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Após impasse na Justiça, prédio que abrigou o Hotel Reis Magos, símbolo 
do turismo de Natal, começou a ser demolido ontem. Trabalhos podem 
durar até 15 dias. Donos do hotel só vão definir destinação do espaço após 
revisão do Plano Diretor. Derrubada divide opiniões de moradores da área

Essas ruínas do Hotel Reis 
Magos eram um entrave para 
o progresso e a modernização 
de Natal. Agora, vai vir
abaixo. Com isso, vamos 
poder permitir o avanço”

Álvaro Dias
Prefeito de Natal

“

José Aldenir / Agora RN



A Justiça do Estado do Rio determinou nesta quarta-fei-
ra, 8, que a Netflix tire do ar o especial de Natal feito pelo 
grupo humorístico Porta dos Fundos. O grupo também está 
proibido de autorizar a exibição do filme por qualquer meio. 
O descumprimento dessas ordens pode gerar multa de R$ 
150 mil por dia de exibição do filme. A decisão foi emitida 
“para acalmar ânimos”, justificou o autor, o desembargador 
Benedicto Abicair. Ele também destacou que a sociedade 
no Brasil é “majoritariamente cristã”.

O vídeo, chamado A Primeira Tentação de Cristo, re-
trata Jesus Cristo como um homossexual que se envolve 
com Lúcifer. Na versão, Maria trai José com Deus. O es-
pecial de Natal gerou polêmica e virou pretexto para um 
atentado contra a sede da produtora do Porta dos Fundos, 
no Humaitá (zona sul do Rio de Janeiro), na madrugada 
de 24 de dezembro. Dois coquetéis molotov foram lança-
dos, por um grupo que se apresentou na internet como 
integralista, dentro do prédio, causando um incêndio que 
foi controlado antes de causar danos significativos. 

Um acusado pelo atentado — Eduardo Fauzi Richard 
Cerquise, de 41 anos — está foragido desde 31 de dezembro. 
Ele viajou para a Rússia antes de sua prisão ser decretada. 

A decisão de tirar o especial do ar foi tomada em agravo 
de instrumento proposto pela Associação Centro Dom Bos-
co de Fé e Cultura, um grupo religioso carioca.

QUINTA-FEIRA, 09.01.2020Opinião2

REDAÇÃO: 84 3027-1690

ATENDIMENTO:     84 98117-5384

SOCIAIS:             AGORARN

CIRCULAÇÃO: GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | PUBLICAÇÕES:  publica@agorarn.com.br

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

EXPEDIENTE:DIREÇÃO: FILIADO A 
Alex Viana Diretor-Presidente
Armando Viana Júnior 
Diretor de Planejamento e Gestão

Coube a George Costa, um 
conhecido representante do 
“trade” turístico de Natal, 

a definição matadora sobre tudo 
o que cercou até agora o insano 
debate sobre a demolição versus a 
manutenção do hotel Reis Magos, 
na Praia do Meio.

Disse ele: “Eu vejo aquelas 
ruínas como o maior ícone da 
decadência pela qual passa a orla 
turística de Natal”.

Agora que o prédio dos anos 
60 virá abaixo, é preciso refletir  
sobre o que a cidade quer do seu 
futuro: ocupar espaços urbanos 
com riqueza e prosperidade ou 
romantizar a miséria como  seu 
principal subproduto cultural.

E, antes que se venha com 
aquela velha desculpa de oprimidos 
contra opressores, capital contra 
trabalho, bem contra o mal, é 
bom esclarecer que não é de hoje 
que transformações profundas 
acontecem em Natal.

Na verdade, a grande 
virada começou lá atrás, com a 
construção da Via Costeira, esta 
sim responsável por transformar 
Ponta Negra de local de veraneio 
dos mais afortunados e morada de 
pescadores no que é hoje – uma área 
mista de residências e comércio, 
cuja infraestrutura foi se impondo 

no processo.
Foi ali, principalmente, que se 

inverteu a lógica do crescimento da 
cidade em detrimento das regiões 
mais dotadas de infraestrutura 
na época (leia-se Ribeira), esta 
merecedora dos investimentos 
públicos que não aconteceram.

Talvez por isso, Natal tenha 
privilegiado algumas áreas sobre 
outras, entre elas a Praia do Meio, 
que no passado foi o grande point 
da cidade, no tempo em que o 
Hotel Internacional Reis Magos 
foi construído. Só que esse ciclo 
encerrou sem que nada fosse feito.

Foi essa negligência seletiva, 
em diferentes administrações, que 
cobriu aquela bela área à beira mar 

com o manto do esquecimento, mas, 
ironicamente, privilegiou Areia 
Preta com altas torres forradas 
de concertinas em seus muros de 
fundo, onde a vizinhança menos 
privilegiada é presença bem mais 
antiga e numerosa.

O professor Vicente Serejo, em 
sua provençal sabedoria, costuma 
dizer que o crescimento de Natal 
foi até a Ponte Newton Navarro e 
parou por ali. Na verdade, parou no 
hotel Reis Magos.  

É precisamente esse o efeito 
simbólico que sua demolição 
representa. Que a cidade não 
tolera mais conviver com lixo e 
nem com a hipocrisia de quem o 
defende, subestimando os efeitos dos 
investimentos privados em nome de 
uma cultura preservacionista  de 
valor estético, cultural e econômico 
questionáveis.

Se o hotel teve todos esses 
predicados, faz tempo, não os 
têm mais. Outra lição que fica é o 
descaso que continuamos tendo com 
bairros de grande potencial com 
a Ribeira, enquanto bem pertinho 
daqui, em Recife, o exemplo da 
revitalização do bairro antigo do 
Recife realmente nos ensina o que é 
pensar grande sobre o valor de uma 
cidade realmente atrativa para 
quem mora nela e a visita.

Um símbolo da decadência

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

SÍMBOLO
Se o prefeito Álvaro Dias 

buscava um “símbolo” para 
sua gestão, conseguiu. A 
demolição do Reis Magos, que 
virá acompanhada de um novo 
projeto para a orla marítima 
de Natal (embora isso dependa 
do Plano Diretor), certamente 
é marca da gestão Álvaro 
Dias.

XADREZ POLÍTICO
Vários secretários da 

Prefeitura do Natal e vereadores 
ligados de situação foram 
assistir ao início da demolição do 
Reis Magos. Todos com sorrisos 
de orelha a orelha.

