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Quem já se viciou em exercer 
suas opiniões pelas redes 
sociais sabe muito bem como 

é duro receber uma crítica, por 
mais educada e embasada que ela 
seja.

Trata-se de uma dor tão aguda 
na autoestima que só diminui 
quando, um, ou se confronta o 
crítico em termos contundentes ou, 
dois, bloqueia-se o acesso do crítico 
à página.

Afinal, o conceito de propriedade 
privada também vale no ambiente 
virtual.

Tem também uma opção 
adicional, quando não se quer 
ler uma crítica, mas também não 
se deseja perder o interlocutor 
indesejável. Neste caso, a saída 
é eliminar, apagar tudo que ele 
escreveu.

Para muita gente, é um santo 
remédio tirar das vistas o que não 
é agradável, baseado na máxima 
conhecida de que o que os olhos não 
veem, o coração não sente.

No fim das contas, tudo não 

passa de intransigência.
Talvez por isso, esteja em 

moda nos ambientes de internet a 
expressão “cancelar” – e, nesse caso, 
não é o serviço do provedor.

Quando a deputada Joice 
Hasselmann abriu sua briga com o 
clã Bolsonaro, perdeu milhares de 
seguidores na internet. Em parte, 
porque não eram seguidores dela, 
e sim das posições bolsonaristas 
expressadas por meio dela.

Desde que as redes sociais 
aproximaram pessoas ao redor 

do planeta, coisas boas e ruins 
começaram a acontecer. E, sobre 
isso, não há regulação possível, 
exceto para os crimes cibernéticos 
previstos.

Diferentemente do que acontece 
na mídia tradicional, quando 
o cidadão não assiste a um 
determinado programa por não 
gostar dele, nas redes sociais o 
“cancelamento” tem o propósito 
de punir pessoas com as quais 
poderosos grupos polarizadores de 
opinião não concordam.

É o fim do debate como meio 
civilizado para se afinar uma 
opinião.

Há, é claro, outros expedientes 
muito em voga, como assassinar 
a reputação daquela pessoa 
indesejável ou lançar sobre elas 
uma enxurrada de informações 
falsas.

Trata-se da mesma tragédia, 
contada de outra maneira.

Termina com a intolerância 
como valor universal em prejuízo 
da civilização. 

A Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte con-
denou o ex-vereador de 
Natal Adão Eridan por im-
probidade administrativa.

Segundo denúncia do 
Ministério Público Federal 
(MPF), o político fez uso 
eleitoreiro da Fundação 
Maria Neuzelides de Alen-
car Andrade, que firmou 
um contrato com a Prefeitura em 2010 e recebeu mais de 
R$ 111 mil, em recursos de programas custeados por ver-
bas federais, para promover atividades e cursos.

Segundo a ação do MPF, o vereador fazia crer aos possíveis 
eleitores que ele próprio era o financiador dos cursos, ofenden-
do a legislação, notadamente o princípio da impessoalidade.

A Fundação Maria Neuzelides de Alencar Andrade foi 
fundada tendo como presidente o próprio Adão Eridan, 
mas ele não ocupava mais o cargo quando a entidade foi 
contratada pela Prefietura. Mesmo assim, o ex-vereador 
exercia influência sobre a entidade, segundo o MPF, tendo 
inclusive familiares entre os funcionários.

A sentença, da qual ainda cabem recursos, prevê a 
suspensão dos direitos políticos por três anos, a contar do 
trânsito em julgado; pagamento de multa de R$ 5 mil; e 
proibição de contratar com o poder público ou receber bene-
fícios ou incentivos fiscais pelo prazo de três anos.

A sentença foi proferida pelo juiz federal Janilson Be-
zerra de Siqueira.
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NOTAS & INFORMES
CALVÁRIO I

A ex-secretária de 
Administração da Paraíba 
Livânia Farias delatou uma 
suposta mesada de R$ 120 mil 
ao governador João Azevedo 
(sem partido) para bancar gastos 
pessoais e de sua campanha, em 
2018.

CALVÁRIO II
Em seu acordo de colaboração, 

ela relata que o político não 
apenas sabia que o dinheiro vinha 
de contratos da Saúde, como 
também chegou também a usá-lo 
para bancar despesas de seus 
parentes. Narra ainda o suposto 
envolvimento do governador com 
corrupção de fiscais em obras de 
esgoto e também outros repasses 
de R$ 900 mil pagar fornecedores 
de campanha.

CALVÁRIO III
João Azevedo foi alvo de 

buscas e apreensões autorizadas 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça, no âmbito da Operação 
Calvário, no dia 17 de dezembro. 
Na mesma ação, chegou a ser 
preso, no dia 20, o ex-governador 
Ricardo Coutinho (PSB), sob a 

Enquanto o Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair 
Bolsonaro pretende criar, planeja eventos para coleta de assi-
naturas de apoio em 21 estados até o fim de fevereiro, outras 

três legendas em formação já passaram dessa fase e aguardam aná-
lise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte ainda não marcou 
datas para julgar os pedidos de registro dessas legendas. O TSE 
não é obrigado a seguir a ordem cronológica das solicitações para 
decidir se uma legenda em formação reúne as condições para lançar 
candidatos nas próximas eleições. Aparecem na fila de julgamento de 
pedidos de registro o Partido Nacional Corinthiano (PNC), que en-
trou na lista em agosto de 2018, o Partido da Evolução Democrática 
(PED), em outubro de 2018, e o Partido Nacional Social Democrático 
Cristão (PNSDC), incluído na pauta em agosto de 2019.

Fila de espera

suspeita de propinas de R$ 134,2 
milhões da Saúde – ele foi solto 
no dia 21 seguinte, por ordem do 
ministro Napoleão Maia, do STJ.

ESGOTO I
Após as fortes chuvas da semana 

passada, a Prefeitura do Natal 
divulgou que gastou cerca de R$ 
2,5 milhões em obras de drenagem 
e manutenção na rede de esgoto 
da capital em 2019, de acordo com 
o secretário municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura, Tomaz 
Neto. O valor é semelhante ao de 

anos anteriores.

ESGOTO II
O secretário disse que, em 2019 

foram realizados serviços como 
limpeza de lagoas de captação, galerias 
e conserto de quadros de bombas, em 
todas as regiões da cidade.

INFLAÇÃO
As instituições financeiras 

consultadas pelo Banco Central 
reduziram a estimativa para a 
inflação este ano. A projeção caiu de 
3,60% para 3,58%.

Uma prática muito comum entre os estabelecimen-
tos de ensino, sobretudo os do Ensino Fundamental, a 
cobrança de taxa referente ao material didático em subs-
tituição à lista, agora está na mira do Fisco Estadual. 
A Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) alerta 
escolas e demais instituições educacionais que a venda 
de qualquer tipo de mercadoria por parte do estabeleci-
mento requer a emissão de nota fiscal, o que na maioria 
dos casos isso não ocorre.

De acordo com o coordenador de Fiscalização da SE-
T-RN, Álvaro Bezerra, como educação é um tipo de pres-
tação de serviço, os colégios, cursos e demais entidades 
educacionais não são contribuintes do ICMS. Porém, toda 
vez que o estabelecimento cobra pelo fornecimento de ali-
mentos, livros, material escolar ou fardamento é preciso 
emitir documentação fiscal dessa comercialização, e por 
consequência recolher o tributo, no caso, ICMS.

“A não emissão de notas fiscais desses materiais ad-
quiridos e repassados se configura uma sonegação”, ex-
plica o coordenador. Escolas que vendem material escolar 
precisam abrir inscrição estadual para emitir a nota fis-
cal. Além disso, o CNPJ da empresa deverá obrigatoria-
mente ter como atividade fim as operações de comércio.

Venda de livros em escolas 
entra na mira da Tributação

Fisco

Ex-vereador Adão Eridan é 
condenado por improbidade
Sentença prevê, entre outras punições, 
pagamento de multa de R$ 5 mil

Justiça
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, terá de administrar em 2020 
pelo menos três processos polêmi-
cos que podem render desgaste ou 
dividendos políticos para o gestor 
municipal em pleno ano eleitoral. 
Às vésperas da eleição, o prefeito da 
maior cidade do Rio Grande do Nor-
te terá de conduzir duas licitações 
importantes – a do transporte pú-
blico e a da coleta de lixo – e ainda 
enviar para a Câmara Municipal a 
proposta de um novo Plano Diretor.

A licitação do transporte, que 
tem o objetivo de acabar com o atual 
regime de permissão e regulamen-
tar o serviço oferecido à população, 
se arrasta desde 2013. De lá para 
cá, após aprovação das regras pelos 
vereadores, o Município já tentou 
realizar o processo duas vezes, mas 
nenhuma empresa manifestou in-
teresse em operar o sistema. Com 
as licitações desertas, a Câmara 
teve de fazer em 2018, a pedido da 
Prefeitura, mudanças no edital, su-
avizando as regras que deverão ser 
seguidas pelas empresas.

Desde então, o edital é ana-
lisado pela Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU), a 
quem cabe fazer a divulgação da 
chamada pública. A pasta contra-
tou uma consultoria – o Instituto 
Rua Viva – para fazer a análise téc-
nica do projeto e elaborar o edital 
que será publicado. Em dezembro, 
a pasta informou que encaminhou 
o edital para a Secretaria de Admi-
nistração (Semad), de onde o docu-
mento deverá ser enviado para a 
Procuradoria-Geral do Município – 
que deverá elaborar um parecer ju-
rídico para respaldar a publicação.

Segundo o que foi aprovado na 
Câmara Municipal, o novo edital 
da licitação dos transportes deverá 
prever uma renovação inicial de 
10% da frota, podendo chegar a 30% 
ao final do contrato. A licitação de 
janeiro de 2017 exigia inicialmente 
percentual de 20% de renovação 
dos ônibus. O novo transporte pú-
blico deverá ter, ainda, piso baixo, 
ar-condicionado, motor traseiro e 
câmbio automático. Além disso, a 
gratuidade passará de 65 para 60 
anos. A idade média da frota deve-
rá ser reduzida para quatro anos 
– hoje, os ônibus de Natal têm 8,84 
anos em média.

O transporte público da capital 
potiguar conta com 577 veículos 
distribuídos em 80 linhas. Seis 
empresas operam o sistema, sob 
o regime de permissão: Guanaba-
ra, Nossa Senhora da Conceição, 
Cidade do Natal, Reunidas, Santa 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias tem declarado em entrevistas que ainda não decidiu se será candidato à reeleição em 2020

Licitações do transporte e do lixo e Plano 
Diretor são desafios de Álvaro para 2020
Prefeito de Natal tem defendido a revisão do Plano Diretor como um instrumento para fomentar o desenvolvimento da 
cidade. No caso da licitação dos transportes, processo se arrasta há 7 anos. Na coleta de lixo, meta é reformular o modelo atual

Ano eleitoral

José Aldenir / Agora RN

Impacto eleitoral depende da postura do 
prefeito, diz presidente em exercício da Câmara

A presidente em exercício 
da Câmara Municipal de Natal, 
vereadora Nina Souza (PDT), 
concorda que esses são os prin-
cipais desafios da gestão muni-
cipal em 2020. Segundo ela, a 
forma como Álvaro Dias e sua 
equipe vão conduzir os assuntos 
é que vai definir se as pautas 
trarão prejuízo ou dividendos 
político-eleitorais para o prefei-
to em plena pré-campanha. “Is-
so vai depender da postura que 
ele adotar”, analisa.

A parlamentar defende 
agilidade principalmente na 
revisão do Plano Diretor e na li-
citação dos transportes, pautas 
que ela considera urgentes.

“No caso da licitação dos 
transportes, hoje está muito 
bom para os empresários. A 

operação é clandestina. A licita-
ção vai regrar e dar segurança 
jurídica para a população e vai 
facilitar, inclusive, o trabalho de 
fiscalização de nós, vereadores. 
Atualmente, como vamos co-
brar (eficiência na prestação do 
serviço) se não tem nada que es-
tabeleça regras? A licitação co-
loca regras no jogo, e as regras 
são importantes para os empre-
sários e, principalmente, para a 
população. Não pode deixar do 
jeito que está”, argumenta.

Quanto à licitação do lixo, a 
vereadora disse esperar que o 
processo vai ocorrer sem sobres-
saltos, pois, de acordo com ela, a 
Urbana tem expertise no assun-
to. “Agora, esse processo precisa 
vir acompanhado de uma ampla 
campanha de conscientização. A 

coleta de lixo é uma das etapas. 
Antes, tem o armazenamento, 
e a separação dos resíduos só 
acontecerá após um movimento 
educacional”, opinou.

Sobre o Plano Diretor, Ni-
na Souza elogiou a condução 
do processo pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), apesar de frisar que 
a revisão demorou para come-
çar. Ela disse que, caso o projeto 
chegue à Câmara em fevereiro 
– como prometeu a Prefeitura, é 
provável que a análise seja con-
cluída até o fim de maio.

“Demoraram para começar. 
Mas fizeram bem feito. A popu-
lação foi chamada e se envolveu 
muito. A matéria chega à Câ-
mara extremamente debatida”, 
ressalta.

Maria e ViaSul. A tarifa cobrada 
atualmente é de R$ 3,90 para pa-
gamento em cartão e R$ 4,00 em 
espécie. Não está definido se, após 
a implementação das novas regras 
previstas na licitação, a tarifa pas-
sará por reajuste (o último foi apli-

cado em maio de 2019).
No caso da coleta de lixo, duas 

empresas prestam o serviço atu-
almente em Natal: a Marquise 
Ambiental e a Vital Engenharia. 
Os contratos, assinados em 2015, 
vencem este ano e não podem ser 

prorrogados.
Mas, além de assinar um novo 

contrato, o objetivo da Prefeitura é 
fazer uma remodelagem no atual 
sistema. Uma instituição chegou a 
ser contratada – a Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe) – para sugerir mudanças no 
modelo que está em vigor.

Esse trabalho de análise deve 
ser concluído em abril. Um mês de-
pois, em maio, deve ser deflagrado 
o processo licitatório para escolher 
a empresa – ou mais de uma – que 
vai comandar a coleta de lixo na ci-
dade a partir de então.

 O novo modelo de coleta de lixo 
de Natal deve incentivar mais a co-
leta seletiva de resíduos. Atualmen-
te, de acordo com a Urbana, apenas 
1% do lixo coletado em Natal é 
separado adequadamente antes de 
ser destinado. A intenção é que, com 
a nova licitação, esse índice cresça 1 
ponto percentual por ano. Hoje, cer-
ca de 8 toneladas de lixo são recolhi-
das diariamente nas quatro regiões 
administrativas de Natal.

Além das duas licitações, outro 
desafio do prefeito Álvaro Dias será 
finalizar a revisão do Plano Diretor. 
A lei, que normatiza a ocupação do 
solo na cidade, precisa ser atualizada 
a cada dez anos, segundo o Estatuto 
das Cidades, mas a última vez que 
isso aconteceu em Natal foi em 2007.

De acordo com a legislação fe-
deral, o Plano Diretor deve refletir 
anseios da sociedade. Por isso, a 
revisão do Plano deve ser debati-
da em reuniões públicas nas mais 
diversas regiões da cidade, onde 
moradores podem opinar sobre o 
planejamento urbano.

Segundo a Prefeitura, até ago-
ra, os natalenses já apresentaram 
cerca de 2,2 mil contribuições para 
a nova lei. Novas sugestões podem 
ser apresentadas até quarta-feira, 
15. O prefeito Álvaro Dias tem de-
fendido a revisão do Plano Diretor 
como um instrumento para fomen-
tar o desenvolvimento da cidade. 
Entre outras regras, o Plano Di-
retor trará o planejamento da ci-
dade para a próxima década, com 
limites para construção nas áreas 
da cidade. O documento também 
define as zonas de preservação 
ambiental, além de estabelecer 
quais serão as regiões prioritárias 
para o desenvolvimento.

