-
são do Força e Luz, o jogo ficou mais 
igual, mas ainda bastante agitado. 
Graças aos goleiros, que fizeram 
defesas importantes, a primeira 
etapa acabou sem gols.

No segundo tempo, pouca coisa 
aconteceu. Sem muitas chances de 
gols, a partida ficou morna e ne-
nhum dos clubes levou perigo.

Ambos com dois pontos, Pal-
meira e Força e Luz ocupam a sexta 
e sétima, respectivamente, posição 
no Campeonato Estadual, mas com 
a mesma pontuação que o lanterna 

Assu, desempatados apenas pelo 
saldo de gols.

 Agora, o Palmeira terá o desa-
fio de enfrentar o América, líder da 
competição, na Arena das Dunas, 
em Natal, domingo, 19, às 16h. Já 
o Força e Luz jogará contra o Poti-
guar de Mossoró, no Nogueirão, em 
Mossoró, no domingo, às 17h.

Waguinho disse que o torcedor americano deve estar orgulhoso desta fase do time

Equipes chegaram aos dois pontos na competição, mesma pontuação do lanterna

Técnico do América quer garantir 
liderança do turno no “Clássico Rei”

Força e Luz e Palmeira empatam 
em jogo com portões fechados

Objetivo

0 a 0

José Aldenir / Agora RN

Iuri Seabra / FNF

Waguinho Dias pretende assegurar a classificação já no próximo jogo, 
para ir ao clássico contra o ABC visando apenas a liderança do 1º turno
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O ABC empatou em 2 a 2 com 
o Potiguar de Mossoró na noite da 
última quarta-feira, 15, na Are-
na das Dunas, em Natal. Com o 
resultado, o alvinegro viu o seu 
rival, o América, abrir dois pontos 
de vantagem na tabela de classi-
ficação do Campeonato Potiguar. 
Expulso durante o jogo contra o 
time mossoroense, o técnico abe-
cedista, Francisco Diá, lamentou 
as oportunidades desperdiçadas e 
enalteceu o desempenho da equipe 
adversária.

“Foi um empate com sabor de 
derrota. Você faz um bom primeiro 
tempo, faz dois gols, com chances 
até de fazer mais... com uma bola 
de Cedric, outra com Núbio, e a 
gente não liquidou a partida. Aí 
no fim do primeiro tempo, em uma 
desatenção, uma bola que acredito 
que nem foi escanteio, tomamos o 
gol. Mais uma vez, levamos gol de 
bola parada. Tenho que destacar 
também a boa equipe do Potiguar. 
Acho que fizemos um bom jogo, 
mas acabamos surpreendidos e 
perdemos dois pontos”, avaliou 
Diá.

Técnico Francisco Diá cumprirá suspensão e só voltará no clássico contra o América, no próximo dia 22, na Arena das Dunas

“Empate com sabor de derrota”, diz 
Francisco Diá sobre jogo contra o Potiguar
Treinador lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo clube, durante a partida contra o Potiguar de Mossoró. Diá, que 
foi expulso no segundo tempo do jogo, destacou também a eficácia do time mossoroense, que chegou a perder por 2 a 0

Lamentação no ABC

José Aldenir / Agora RN

A equipe alvinegra chegou 
a abrir 2 a 0, ainda no primeiro 
tempo. Mas não conseguiu segurar 

o placar e cedeu o empate para o 
time “Macho”.

O treinador do ABC ressaltou 

que o foco do clube (dois pontos 
atrás do América) é a classificação 
para a próxima fase. Pela nor-

ma estabelecida pela Federação 
Norte-Riograndense de Futebol 
(FNF), o primeiro e o segundo co-
locado disputam a final do turno.

Outro ponto citado por Fran-
cisco Diá foi a lista de atletas pre-
sentes no Departamento Médico 
do clube.

“O nosso primeiro objetivo é 
pensar na classificação. O mo-
mento agora é de pensar no Santa 
Cruz. Sabemos que será outro jogo 
difícil, pois não tem jogo fácil con-
tra a gente. Vamos focar no Santa 
Cruz, buscar um resultado positi-
vo e encaminhar essa classificação. 
Infelizmente, perdemos vários jo-
gadores por lesão, mas precisamos 
trabalhar e buscar as melhores 
opções de reposição”, afirmou.

O ABC volta a campo no do-
mingo, 19, quando enfrentará o 
Santa Cruz de Natal, pela quinta 
rodada do Campeonato Potiguar, 
às 16h, no estádio Frasqueirão, 
em Natal. Expulso no útimo jogo, 
Francisco Diá só retorna para o 
clássico contra o América, que 
acontecerá na quarta-feira, 22, na 
Arena das Dunas.

Atual campeão carioca e time 
sensação de 2019, o Flamengo es-
treia na temporada neste sábado, 
contra o Macaé, às 16h (horário 
de Brasília), no Maracanã, pela 
primeira rodada do Campeonato 
Carioca. E, antes mesmo de a bola 
rolar, o clube rubro-negro já está 
envolvido em uma polêmica quan-
to à exibição dos jogos do time 
no Estadual. A partida não terá 
transmissão na TV e a tendência é 
que nenhum jogo do Fla no Cario-
ca seja transmitido.

A equipe rubro-negra ainda 
não entrou em acordo com a TV 
Globo, detentora dos direitos de 
transmissão da competição.

A Rede Globo oferece ao Fla-
mengo R$ 30 milhões pela trans-
missão de seus jogos no Carioca, 
o dobro do que será pago para 
Fluminense, Botafogo e Vasco. 
O Fla, entretanto, exige R$ 100 
milhões, alegando valorização 

de sua marca, após a conquista 
da Libertadores, do Campeonato 
Brasileiro e do próprio Carioca, no 
ano passado.

A negociação está travada. O 
que se sabe, no momento, é que ne-
nhuma emissora está autorizada a 

passar os jogos do Flamengo, inclu-
sive os clássicos. O Fla está no Gru-
po A, ao lado de Bangu, Boavista, 
Botafogo, Cabofriense e Portugue-
sa. O Macaé está no Grupo B, com 
Fluminense, Resende, Madureira, 
Volta Redonda e Vasco. 

Rubro-negro foi campeão carioca na temporada de 2019, contra o Vasco da Gama

Jogos do Flamengo no Carioca
não devem ter transmissão na TV
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