RUMO AO CRESCIMENTO
O presidente da Fecomércio, 

Marcelo Queiroz, comemorou a 
derrubada do Reis Magos. “Será 
um enorme primeiro passo 

Os efeitos políticos da demolição do Hotel Reis Magos são 
imprevisíveis, tanto para a governadora Fátima Bezerra quanto, 
principalmente, para o prefeito Álvaro Dias, que liderou a 

campanha pela derrubada do empreendimento nos últimos meses. 
Ontem, ao fazer questão de acompanhar o início da demolição do hotel 
in loco, o prefeito foi aplaudido, mas também criticado, prova de que o 
assunto é controverso. Os desdobramentos ainda serão conhecidos, mas, 
no momento, o fato é que, ao colocar o governo Fátima Bezerra em uma 
sinuca de bico, ao conseguir na Justiça a exigência de um posicionamento 
da gestão estadual quanto ao imbróglio do Reis Magos em 15 dias (o que 
levou Fátima a lavar as mãos no assunto), Álvaro teve mais uma vitória 
sobre a governadora. Primeiro a suspensão do Proedi. Agora o Reis Magos. 
2020 mal começou. E já promete.

2 a 0
Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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Juiz manda retirar especial 
do “Porta dos Fundos”

“A Primeira Tentação”

Decisão foi emitida “para acalmar ânimos”, 
justificou desembargador Benedicto Abicair

Especial polêmico motivou até um ataque à produtora no dia 24 de dezembro
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rumo à retomada do crescimento 
daquela região da cidade, algo que 
tende a se complementar com as 
futuras mudanças no nosso Plano 
Diretor, que acreditamos serão 
aprovadas em breve pela Câmara 
Municipal do Natal”, escreveu, em 
nota.

ESTADO EFICIENTE
O advogado Fernando Pinto é 

pré-candidatíssimo a prefeito de 
Natal pelo Partido Novo. O lema não 
é nem Estado mínimo nem Estado 
máximo; e sim “Estado eficiente”, 
“que caiba na palma da mão do 
cidadão”.

José Aldenir / Agora RN

Mais chuvas devem cair no Rio Grande do Norte até o 
próximo domingo, 9, segundo previsão da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária (Emparn). O motivo, segundo o serviço 
de meteorologia, é a intensificação dos ventos em altos ní-
veis da atmosfera sobre parte central da América do Sul e 
a formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) 
sobre o Nordeste Brasileiro.

O meteorologista da Emparn Gilmar Bristot alerta 
que essas chuvas deverão atingir mais as regiões Oeste e 
Central do RN e as temperaturas, tanto as máximas como 
as mínimas, deverão se manter próximo das normais, va-
riando na capital entre 24º C e 32º C. “Para o interior nas 
regiões serranas, as mínimas poderão chegar a 22ºC e as 
máximas ultrapassar os 35 ºC”, diz.

Chuvas devem seguir
até domingo no RN

Tempo
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Começou nesta quarta-feira a demolição do prédio que abrigou o Hotel Internacional dos Reis Magos. Derrubada deve 
durar até 15 dias. Proprietários da área vão aguardar Plano Diretor para decidir que empreendimento será erguido no lugar

Tiago Rebolo
Editor geral

Um dos principais símbolos 
do turismo de Natal e marco da 
arquitetura modernista na cida-
de, o Hotel Internacional dos Reis 
Magos começou a ser derrubado 
na tarde desta quarta-feira, 8. 
Duas retroescavadeiras auxilia-
ram na demolição das primeiras 
paredes e lajes da estrutura, que 
estava abandonada desde 1995 
na Praia do Meio, zona Leste da 
capital potiguar.

Segundo o Grupo Duarte, con-
tratado para realizar o trabalho de 
demolição, a derrubada completa 
do hotel deve durar até 15 dias. 
Todo o entulho, ainda segundo a 
empresa, será levado para uma 
área no município de São José de 
Mipibu, na Grande Natal. Essa 
etapa, que inclui a limpeza do ter-
reno, pode levar três meses.

A autorização para a derru-
bada do hotel foi expedida pela 
Prefeitura do Natal. Em dezem-
bro, o Município recebeu aval do 
desembargador Vivaldo Pinhei-
ro, do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, para liberar a 
derrubada caso o Governo do Es-
tado – que analisava um pedido de 
tombamento havia seis anos – não 
se pronunciasse, não concluísse o 
processo ou não tombasse o prédio.

Na terça-feira, 7, a Procurado-
ria Geral do Estado e a Secretaria 

Fim do 
impasse

Estadual de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer – onde tramita o 
processo de tombamento – infor-
mou que não conseguiria concluir o 
processo no prazo máximo estipu-
lado pelo desembargador (15 dias).

O prefeito Álvaro Dias acom-
panhou o início da demolição. Para 
ele, o prédio abandonado, apesar 
de particular, prejudicava o desen-
volvimento da orla marítima da ci-
dade. “Na minha opinião, que é cor-
roborada por órgãos técnicos, essas 
ruínas do Hotel Reis Magos eram 
um entrave para o progresso e a 
modernização de Natal. Agora, vai 
vir abaixo, para 
alegria e felicida-
de da população. 
Com isso, vamos 
poder permitir o 
avanço”, disse o 
prefeito.

Na avalia-
ção do gestor, a 
cidade não perde um patrimônio 
histórico com a derrubada do Reis 
Magos. “Isso não é um patrimônio 
histórico. São ruínas, que já desa-
baram em parte. É um atentado 
ao ser humano, que se coloca em 
risco na hora que alguém está aí 
visitando as ruínas e elas podem 
ceder, ceifando vidas humanas. É 
preciso que se resolva isso de uma 
vez por todas, e é isso que nós va-
mos fazer”, declarou Álvaro Dias.

O advogado João Vicente Gou-
veia, representante do Grupo Ho-

téis Pernambuco – proprietário do 
hotel –, disse que está “aliviado” 
pelo fim do processo. “O sentimen-
to é de dever cumprido e de ter a 
consciência de que a gente está 
fazendo o melhor para a cidade e 
para o povo de Natal, que, em sua 
maioria, quer que seja erguido 
aqui um novo empreendimento, 
que vai gerar emprego, novos 
negócios e valorizar essa área da 
cidade”, ressaltou.