Cabe à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) receber as sugestões da 
população e sistematizar as pro-
postas. A pasta também elabora a 
minuta da lei, que precisa ser re-
ferendada em reunião do Conselho 
das Cidades (formado por repre-
sentantes da sociedade e gestão 
pública). Após isso, o texto segue 
para análise da Câmara Munici-
pal, que dá a palavra final sobre o 
assunto.
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A presidente em exercício da 
Câmara Municipal, vereadora Ni-
na Souza (PDT), disse nesta segun-
da-feira, 13, que os parlamentares 
podem incluir no novo Plano Di-
retor de Natal a autorização para 
construção de “espigões” na região 
da Praia do Meio, zona Leste da 
cidade. De acordo com a parla-
mentar, a “palavra final” sobre o 
assunto cabe à Câmara, apesar de 
o projeto ser elaborado e enviado 
pela Prefeitura.

O posicionamento da vereadora 
é uma reação ao que disse o secre-
tário municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Thiago Mesquita, à 
rádio Agora FM (97,9), na semana 
passada. Em entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, o secretário ga-
rantiu que o novo Plano Diretor não 
vai permitir a construções de “espi-
gões” – ou seja, prédios de grande 
porte – na orla da Praia do Meio.

De acordo com o secretário, ne-
nhuma das mais de 2,2 mil propos-
tas apresentadas até agora pela so-
ciedade para o novo Plano Diretor 
sugere a permissão para grandes 
construções naquela área da orla 
marítima da capital potiguar – e, 
segundo ele, o Município não pode 
fugir disso ao elaborar a minuta da 
lei que será enviada para discussão 
dos vereadores.

“Quero deixar todos tranquilos. 
Ali não vão ser construídos espigões. 
Não tem patrimônio maior que nós 
temos do que o aspecto cênico-pai-
sagístico das mais belas praias do 
mundo. Isso está totalmente des-
cartado: espigões para impedir a vi-
sada do Forte dos Reis Magos ou da 
praia. Não há nenhuma proposta, 
das 2,2 mil, que aponte para isso”, 
pontuou Thiago Mesquita, que coor-
dena a revisão do Plano Diretor no 
âmbito da Prefeitura.

O secretário da Semurb lem-
brou que uma legislação municipal 
de 1984 estabelece que, a partir de 
um ponto específico de observação 
na Avenida Getúlio Vargas (entre o 
Hospital Universitário Onofre Lo-
pes e a Ladeira do Sol), uma pessoa 
com aproximadamente 1,70 m não 
pode ter a vista do Forte dos Reis 
Magos prejudicada. Isso significa 
que edificações na Praia do Meio 
não podem ter mais do que seis 
pavimentos.

Segundo ele, está fora de cogita-
ção qualquer mudança na lei, a me-
nos que se aumente o grau de visão 
a partir da Avenida Getúlio Vargas, 
a partir, por exemplo, da construção 
de um mirante na região.

Nina Souza ressalta, contudo, 
que a “palavra final” sobre o as-
sunto cabe à Câmara. “Nada está 
descartado. A palavra final será da 
Câmara Municipal, como estabele-
ce a lei. Os vereadores, que são legí-
timos representantes da população, 
têm o direito de apresentar emen-
das, e alguma delas pode propor a 

verticalização da orla. Não podemos 
desconsiderar o texto que vier, até 
porque foi bastante discutido, mas 
nada está descartado”, afirmou.

Pessoalmente, a presidente em 
exercício da Câmara disse que é a 
favor de um “meio termo” com re-
lação ao assunto. Ela diz que não 
dá para manter as atuais normas, 
mas também não considera pru-
dente a ampliação do gabarito de 
construção para patamares muito 
elevados. A vereadora enfatiza, 
entretanto, que outros vereadores 
podem opinar diferente, e que a 
Câmara pode promover mudanças 
no texto enviado pela Prefeitura.

CRONOGRAMA
A revisão do Plano Diretor de 

Natal segue em análise na Prefei-
tura. A Semurb segue coletando 
sugestões da população para a lei. 
Até a próxima quarta-feira, 15, 
novas propostas podem ser proto-
coladas no site oficial da revisão 
do Plano (www.natal.rn.gov.br/
semurb/planodiretor).

Quanto finalizar este prazo, ca-
be à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
receber as sugestões da população 
e sistematizar as propostas – elimi-
nando repetições, por exemplo. A 
pasta também elabora a minuta da 
lei, que precisa ser referendada em 
reunião do Conselho das Cidades 
(formado por representantes da 
sociedade e gestão pública). Após 
isso, o texto segue para análise da 
Câmara Municipal, que dá a pala-
vra final sobre o assunto. A expec-
tativa é que a lei seja apreciada pe-
los vereadores a partir de fevereiro.

Segundo Nina Souza, caso o 
projeto chegue ao Poder Legislativo 
no prazo combinado, a análise pode 
ser concluída até o fim de maio.

Vereadora de Natal Nina Souza (PDT)

“Nada está descartado”, afirma
Nina sobre verticalização na orla
De acordo com parlamentar, “palavra final” sobre Plano Diretor cabe
à Câmara, apesar de o projeto ser elaborado e enviado pela Prefeitura

Espigões na Praia do Meio

Elpídio Júnior / CMN

Auditoria constata sonegação 
no “Restaurante Popular”

Impostos

A Controladoria Geral 
do Estado e a Secretaria de 
Estado da Tributação renova-
ram, nesta segunda-feira, 13, 
os termos de uma cooperação 
técnica firmada em janeiro de 
2019 responsável, entre outros 
feitos, pela minuta de criação 
do Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do 
RN (Proedi). Uma série de au-
ditorias também foi implemen-
tada ao longo do ano.

A mais recente constatou in-
dícios de sonegação no programa 
Restaurante Popular a partir de 
notas fiscais pagas pelo Governo 
do Estado, mas que foram can-
celadas ou devolvidas pelos for-
necedores, reduzindo os tributos 
federais e estaduais a serem re-
colhidos. A soma até o momento 
chega a R$ 15,9 milhões.

“Essa soma deve aumentar 

uma vez que as investigações 
continuam”, ressalta o contro-
lador-geral do Estado, Pedro 
Lopes. Desse montante, R$ 
1,58 milhão já foi reconhecido 
como valor sonegado de ICMS 
e terá de ser devolvido ao cofre 
estadual. O restante está em 
análise. Apenas uma empresa 
é responsável por R$ 10,6 mi-
lhões em notas fiscais cancela-
das ou devolvidas.

“Essa parceria com a SET 
foi extremamente proveitosa. 
Conseguiremos recuperar mi-
lhões de reais ao cofre do Exe-
cutivo Estadual apenas com 
esta auditoria e pretendemos 
ainda dialogar com o Tribunal 
de Contas para também inves-
tigar as operações de pagamen-
to realizadas pelos municípios 
potiguares”, adianta o contro-
lador-geral, Pedro Lopes Neto.

Termo de cooperação entre SET e Control foi assinado nesta segunda-feira

Control / Divulgação

A Unimed Natal inaugurou 
nesta segunda-feira, 13, o novo 
Centro Clínico Zona Sul, localizado 
no primeiro andar do Cidade Verde 
Shopping, em Nova Parnamirim. 
A capacidade é de 11 mil atendi-
mentos por mês.

O Centro Clínico oferece aos 
beneficiários dez especialidades: 
ginecologia, obstetrícia, nefrologia, 
oftalmologia, pediatria, proctolo-
gia, urologia, reumatologia, cardio-
logia e cirurgia geral.

Segundo o gestor do Centro Clí-
nico Zona Sul, Felipe Boaz, essa é 
uma unidade que vai atender uma 
grande lacuna na rede assistencial 
da Unimed Natal, que antes não 
contava com o serviço próprio na 
região, com o conforto de um am-
biente moderno.

Dr. Emerson Oliveira, supe-
rintendente de Recursos Próprios, 
ressaltou que, além de melhorar o 
atendimento à população, o novo 

espaço também vai garantir mer-
cado de trabalho para os médicos 
cooperados, reforçando a política 
de investimentos na área.

O espaço está localizado no 
Cidade Verde Shopping, na Av. 
Ayrton Senna, 1904, Nova Parna-
mirim, e está com a agenda aberta 
para consultas. Funciona, inicial-
mente, das 7h às 19h, e vai ampliar 
o horário até às 21h, conforme o 
aumento da demanda. Para mar-
cações e maiores informações, o 
usuário deve ligar para 3220.6400.

Em Natal, Unimed abre novo 
Centro Clínico na Zona Sul

Saúde

Espaço funciona no Cidade Verde Shopping

Divulgação
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Presidente do Natal Convetion 
Bureau desde o último dia 1º de 
janeiro, o empresário da hotelaria 
George Gosson, natalense, 41 anos, 
vê no turismo de eventos uma das 
grandes alternativas para a baixa 
temporada. Neste momento, uma 
das urgências de sua gestão é captar 
o máximo de eventos para o período 
e trabalhar para que o principal 
equipamento disponível, o Centro 
de Convenções de Natal, esteja pre-
parado para bancar o desafio.

“Por enquanto, há dificuldades 
estruturais que poderiam ser resol-
vidas se o governo estadual concor-
dasse em abrir o equipamento para 
investimentos e gestão privados”, 
diz Gosson.

Segundo ele, as operadoras 
economizam muito mais fazendo o 
translado de congressistas dos ho-
téis da Via Costeira para o Centro 
de Convenções do que se o evento 
fosse realizado em outra capital do 
Nordeste. E cita Recife (PE), onde 
a grande maioria dos participantes 
costuma se hospedar no bairro de 
Boa Viagem, a 15 Km de distância.

“Mas temos muitos outros locais, 
dentro e fora da hotelaria, que preci-
sam ser promovidos, tendo em vista 
a importância do turismo de eventos 
para nossa cidade”, acrescenta.

George Gosson disse ainda que 
a entidade não deve atuar sobre 
problemas onde já existe uma outra 
entidade de peso trabalhando, como, 

por exemplo, a Federação do Comér-
cio ou a Federação da Indústria.

“Somos uma entidade acessó-
ria, cuja atuação depende funda-
mentalmente dessas entidades de 
classe, que mantêm programas e 
pesquisas robustas relacionadas ao 
turismo e as decisões tomadas por 
seus players”, resume Gosson.

Ele cita, por exemplo, a recente 
pesquisa da Federação do Comér-
cio sobre a importância do turismo 
de eventos, que ouviu mais de 300 
participantes de um congresso da 
Sociedade Brasileira de Diabetes.

“Os números revelaram a im-
portância do turismo de eventos e 
a necessidade de explorarmos esse 
filão para o RN”, explica.

Ele lembrou que, no caso do 
Centro de Convenções, para sa-
nar problemas emergenciais da 
estrutura, seriam necessários 
investimentos da ordem de R$ 2 
milhões. Outros R$ 8 milhões se-
riam precisos para deixar toda a 
estrutura em condições realmente 
adequadas. “Esse é um dinheiro 
que, nós sabemos, o Governo do 
Estado não dispõe, razão pela qual 
a privatização das operações é tão 
necessária”, acrescenta.

Ele ressalta que, além disso, 
quem assumisse o Centro de Con-
venções deveria ter, entre as suas 
expertises, a captação de eventos 
e contatos robustos em outras ca-
pitais para conduzir esse trabalho. Empresário George Gosson

Convention Bureau pede divulgação para 
Centro de Convenções na baixa temporada
Uma das urgências da gestão do novo presidente da entidade, George Gosson, é captar o máximo de eventos para o período e 
trabalhar para que o principal equipamento disponível, o Centro de Convenções de Natal, esteja preparado para bancar o desafio

Investimento

YouTube / Reprodução

O ano de 2020 começou com 
dificuldades financeiras para 
os municípios do Rio Grande do 
Norte. O primeiro repasse do 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM) do mês de janei-
ro, ocorrido na última sexta-fei-
ra, 10, teve redução de 10,74%, 
em comparação com os valores 
transferidos em 2019.

Considerando a inflação do 
período, o impacto negativo chega 
a 13,16%, segundo a Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn). Além disso, 32 
municípios potiguares tiveram o 
saldo zerado na primeira cota do 
fundo neste mês.

Em 2019, de acordo com a 
Confederação Nacional dos Muni-
cípios (CNM), os 167 municípios 
do RN receberam R$ 97,3 milhões 
na primeira cota do FPM de janei-
ro, contra R$ 86,9 milhões na pri-
meira cota de janeiro deste ano.

Na avaliação do presidente da 
Femurn, José Leonardo Cassimi-
ro de Araújo (Naldinho), a queda 
representa um forte impacto ne-
gativo para os municípios.

“Tivemos um repasse frustran-
te neste primeiro pagamento de 
janeiro, uma vez que, em todos os 
meses de 2019 os municípios esta-
vam recebendo uma cota sempre 
superior ao mesmo mês do ano an-

Presidente da Federação dos Municípios do RN, José Leonardo Cassimiro (Naldinho)

No RN, 32 municípios ficam sem 
receber nada em 1º FPM de janeiro

Transferência

José Aldenir / Agora RN

13,16%
DESTAQUE

é o percentual de queda na 
arrecadação de FPM dos 
municípios do RN na 1ª cota de 
janeiro de 2020, em relação a 2019

terior (2018)”, afirmou Naldinho.
Segundo o presidente da Fede-

ração, a expectativa dos gestores é 
que ocorra reação já nos próximos 
repasses do Tesouro Nacional ain-
da em janeiro, a serem pagos nos 

dias 20 e 30 deste mês.
“Esperamos reação do FPM já 

agora, na segunda e terceira cotas 
de janeiro, para que a gente possa 
ficar superior a janeiro de 2019 e 
a ausência dos valores do fundo 
não afetar ainda mais a crise fi-
nanceira nos nossos municípios”, 
alertou.

A queda no repasse do FPM 
prejudica as finanças das prefei-
turas e inviabiliza investimentos, 
segundo a Femurn, fazendo com 
que os gestores precisem reade-
quar o planejamento financeiro 
dos municípios para 2020, ameni-
zando os efeitos da redução desta 
transferência de recursos.
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O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já 
esqueceu o acordo que fez há um ano no 
apartamento paulistano do presidente 

nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), para 
apoiar o deputado Arthur Lira à sua sucessão, no início 
de 2021, e articula três opções diferentes. Dois deles 
foram ministros de Dilma investigados por corrupção: 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Fernando Bezerra Filho 
(MDB-PE). Outro que supõe contar com apoio de 
Maia é Baleia Rossi (SP), presidente do MDB.

Há um ano, Arthur Lira saiu da disputa e ainda 

garantiu a Maia os votos do MDB e PTB, liquidando a 
pretensão de Fabio Ramalho (MDB-MG). 

Lira admite o sonho de presidir a Câmara, “como 
todo deputado”, mas afirma que o seu partido 
decidirá sobre o assunto “no momento certo”.

Líder do PP, Arthur Lira parece tranquilo em 
relação ao presidente da Casa: “Apoio de Rodrigo 
Maia é importante e espero contar com ele”.

Por seu protagonismo no plenário, como fiel da 
balança nas decisões mais importantes, Arthur Lira 
acabou despertando os ciúmes em Maia.