Quanto à utilização do espaço, 
a empresa diz que vai esperar ser 
concluída a revisão do Plano Di-
retor de Natal para projetar um 

novo empreen-
dimento para a 
área do antigo 
hotel. João Vi-
cente disse que 
são avaliados 
projetos para 
um empreendi-
mento residen-

cial, comercial ou até misto.
“Não há um projeto ainda por-

que o Plano Diretor está sendo dis-
cutido neste momento. A gente não 
sabe quais serão os parâmetros 
urbanísticos dessa área (Praia do 
Meio). Não sabemos o que poderá 
ser construído, a que altura e que 
coeficiente construtivo poderemos 
empreender. O projeto vai depen-
der de quando tivermos esses ele-
mentos nas mãos”, contou.

 Continua na página 4Guardas municipais e agentes de trânsito e da Defesa Civil fizeram isolamento da área

Prefeito Álvaro Dias acompanhou início da demolição: “Vamos poder permitir o avanço”

José Aldenir / Agora RN

Isso não é um patrimônio 
histórico. São ruínas, que já 
desabaram em parte”

Álvaro Dias
prefeito de Natal

“

ç

Pedro Vitorino

Tiago Rebolo / Agora RN
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O Hotel Internacional Reis Ma-
gos foi inaugurado em setembro de 
1965. O projeto foi elaborado por 
uma equipe de arquitetos pernam-
bucanos, composta por Waldecy 
Pinto, Antônio Didier e Renato 
Torres. A estrutura funcionou co-
mo hotel de luxo em Natal entre 
os anos de 1965 e 1995, quando foi 
desativada.

O espaço é considerado um 
marco do turismo do Rio Grande 
do Norte. No local, ficaram hos-
pedadas personalidades como o 
príncipe Philip, do Reino Unido; o 
rei do futebol, Pelé; os ex-presiden-
tes Ernesto Geisel e João Baptista 
Figueiredo; a apresentadora Xuxa; 
e o cantor Roberto Carlos, entre 
outras figuras de expressão. O 
hotel também era frequentado por 
moradores da cidade e chegou a 
abrigar uma boate.

O complexo contava com 63 
apartamentos, uma suíte presi-
dencial, recepção, salões nobres, 
elevadores, parque aquático, 
sauna, playground, restaurante, 
estacionamento com aproximada-
mente 50 vagas, salão de beleza, 
áreas de lazer, lojas de artesanato 
e serviço médico. O auge do hotel 
foi nos anos 1980.

Após muitas mudanças de 
proprietários, o hotel deixou de 
funcionar em 1995 e depois acabou 
parando nas mãos do grupo Hotéis 
Pernambuco. Em 2014, os donos 
chegaram a anunciar que iriam 
revitalizar o hotel e reativar o 
empreendimento, com um investi-
mento (à época) de R$ 130 milhões. 
O negócio, contudo, não evoluiu. 
Desde então, o Grupo Hotéis Per-
nambuco buscava autorização ju-
dicial para demolir o hotel.

A derrubada não era autoriza-
da porque o tombamento do Reis 
Magos era discutido desde 2013 em 
quatro processos – três na esfera 
administrativa (Prefeitura, Estado 
e União) e uma na judicial (Justiça 
Federal). De todos os procedimen-
tos, só um ficou indefinido: o que 
tramitou no Governo do Estado.

Diante da demora, a Prefeitura 
do Natal ingressou com uma ação 
em novembro de 2019 exigindo uma 
manifestação final do Governo do 
Estado, ou a autorização para que 
o Município liberasse a demolição. 
Essa decisão saiu em dezembro.

Retroescavadeira começou a derrubar paredes do hotel às 15h de ontem

Demolição do Hotel Reis Magos deve durar até 15 dias, segundo previsão do Grupo Duarte. Ontem, foram usadas retroescavadeiras

Prédio estava abandonado desde 1995

A demolição do Hotel Reis 
Magos dividiu a opinião de 
moradores da região que foram 
assistir ao início da derubada.

Luana Galvão, que é vizinha do 
prédio, preferia que o Reis Magos 
fosse revitalizado. “Acho que isso 
tudo é um golpe financeiro. Ao invés 
de revitalizarem e criarem emprego, 
só querem benefício próprio. Isso faz 
parte do patrimônio da cidade. Vão 
destruir o que temos para quê? Para 
criar mais comércio? Mais um centro 
de artesanato?”, questionou.

Para Halyson Nunes, o prédio 
não estava prestes a desabar, como 
apontou um laudo contratado pelos 
proprietários do hotel. “O poder 
público não está interessado em 
fazer nada em prol da comunidade 
e dos turistas. Estão sob pressão 
do setor imobiliário, que quer 
construir aqui um arranha-céu, que 

vai cortar o vento e tirar a visão da 
comunidade”, opinou.

A arquiteta Ana Clara 
Madruga chorou ao ver o prédio 
começar a ser demolido. “Isso é a 
desconstrução do nosso patrimônio, 
da nossa história e da nossa cultura. 
É para chorar. Natal tem história. 
O que vamos vender? Nada vai 
representar 55 anos de história. 
Pisam na história, pisam no povo, 
demolem a cidade e descontroem 
tudo. Isso não é desenvolvimento. 
Ninguém desenvolve destruindo”, 
argumentou.

Seu Neto, que trabalhou no Reis 
Magos no auge do hotel, disse que 
ver a demolição do prédio “é como 
perder uma mãe, um pai”. “Eu vi 
esse hotel nascer. Agora, está sendo 
destruído, matado. Estão matando 
uma parte da história de Natal e 
da Praia do Meio. Foi o primeiro 

marco do desenvolvimento da nossa 
região”, falou.

Favorável à derrubada do 
empreendimento, o empresário 
Mário Barreto, que mora perto do 
Reis Magos, declarou que esperava 
a solução do impasse em torno da 
demolição do hotel havia mais de 
vinte anos. “Isso estava abandonado, 
entregue às traças. É um antro de 
mosquitos e, à noite, de drogados. 
Para mim, essa demolição tem 
um significado muito especial. Da 
mesma maneira que a queda da 
Bastilha foi o início da Revolução 
Francesa, a queda desse prédio vai 
ser o início de uma nova Natal, que a 
gente tanto precisa”.

Outro morador da área, que 
não quis se identificar mas que 
conversou com o Agora RN, relatou 
que, por ser vizinho do Reis Magos, 
seu imóvel se desvalorizou 5% nos 

últimos anos. De acordo com ele, por 
causa do abandono da estrutura, a 
área afastava moradores e visitantes. 
“Além disso, tem o problema das 
doenças. Todo mundo que mora 
aqui já pegou dengue, zika ou 
chikungunya, porque dentro do hotel 
há criadores do mosquito”, relatou.

O presidente da Câmara 
Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), também 
acredita que a queda do Hotel 
Reis Magos pode simbolizar uma 
mudança na orla marítima da 
capital potiguar. “A cidade perdia 
muito com a situação em que se 
encontrava o hotel. Natal tem um 
mar maravilhoso, mas o seu entorno 
precisa ser trabalhado. Acho que foi 
uma decisão acertada da Justiça, já 
que o Governo (do Estado) não se 
pronunciou. Não tinha mais como 
recuperar”, apontou.

Demolição divide opiniões de moradores da região

Para garantir a segurança dos 
trabalhadores e de quem está as-
sistindo à demolição, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU) mon-
tou barreiras no trânsito da região. 
Foram bloqueadas totalmente, por 
tempo indeterminado,  as ruas Fe-
liciano Coelho e Mascarenhas Ho-
mem (laterais do hotel). Além disso, 
as avenidas Presidente Café Filho e 
25 de Dezembro (nas fachadas fron-
tal e traseira) foram parcialmente 
fechadas. Duas das quatro faixas de 
cada uma das vias está com o trânsi-
to interditado.

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN José Aldenir / Agora RN

Local estava com a estrutura comprometida, segundo laudo da Prefeitura Derrubada começará pelas paredes, até a ruptura completa da estrutura

Um laudo apresentado pela Pre-
feitura do Natal em novembro mos-
trou que o Hotel Reis Magos tinha 
“colapsos pontuais” na estrutura e 
que poderia ruir a qualquer momen-
to. A Prefeitura estima que a recupe-
ração apenas da estrutura custaria 
algo em torno de R$ 10 milhões. Pa-
ra revitalizar o hotel completamente, 
a despesa seria de R$ 40 milhões. A 
demolição, por sua vez, era avaliada 
em R$ 750 mil. Diante do valor, o 
Grupo Hotéis Pernambuco decidiu 
que a restauração era inviável.

COMO FICA O TRÂNSITO?

INVIABILIDADE DA REVITALIZAÇÃO
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Novas unidades móveis do SAMU  – É mais rapidez no atendimento 
de emergência

Educação Conectada – É acesso à internet de alta velocidade nas escolas 
públicas de ensino básico – Mais de 440 mil alunos em 160 municípios

Programa Criança Feliz – É estimular o desenvolvimento das crianças 
a partir dos primeiros anos de vida – Mais de 37 mil crianças e gestantes 
benefi ciadas

Pensão vitalícia  – É benefício para 111 crianças com microcefalia decorrente 
do vírus da Zika, nascidas entre 2015 e 2018

Auxílio Emergencial  – É benefício para 4.237 pescadores profi ssionais 
artesanais atingidos pelas manchas de óleo no litoral

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Governo discutirá com 
servidores calendário 
de pagamento de 2020

Pagamento

O Governo do Rio Grande do 
Norte definiu as datas de paga-
mento da folha salarial de janeiro 
de 2020. A quitação do primeiro 
salário repetirá as datas utiliza-
das em dezembro passado, man-
tendo a programação de quitar os 
salários do funcionalismo público 
dentro de mês trabalhado.

Assim, na próxima quarta-
-feira, 15, serão pagos os salários 
dos servidores que recebem até 
R$ 4 mil, dos integrantes da área 
de segurança pública e 30% para 
os servidores do governo que ga-
nham acima de R$ 4 mil. 

A folha salarial dos servidores 
será quitada no dia 31, com o pa-
gamento dos 70% restantes para 
quem ganha acima de R$ 4 mil, 
dos servidores de órgãos com ar-
recadação própria e dos servidores 
ativos da Educação.

O planejamento do Governo do 
Estado é de que o restante do ca-
lendário de pagamento para 2020, 
com exceção do 13º salário, seja 
definido no próximo dia 15, data 
em que haverá uma reunião entre 
a equipe econômica da gestão es-
tadual e os integrantes do Fórum 
Estadual dos Servidores do Rio 
Grande do Norte.

O governo estadual também 
aguarda a resposta da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), vincu-
lada ao Ministério da Economia, 
para quitar a folha salarial de 
novembro de 2018. A STN está 
avaliando a operação financeira 
de antecipação dos royalties de pe-
tróleo, feita no início de dezembro 
de 2019, que vai garantir os recur-
sos para o pagamento de parte dos 
salários em atraso. 

O Tesouro precisa autorizar 
a operação para obtenção de aval 
da União, que libera a contratação 
de empréstimo de R$ 180 milhões 

e, consequentemente, permitir o 
repasse dos recursos  para a conta 
dos servidores.

Com relação aos demais salá-
rios em atraso, o  Governo segue 
trabalhando na reorganização das 
contas públicas e a obtenção de 
receitas extras ao longo de 2020 
para quitar os pagamentos. 

A gestão estadual fez, durante 
2019, o pagamento de todas as 
folhas salariais dentro do mês, in-
cluindo o 13º, além de ter quitado o 
pagamento do 13º de 2017.

Governo do Estado anunciou vai iniciar o pagamento de janeiro de 2020 no dia 15

Planejamento do Governo é que datas de pagamento das folhas
de 2020, com exceção do 13º, seja definido em reunião no dia 15

A unidade matriz do 
Sistema Nacional de Em-
prego no Rio (Sine), que 
funcionava temporaria-
mente no bairro Cidade 
da Esperança, voltou a se 
estabelecer no antigo ende-
reço, a Rua Nossa Senhora 
da Candelária, no bairro 
Candelária. 

A Secretaria Estadual 
de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social (Sethas) 
informa que o novo prédio 
conta com auditório, sala 
para cursos de qualificação 
e sala para intermediação 
de emprego - onde repre-
sentantes vão entrevistar 
candidatos a vagas para 
suas empresas.

Ao lado da sede da 
OAB, a nova unidade do Si-
ne vai oferecer os mesmos 
serviços que atualmente 
são prestados para o aten-
dimento ao público. A dife-
rença é que o usuário terá 
uma estrutura física mais 
confortável.

A mudança causou o 
desligamento de toda a 
rede de computadores. A 
empresa responsável pela 
manutenção técnica já efe-
tuou a instalação, mas a 
interligação ao sistema de 
banco de dados de emprego 
só pode ser feita pelo Mi-
nistério da Economia. 

O Sine solicitou a auto-
rização e a expectativa é de 
que o atendimento ao pú-
blico seja retomado nesta 
quinta-feira, 9.