Maia ‘esquece’ acordo e já articula sua sucessão 

PODER SEM PUDOR

SANTO TROTE
O deputado Padre Nobre tomava banho de imersão todo 

final de tarde, com direito a sais e espuma. Seu colega Nelson 
Thibau (MDB-MG) fez uma brincadeira: telefonou durante o 
banho dizendo ser o arcebispo de Brasília na época, dom José 
Newton. O padre-deputado só descobriria o trote no dia seguinte. 
Ficou furioso. Após alguns dias, tocou o telefone de novo: “Aqui 
é dom José Newton, Padre Nobre”. O homem gritou e desligou 
com raiva: “Vá arrumar o que fazer, vagabundo!”. Levou tempo 
até que ele conseguisse o perdão do arcebispo: Dom José Newton 
simplesmente não entendia o porquê da malcriação ao telefone.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

LOROTA DE MALANDRO
Distribuidoras/

atravessadoras de 
combustíveis agora 
“plantam” em jornalões a 
mentira de que a venda 
direta de etanol, pelas 
usinas, aos postos custaria 
até R$3 bilhões ao governo 
federal. É lorota.

CORRUPÇÃO NÃO 
MERECE TROFÉU

No dia em que o 
documentário em defesa 
de Dilma, Lula e o PT 
foi indicado ao Oscar, a 
Associação de Delegados 
da Polícia Federal (ADPF) 
foi às redes sociais 
para reforçar que “o 
enfrentamento à corrupção é 
uma pauta prioritária para 
a PF”.

MAMATA CHEGA AO FIM
A administração de 

Itaipu promete encerrar até 
sexta (17) as atividades do 

Atrapalhando os cidadãos 
de uma maneira diferente”

Arthur do Val (Deputado)
sobre a proibição de copos e 
pratos de plástico em São Paulo

“

Pedro Ladeira/Folhapress

escritório em Curitiba, a 650km 
da sede da usina. O fechamento 
começou em julho, mas foi 
interrompido pela Justiça do 
Trabalho.

PARA EVITAR O CALOTE
A ideia do ministro Bruno 

Dantas, do Tribunal de Contas 

da União (TCU), é defendida 
pelo ministro Tarcísio 
Freitas (Infraestrutura): 
fazer empresas sob acordos 
de leniência concluir obras 
públicas inacabadas. Para 
Dantas, isso evitaria o 
anunciado calote dos acordos 
de leniência.

FOR STATE REPRESENTATIVE 
Brasileiros se mobilizam 

na Flórida pela campanha 
do conterrâneo Silmo Moura 
para deputado. O brasileiro 
que tenta fazer política nos 
Estados Unidos é filiado 
ao Partido Republicano, de 
Donald Trump.

CHÁ DE SUMIÇO
Está fechado o gabinete 

de Wilson Santiago (PTB-
PB), vasculhado pela polícia 
por ordem do ministro Celso 
de Mello, do STF. Afastado 
do mandato, ele não deve 
retornar. Mas na Câmara 
tudo é possível.

DPVAT vira caso de polícia, mas Toffoli silencia
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli mandou dizer que não comentará a 

grave revelação de auditoria nas contas da Seguradora Líder, que controla o DPVAT, sobre pagamentos 
suspeitos a pessoas ligadas a ministros da própria Corte, além de políticos do Congresso e integrantes 
do governo, entre os anos de 2008 e 2017. Os pagamentos milionários por “serviços prestados” dos quais 
mal se recordam. A auditoria foi realizada pela empresa de consultoria KPMG.

‘NÃO HÁ O QUE COMENTAR’
A assessoria de Toffoli informou que “o 

relatório menciona ex-assessor e datas em que ele 
já não trabalhava mais no gabinete do ministro”.

RELAÇÕES PROMÍSCUAS
O relatório cita possíveis relações 

promíscuas que sugerem eventual estratégia 

do DPVAT de obter decisões favoráveis das 
autoridades.

GANHOS PORNOGRÁFICOS
Um cartel de seguradoras controla há 

décadas o seguro obrigatório de veículos, 
rateando o faturamento pornográfico anual de 
R$41 bilhões. 

O Poder Judiciário tem até o 
fim deste mês para implementar 
o juiz das garantias, figura criada 
pela Lei Anticrime, que foi sancio-
nada em dezembro pelo presidente 
Jair Bolsonaro. O Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que expede 
resoluções sobre o funcionamento 
do Judiciário, criou um grupo 
de trabalho ainda em 2019 para 
analisar como será feito o cumpri-
mento da lei e para regulamentar 
a atuação dos magistrados.

O juiz Walter Nunes, que atua 
na 2ª Vara da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte e é correge-
dor da Penitenciária de Mossoró, 
integra este grupo. Na avaliação 
dele, o prazo estabelecido pela lei 
para implementação do juiz das 
garantias (30 dias) é insuficiente, 
apesar de ser, segundo o magistra-
do, “imprescindível para a consoli-
dação do sistema acusatório”.

Em artigo publicado na últi-
ma sexta-feira, 10, no site Direito 
Global, especializado no segmento 
jurídico, o juiz federal defende pelo 
menos seis meses para o cumpri-
mento da lei. Na opinião do juiz 
Walter Nunes, o prazo de 180 
dias é o mais adequado porque es-
te também é o prazo para que as 
autoridades definam novas regras 
sobre a divulgação para a impren-
sa de informações sobre prisões 
e identidades dos presos. Essa 
obrigação, assinala o magistrado, 
será de “competência do juiz das 
garantias”.

“Esse prazo mais alargado e 
razoável é necessário porque, da 
forma como previsto, em verdade, 
o juiz das garantias não vai atuar 
apenas na fase da investigação. 
Vai atuar, igualmente, na fase 
processual. (O juiz de garantias) 
atuará em toda a fase postulatória 
e de admissibilidade da acusação”, 
escreveu o magistrado.

Ainda segundo o titular da 
2ª Vara Federal do RN, não será 
necessário aumentar o número de 
juízes. O que vai acontecer com a 
implementação do juiz das garan-

tias, segundo Walter Nunes, é que 
haverá “uma fase intermediária 
no procedimento ordinário ou su-
mário, com competência funcional 
entre juízes diversos”.

“Isso, parece óbvio, não ocasio-
na em si o aumento de processos 
ou demanda, de modo que não ha-
veria a necessidade de aumentar 
o número de juízes ou a criação de 
novas estruturas. Em princípio, 
o que se exige é a distribuição de 
competência ou serviço entre os 
juízes existentes”, continuou o juiz.

Segundo a lei, que foi aprovada 
pelo Congresso Nacional e depois 
sancionada por Bolsonaro, o juiz 
de garantias será o responsável 
pelo controle da legalidade da in-
vestigação criminal e pela salva-
guarda dos direitos individuais.

O juiz de garantias será o res-
ponsável pelo acompanhamento 
da investigação, recebimento da 
denúncia e autorização de medi-
das como prisões preventivas ou 
temporárias, quebra de sigilos 
bancário e fiscal, bloqueio de bens 
e operações de busca e apreensão.

Em manifestação enviada ao 
grupo de trabalho do CNJ na se-
mana passada, o procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, 
também pediu adiamento na im-
plementação do juiz de garantias. 
Segundo o PGR, há oito pontos que 
necessitam de regulamentação e 
eventuais regras de transição.

Entre as medidas sugeridas, o 
MPF defende que a implementa-
ção do instituto do juiz das garan-
tias ocorra de forma simultânea e 
somente mediante à existência de 
100% de processos judiciais e in-
quéritos policiais em formato ele-
trônico, o que só deve acontecer na 
Justiça Federal, por exemplo, ao 
fim do primeiro semestre de 2020.

No Rio Grande do Norte, tra-
balham 27 juízes federais entre 
titulares e suplentes, distribuídos 
em 15 varas e mais uma turma 
recursal. Na Justiça Estadual, por 
sua vez, são 231 juízes – entre os 
de 1º e de 2º graus.

Magistrado do RN defende mais 
prazo para “juiz das garantias”
Para Walter Nunes, figura é “imprescindível”, mas 
tempo de 30 dias é insuficiente para implantação

Adiamento

De acordo com magistrado, mudança na lei não vai exigir contratação de novos juízes

JFRN / Divulgação



TERÇA-FEIRA, 14.01.2020 Cidades 7

A Vila Olímpica de Tibau do 
Sul, localizada do distrito da praia 
de Pipa, está abandonada desde 
que a prefeitura começou – há cin-
co meses – as obras de reforma no 
local, de acordo com os moradores 
da cidade.

Segundo a presidente da Asso-
ciação dos Surfistas da Pipa, Ero-
nilda Marinho, o cenário é de des-
caso e de falta de manutenção. Ela 
disse que o teto do local desabou 
e o campo de futebol da estrutura 
possui apenas o gramado.

A piscina semiolímpica é uma 
das principais preocupações dos 
moradores, principalmente por 
causa da falta de tratamento da 
água. 

“Tem que ser feita uma manu-
tenção ali. As crianças perguntam: 
“cadê a piscina?”, revela Eronilda.

Outro morador da praia, Izac 
Caetano denunciou a situação pre-
cária da piscina em um vídeo pu-
blicado nas redes sociais. Segundo 
ele, a grande preocupação é com 

focos do mosquito transmissor da 
dengue e de outras arboviroses, o 
Aedes aegypti. 

Izac explicou que a situação de 
abandono começou após o fecha-
mento do local para reforma, há 

mais ou menos cinco meses. No 
vídeo gravado por ele, um sapo 
aparece dentro da piscina.

“Se o prefeito ou o filho do pre-
feito quiser comentar como é que 
deixa ficar nesse estado, já que em 

outro dia ele falou que isso tinha 
fechado porque estava servindo de 
área de bebedeira...”, diz o mora-
dor no vídeo.

Antes da reforma, a Vila Olím-
pica de Pipa era utilizada por gru-
pos e moradores da região, como 
alunos do Projeto de Erradicação 
do Trabalho Infantil (Peti) e de fa-
mílias do Projeto Afeto.

Em nota, a Prefeitura de Tibau 
do Sul disse que o Governo Muni-
cipal está contratando a empresa 
que ficará responsável por conser-
var o equipamento nos padrões 
desejáveis para utilização. 

“O contrato está em fase de 
licitação e, até que se concretize, 
a administração vem mantendo 
estruturas, como é o caso da pisci-
na, com produtos de limpeza que 
inibem a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, por exemplo. Além 
disso, o setor de endemias da 
Prefeitura efetua, mensalmente, 
vistorias no local”, informa a pre-
feitura.

Vila Olímpica era utilizada para o Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 

Moradores de Tibau do Sul reclamam
de falta de manutenção da Vila Olímpica
Equipamento público municipal, localizado na praia de Pipa, está abandonada desde que a prefeitura 
começou há cinco meses as obras de reforma no local, de acordo com os moradores da cidade

Descaso

Facebook / Reprodução

O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira, assinou nesta 
segunda-feira, 13, a ordem de 
serviço para o início dos traba-
lhos de reconstrução da Escola 
Municipal Professor Limírio 
Cardoso D’Ávila. 

A instituição de ensino ficou 
conhecida nacionalmente devido 
a um episódio ocorrido em 2016, 
quando vândalos depredaram a  
estrutura física e saquearam os 
equipamentos do prédio. 

A escola municipal, que fica 
no bairro de Bela Parnamirim, foi 
saqueada entre os dias 14 e 20 de 
julho de 2016. Mesas, cadeiras, ar-
mários, fios de cobre e até o portão 
foram roubados pelos criminosos, 
que também atearam fogo em li-
vros didáticos e carteiras.

Na época, para preservar a 
segurança e integridade física de 
alunos e professores, a Prefeitura 
de Parnamirim teve que cancelar 
as aulas da unidade e transferir 
as ações para o Caic do bairro de  
Rosa dos Ventos e outras escolas. 

Nesse período, várias reuniões 

foram feitas, tentando encontrar 
uma solução para o impasse criado 
com a destruição da estrutura da 
escola. A Secretaria Municipal de 
Educação de Parnamirim realizou 
diversos trabalhos junto à comuni-
dade para explicar a importância 
de um equipamento de educação 

funcionando. No entanto, somente 
quatro anos depois, a Prefeitura 
de Parnamirim lançou processo 
licitatório contemplando a obra. 

Em agosto de 2017, a juíza 
Ilná Rosado Motta, da Vara da 
Infância e Juventude e do Idoso de 
Parnamirim, havia determinado 

a reconstrução da escola. À épo-
ca, a magistrada determinou 60 
dias para o início da obra, mas o 
Município acabou por recorrer da 
sentença.

De acordo com o secretário de 
Obras Públicas e Saneamento, 
João Albérico Júnior, o processo 
licitatório foi muito acirrado devido 
ao tamanho da obra e ao fato de 
Parnamirim estar adimplente com 
seus contratos. Após a assinatura 
do contrato, a empresa responsável 
pelo serviço  fica autorizada a ini-
ciar os trabalhos de reconstrução 
da escola, que chegarão ao ápice 
com a colocação do equipamento de 
volta ao pleno funcionamento.  

“Estamos garantindo as con-
dições para que a escola volte a 
funcionar, atendendo as famílias 
de Bela Parnamirim da melhor 
maneira possível. Nosso intuito é 
devolver o equipamento à popu-
lação”, apontou o prefeito Rosano 
Taveira. Segundo a prefeitura de 
Parnamirim, a empresa executora 
da obra deve iniciar a obra já nos 
próximos dias.

Prefeito Taveira assina ordem de serviço de reconstrução com secretário João Albérico Júnior

Prefeitura de Parnamirim vai reconstruir 
escola depredada e saqueada em 2016

Quatro anos depois

A ambulância do Hospital 
Regional Monsenhor Antônio 
Barros, em São José de Mipi-
bu, foi flagrada, em fotos que 
circulam nas redes sociais, 
realizando o transporte de 
sacos de cimento. As imagens 
foram divulgadas na última 
sexta-feira, 10, gerando gran-
de repercussão no município 
localizado na Região Metro-
politana de Natal.

A fotografia do caso, com-
partilhada pelo aplicativo 
WhatsApp, exibe um homem 
- sem identificação de que se 
trata de servidor público - co-
locando um saco de cimento 
dentro do veículo público.

Procurada pela reporta-
gem do Agora RN, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) confirmou o 
conteúdo da imagem e infor-
mou, ainda, que vai apurar 
o fato ocorrido no Hospital 
Regional Monsenhor Antônio 
Barros. O órgão ressaltou que 
vai  tomar as providências 
cabíveis.

Ainda de acordo com a 
pasta estadual, a partir de es-
clarecimentos prestados pela 
direção do hospital de São 
José de Mipibu, a ambulân-
cia foi utilizada para serviço 
administrativo, em caráter 
excepcional, no intuito de 
sanar um problema emergen-
cial para conter a infiltração 
na enfermaria da unidade.

A direção do hospital es-
clareceu, ainda, que o veículo 
administrativo da unidade 
também estava em serviço, 
mas em deslocamento para 
abastecimento de medica-
mentos, motivo pelo qual não 
pôde ser utilizado na ocasião. 

Além disso, o hospital res-
salta que a ambulância é de 
uso exclusivo para transpor-
tar pacientes, mas, em razão 
das infiltrações causadas pe-
las chuvas da última semana,  
caso o problema não fosse 
sanado, os pacientes interna-
dos poderiam sofrer graves 
consequências em razão das 
intempéries.

Ambulância 
é flagrada ao 
carregar cimento 
na Grande Natal

Desvio

Flagra do transporte de cimento

Reprodução

Ney Douglas / Pref. de Parnamirim
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Situação semelhante vive Ana 
Paula Souza, irmã de Jefferson 
Souza dos Santos, assassinado e 
decapitado em Alcaçuz.