Os empreendedores que 
pretendem migrar para o 
Simples Nacional ainda este 
ano, ou mesmo se desenqua-
drar, devem ficar atentos. O 
prazo para solicitar a opção 
por esse regime fiscal encerra 
no dia 31 deste mês. 

Todo o processo é feito ex-
clusivamente pela internet, 
através do site do portal do 
Simples Nacional. Para ade-
rir, é preciso que a empresa 
em atividade não tenha ne-
nhuma pendência tributária, 
senão o pedido será revogado. 
Caso o pedido de alteração 
seja aceito, a mudança retro-
agirá ao dia 1º de janeiro. Se 
perder o prazo, a migração 
só poderá ser feita no início 
de 2021. Até dezembro pas-
sado, o Rio Grande do Norte 
possuía mais de 178 mil em-
presas inserida nesse regime 
tributário.

A principal vantagem é 
que o Simples Nacional re-
duz, em média, a carga tribu-
tária em 40% para os empre-
endedores. 

Podem optar as que fatu-
ram até R$ 360 mil por ano e  
empresas de pequeno porte, 
cuja receita bruta anual varie 
na faixa entre R$ 360 mil e 
R$ 4,8 milhões. A análise da 
solicitação é feita pela União, 
por estados e municípios em 
conjunto.

Para solicitar o mecanis-
mo, é preciso acessar o Portal 
do Simples Nacional (www.
receita.fazenda.gov.br/sim-
plesnacional/)

Unidade matriz 
do Sine voltará 
a funcionar em 
Candelária  

Prazo para 
adesão ao 
Simples segue 
até 31 de janeiro

Mudança Empreendedorismo

Reprodução
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Deve se estender ao cartel de distribuidores de 
combustíveis a atitude correta do presidente Jair 
Bolsonaro contra a ameaça criminosa da Aneel 

à geração de energia solar. Bolsonaro já se posicionou 
contra esses atravessadores, que impedem a venda 
direta de combustíveis dos produtores aos postos, 
reduzindo o preço para o consumidor. Mas o lobby 
dos atravessadores é tão poderoso que faz o ministro 
Paulo Guedes (Economia) ignorar e desafiar a decisão 
do presidente.

Só produtores de etanol não têm direito à livre 

concorrência, previsto na Constituição. São obrigados a 
entregar o produto a atravessadores.

Além de atravessadores, as distribuidoras que a ANP 
tornou bilionárias passaram a comprar usinas e hoje 
concorrem com quem produz etanol.

Contra a Aneel, Bolsonaro tem a parceria dos 
presidentes da Câmara e do Senado, mas estes parecem 
“sensíveis” ao lobby dos distribuidores.

Os magnatas das distribuidoras foram os maiores 
financiadores da campanha de 2018, tanto quanto a 
gangue da JBS o foi em 2014. 

Atravessadores fazem ministro ignorar Bolsonaro

PODER SEM PUDOR

A CASA NÃO É SUA
Discutia-se, em 1988, a inclusão de um artigo na 

Constituição que afinal não pegou: a limitação das taxas 
de juros bancários. O deputado e usineiro José Egreja 
(PTB-SP) era um dos entusiastas dessa limitação, por isso 
recebeu um telefonema irritado de um banqueiro, velho 
amigo da família: - Logo você, um industrial, um homem 
que é da intimidade da minha casa, votar a favor dessa 
emenda absurda! A resposta foi imediata: - Pois é, há 25 
anos que eu quero sair de sua casa e não consigo!

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ESSES AIATOLÁS...
O fracassado ataque ao 

Iraque tem três explicações 
possíveis: (1) os iranianos são 
ruins de pontaria, (2) suas 
armas são obsoletas ou (3) 
dispararam mísseis para dar 
satisfação, sem pagar mico de 
covardia, e erraram o alvo de 
propósito para não provocar 
muito os americanos.

MUDANÇA DE FOCO
A melhora dos resultados 

na área de segurança pública 
decorrem das ações do governo 
federal, segundo José Nelto 
(Pode-GO). O deputado 
quer agora atenção aos 
policiais, que têm “adoecido 
psicologicamente”.

FIM DO SONHO
O presidente da República, 

Jair Bolsonaro, acabou com 
o sonho de políticos ao vetar 
integralmente manobra 
aprovada no Congresso 

Deve contribuir para 
uma estabilidade 
no mercado mundial”

General Augusto Heleno (GSI)
sobre o discurso 
apaziguador de Donald Trump

“

Divulgação

liberando a contratação de 
advogados e contadores sem 
licitação.

RUMO À NORMALIDADE
O medo do desemprego 

diminuiu 2,1% entre os 
brasileiros no último trimestre 
de 2019, segundo pesquisa 
da Confederação Nacional da 

Indústria. O índice precisa cair 
mais 6% para chegar à média 
histórica.

VAI CAIR?
A desculpa para o aumento 

dos combustíveis já estava 
pronta, mas ninguém tocou 
mais no assunto. É que o 
discurso de Donald Trump fez 
o valor do barril de petróleo 
cair abaixo do negociado antes 
da crise.

BUSCA INSACIÁVEL
Quase dois anos depois, a 

Defensoria do RJ, que adora 
um holofote,  ainda explora 
o assassinato de Anderson 
Gomes e Marielle Franco. 
Até uma petição entregue no 
recesso judiciário virou motivo 
para aparecer.

PENSANDO BEM...
... entre mortos e feridos 

salvaram-se apenas os 
americanos.

Recesso pode impactar retomada do emprego 
Juristas têm feito alertas sobre as 

consequências do marasmo e da vida boa de 
parlamentares, com “férias” de quase dois 
meses, sobre as contratações de jovens. É 
que a medida provisória 905, que criou o 

Contrato Verde Amarelo e serviu de base 
para planejamento de custos de empresas, 
ainda não foi convertida em lei e pode “gerar 
insegurança jurídica no mundo dos negócios” 
e desestimular “novos investimentos”.

O PROBLEMA
Caso não vire lei, as contratações 

seguirão as normas antigas e devem se 
tornar motivo de judicialização entre 
empresas e empregados.

CONTRATAÇÕES VÃO SOFRER
“As empresas se organizaram para 

ter um custo com as novas regras e 

sem virar lei, altera a programação”, 
alerta o advogado Peterson Vilela.

AINDA HÁ TEMPO
Para o advogado trabalhista 

Leonardo Gonzalez, a situação ainda 
não é grave. 