Jefferson tinha 30 anos, a 
mesma idade que Ana Paula 
tem agora. Ele havia se casado 
dentro da unidade e sonhava 
com uma nova vida, longe do 
crime. A liberdade não veio a 
tempo e o ex-entregador de 
material de construção, que 
pagava pelo crime de assalto, 
morreu meses antes de sair da 
prisão. “A viúva dele contratou 
um advogado e entrou com uma 
ação. É um dinheiro que a gente 
nem conta mais, mas seria uma 
boa para ajudar nas despesas das 
filhas dele, mesmo sabendo que 
nenhum dinheiro compra a vida 

do meu irmão de volta. A filha 
mais nova dele vai completar ano 
agora dia 25 de janeiro e acha 
que o pai está viajando a trabalho. 
É muito triste isso”, conta Ana 
Paula Souza.

Jefferson Souza morava na 
zona Norte de Natal e deixou 
três filhas (4, 8 e 13 anos) que 
teve com duas companheiras. Ele 
estava preso em Alcaçuz havia 3 
anos. “Hoje tem um vazio dentro 
de mim. Tudo ficou mais difícil 
com a morte dele. A gente se 
vira como dá. As mães das filhas 
dele fazem o que podem para 
criar as crianças. Nesse sentido, 
a gente se ajuda porque não 
recebemos nenhum tipo de 
acompanhamento do governo”, 
acrescenta.

Maria Aparecida Paixão da Silva, de 43 anos, empunha celular com um dos últimos registros fotográficos do filho, Carlos Clayton Paixão da Silva, morto no dia 14 de janeiro de 2017

Três anos depois da rebelião que durou quase duas semanas, o cenário atual é bem diferente no Presídio de Alcaçuz, a maior unidade prisional do Rio Grande do Norte

massacre e esquecimento
Alcaçuz:
Três anos após o mais sangrento episódio do sistema carcerário potiguar, 
que deixou 27 mortos no Presídio Estadual de Alcaçuz, Agora RN ouviu 
familiares de presos assassinados que ainda esperam por indenizações

Bruno Vital
Repórter

Três anos depois do episó-
dio que ficou conhecido como o 
“Massacre de Alcaçuz” — o mais 
sangrento da história do sistema 
prisional potiguar —, familiares 
dos presos mortos padecem do 
abandono e sofrem com transtor-
nos psicológicos enquanto ainda 
esperam por indenizações. A pe-
nitenciária, que é a maior do RN, 
fica em Nísia Floresta, na Região 
Metropolitana de Natal.

Dos 27 mortos no massacre, 
apenas as famílias de dois deles 
ganharam ações contra o Estado. 
E, mesmo assim, os dois processos 
ainda aguardam a execução da 
sentença. Para uma das famílias, 
o Estado foi condenado a pagar R$ 
40 mil. Para a outra, a indeniza-
ção é de R$ 50 mil.

Uma das mães que vive o dra-
ma da espera é Maria Aparecida 
Paixão da Silva, de 43 anos. O 
filho dela foi um dos 27 assassina-
dos na chacina, ocorrida no dia 14 

de janeiro de 2017. Carlos Clayton 
Paixão da Silva tinha 23 anos e 
estava prestes a ganhar liberdade 
após pouco mais de um ano cus-
todiado em Alcaçuz. Era questão 
de dias para ele deixar a unidade. 
Porém, o massacre acabou com a 
vida dele e seus planos.

Maria Aparecida tenta reivin-
dicar na Justiça o direito à repa-
ração. O processo dela aguarda 
julgamento para tentar ganhar 
causa contra o Estado. “Nada vai 
trazer meu filho de volta. Nenhum 
dinheiro paga o que fizeram com 
ele, que tinha uma vida inteira 
pela frente. É muito difícil para 
eu viver aqui sozinha lembrando 
dele. Tem dia que falta força. Se 
esse dinheiro saísse, eu ia tentar 
comprar uma casa e me mudar 
daqui para criar meus outros fi-
lhos”, desabafa.

Cida, como é mais conhecida, 
é moradora de Nossa Senhora da 
Apresentação, bairro da zona Nor-
te de Natal. A rotina da pensionis-
ta se divide em se concentrar nos 
afazeres do lar e cuidar de sete fi-

lhos, com idades entre 5 e 16 anos. 
Ao todo, ela tem nove. Carlos era 
o décimo.

Para suportar o trauma e con-
tornar as adversidades da vida, 
Cida se apega na fé em Deus e 
conta com o apoio de uma amiga, 
que também perdeu um familiar 
na rebelião. Ela alega ter desen-
volvido problemas cardíacos e 
psicológicos por causa da trágica 
morte de Carlos Clayton, que tra-
balhava estofando sofás antes de 
ser preso. “Sinto muito a falta dele, 
não consigo dormir direito, princi-
palmente no período de fim de ano 
e em abril, que é o mês que ele faz 
aniversário. Eu praticamente vivo 
dentro de uma UPA, doente e de-
primida. Agora no Natal, foi muito 
difícil, porque ficava lembrando 
do jeito dele. Gosto nem de ver as 
fotos por isso”, conta.

Esta é a primeira da série de 
reportagens Agora RN sobre os 
três anos do massacre do Presídio 
Estadual de Alcaçuz. As matérias 
serão publicadas até a próxima 
quinta-feira, 16.

27 R$ 50 mil2
Mortos na rebelião do Presídio 
Estadual de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta

Valor que o Estado do RN foi 
condenado a pagar para um dos 
familiares dos presos mortos

Famílias de dois deles 
ganharam ações contra o 
Estado. 

Outra que vive 
a expectativa de ser 
compensada financeiramente 
é a agricultora Carla Rejane, 
de 36 anos. Ela perdeu o 
ex-companheiro Cícero 
Israel de Santana, que tinha 
23 anos. Ele foi assassinado 
e decapitado durante o 
massacre. Carla vive em uma 
área rural de Taipu, distante 
50 quilômetros de Natal, e 
manteve relacionamento com 
Cícero durante cerca de um 
ano. Ele estava cumprindo 
pena por tentativa de 
latrocínio havia três anos.

“Até agora não 
recebemos um centavo 
sequer, entramos com uma 
ação e estamos aguardando. 
Trazer ele de volta não vai, 
mas no meu entender isso 
é também uma forma de 
dizer para o Estado tomar 
providências para que isso 
jamais aconteça novamente 
e que outras famílias não 
sofram isso porque ali são 
seres humanos. Erraram e 
estão ali pagando”, afirma 
Carla Rejane. Se estivesse 
vivo, Cícero poderia sair da 
prisão nesta quarta-feira, dia 
15 de janeiro.

Carla Rejane também 
relata sequelas. Ela confessa 
sofrer de insônia por causa 
do episódio traumático 
e, a exemplo das outras 
personagens desta 
reportagem, também disse 
não ter recebido nenhum 
tipo de ajuda do governo 
estadual.

“Tenho esse problema 
até hoje. Fiz um tratamento 
e melhorei, mas isso sempre 
volta e eu preciso tomar o 
medicamento para controlar. 
É muito triste, lembro dele 
me dizendo que ia mudar de 
vida, mas infelizmente isso foi 
interrompido”, pontua.

Os termos de 
indenizações podem ser 
demandados ao Estado do 
Rio Grande do Norte via 
advogado contratado ou por 
meio da Defensoria Pública 
do RN — opção para quem 
não possui recursos para 
arcar com todos os custos do 
trâmite na Justiça.

Devido às 
particularidades de 
cada caso, como sigilo e 
andamento de cada processo 
indenizatório, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-RN) 
não sabe precisar se alguma 
família já foi compensada 
financeiramente. Por se tratar 
de processos individuais, 
nenhuma generalização 
pode ser feita, explicou o 
órgão. Contudo, os parentes 
das vítimas ouvidos pela 
reportagem do Agora RN 
acreditam que nenhuma das 
27 famílias foi indenizada.

Confronto entre presos de Alcaçuz durou foi iniciado em 14 de janeiro de 2017

Apreensão: familiares aguardam notícias da rebelião no dia 15 de janeiro de 2017

Veículo faz transporte dos corpos dos presos mortos em 15 de janeiro de 2017

José Aldenir / Agora RN
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Um 
centavo
sequer

Rebelião dentro do
presídio matou 27 detentos

Nomes

Não identificado. Anderson Barbalho da Silva. Antônio Bar-
bosa do Nascimento Neto. Anderson Mateus Félix dos Santos. 
Caio Henrique Pereira de Lima. Carlos Clayton Paixão da Silva. 
Charmon Chagas da Silva. Cícero Israel de Santana. Diego Felipe 
Pereira da Silva. Diego Melo de Ferreira. Eduardo dos Reis. Feli-
pe Rene Silva de Oliveira. França Pereira do Nascimento. Fran-
cisco Adriano Morais dos Santos. George Santos de Lima Júnior. 
Guilherme Ely Figueiredo da Silva. Jefferson Pedroza Cardozo. 
Jefferson Souza dos Santos. Jonas Victor de Barros Nascimento. 
José Marcelo da Cruz. Lenilson de Oliveira Melo Silva. Luiz Car-
los da Costa. Marcos Aurélio Costa do Nascimento. Marlon Pietro 
da Silva Nascimento. Rodrigo José Leandro dos Santos. Tarcísio 
Bernardino da Silva. Willian Anden Santos de Souza.Assassinado e decapitado

Sinto muito a falta dele, 
não consigo dormir direito, 
principalmente no período de 
fim de ano e em abril, que é o 
mês que ele faz aniversário”

Maria Aparecida Paixão 
Mãe de Carlos Clayton Paixão da 
Silva, 23 anos, morto em Alcaçuz

“

Bruno Vital

Bruno Vital

José Aldenir / Agora RN
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mais nova dele vai completar ano 
agora dia 25 de janeiro e acha 
que o pai está viajando a trabalho. 
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três filhas (4, 8 e 13 anos) que 
teve com duas companheiras. Ele 
estava preso em Alcaçuz havia 3 
anos. “Hoje tem um vazio dentro 
de mim. Tudo ficou mais difícil 
com a morte dele. A gente se 
vira como dá. As mães das filhas 
dele fazem o que podem para 
criar as crianças. Nesse sentido, 
a gente se ajuda porque não 
recebemos nenhum tipo de 
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“Massacre de Alcaçuz” — o mais 
sangrento da história do sistema 
prisional potiguar —, familiares 
dos presos mortos padecem do 
abandono e sofrem com transtor-
nos psicológicos enquanto ainda 
esperam por indenizações. A pe-
nitenciária, que é a maior do RN, 
fica em Nísia Floresta, na Região 
Metropolitana de Natal.

Dos 27 mortos no massacre, 
apenas as famílias de dois deles 
ganharam ações contra o Estado. 
E, mesmo assim, os dois processos 
ainda aguardam a execução da 
sentença. Para uma das famílias, 
o Estado foi condenado a pagar R$ 
40 mil. Para a outra, a indeniza-
ção é de R$ 50 mil.

Uma das mães que vive o dra-
ma da espera é Maria Aparecida 
Paixão da Silva, de 43 anos. O 
filho dela foi um dos 27 assassina-
dos na chacina, ocorrida no dia 14 

de janeiro de 2017. Carlos Clayton 
Paixão da Silva tinha 23 anos e 
estava prestes a ganhar liberdade 
após pouco mais de um ano cus-
todiado em Alcaçuz. Era questão 
de dias para ele deixar a unidade. 
Porém, o massacre acabou com a 
vida dele e seus planos.

Maria Aparecida tenta reivin-
dicar na Justiça o direito à repa-
ração. O processo dela aguarda 
julgamento para tentar ganhar 
causa contra o Estado. “Nada vai 
trazer meu filho de volta. Nenhum 
dinheiro paga o que fizeram com 
ele, que tinha uma vida inteira 
pela frente. É muito difícil para 
eu viver aqui sozinha lembrando 
dele. Tem dia que falta força. Se 
esse dinheiro saísse, eu ia tentar 
comprar uma casa e me mudar 
daqui para criar meus outros fi-
lhos”, desabafa.

Cida, como é mais conhecida, 
é moradora de Nossa Senhora da 
Apresentação, bairro da zona Nor-
te de Natal. A rotina da pensionis-
ta se divide em se concentrar nos 
afazeres do lar e cuidar de sete fi-

lhos, com idades entre 5 e 16 anos. 
Ao todo, ela tem nove. Carlos era 
o décimo.

Para suportar o trauma e con-
tornar as adversidades da vida, 
Cida se apega na fé em Deus e 
conta com o apoio de uma amiga, 
que também perdeu um familiar 
na rebelião. Ela alega ter desen-
volvido problemas cardíacos e 
psicológicos por causa da trágica 
morte de Carlos Clayton, que tra-
balhava estofando sofás antes de 
ser preso. “Sinto muito a falta dele, 
não consigo dormir direito, princi-
palmente no período de fim de ano 
e em abril, que é o mês que ele faz 
aniversário. Eu praticamente vivo 
dentro de uma UPA, doente e de-
primida. Agora no Natal, foi muito 
difícil, porque ficava lembrando 
do jeito dele. Gosto nem de ver as 
fotos por isso”, conta.

Esta é a primeira da série de 
reportagens Agora RN sobre os 
três anos do massacre do Presídio 
Estadual de Alcaçuz. As matérias 
serão publicadas até a próxima 
quinta-feira, 16.
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condenado a pagar para um dos 
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Famílias de dois deles 
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Outra que vive 
a expectativa de ser 
compensada financeiramente 
é a agricultora Carla Rejane, 
de 36 anos. Ela perdeu o 
ex-companheiro Cícero 
Israel de Santana, que tinha 
23 anos. Ele foi assassinado 
e decapitado durante o 
massacre. Carla vive em uma 
área rural de Taipu, distante 
50 quilômetros de Natal, e 
manteve relacionamento com 
Cícero durante cerca de um 
ano. Ele estava cumprindo 
pena por tentativa de 
latrocínio havia três anos.

“Até agora não 
recebemos um centavo 
sequer, entramos com uma 
ação e estamos aguardando. 
Trazer ele de volta não vai, 
mas no meu entender isso 
é também uma forma de 
dizer para o Estado tomar 
providências para que isso 
jamais aconteça novamente 
e que outras famílias não 
sofram isso porque ali são 
seres humanos. Erraram e 
estão ali pagando”, afirma 
Carla Rejane. Se estivesse 
vivo, Cícero poderia sair da 
prisão nesta quarta-feira, dia 
15 de janeiro.

Carla Rejane também 
relata sequelas. Ela confessa 
sofrer de insônia por causa 
do episódio traumático 
e, a exemplo das outras 
personagens desta 
reportagem, também disse 
não ter recebido nenhum 
tipo de ajuda do governo 
estadual.

“Tenho esse problema 
até hoje. Fiz um tratamento 
e melhorei, mas isso sempre 
volta e eu preciso tomar o 
medicamento para controlar. 
É muito triste, lembro dele 
me dizendo que ia mudar de 
vida, mas infelizmente isso foi 
interrompido”, pontua.

Os termos de 
indenizações podem ser 
demandados ao Estado do 
Rio Grande do Norte via 
advogado contratado ou por 
meio da Defensoria Pública 
do RN — opção para quem 
não possui recursos para 
arcar com todos os custos do 
trâmite na Justiça.