Ele diz ser “mais prudente 
aguardar” prazo de validade da MP.

1º LEILÃO: 21/01/2020  - 10:30h       -        2º LEILÃO: 23/01/2020  - 10:30h 

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo 
qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-
2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Um (01) apartamento nº 402, no 
pavimento 3º do bloco 08, integrante do prédio de uso residencial multifamiliar, denominado “Condomínio Residencial 
Jardim Satélite”, situado na Avenida dos Caiapós, 2002, no bairro Pitimbu, zona suburbana/sul, na Circunscrição 
Imobiliária da 3ª Zona, da capital de Natal/RN, composto de estar, cozinha, bwc e 02 quartos, com 53,74m² de área real, 
sendo 49,05m² de área privativa e 4,69m² de área comum, abrangendo a fração ideal de 0,0052083 do terreno próprio, 
designado pela Gleba 02, medindo 12.799,36m² de superfície, com direito ao uso de uma vaga de garagem.  Imóvel objeto 
da Matrícula nº 43.572 do Registro de Imóveis 3ª Zona da Comarca de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por 
conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
21/01/2020, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 23/01/2020, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – 
Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: ROSA PATRÍCIA DA SILVA 
BEZERRA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 23/11/1975, portadora da Carteira de Identidade nº 001.523.104, 
expedida pela SSPDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 021.255.134-55, residente e domiciliada à Rua do Ferreiro, nº 8091, 
Cidade Satélite, Natal/RN, CEP: 59.068-030. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O 
pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do 
comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o 
cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$ 176.506,08 (Cento e setenta e seis mil, 
quinhentos e seis reais e oito centavos) 2º leilão: R$ 115.023,02 (Cento e quinze mil e vinte e três reais e dois 
centavos),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao 
arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, 
no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO 
ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, 
no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se 
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente 
com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção 
do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o 
arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal 
do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será 
responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, 
sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas 
e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o 
arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda 
ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar 
desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos 
interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, 
alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, 
despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da 
efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será 
exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de 
Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será 
responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre 
eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, 
distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos 
promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, 
após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os 
valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à 
propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja 
ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da 
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de 
cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente 
do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da 
comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) 
Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento 
por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco 
por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir 
título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem 
prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do 
presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As 
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores 
informações: (31)3360-4030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 03/01/2020.

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 Bairro Estoril

CEP 30494-080 - BH/MG
PRESENCIAL E ON-LINE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: PGE 0041.0021.000817/2018-17

Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira– CPL/SEEC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

Natal/RN, 07 de janeiro de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 - SRP

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna pública 
a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 21/01/2020, às 10:00h (Horário Local), 
cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 10ª DIREC/CAICO/RN, conforme o 
Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br; emails: 
cplseec@gmail.com e cplseec@rn.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

O número de casos de dengue 
registrados no Brasil em 2019 foi 
o segundo mais alto da série his-
tórica sobre a doença, segundo o 
Ministério da Saúde. Os dados, de 
janeiro a 7 de dezembro, apontam 
1.527.119 notificações de casos 
prováveis, concentrados principal-

mente nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste. Conforme a pasta, 64,7% 
dos registros foram feitos nos Es-
tados de Minas, Espírito Santo e 
São Paulo. Em 2019, 754 óbitos 
por dengue foram registrados ante 
155 em 2018. Em 2017, foram 185 
mortes.

Dengue mata 754 pessoas em 2019 
Saúde

Enfermidade atingiu 1,7 milhão de casos no Brasil
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No primeiro pronunciamento 
após o ataque dos Estados Unidos 
que resultou no assassinato do ge-
neral iraniano Qassem Soleimani e 
que levantou o risco de um conflito 
internacional, o presidente ame-
ricano, Donald Trump, defendeu 
que o país árabe abra mão de seu 
arsenal nuclear.

A expectativa pelo discurso de 
Trump era grande, uma vez que 
ocorreu um dia após o Irã bombar-
dear duas bases dos EUA no Ira-
que, em sua primeira retaliação ao 
assassinato do general Soleimani. 
O Irã classificou o ataque ameri-
cano de ato terrorista de Estado. O 
Iraque foi em sentido semelhante, 
condenando a ação.

Trump não mencionou expli-
citamente novos ataques ao Irã, 
mas manteve a ameaça de novas 
retaliações e cobrou o abandono do 
programa nuclear pelo país rival, 
dizendo que novas sanções serão 
adotadas enquanto o Irã “não mu-
dar o comportamento”.

“Enquanto eu for presidente 
dos EUA, o Irã não terá uma ar-
ma nuclear. Nossas forças estão 
prontas para o que for necessário. 
Nações toleraram o comportamen-
to desestabilizador do Irã por anos. 
Esses dias acabaram. O Irã deve 
abandonar suas ambições nuclea-

res e seu apoio ao terrorismo”, res-
saltou Trump.

Após essas ameaças, Trump 
afirmou que os Estados Unidos 
estão “prontos para abraçar a paz”. 

“Uma mensagem aos líderes e 
ao povo do Irã. Queremos que vocês 
tenham o futuro que merecem, com 
prosperidade. A destruição do ISIS 
[Estado Islâmico] é boa para o Irã. 
E devemos trabalhar juntos nesta 
prioridade”, propôs.

O presidente Donald Trump 
também usou o pronunciamento 
para justificar o assassinato de 
Soleimani. O governante reiterou 
o argumento já apresentado de que 

o ataque foi necessário diante da 
iminência de ações que colocariam 
em risco a vida de cidadãos estadu-
nidenses.

“Nenhuma vida dos EUA e do 
Iraque foi perdida por conta da 
ação do nosso sistema de inteligên-
cia. Soleimani foi responsável por 
algumas das maiores atrocidades, 
lançando ataques terroristas con-
tra alvos civis. Promoveu guerras 
por toda a região e assassinou mi-
lhares de americanos. Ele deveria 
ter sido exterminado há muito 
tempo”, disse.

Trump também usou argumen-
to crítico de que um conflito com o 

Irã teria relação com o interesse no 
controle de petróleo do país, análi-
se frequente no caso da guerra do 
Iraque nos anos 2000. “Nós somos 
o maior produtor de óleo e gás na-
tural no mundo. Nós não precisa-
mos do óleo do Oriente Médio”.

ATAQUE
Comandante de alto escalão 

da Guarda Revolucionária do Irã, 
Qassem Soleimani foi morto no 
dia 2 de janeiro nos arredores do 
aeroporto de Bagdá. Soleimani era 
o comandante da unidade de elite 
Força Quds, uma brigada de forças 
especiais do Irã.

Como justificativa para a ação, 
o governo dos Estados Unidos dis-
se que as Forças Armadas do país 
“agiram preventivamente de forma 
decisiva, matando Qassem Solei-
mani para proteger os indivíduos 
americanos no exterior”.

Em comunicado, o Pentágono 
divulgou que o presidente Donald 
Trump ordenou a morte do coman-
dante da força de elite iraniana Al-
-Quds, general Qassem Soleimani. 
Na nota, o governo americano disse 
que Soleimani estava “ativamente 
a desenvolver planos para atacar 
diplomatas e membros de serviço 
norte-americanos no Iraque e em 
toda a região”.

Presidente Trump afirmou que os Estados Unidos estão “prontos para abraçar a paz”

Em pronunciamento, Trump defende 
que Irã abra mão de armas nucleares
Presidente americano disse que novas sanções serão adotadas enquanto o país árabe não mudar de 
comportamento;  Irã classificou o ataque americano que matou general de ato terrorista de Estado 

Internacional

Getty Images

Em meio ao conflito entre Irã 
e Estados Unidos, o presidente 
Jair Bolsonaro fez mais um gesto 
de apoio ao presidente norte-ame-
ricano, Donald Trump. Na tarde 
desta quarta-feira, 8, Bolsonaro 
participou de uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais na qual 
aparecia assistindo ao discurso de 
Trump na televisão.

Ao final do vídeo, Bolsonaro 
afirmou que “muitos acham que o 
Brasil deve se omitir aos aconteci-
mentos” e fez diversas referências 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Nesta quarta, Lula criti-
cou a atuação do governo Bolsona-
ro na crise entre Irã e EUA. Em 
entrevista ao site Diário do Centro 
do Mundo, o petista defendeu que 
“o momento não é adequado para 

o Brasil se meter em uma briga 
externa” e chamou Bolsonaro de 
“lambe botas do Trump”.

“Muitos acham que o Brasil 
deve se omitir nos tocantes aos 
conhecimentos… Só quero dizer 

uma coisa: o senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva, enquanto presiden-
te da República, esteve no Irã e lá 
defendeu que aquele regime pu-
desse enriquecer urânio acima de 
20%, que seria para fins pacíficos”, 
disse Bolsonaro na live.

Durante a transmissão, Bolso-
naro ficou o tempo todo sentado e 
com um exemplar da Constituição 
nas mãos. Ele afirmou que “nós 
temos que seguir as nossas leis” e 
“não podemos extrapolar”. “A nos-
sa Constituição aqui diz no artigo 
4 ‘A República Federativa do Bra-
sil rege-se nas suas relações inter-
nacionais pelos seguintes princí-
pios a defesa da paz e no repúdio 
ao terrorismo’. Uma boa tarde a 
todos e que Deus abençoe o nosso 
Brasil”, concluiu Bolsonaro.

Bolsonaro assiste ao discurso do presindente dos EUA, Donald Trump, na televisão

Pelas redes sociais, Bolsonaro reforça
apoio aos EUA e lança ataques contra Lula 

Repercussão

Reprodução

Uma reunião de rotina 
que estava previamente 
agendada entre a represen-
tante do Brasil em Teerã e 
autoridades iranianas foi 
desmarcada. Segundo o Ita-
maraty, o encontro foi adiado 
a pedido do governo brasileiro 
por considerar que “o atual 
momento é delicado”. A ideia 
é esperar o retorno ao país do 
embaixador Rodrigo Azeredo, 
que está de férias.

Esta seria a segunda con-
versa em uma semana que 
a encarregada de negócios 
da embaixada brasileira em 
Teerã, Maria Cristina Lopes, 
teria com os iranianos. Há 
três dias, ela foi convocada a 
prestar esclarecimentos sobre 
a posição do Brasil em relação 
à morte do general irania-
no, Qassim Suleimani, que 
ocorreu durante um ataque 
ordenado pelo governo dos 
Estados Unidos.

O encontro desta quarta 
entre a diplomata brasilei-
ra e os iranianos havia sido 
agendado para tratar de co-
operação de modo geral, com 
foco maior na área da cultura. 
“Seriam assuntos cotidianos 
das relações bilaterais”, disse 
um integrante do Itamaraty 
que acompanha as conversas.

Além da nota do Itamara-
ty divulgada na última sex-
ta-feira, 3, ter sido encarada 
como sinal de alinhamento 
aos Estados Unidos, a reação 
inicial do presidente Jair Bol-
sonaro também foi de apoio 
aos americanos. Na segunda-
-feira, ele disse que Suleima-
ni “não era general”.

Um dia depois, Bolsonaro 
baixou o tom e evitou tocar no 
assunto diretamente. Ques-
tionado sobre o que quis dizer 
com a declaração sobre Sulei-
mani, ele respondeu simples-
mente: “Não, não, isso aí não”.

De acordo com uma fon-
te da ala militar do governo, 
Bolsonaro foi orientado por 
auxiliares a agir com cautela 
em razão da sensibilidade do 
tema e das implicações co-
merciais.

Brasil desmarca 
reunião com 
autoridades 
iranianas

Crise diplomática

Embaixador Rodrigo Azeredo

Reprodução



QUINTA-FEIRA, 09.01.2020Geral8 QUINTA-FEIRA, 09.01.2020 Geral 9

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 9 de janeiro de 2020 a 15 de janeiro de 2020, (Exceto ofertas de 2 e 4 dias), enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos 
somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor 
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LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
UNID.

R$0,79
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 10/1/2020

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 10/1/2020

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

EM TODAS AS BANQUETAS, 
CADEIRAS E POLTRONAS DE RESINA.  