Devido às 
particularidades de 
cada caso, como sigilo e 
andamento de cada processo 
indenizatório, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-RN) 
não sabe precisar se alguma 
família já foi compensada 
financeiramente. Por se tratar 
de processos individuais, 
nenhuma generalização 
pode ser feita, explicou o 
órgão. Contudo, os parentes 
das vítimas ouvidos pela 
reportagem do Agora RN 
acreditam que nenhuma das 
27 famílias foi indenizada.
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Dicas para 
começar 2020 com 
um novo emprego
O primeiro mês de 2020 é marcado pelas pessoas interessadas em conse-

guir uma recolocação no mercado de trabalho ou conquistar uma nova 
oportunidade de emprego. É no início do ano que várias oportunidades 

surgem para os profissionais. Desta forma, é preciso estar preparado alcançar 
a tão sonhada assinatura de emprego na carteira de trabalho. Veja dicas para 
entrar o ano com o pé direito, com sálario no bolso e longe do desemprego.

ELABORE UM 
BOM CURRÍCULO

Quem está em busca de um 
emprego para o início de ano ou 
em qualquer outra época precisa 
dedicar-se a elaborar um bom 
currículo. Esse documento é o 
primeiro contato do candidato 
com a empresa. Por isso, é 
necessário que todos os dados 
pessoais estejam corretamente 
preenchidos. Classifique as 
experiências profissionais da 
mais recente para a primeira. Os 
recrutadores sempre esperam 
uma evolução profissional. 
Releia o texto com atenção, 
corrija erros ortográficos ou 
digitação. 

CADASTRO NO 
SINE ATUALIZADO

Profissionais interessados 
em conseguir uma recolocação 
devem atualizar o cadastro 
profissional no Sine. Com 
perfil atualizado, os candidatos 
aumentem as chances de 
encontrar vagas compatíveis 
para a cargo que procuram. Os 
candidatos devem comparecer 
às unidades com documento de 
Identidade, o CPF e a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 
Em Natal, a unidade fica na rua 
Nossa Senhora da Candelária, 

no bairro Candelária, na zona Sul 
da cidade.

UTILIZE A 
TECNOLOGIA A SEU FAVOR

As redes sociais também têm 
sido utilizadas para anunciar essas 
oportunidades. Não é incomum 
deparar com uma postagem no 
Facebook ou Instagram relatando 
a busca por determinados 
profissionais. Não se esqueça 
do LinkedIn, que é uma rede 
social voltada para a interação 
profissional. Também merece 
atenção especial são as plataformas 
desenvolvidas especialmente para 
conectar empresas e candidatos ou 
sites de vagas de empregos.

ATIVE A REDE 
DE CONTATOS

Chamamos de rede de contatos 
uma relação pautada pela troca de 
ideias e experiências profissionais. 
A rede de contatos, também 
chamada de networking, pode 
ser considerada como um dos 
pilares da busca por uma nova 
oportunidade de trabalho, mas 
é preciso saber como fazer isso. 
Muitos profissionais agem de 
forma equivocada, pedindo por 
uma indicação. O objetivo é que 
o interessado em uma possível 
vaga possa expor seus planos e 
descobrir quais empresas podem 
atender a essa demanda.

ESTEJA PREPARADO 
PARA AS ENTREVISTAS

Quem está em busca de um 
emprego precisa estar preparado 
para as temidas entrevista de 
emprego. Faça pesquisas sobre 
as empresas que estão no seu 
radar de interesses e seja pontual, 
gentil e educado. Humildade para 
reconhecer os defeitos e revelar 
qualidades também é algo que 
deve ser trabalhado. Pesquise tudo 
o que puder sobre a empresa, 
desde o setor em que  atua, 
características de gestão, dados 
financeiros e até os mesmo os 
concorrentes.

TRABALHE A CONFIANÇA
Profissionais que confiam 

em si mesmos, nas suas 
habilidades e condutas chamam 
a atenção dos recrutadores. Se 
você se julga inseguro, busque 
conteúdos que possam ajudar a 
trabalhar a autoconfiança.

MANTENHA O FOCO
Conseguir uma boa 

oportunidade de trabalho 
depende da escolha de um 
objetivo, ainda que você esteja 
desempregado. Para isso, pense 
no tipo de trabalho que você 
deseja e que julgue se aproximar 
do seu perfil e das suas 
habilidades técnicas e pessoais. 
Liste as empresas que podem 
disponibilizar funções de acordo 
com suas aptidões e procure 
através dos sites institucionais.

FREQUENTE 
CURSOS E PALESTRAS

Utilize o tempo livre ao 
seu favor, dedicando-se ao 
desenvolvimento contínuo. Faça 
cursos em sua área de interesse, 
frequente eventos e palestras. 
Além de aumentar a rede de 
contatos, estudar durante o 
período em que estiver fora do 
mercado demonstra que você 
não ficou “parado no tempo”.
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DIEEH
SACRISTIA

OTSORCRER
UPATUAP
RAIETICA

OBRASARO
TIAANTNT

OBEDIENTE
SEILUAR
DHAREMC

LOJAALFACE
SUAIOAI

HORASNAIR
NOTIFICADO

COSACASOS

Tipo de in-
vestigação
autorizada 
pela Justiça

Agir como
o marido

infiel 

Instru-
mento 

dos anjos
(Rel.)

Meia do
Tetra, em

1994
(fut.)

Último
pedido
feito ao
garçom

Trabalho
artístico

(pl.)

Armação
de 

pandeiros
Os outros

(pop.)

Formiga,
em inglês

Aposento
das

odaliscas

Quantia co-
brada pelo 
emprés-
timo (pl.)

São mar-
cadas pelo

relógio

Ácido da
aspirina
(sigla)

Situações
impre-
vistas

Intimado ju-
dicialmente

Cintura 
de saias

Camareiro
(bras.)

Ary Toledo,
humorista

Hortaliça 
de saladas
O maior

continente

O clarão
noturno

Prova auto-
mobilística

100, em
romanos
Que está
no chão

Conjunção
condicional

Dócil;
submisso 

(às ordens)

Irmã da
mãe ou
do pai

Artigo
feminino

plural

Antô-
nimo de
"original"

Comete falhas

Face;
semblante

Acreditar 

(?) Bello,
atriz

Consoantes
de "faca"

Amuleto 
Povo do
Oriente
Médio

Em + uma

Novo Tes-
tamento
(abrev.)

Ronco,
insônia e
apneia

Depen-
dência da

igreja

(?) Ferrero,
cantor

Antecede
o "E"

Local para
compras

Conduta
moral 

Saudável
(fem.)

3/ant — cós. 4/loja. 5/harpa — patuá.

HORÓSCOPO

Apesar dos desafios, cumprirá as tarefas. 
Cuidado para não assumir responsabilidades 
demais e acabar prejudicando a sua saúde. No 
romance, valorize as afinidades e os objetivos 
em comum. Palpites: 20, 02 e 74.

Fofocas podem tumultuar o início do 
seu dia. Procure manter uma postura 
discreta, sem confiar demais nas 
pessoas. Se quer manter um romance 
em segredo, não conte para ninguém. 
Palpites: 98, 17 e 26. 

Pode fazer uma fezinha, mas não aposte 
tão alto. No trabalho, agarre as boas 
oportunidades que vão surgir e aprenda 
tudo que puder. Use e abuse do seu 
charme para apimentar o seu romance. 
Palpites: 75, 48 e 03.

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

Bom astral para quem planeja mudar 
ou reformar a casa. O astral também 
facilita uma reconciliação com parentes. 
O romance será repleto de paixão, mas 
não dê espaço para brigas. Palpites: 67, 
58 e 22.

Vai mostrar toda sua competência e vontade de 
crescer no emprego, ainda mais se descobrir 
oportunidade de conseguir uma promoção. 
Quem está livre pode se interessar por alguém 
bem de vida. Palpites: 73, 19 e 91.

Sua saúde pode exigir atenção no 
início do dia: não deixe para depois. No 
trabalho, tome cuidado com fofocas e 
mal-entendidos. A Lua deixará você mais 
extrovertida(o), ótimo para as paqueras. 
Palpites: 95, 14 e 77.

Dedique-se aos estudos ou procure novos 
cursos para se aperfeiçoar. Saudade de 
alguém que está longe? Faça contato! Na 
intimidade, revele suas fantasias e seus 
desejos mais secretos. Palpites: 20, 83 e 29.

Terá facilidade para faturar, mas deve ter 
cuidado para não torrar tudo com coisas 
supérfluas. Clima sedutor e intenso no 
romance. Controle o ciúme e pegue leve 
com as cobranças. Palpites: 51, 33 e 87.

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

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

Estimule a cooperação e saiba driblar 
as diferenças para não brigar. Marte 
deixa seu signo mais determinado, use 
isso a seu favor, mas sem impor as 
suas vontades. União firme e forte, é 
só aproveitar. Palpites: 22, 94 e 13.

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

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mulher. Vitória sugere que Álvaro se responsabilize 
pela escola de Camila. Álvaro convida Lídia para organizar o jantar para os acionistas da PWA. Vinícius 
arma com Amanda para sabotar o jantar. Marina aceita integrar o grupo de Amanda. Magno vê quando 
Gilberto fala com a enfermeira Tânia e pede ajuda a Betina para investigar os dois. Durval e Natália 
ficam juntos. Érica desmascara Carlinhos para Ryan. Miranda exige que Matias lhe conte a verdade 
sobre Jane. Thelma confidencia a Durval que furou os preservativos de Danilo.

AMOR DE MÃE

Felício garante a Marcelo que contará a verdade para Isabel. Lúcio beija Isabel. Julinho questiona 
Assad sobre a loja no Rio de Janeiro. Zeca volta para Itapetininga. Genu reclama da falta de dinheiro. 
Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocupa por Alfredo continuar pegando as peças roubadas de Osório. 
Adelaide discute com Emília por causa de Justina. Assad promove Almeida para convencê-lo a ficar. 
Carlos fica desconfortável por encontrar Alfredo e Adelaide no cinema. Olga se anima com a volta de 
Zeca. Adelaide fica abalada com um comentário de Alfredo.

ÉRAMOS SEIS

Paloma vê Pessanha fugindo e tenta alcançá-lo. Marcos segue Pessanha. Léo informa 
que Ramon está fora de perigo. Pessanha avisa a Diogo que está sendo perseguido, e o 
advogado pede que ele se afaste. Marcos revela a Paloma os planos de Diogo contra ela. 
Alberto recomenda que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana fica furiosa ao flagrar 
Diogo com Gisele e ouve quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Roger leva Verônica ao terreno que ele escolheu para construir a sede o CLP, mas ela não gosta. 
Poliana tenta animar Luisa. Luigi finalmente se declara para Yasmin. Mirela faz uma limpa em seu 
armário e decide doar boa parte de suas roupas. João tenta evitar uma conversa entre Marcelo e 
Bento e os dois estranham o comportamento do menino. Glória vai até a casa de Pendleton para 
conversar com Luisa. Filipa não aprova o namoro de Yasmin e Luigi.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A produção brasileira “Demo-
cracia em Vertigem” foi indicada 
ao Oscar 2020 na categoria Melhor 
Documentário. O filme, dirigido por 
Petra Costa, retrata a polarização 
política do Brasil e o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff.

Nos últimos anos, o Oscar de 
documentário tem privilegiado 
questões ambientais, o que pode fa-
vorecer Honeyland, da Macedônia, 

sobre uma cultivadora de abelhas.
“Democracia em Vertigem” in-

clui imagens do atual presidente 
Jair Bolsonaro como um político 
que se aproveitou do processo de 
impeachment para alcançar noto-
riedade.

O filme “Coringa”, de Todd 
Phillips, conquistou o maior nú-
mero de nomeações e disputa 11 
categorias no Oscar 2020.

Documentário “Democracia em 
Vertigem” é indicado ao Oscar

Cinema

Produção brasileira mostra a polarização da política e o 
caso de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff

Filme  dirigido por Petra Costa está disponível para visualização na Netflix

Reprodução

CONFIRA INDICADOS AOS PRINCIPAIS PRÊMIOS:

Melhor filme
– Ford vs. Ferrari
– O Irlandês
– Jojo Rabbit
– Coringa
– Adoráveis Mulheres
– História de um Casamento
– 1917
– Era Uma Vez…Em Hollywood
– Parasita

Melhor Ator
– Antonio Banderas, Dor e Glória
– Leoardo DiCaprio, Era Uma Vez em… Hollywood
– Adam Driver, História de um Casamento
– Joaquin Phoenix, Coringa
– Jonathan Price, Dois Papas

Melhor Atriz
– Cythia Erivo, Harriet
– Scarlett Johansson, História de um Casamento
– Saoirse Ronan, Adoráveis Mulheres
– Charlize Theron, O Escândalo
– Renée Zellweger, Judy

Melhor Ator Coadjuvante
– Brad Pitt, Era Uma Vez…Em Hollywood
– Al Pacino, O Irlandês
– Joe Pesci, O Irlandês
– Anthony Hopkins, Dois Papas
– Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança

Melhor Atriz Coadjuvante
– Laura Dern, História de um Casamento
– Kathy Bates, O Caso Richard Jewell
– Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
– Florence Pugh, Adoráveis Mulheres
– Margot Robbie, O Escândalo

Melhor Direção
– Martin Scorsese, O Irlandês
– Todd Phillips, Coringa
– Sam Mendes, 1917
– Quentin Tarantino, Era Uma Vez em… Hollywood
– Bong Joon Ho, Parasita

Melhor Documentário
– American Factory
– Learning to Skateboard In a Warzone (If You’re A Girl)
– The Cave
– Democracia em Vertigem
– For Sama
– Honeyland
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Band está próxima de anunciar 
transmissões da Série B

A informação é que houve uma evolução impor-
tante nas negociações da Band para a transmissão 
da Série B do campeonato brasileiro, com início no 
dia 2 de maio e válidos para as duas próximas tem-
poradas. Contrato de três anos.

Segundo se informa, mais que a simples acei-
tação, já existe a concordância da Globo, dona dos 
direitos, em seguir com os entendimentos. Os tra-
balhos estão sendo conduzidos pela empresa de 
marketing esportivo, MediaComSports.

Existem alguns pontos ainda em discussão, 

mas a expectativa é de um entendimento que 
atenda as partes envolvidas.Entre os clubes envol-
vidos esta perspectiva é das mais interessantes, 
especialmente pela visibilidade que isto poderá 
representar.

A exposição das marcas dos seus patrocinado-
res é fundamental na vida de cada um.A presença 
de duas redes abertas aumenta a visibilidade da 
competição e também amplia as possibilidades co-
merciais.Assunto encaminhado. E, até aqui, con-
duzido de forma muito segura.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
n A maior audiência de 
domingo na Band foi a 
exibição do filme “Tubarão”, 
de 1975, dirigido por Steven 
Spielberg...

n Exibido das 17h57 
às 20h01, marcou 
4,7 de média e 6,2 de 
participação...

n Foi quarto lugar no 
horário...

n Aliás, uma sessão dupla 
de Spielberg, antes teve o 
“ET”.

n O SporTV está firme 
na cobertura da Copa São 
Paulo, presente em um 
número bem elevado de 
jogos...

n Mas na totalidade só 
enviando repórteres, ou 
até no singular mesmo, no 
campo de jogo...

n Narradores e 
comentaristas no estúdio, 
falando e analisando 
exatamente aquilo que o 
telespectador está vendo...

n Nunca foi assim.

n Ambev, Avon, Bob´s, 
SC Johnson, Colgate e Coty 
serão os patrocinadores do 
“SBT Folia”.

Bate-Rebate

DURAÇÃO
A trama de “Adão e Eva”, 
vivida por Carlo Porto e 
Juliana Boller, terá exatos 
três capítulos em “Gênesis”, 
nova bíblica da Record com 
estreia prevista para abril.
Cada fase vai depender 
necessariamente da história. 
As primeiras cenas foram 
gravadas, além dos estúdios 
da produtora Casablanca, no 
Rio, no Rio Grande do Sul e 
no Paraná.

NÃO TEM ERRO
Todo e qualquer bom 

conteúdo sempre tem público 
certo.

Assim como a Série B, para 
a Band, poderá a ser um ganho 
importante, o mesmo se aplica 
ao BandSports, em se tratando 
de competições que despertem 
o interesse do público.

E OLHA O QUE DEU
A ATPCUP no BandSports, 

apesar do fuso horário e os 
jogos em plena madrugada por 
aqui, foi um sucesso.

E ainda com uma final que 
caiu do céu, Sérvia e Espanha. 
Ou, traduzindo, Novak 
Djokovic e Rafael Nadal.

PROMOÇÃO
Ainda da Band, bola 

cantada por aqui, José Emílio 
Ambrósio passa a ser o seu 
novo diretor de operações.

Além de continuar à frente 
do departamento de esportes.

VOLTANDO
Movimentando duas 

frentes, o SBT vai retomar 
os trabalhos da novela “As 
Aventuras de Poliana” no dia 
27.

No roteiro de gravações um 
total de 26 cenas, entre estúdio 
e externas.

PELA ORDEM
Aqui foi escrito que no 

horário das 21h, na Globo, 
depois da Lícia Manzo e João 
Emanuel Carneiro entrará 
uma novidade. Um autor novo, 
em se tratando do horário.

Mas não será 
imediatamente depois dos dois, 
mas após Glória Perez com 
vaga assegurada no terceiro 
lugar da fila. O novato - ou 
novata - virá depois dela. E 
pronto.

POSIÇÃO FIRMADA
Após o anúncio da sua 

saída, Aguinaldo Silva passou 
a ser procurado por pessoas e 
empresas interessadas no seu 
trabalho. Natural que assim 
seja.

Porém, a posição do 
Aguinaldo continuará 
sendo a mesma. Não vai 
conversar com ninguém 
antes do encerramento do seu 
compromisso com a Globo, em 
29 de fevereiro.

TESTES
Responsável pela direção 

de “Malhação: Transformação”, 
Paulo Silvestrini intensifica 
os testes para formação de 
elenco e, como característica 
dessa produção, haverá vários 
lançamentos.

A estreia continua marcada 
para o dia 11 de maio.

VIOLA
Com o falecimento da Inezita 

Barroso, era compreensível que a 
TV Cultura reexibisse trechos do 
“Viola, Minha Viola” por alguns 
meses. Só que exagerou na dose e 
foi muito além.

As reprises, que até meses 
atrás eram exibidas após a 
Missa de Aparecida, agora foram 
colocadas na faixa das 7h dos 
domingos.

POR QUE NÃO?
A pergunta é: por que a 

Cultura não insiste em não 
fazer com o “Viola, Minha 
Viola”, o mesmo que fez com 
o “Provocações”, após a morte 
do Antonio Abujamra? Buscar 
alguém para seguir o trabalho da 
Inezita.

Mas não. O “Viola” vive do 
passado. Parece que faleceu com 
a sua apresentadora.

PERIGO NA ÁREA
É bem calamitosa a situação 

de algumas TVs no Rio Grande 
do Sul.

Um caso que chama atenção 
é o da TV Pampa. Ligada à 
Rede TV!, quase não exibe a 
programação da geradora de São 
Paulo. Quando muito, quatro 
horas por dia e olhe lá. Nem 
mesmo o principal jornal, o “Rede 
TV News” é levado ao ar.

SITUAÇÃO DIFÍCIL
A TV Pampa, com quatro 

emissoras próprias no Rio Grande 
do Sul, está com a sua grade de 
programação loteada de igrejas.

Sinal digital somente em 
lugares onde as prefeituras 
tomaram iniciativa de ceder 
antenas.

ENTREVISTA
Glamour Garcia será uma 

das atrações da nova temporada 
do programa “Superbonita”, 
apresentado por Camila Pitanga 
no GNT, ainda sem data de 
exibição. Glamour que foi notícia 
no fim de semana, após denunciar 
que sofreu  agressão de um ex-
namorado.    

Edu Moraes/ Record TV
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Jean já tem uma nova casa 
após o São Paulo suspender seu 
contrato por um ano. Nesta segun-
da-feira, 13, o goleiro desembarcou 
em Goiânia e foi direto ao CT do 
Atlético-GO para realizar exames 
e assinar contrato, conforme infor-
mou a Rádio Sagres. Esse será o 
terceiro clube da carreira do atleta.

Descartado dos planos do São 
Paulo depois de ser detido nos EUA 
por supostamente ter agredido sua 
ex-esposa, Milena Bemfica, enquan-
to curtiam férias em Orlando, Jean 
chegou a ser especulado no Ceará, 

contudo, a torcida do Vozão foi às 
redes sociais e fez uma campanha 
contra a contratação do atleta.

“As pessoas têm que aguardar 
a Justiça. A Justiça tem que fazer 
o papel dela, e as pessoas precisam 
parar de julgar. Eu vi um jogador de 
alto nível, que precisa recuperar a 
carreira. O Atlético-GO entende que 
esse atleta vai nos ajudar muito. Se 
ele cometer um equívoco, não tem 
condição de ficar no Atlético-GO. É 
página virada. O Atlético-GO tem o 
perfil de recuperar atletas, e o ser-
-humano precisa de oportunidades. 

Ele cometeu um erro, e nós contrata-
mos um grande profissional e vamos 
dar respaldo”, afirmou o presidente 
do Dragão, Adson Batista.

Comprado por cerca de R$ 10 
milhões no fim de 2017 depois de 
ter feito grande campanha com o 
Bahia, Jean chegou a ser titular do 
São Paulo em algumas oportunida-
des ao longo de 2018 por conta da 
má fase de Sidão, mas não conse-
guiu se estabelecer como a primei-
ra opção para a meta tricolor.

A tendência é que Jean seja o 
titular do Atlético-GO em 2020, ano 

especial para o clube, que volta à Sé-
rie A depois de terminar a Segunda 
Divisão na quarta colocação, posto 
assegurado apenas na última rodada, 
depois de o América-MG ser derrota-
do pelo então já rebaixado São Bento 
em plena Arena Independência.

Em duas temporadas no São 
Paulo, Jean disputou 19 partidas. 
No ano passado, com a presença 
de Tiago Volpi, o goleiro entrou 
em campo apenas uma vez, na vi-
tória por 1 a 0 sobre o São Bento, 
pela quinta rodada do Campeonato 
Paulista.

Goleiro Jean disputará o 
Campeonato Brasileiro 
pelo Atlético Goianiense

Acusado de agredir a mulher, 
goleiro Jean acerta com 
Atlético-GO por 
empréstimo até dezembro
Acusado de agredir 
a esposa, o jogador 
teve recentemente seu 
contrato suspenso pelo 
São Paulo, clube que 
ele ainda tem vínculo 

Mercado

Rubens Chiri/SPFC

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo, do Palmeiras, fez nesta 
segunda-feira, 13, em Orlando, 
a primeira montagem do siste-
ma defensivo do time e indicou 
a formação de uma dupla de za-
gueiros. O treinador comprovou a 
ideia de colocar o volante Felipe 
Melo recuado para o setor e fez 
o jogador atuar ao lado do para-
guaio Gustavo Gómez no traba-
lho realizado nos Estados Unidos.

A atividade tática de ataque 
contra defesa mostrou ainda um 
possível time titular do Palmei-
ras para o jogo desta quarta-feira, 
15, contra o Atlético Nacional, 
pela Florida Cup. Luxemburgo 
organizou primeiramente o setor 
defensivo, escalado com: Marcos 
Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gó-
mez e Diogo Barbosa; e depois o 
meio-campo com Bruno Henrique 
e Matheus Fernandes.

O mesmo trabalho mostrou as 
preferências de Luxemburgo pa-

ra o setor ofensivo da equipe. No 
ataque, Luiz Adriano, Dudu e Ga-
briel Veron formaram o trio. Já 
entre os armadores, o treinador 
optou por testar variações, com 
Lucas Lima e Raphael Veiga. A 
equipe ainda terá mais duas ses-
sões de treino nesta terça-feira, 
quando a formação titular ainda 

será definida pelo treinador.
O intuito de Luxemburgo é 

avaliar todos os jogadores nas 
duas partidas da Florida Cup, na 
quarta contra o Atlético Nacio-
nal, e no sábado, diante do New 
York City. Por isso, a equipe terá 
várias substituições e testar mais 
de 20 atletas do elenco.

Técnico Vanderlei Luxemburgo já faz os testes da equipe principal para a temporada

Luxemburgo indica dupla de 
defesa com  Felipe Melo e Gómez

Tática

Cesar Grecco/Palmeiras

PSG anuncia renovação com 
zagueiro Marquinhos até 2024

Mais 4 anos

Sonho de alguns grandes 
clubes europeus como Man-
chester City e Real Madrid, o 
zagueiro brasileiro Marquinhos 
ficará onde está pelos próximos 
anos. Nesta segunda-feira, a 
diretoria do Paris Saint-Ger-
main anunciou a renovação de 
contrato com o atleta, que ter-
minaria ao final da temporada 
2021/2022, por mais dois anos 
até 30 de junho de 2024.

Desde que chegou ao clube 
em 2013, contratado junto à Ro-
ma, o brasileiro tem 270 jogos 
com a camisa do Paris Saint-
-Germain, tendo marcado 20 
gols e também contribuído com 
sete assistências, além de for-
mar uma dupla de zaga sólida 
com o compatriota Thiago Silva. 
Atualmente, aos 25 anos, Mar-
quinhos é vice-capitão do time 
da capital francesa.

No decorrer dos seus 270 
jogos no Paris Saint-Germain, 

o brasileiro já conquistou 19 
títulos: são cinco Campeonatos 
Francês (2014, 2015, 2016, 2018 
e 2019), quatro Copas da Fran-
ça (2015, 2016, 2017 e 2018), 
cinco Copas da Liga Francesa 
(2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) 
e cinco Troféus dos Campeões 
(2014, 2015, 2017, 2018 e 2019).

Mas nem tudo foi alegria 
para Marquinhos nas últimas 
horas. Na noite de domingo, a 
casa do zagueiro sofreu uma 
tentativa de assalto enquanto 
jogava contra o Monaco, no es-
tádio Parque dos Príncipes, em 
Paris, pela 20.ª rodada do Cam-
peonato Francês.

Marquinhos é mais um joga-
dor alvo de assalto na França. 
Diferente de Thiago Silva e do 
também zagueiro Choupo-Mo-
ting, o brasileiro não teve preju-
ízos pois os assaltantes fugiram, 
mas, foi mais um dos atletas que 
foram atingidos pela violência.
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Band está próxima de anunciar 
transmissões da Série B

A informação é que houve uma evolução impor-
tante nas negociações da Band para a transmissão 
da Série B do campeonato brasileiro, com início no 
dia 2 de maio e válidos para as duas próximas tem-
poradas. Contrato de três anos.

Segundo se informa, mais que a simples acei-
tação, já existe a concordância da Globo, dona dos 
direitos, em seguir com os entendimentos. Os tra-
balhos estão sendo conduzidos pela empresa de 
marketing esportivo, MediaComSports.

Existem alguns pontos ainda em discussão, 

mas a expectativa é de um entendimento que 
atenda as partes envolvidas.Entre os clubes envol-
vidos esta perspectiva é das mais interessantes, 
especialmente pela visibilidade que isto poderá 
representar.

A exposição das marcas dos seus patrocinado-
res é fundamental na vida de cada um.A presença 
de duas redes abertas aumenta a visibilidade da 
competição e também amplia as possibilidades co-
merciais.Assunto encaminhado. E, até aqui, con-
duzido de forma muito segura.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
n A maior audiência de 
domingo na Band foi a 
exibição do filme “Tubarão”, 
de 1975, dirigido por Steven 
Spielberg...

n Exibido das 17h57 
às 20h01, marcou 
4,7 de média e 6,2 de 
participação...

n Foi quarto lugar no 
horário...

n Aliás, uma sessão dupla 
de Spielberg, antes teve o 
“ET”.

n O SporTV está firme 
na cobertura da Copa São 
Paulo, presente em um 
número bem elevado de 
jogos...

n Mas na totalidade só 
enviando repórteres, ou 
até no singular mesmo, no 
campo de jogo...

n Narradores e 
comentaristas no estúdio, 
falando e analisando 
exatamente aquilo que o 
telespectador está vendo...

n Nunca foi assim.

n Ambev, Avon, Bob´s, 
SC Johnson, Colgate e Coty 
serão os patrocinadores do 
“SBT Folia”.

Bate-Rebate

DURAÇÃO
A trama de “Adão e Eva”, 
vivida por Carlo Porto e 
Juliana Boller, terá exatos 
três capítulos em “Gênesis”, 
nova bíblica da Record com 
estreia prevista para abril.
Cada fase vai depender 
necessariamente da história. 
As primeiras cenas foram 
gravadas, além dos estúdios 
da produtora Casablanca, no 
Rio, no Rio Grande do Sul e 
no Paraná.

NÃO TEM ERRO
Todo e qualquer bom 

conteúdo sempre tem público 
certo.

Assim como a Série B, para 
a Band, poderá a ser um ganho 
importante, o mesmo se aplica 
ao BandSports, em se tratando 
de competições que despertem 
o interesse do público.

E OLHA O QUE DEU
A ATPCUP no BandSports, 

apesar do fuso horário e os 
jogos em plena madrugada por 
aqui, foi um sucesso.

E ainda com uma final que 
caiu do céu, Sérvia e Espanha. 
Ou, traduzindo, Novak 
Djokovic e Rafael Nadal.

PROMOÇÃO
Ainda da Band, bola 

cantada por aqui, José Emílio 
Ambrósio passa a ser o seu 
novo diretor de operações.

Além de continuar à frente 
do departamento de esportes.

VOLTANDO
Movimentando duas 

frentes, o SBT vai retomar 
os trabalhos da novela “As 
Aventuras de Poliana” no dia 
27.

No roteiro de gravações um 
total de 26 cenas, entre estúdio 
e externas.

PELA ORDEM
Aqui foi escrito que no 

horário das 21h, na Globo, 
depois da Lícia Manzo e João 
Emanuel Carneiro entrará 
uma novidade. Um autor novo, 
em se tratando do horário.

Mas não será 
imediatamente depois dos dois, 
mas após Glória Perez com 
vaga assegurada no terceiro 
lugar da fila. O novato - ou 
novata - virá depois dela. E 
pronto.

POSIÇÃO FIRMADA
Após o anúncio da sua 

saída, Aguinaldo Silva passou 
a ser procurado por pessoas e 
empresas interessadas no seu 
trabalho. Natural que assim 
seja.

Porém, a posição do 
Aguinaldo continuará 
sendo a mesma. Não vai 
conversar com ninguém 
antes do encerramento do seu 
compromisso com a Globo, em 
29 de fevereiro.

TESTES
Responsável pela direção 

de “Malhação: Transformação”, 
Paulo Silvestrini intensifica 
os testes para formação de 
elenco e, como característica 
dessa produção, haverá vários 
lançamentos.

A estreia continua marcada 
para o dia 11 de maio.

VIOLA
Com o falecimento da Inezita 

Barroso, era compreensível que a 
TV Cultura reexibisse trechos do 
“Viola, Minha Viola” por alguns 
meses. Só que exagerou na dose e 
foi muito além.

As reprises, que até meses 
atrás eram exibidas após a 
Missa de Aparecida, agora foram 
colocadas na faixa das 7h dos 
domingos.

POR QUE NÃO?
A pergunta é: por que a 

Cultura não insiste em não 
fazer com o “Viola, Minha 
Viola”, o mesmo que fez com 
o “Provocações”, após a morte 
do Antonio Abujamra? Buscar 
alguém para seguir o trabalho da 
Inezita.

Mas não. O “Viola” vive do 
passado. Parece que faleceu com 
a sua apresentadora.

PERIGO NA ÁREA
É bem calamitosa a situação 

de algumas TVs no Rio Grande 
do Sul.

Um caso que chama atenção 
é o da TV Pampa. Ligada à 
Rede TV!, quase não exibe a 
programação da geradora de São 
Paulo. Quando muito, quatro 
horas por dia e olhe lá. Nem 
mesmo o principal jornal, o “Rede 
TV News” é levado ao ar.

SITUAÇÃO DIFÍCIL
A TV Pampa, com quatro 

emissoras próprias no Rio Grande 
do Sul, está com a sua grade de 
programação loteada de igrejas.

Sinal digital somente em 
lugares onde as prefeituras 
tomaram iniciativa de ceder 
antenas.

ENTREVISTA
Glamour Garcia será uma 

das atrações da nova temporada 
do programa “Superbonita”, 
apresentado por Camila Pitanga 
no GNT, ainda sem data de 
exibição. Glamour que foi notícia 
no fim de semana, após denunciar 
que sofreu  agressão de um ex-
namorado.    

Edu Moraes/ Record TV
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Jean já tem uma nova casa 
após o São Paulo suspender seu 
contrato por um ano. Nesta segun-
da-feira, 13, o goleiro desembarcou 
em Goiânia e foi direto ao CT do 
Atlético-GO para realizar exames 
e assinar contrato, conforme infor-
mou a Rádio Sagres. Esse será o 
terceiro clube da carreira do atleta.

Descartado dos planos do São 
Paulo depois de ser detido nos EUA 
por supostamente ter agredido sua 
ex-esposa, Milena Bemfica, enquan-
to curtiam férias em Orlando, Jean 
chegou a ser especulado no Ceará, 

contudo, a torcida do Vozão foi às 
redes sociais e fez uma campanha 
contra a contratação do atleta.

“As pessoas têm que aguardar 
a Justiça. A Justiça tem que fazer 
o papel dela, e as pessoas precisam 
parar de julgar. Eu vi um jogador de 
alto nível, que precisa recuperar a 
carreira. O Atlético-GO entende que 
esse atleta vai nos ajudar muito. Se 
ele cometer um equívoco, não tem 
condição de ficar no Atlético-GO. É 
página virada. O Atlético-GO tem o 
perfil de recuperar atletas, e o ser-
-humano precisa de oportunidades. 

Ele cometeu um erro, e nós contrata-
mos um grande profissional e vamos 
dar respaldo”, afirmou o presidente 
do Dragão, Adson Batista.

Comprado por cerca de R$ 10 
milhões no fim de 2017 depois de 
ter feito grande campanha com o 
Bahia, Jean chegou a ser titular do 
São Paulo em algumas oportunida-
des ao longo de 2018 por conta da 
má fase de Sidão, mas não conse-
guiu se estabelecer como a primei-
ra opção para a meta tricolor.

A tendência é que Jean seja o 
titular do Atlético-GO em 2020, ano 

especial para o clube, que volta à Sé-
rie A depois de terminar a Segunda 
Divisão na quarta colocação, posto 
assegurado apenas na última rodada, 
depois de o América-MG ser derrota-
do pelo então já rebaixado São Bento 
em plena Arena Independência.

Em duas temporadas no São 
Paulo, Jean disputou 19 partidas. 
No ano passado, com a presença 
de Tiago Volpi, o goleiro entrou 
em campo apenas uma vez, na vi-
tória por 1 a 0 sobre o São Bento, 
pela quinta rodada do Campeonato 
Paulista.

Goleiro Jean disputará o 
Campeonato Brasileiro 
pelo Atlético Goianiense

Acusado de agredir a mulher, 
goleiro Jean acerta com 
Atlético-GO por 
empréstimo até dezembro
Acusado de agredir 
a esposa, o jogador 
teve recentemente seu 
contrato suspenso pelo 
São Paulo, clube que 
ele ainda tem vínculo 

Mercado

Rubens Chiri/SPFC

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo, do Palmeiras, fez nesta 
segunda-feira, 13, em Orlando, 
a primeira montagem do siste-
ma defensivo do time e indicou 
a formação de uma dupla de za-
gueiros. O treinador comprovou a 
ideia de colocar o volante Felipe 
Melo recuado para o setor e fez 
o jogador atuar ao lado do para-
guaio Gustavo Gómez no traba-
lho realizado nos Estados Unidos.

A atividade tática de ataque 
contra defesa mostrou ainda um 
possível time titular do Palmei-
ras para o jogo desta quarta-feira, 
15, contra o Atlético Nacional, 
pela Florida Cup. Luxemburgo 
organizou primeiramente o setor 
defensivo, escalado com: Marcos 
Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gó-
mez e Diogo Barbosa; e depois o 
meio-campo com Bruno Henrique 
e Matheus Fernandes.

O mesmo trabalho mostrou as 
preferências de Luxemburgo pa-

ra o setor ofensivo da equipe. No 
ataque, Luiz Adriano, Dudu e Ga-
briel Veron formaram o trio. Já 
entre os armadores, o treinador 
optou por testar variações, com 
Lucas Lima e Raphael Veiga. A 
equipe ainda terá mais duas ses-
sões de treino nesta terça-feira, 
quando a formação titular ainda 

será definida pelo treinador.
O intuito de Luxemburgo é 

avaliar todos os jogadores nas 
duas partidas da Florida Cup, na 
quarta contra o Atlético Nacio-
nal, e no sábado, diante do New 
York City. Por isso, a equipe terá 
várias substituições e testar mais 
de 20 atletas do elenco.

Técnico Vanderlei Luxemburgo já faz os testes da equipe principal para a temporada

Luxemburgo indica dupla de 
defesa com  Felipe Melo e Gómez

Tática

Cesar Grecco/Palmeiras

PSG anuncia renovação com 
zagueiro Marquinhos até 2024

Mais 4 anos

Sonho de alguns grandes 
clubes europeus como Man-
chester City e Real Madrid, o 
zagueiro brasileiro Marquinhos 
ficará onde está pelos próximos 
anos. Nesta segunda-feira, a 
diretoria do Paris Saint-Ger-
main anunciou a renovação de 
contrato com o atleta, que ter-
minaria ao final da temporada 
2021/2022, por mais dois anos 
até 30 de junho de 2024.

Desde que chegou ao clube 
em 2013, contratado junto à Ro-
ma, o brasileiro tem 270 jogos 
com a camisa do Paris Saint-
-Germain, tendo marcado 20 
gols e também contribuído com 
sete assistências, além de for-
mar uma dupla de zaga sólida 
com o compatriota Thiago Silva. 
Atualmente, aos 25 anos, Mar-
quinhos é vice-capitão do time 
da capital francesa.

No decorrer dos seus 270 
jogos no Paris Saint-Germain, 

o brasileiro já conquistou 19 
títulos: são cinco Campeonatos 
Francês (2014, 2015, 2016, 2018 
e 2019), quatro Copas da Fran-
ça (2015, 2016, 2017 e 2018), 
cinco Copas da Liga Francesa 
(2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) 
e cinco Troféus dos Campeões 
(2014, 2015, 2017, 2018 e 2019).

Mas nem tudo foi alegria 
para Marquinhos nas últimas 
horas. Na noite de domingo, a 
casa do zagueiro sofreu uma 
tentativa de assalto enquanto 
jogava contra o Monaco, no es-
tádio Parque dos Príncipes, em 
Paris, pela 20.ª rodada do Cam-
peonato Francês.

Marquinhos é mais um joga-
dor alvo de assalto na França. 
Diferente de Thiago Silva e do 
também zagueiro Choupo-Mo-
ting, o brasileiro não teve preju-
ízos pois os assaltantes fugiram, 
mas, foi mais um dos atletas que 
foram atingidos pela violência.
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CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

USINA DE ENERGIA EÓLICA CARCARA II SPE S.A, 15.394.399/0001-00, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Au-
torização Especial, com prazo de validade até 11/12/2020, em favor do empreendimento Canteiro de 
Obras, localizado na Fazenda Morro Pintado, Zona Rural, município de Areia Branca/RN. 

Robert David Klein
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HÉLDER JANSEN RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF: 512.349.804-44, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO de um PRÉDIO COMERCIAL, localizado na Rua 
Cícero Fernandes Pimenta, S/N, bairro de Monte Castelo – Parnamirim/RN. 

Hélder Jansen Rodrigues de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Instalação (LI) para a extração das substâncias minerais Feldspato e Quartzo, localizado no Sítio 
Serra Verde, Zona Rural do Município de São Tomé – RN. Processo ANM: 848.089/2012.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

LICENÇA AMBIENTAL

C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  inscrito no CNPJ: 10.968.868/0001-33 torna público, 
conforme a resolução do CONAMA Nº. 237/97, que requereu à SEMURB em 23/10/2019, através 
do Processo Administrativo Nº. 037894/2019-13, a Licença Simplificada para o funcionamento de um 
edifício não residencial com área construída de 690,55m² em um terreno de 971,34m², situado na rua 
Tuiuti, 165 – Petrópolis, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos

LICENÇA AMBIENTAL

C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  inscrito no CNPJ: 10.968.868/0001-33 torna público, 
conforme a resolução do CONAMA Nº. 237/97, que requereu à SEMURB em 10/09/2019, através 
do Processo Administrativo Nº. 033633/2019-24, a Licença Simplificada para o funcionamento de um 
edifício não residencial com área construída de 932,16m² em um terreno de 1096,20m², situado na rua 
Alan Kardec, 295 – Petrópolis, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, CNPJ: 08.167.306/0001-49, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, Licença Prévia para implantação do ancoradouro (deck) de Pirangi do Sul, Riacho Taborda, 
Nisia Floresta, RN.       

Daniel G. Marinho Fernandes
Prefeito Municipal.

PEDIDO DE LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

F. FERREIRA FILHO IRRIGAÇÃO, inscrita sob o CNPJ nº 31.096.366/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Industria – Fabri-
cação de Mangueiras Plásticas, localizada na Rua Francisco Assunção Sobrinho, 50, Alto do Sumaré, 
Mossoró - RN.

FRANCISCO FERREIRA FILHO
Representante Legal

SPORT CLUB DE NATAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo do SPORT CLUB DE NATAL, no uso das suas atribuições 
estatutárias, convoca os Conselheiros para uma Reunião Ordinária, na 4ª feira dia 15/Jan, às 17h00 
em 1ª convocação com a maioria dos seus membros, ou às 17h30 em 2ª convocação com qualquer 
número, na sua sede, para:
1) Apreciar as contas da Diretoria, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório da Presidência.
 2) Apreciar e julgar pedido de eliminação de sócio.

Natal, 13 de janeiro de 2019
 Jair de Lima Paiva -  Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convoco os senhores membros da Igreja Batista Independente de Natal para a reunião da Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em seu templo sede, a Av. Antônio Basílio, 2126 nesta cidade de 
Natal, no dia 28.01.2020, as 20:00 horas, em primeira convocação, havendo quórum, ou ás 20:30 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para fim de deliberarem 
sobre a seguinte pauta: 
1 – Eleição da Junta Governativa;
 

Natal, RN, 14 de Janeiro de 2020.
Maria Irani Galvão 

AVISO AOS LICITANTES - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 00710009.004119/2019-65– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte através da Secretaria de Agricultura da Pecuária e da 
Pesca - SAPE,  torna público que realizará no dia 27/01/2020 as 10:00  horas (horário de brasília-DF), 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por Item, objetivando AQUISIÇÃO DE SEMENTES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO  “PROGRAMA SEMENTE POTIGUAR (BANCOS DE SE-
MENTES)”  SAFRA 2020, conforme descrições constantes no Anexo I (termo de referência), do edital. 
Maiores informações através da CPL/SAPE, localizado no Centro Administrativo do Estado – Lagoa 
Nova – Natal/RN, no horário de 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira. O Edital está disponibi-
lizado no site: www.licitacoes-e.com.br sob o nº. Licitação 800592.
 

Natal, 13 de janeiro de 2020.
Sonia Maria Holanda Melo 

PREGOEIRA

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LSIO

SOL VERMELHO 1 GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ 30.863.697/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Licença Simplificada de Instalação e Operação – LSIO, com prazo de validade até 03/01/2026 em 
favor do empreendimento Central Solar Sol Vermelho 1, localizada no imóvel rural denominado Lagoa 
de Baixo, Praia do Minhoto, no Município de Guamaré/RN – CEP: 59598-000.
 

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Três Corações Alimentos SA, 63.310.411/0014-18, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Regularização 
de Licença de Operação, para a Indústria de Beneficiamento Moagem e Torrefação de Café, locali-
zada em Rodovia BR 101 KM10,5 QD 04 e 05, Lote 140, S/N, Nossa Senhora da Apresentação no 
município Natal/RN. 
 

Jorge Augusto da Silva Cysneiros 
Gerente Industrial 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Três Corações Alimentos SA, 63.310.411/0014-18, torna público que recebeu de Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração, com 
prazo de validade até 23/12/2020, em favor do empreendimento Indústria de Beneficiamento, Moagem e 
Torrefação de Café, localizada em Rodovia BR 101 KM10,5 QD 04 e 05, Lote 140, S/N, Nossa Senhora 
da Apresentação no município Natal/RN. 
 

Jorge Augusto da Silva Cysneiros 
Gerente Industrial 

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 16.422.981/0001-03 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido 
de Licença de Operação-LO, com Validade: 19/12/2025, para a Gestão e Operação de sistemas de tra-
tamento de Agua e Efluentes, localizada na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, 11, Ponta Negra, Natal/RN.
 

DIEGO DE QUEIROZ CAMARGO
SOCIO-ADMINISTRADOR

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 
3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi gura como Fiduciante IUKI JULIA 
KUBO, brasileira, secretária, solteira, RG nº 02549646919-DETRAN/RN, CPF nº 595.055.080-34, residente e 
domiciliada à Rua Luciano Bahia, 1855, bairro Capim Macio, em Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de janeiro de 2020, às 11:00 horas, à Rua 
Presidente Artur Bernardes, 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 185.273,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído apartamento residencial, nº 304, do terceiro pavimento (2º andar), integrante do empreendimento 
denominado “RESIDENCIAL PORTO PRINCIPE B”, situado à Rua Santa Cruz (antiga Rua Projetada), nº 55, 
no bairro Parque dos Eucaliptos, zona de expansão urbana deste Município; construído em alvenaria de tijolos 
cerâmicos, cobertura em telhas coloniais/laje inclinada, piso em cerâmica, esquadrias em madeira/alumínio e 
vidro, revestimento em cerâmica de piso à teto para os BWC’s e cozinha; composto de terraço, sala de estar/
jantar, circulação, dois dormitórios simples e um dormitório suíte com BWC, um BWC social, cozinha e área de 
serviço; com uma área construída de 68,7075m², sendo 64,50m² de área privativa e 4,2075m² de área de uso 
comum; abrangendo uma fração ideal de 0,0625 ou 6,25%, equivalente a 56,25m² do terreno próprio, constituído 
pelos lotes 06 e 08, ambos da quadra 04, do loteamento “Planalto do Jiqui I”, medindo 900,00m² (novecentos 
metros quadrados) de superfície; com direito ao uso de uma vaga de garagem descoberta localizada ao lado do 
bloco. Imóvel objeto da matrícula nº 33263, do 1º Ofício de Notas-Comarca de Parnamirim/RN. Obs: Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 28 de janeiro de 2020, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 120.564,62. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE DE LICITAÇÃO TP 001/2020

Presidente

Areia Branca/RN, em 13 de janeiro de 2020
Antônio Lopes Neto 

TP - Menor Preço Por Empreitada Global - N.º 001/2020 - Execução de serviços de 
Operação Tapa-Buraco com Fornecimento de CBUQ - data da sessão - 29/01/2020 às 
08:30 horas horário local. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com. 

TP - Menor Preço Por Empreitada Global - N.º 002/2020 - Execução dos Serviços de 
Manutenção de Vias Públicas Com Recapeamento em Pavimento Asfáltico Com Fornecimento 
de CBUQ - data da sessão - 29/01/2020 às 12:30 horas horário local. Informações e-mail 
licitacoesab@gmail.com. 

Areia Branca/RN, em 13 de janeiro de 2020
Antônio Lopes Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE DE LICITAÇÃO TP 002/2020

Presidente.

O atacante Rodrygo, que 
converteu uma das cobranças 
do Real Madrid na disputa de 
pênaltis contra o Atlético de 
Madrid na final da Superco-
pa da Espanha, comemorou 
no domingo, 13, o primeiro 
título conquistado desde que 
passou a vestir a camisa do 
clube merengue.

“Estou muito feliz por tu-
do isto. Sempre sonhei com 
este momento: poder ganhar 
um título com a camisa do 
Real Madrid e hoje poder 
ajudar, cobrando o pênalti. É 
um dos meus melhores dias”, 
comentou em entrevista à 
Movistar+.

Rodrygo revelou que foi 
Toni Kroos quem o incenti-
vou a bater uma das cobran-
ças. E o jovem atacante não 
decepcionou, disparando uma 
bomba no ângulo, sem chan-
ces para o goleiro Jan Oblak.

“Eu treino assim, mas 
saiu mais alto do que espera-
va porque chutei muito forte. 
Não estava inseguro, mas por 
ser uma final tinha que me 
preparar diante do goleiro, e 
(o chute) saiu alto”, afirmou.

“Estou contente pelo gol. 
Esperei um pouco por ser mi-
nha primeira final porque há 
muitos jogadores com mais 
experiência, mas Kroos me 
disse para bater após conver-
sar com Marcelo. Fui, e deu 
certo”, comentou.

Após um empate sem 
gols no tempo regulamentar 
e uma prorrogação emocio-
nante, o Real Madrid venceu 
o Atlético de Madrid por 4 
a 1 na disputa de pênaltis 
em Jidá, na Arábia Saudita. 
Este é o 11º título da Super-
copa da Espanha para o Real 
Madrid./Com informações da 
EFE

Rodrygo é mais um dos 
jovens talentos em que o Re-
al Madrid aposta. Além dele, 
Vinicius Júnior, Jovic, Kubo, 
Valverde e Mendy são outros 
nomes que o clube merengue 
investiu para esta tempora-
da, como esperança.

Rodrygo 
comemora 1º 
título da carreira 
pelo Real Madrid

Promessa

Atacante Rodrygo do Real Madrid

Fayez Nureldine / AFP
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O Tribunal de Justiça Desporti-
va vai investigar o caso de injúria 
racial contra Wallyson, atacante do 
ABC, durante a partida entre o Al-
vinegro e o Força e Luz, na última 
quinta-feira, 9. Na ocasião, o goleiro 
do time elétrico, Ferreira, teria cha-
mado Wallyson de “macaco”.

De acordo com a assessoria do 
ABC, o clube não se pronunciou 
devido o TJD já ter adiantado as 
ações. Outro ponto que fez com 
que o Alvinegro não se manifes-
tasse foram as informações de que 
a situação poderia ter sido um mal 
entendido. Há informações de que 
goleiro possa ter chamado Wally-
son de “mau caráter” e o atacante 
tenha ouvido errado.

Outra informação que implicou 
na decisão do ABC é que um atleta 
do Força e Luz teria ouvido o ata-
cante alvinegro também chamar o 
goleiro de “macaco”. Por isto, o time 
preferiu deixar a situação sob res-
ponsabilidade de investigação do 
Tribunal.

Após as investigações da procu-
radoria do TJD é que será definido 
se o caso de injúria foi real e se o 

goleiro sofrerá alguma punição. A 
pena ficará por conta da decisão 
final do órgão.

O CASO
Durante a partida entre ABC 

e Força e Luz, válida pela segunda 
rodada do Campeonato Potiguar, 
em que o Alvinegro venceu por 4 a 
2, Wallyson teria ouvido Ferreira o 
chamar de “macaco”. Após um de 
seus gols feitos, o atacante imitou o 
animal na frente do goleiro.

Após o jogo, Wallyson desabafou 
nas redes sociais do fotógrafo Luciano 
Marcos, confirmando que foi ofendido 
e que não disse nada com o goleiro. No 
vídeo, o atleta ainda diz entender que 
o jogador estava de cabeça quente, 
mas repudiou o ato.

“Infelizmente, é uma coisa que 
ainda acontece. O ABC vai ver isso 
aí, é coisa séria. Temos que saber 
perder e ganhar. Sei que estava de 
cabeça quente, mas em nenhum 
momento eu ofendi ele. Ele infeliz-
mente me chamou desse nome que 
é muito feio. Temos que ser profis-
sionais independente de qualquer 
adversário”, desabafou. Atacante Wallyson faz gesto como resposta à ofensa que recebeu do goleiro do Força e Luz, após marcar um dos seus dois gols

Justiça Desportiva vai investigar
suposta injúria racial contra Wallyson
ABC decidiu deixar o caso por conta do TJD, devido a outras versões do caso que surgiram por meio de informações. 
Atacante desabafou sobre a situação em vídeo, em que afirmou ter sido chamado de macaco pelo goleiro do Força e Luz 

Justiça

Luciano Marcos/ABC

O técnico do Potiguar de Mos-
soró, Luciano Quadros, manteve 
a sua metodologia de treinos fe-
chados, mesmo após a primeira 
vitória do time mossoroense no 
Campeonato Estadual.

A imprensa ultimamente tem 
acesso apenas ao período do aque-
cimento da equipe. As outras par-
tes do treinamento não são grava-
das nem divulgadas pelo clube ou 
por veículos de comunicação.

No último domingo, 12, o “Ti-
me Macho” conquistou seus três 
primeiros pontos no Campeonato 
Potiguar, ao vencer o Globo por 
2 a 1, no estádio Nogueirão, em 
Mossoró.

Marielson e Mikael fizeram os 
gols da vitória mossoroense. Foi 
o primeiro triunfo da equipe na 
competição. Nos dois primeiros 
jogos, o Potiguar acumulava uma 
derrota, para o Santa Cruz de Na-
tal, e um empate, diante do Assu.

Recentemente, a diretoria 
anunciou mais três contratações 
para a sequência da competição. 
São eles os atacantes Val Paraíba 
e Kleber e o lateral esquerdo Ro-
drigo Ramalho.

A diretoria do clube trabalha 

fortemente para que os recém-con-
tratados sejam regularizados ra-
pidamente e já estejam em campo 
no próximo desafio da equipe, que 
será na próxima quarta-feira, 15, 
às 20h diante do ABC, na Arena 
das Dunas, em Natal.

Luciano Quadros desde que assumiu o clube faz seus treinos de portões fechados

Luciano Quadros mantém treinos 
fechados mesmo após 1ª vitória

Potiguar de Mossoró

Yhan Victor/Potiguar de Mossoró

Volante do ABC fará cirurgia 
nesta semana e pode ficar até 
dois meses fora dos gramados

Desfalque

O volante do ABC Valder-
rama vai fazer uma cirurgia 
no ombro, após lesão sofrida 
na última partida do alvine-
gro, contra o Palmeira, no 
Nazarenão, em Goianinha. O 
atleta teve que deixar o cam-
po ainda no primeiro tempo, 
sendo substituído por Wen-
derson.

De acordo com o médico 
do clube, Roberto Vital, a au-
sência de Valderrama pode se 
estender por até dois meses. 
O médico conta que o procedi-
mento cirúrgico pode ocorrer 
ainda esta semana.

“O atleta sofreu um trau-
ma no nível do ombro e teve 
uma luxação. Ele terá que ser 
submetido a uma cirurgia. O 
tempo que ficará fora é algo 

variado, vai depender da téc-
nica. Pode ficar dois meses 
fora. Iremos avaliá-lo e a ci-
rurgia pode acontecer ainda 
esta semana”, explicou, em 
entrevista ao Agora RN.

Sem Valderrama, Wender-
son deve assumir a posição, 
como foi nos últimos jogos do 
clube alvinegro. O ABC agora 
entra em campo na quarta-
-feira, 15, às 20h, contra o Po-
tiguar de Mossoró. A partida 
sofreu uma mudança no seu 
local. Anteriormente, seria no 
Frasqueirão e agora vai acon-
tecer na Arena das Dunas.

Na última rodada, o time 
alvinegro venceu o Palmeira, 
por 1 a 0. O gol foi marcado 
pelo lateral Cedric, aos 48 mi-
nutos do segundo tempo.
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Encerrando a terceira rodada 
do Campeonato Estadual, Santa 
Cruz e Força e Luz empataram por 
1 a 1 na Arena das Dunas, na tarde 
desta segunda-feira, 13.

O Santinha marcou o primeiro 
gol da partida com Anthony, aos 4 
minutos do 1º tempo, mas o Time 
Elétrico empatou no começo do 2º 
tempo, com gol de Felipe Moreira. 

No jogo, o Santa Cruz não se 
preocupou em deixar o Força e Luz 
com a bola. Essa postura defensiva 
do Tricolor é observada desde o iní-
cio do trabalho do técnico Léo Goia-
no. A equipe tenta vencer apenas 
no contra-ataque. Na tarde dessa 
segunda-feira, 13, a tática não deu 
certo e a partida terminou no 1 a 1.

O Santinha iniciou bem o jogo. 
Logo aos quatro minutos da etapa 
inicial, Anthony abriu o placar. 
Porém, o que se viu depois disso 
foi um domínio do Time Elétrico. 

A equipe tentou empatar com bo-
las aéreas e chutes de longe, mas 
o goleiro do time tricolor, Farley, 
segurou o resultado por todo o pri-
meiro tempo.

Na etapa final, o Força e Luz 
manteve a mesma intensidade e 
conseguiu um pênalti logo no co-
meço do 2º tempo. Aos 6 minutos, 
Felipe Moreira bateu a penalidade 
e deixou tudo igual. O público pre-
sente na Arena das Dunas foi de 
apenas 133 presentes.

Com esse resultado, o Santa 
Cruz fica na 4ª posição, com quatro 
pontos. Por outro lado, o Força e 
Luz conseguiu seu primeiro ponto 
do Estadual de 2020, mas perma-
nece na última colocação. O time 
elétrico volta ao campo na quinta-
-feira, às 15h, para enfrentar o Pal-
meira na Arena América. Já o San-
tinha joga contra o Assu, também 
na quinta, às 20h, no Edgarzão. Partida que fechou a terceira rodada do Campeonato Potiguar aconteceu na tarde desta segunda-feira, 13, na Arena das Dunas

No fechamento da terceira rodada, Santa 
Cruz empata com o Força e Luz por 1 a 1
Este foi o primeiro ponto conquistado pelo Força e Luz no Campeonato Potiguar. Santa Cruz de Natal perdeu a 
oportunidade de se recuperar após a derrota por 3 a 1, sofrida para o América, válida pela segunda rodada do Estadual

Estadual

Iuri Seabra/FNF

O técnico do América, Wagui-
nho Dias, comentou em entrevis-
ta coletiva a possibilidade de ter 
que “rodar” o elenco para não so-
brecarregar os atletas considera-
dos titulares da equipe. Ao mes-
mo tempo, ele disse que não tem 
um time composto por apenas 11 
jogadores e destacou a qualidade 
do grupo.

“Nós não temos titulares, tem 
alguns que estão jogando e tem 
outros que daqui a pouco vão ter 
oportunidade. Eu vou ter que fa-
zer um rodízio mais para frente 
por causa do calendário. Teremos 
muitos jogos em breve por causa 
da Copa do Nordeste e da Copa 
do Brasil”, revelou.

Diante disso, o treinador falou 
de jogadores que estão entrando 
no segundo tempo e correspon-
dendo em campo. As entradas 
mais frequentes são de Felipe 
Pará e Leilson.

“O Pará já teve comigo e eu 
o trouxe justamente por saber 
da sua qualidade. E o Adílio é 
um garoto que está ganhando 
força. Ele tem entrado e jogado 
bem. Mas o elenco não é só 11. 

Nós temos também como opção o 
Wilson, o Leilson e vários outros 
jogadores que dispensam comen-
tários”, concluiu o comandante 
alvirrubro.

Na próxima rodada, o Amé-
rica irá enfrentar o Globo FC, 
no estádio Barrettão, em Ceará-
-Mirim, em partida válida pela 
quarta rodada do Campeonato 

Potiguar. No último jogo, o clube 
alvirrubro atropelou o Assu por 7 
a 0, na Arena das Dunas.

Com o melhor ataque da com-
petição, marcando 14 gols em três 
jogos, o time americano segue na 
liderança com o saldo de gol como 
critério de desempate, com nove 
pontos, mesma pontuação do ri-
val ABC.

Técnico Waguinho Dias está satisfeito com a qualidade dos jogadores do alvirrubro

Técnico do América destaca 
qualidade dos jogadores do elenco

Plantel

Diego Simonetti/América

Palmeira critica arbitragem e 
avisa: “Essa é a última vez que 
um apito dita um resultado”

Repúdio

O Palmeira publicou em 
suas redes sociais uma nota 
de repúdio à arbitragem da 
partida contra o ABC, neste 
domingo, 12, no estádio Naza-
renão, em Goianinha, válida 
pela terceira rodada do Cam-
peonato Potiguar. Segundo a 
postagem, o resultado, que foi 
1 a 0 para o alvinegro, teve in-
terferência da arbitragem na 
não marcação de pelo menos 
quatro pênaltis, e no tempo de 
acréscimo.

“No mínimo 4 pênaltis não 
marcados, em um jogo que fi-
cou claro a superioridade do 
Palmeira em campo, sem falar 
que o gol do ABC foi marcado 
aos 6 minutos de acréscimos, 
lembrando que o abençoado juiz 
apenas deu 4 minutos extras. 
Essa é a última vez que um 
apito dita um resultado contra 
o Palmeira”, reclamou o clube.

O árbitro do jogo foi Le-
andro Sales Barchz, que teve 
seu carro apedrejado após a 

partida. O veículo do juiz es-
tava estacionado em um lugar 
específico para comissões téc-
nicas dos clubes e arbitragem. 
Devido a isto, Leandro acredita 
que o ato de vandalismo pode 
não ter sido responsabilidade 
de torcedores.

Além da nota, o alviverde 
potiguar postou imagens do 
juiz e textos com tons irônicos, 
como forma de crítica. “Aten-
ção torcida!!! Olha ele aí, o 
garoto que não joga, mas tem a 
bola”, ironizou.

Esta não é a primeira vez 
que o Palmeira reclama da ar-
bitragem do Campeonato Poti-
guar. Na partida de estreia, o 
clube já tinha criticado, tam-
bém nas redes sociais, o juiz do 
jogo que acabou empatado em 
1 a 1, contra o Assu.

Na próxima rodada, o Pal-
meira irá enfrentar o Força 
e Luz, na quinta-feira, 16, às 
15h, na Arena América, em 
Parnamirim.