4 33

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

EM TODA A LINHA 
BLACK & DECKER

R$ 0,00
unid.DESCONTO

%10

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 15/1/2020OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 12/1/2020

ALFACE CRESPA, CEBOLINHA 

Laranja-Pera
Granel

Manga Haden
Granel

Banana 
Pacovan
Granel

Cebola branca
Granel

1,89
KG

R$ 1,99
KG

R$

2,49
KG

R$ 1,49
KG

R$ 1,89
KG

R$

1,39
KG

R$

Cenoura
Granel

Mamão 
Formosa
Granel

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

7,49
KG

R$
Peito de frango 
congelado
A partir de:

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

Chester lanche 
Perdigão
Peça

3,49
GARRAFA

R$

9,89
KG

R$

2,59
LATA

R$

Cerveja Skol
Lata c/ 473ml

Achocolatado 
em pó Nescau 
2.0
Unidade c/ 400g

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

6,15
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça 21,90

KG

R$ Fraldinha 
bovina 
Peça, a 
partir de:

Azeite chileno 
extra virgem Las 
Doscientas 
Unidade c/ 500ml 

Jerked beef dianteiro Aro 
Pacote c/ 5kg

29,89
KG

R$

18,89
UNID.

R$

114,90
PCT.

R$

0,39
GARRAFA

R$

5,99
PCT.

R$

2,99
GARRAFA

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Água mineral 
sem gás Santa 
Joana
Garrafa c/ 500ml 

Feijão-carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg 

Cerveja Bohemia 
Garrafa c/ 355ml 

Queijo mussarela Biana
Peça

19,90
KG

R$15,49
PCT.

R$

Açúcar 
cristal m&k
Pacote c/ 1kg 2,09

PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$Arroz 
parboilizado 
T1 m&k
Pacote c/ 1kg

Café 
almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Lasanha 
Sadia 
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
600g

Flocão de milho 
Vitamilho 
Pacote c/ 500g

Energético Red 
Bull 
Unidade c/ 473 ml

Cobertura 
cremosa cheddar 
Moinho 
Unidade c/ 1,2kg

3,49
PCT.

R$

9,89
UNID.

R$

1,09
PCT.

R$10,99
UNID.

R$

7,89
UNID.

R$

3,79
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

3,39
UNID.

R$Atum ralado 
Aro
Unidade 
c/ 120g 2,99

UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade 
c/ 395g

Creme de leite TP 
Nestlé
Unidade c/ 1kg

19,90
UNID.

R$ 14,99
UNID.

R$

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional leve 16, 

pague 15 rolos c/ 30m

16,99
EMB.

R$

10,43
UNID.

R$

19,90
PCT.

R$ 25,90
PCT.

R$

Hambúrguer 
misto Tony
Embalagem 
c/ 36 unidades c/ 56g

Linguiça 
de frango 
congelada 
Maná
Pacote c/ 2kg

Salsicha 
hotdog 
Resende
Pacote c/ 5kg

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

69,90
UNID.

R$

39,90
GARRAFA

R$ 22,90
PCT.

R$ 56,90
PCT.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

Purê de 
batata Knorr
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Do 
Padeiro
Pacote c/ 25kg

2,59
PCT.

R$

1,79
PCT.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos 
cortes, pacote 
c/ 500g

Molho de 
tomate Fugini
Unidade c/ 340g

Ervilha e Milho 
Predilecta
Unidade c/ 170g0,99

UNID

R$ 1,89
UNID

R$

25kg

Farinha láctea 
Maratá
Pacote c/ 230g

2,99
PCT.

R$ Biscoito 
cream cracker 
Fortaleza
Pacote c/ 400g 3,49

PCT.

R$ 3,59
PCT.

R$

1,15
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$ 2,79
UNID.

R$4,89
UNID.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Sabonete 
amêndoa 
Johnson & 
Johnson
Unidade 
c/ 80g

Desinfetante 
Dragão
Diversas 
fragrâncias,
unidade c/ 2L

Copo 
long 
drink 
Cylinder
300ml

Desodorante 
aerosol Suave
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 150ml

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Le Blanc
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e 
pague 15 
rolos c/ 30m

Caixa térmica Garden
Capacidade: 34 L

Estante 
de aço Aro
Com 3 prateleiras 

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 
folhas

Alimento para cães 
Ossinho Aro
Unidade c/ 18kg

Lava roupa Becker
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 3L

16,99
EMB.

R$ 49,90
UNID.

R$

179,90
UNID.

R$

16,99
PCT.

R$ 64,90
UNID.

R$ 169,90
UNID.

R$

Pneu Firestone F600
175/70R13 82T ou
165/70 R13 79T

16,90
CADA 

PARCELA

R$

10x
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Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 17,89 emb.

R$ 11,59 unid.
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das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais 
bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

0,99
UNID.

R$0,79
MAÇO

R$

CEBOLINHA 
C/ RAMA OU

COENTRO
Maço

ALFACE CRESPA, LISA OU AMERICANA Unidade

OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 10/1/2020

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 10/1/2020

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

EM TODAS AS BANQUETAS, 
CADEIRAS E POLTRONAS DE RESINA.  

4 33

*Desconto será aplicado no preço unitário de cada produto (varejo)

EM TODA A LINHA 
BLACK & DECKER

R$ 0,00
unid.DESCONTO

%10

OFERTAS DE DIAS07OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 15/1/2020OFERTAS DE DIAS04 OFERTAS VÁLIDAS DE 9/1/2020 A 12/1/2020

ALFACE CRESPA, CEBOLINHA 

Laranja-Pera
Granel

Manga Haden
Granel

Banana 
Pacovan
Granel

Cebola branca
Granel

1,89
KG

R$ 1,99
KG

R$

2,49
KG

R$ 1,49
KG

R$ 1,89
KG

R$

1,39
KG

R$

Cenoura
Granel

Mamão 
Formosa
Granel

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

7,49
KG

R$
Peito de frango 
congelado
A partir de:

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 1L

Chester lanche 
Perdigão
Peça

3,49
GARRAFA

R$

9,89
KG

R$

2,59
LATA

R$

Cerveja Skol
Lata c/ 473ml

Achocolatado 
em pó Nescau 
2.0
Unidade c/ 400g

Detergente 
líquido Invicto
Neutro, unidade 
c/ 500ml

6,15
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

Costela 
suína 
congelada 
Aurora
Peça 21,90

KG

R$ Fraldinha 
bovina 
Peça, a 
partir de:

Azeite chileno 
extra virgem Las 
Doscientas 
Unidade c/ 500ml 

Jerked beef dianteiro Aro 
Pacote c/ 5kg

29,89
KG

R$

18,89
UNID.

R$

114,90
PCT.

R$

0,39
GARRAFA

R$

5,99
PCT.

R$

2,99
GARRAFA

R$

Batata 
pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Água mineral 
sem gás Santa 
Joana
Garrafa c/ 500ml 

Feijão-carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg 

Cerveja Bohemia 
Garrafa c/ 355ml 

Queijo mussarela Biana
Peça

19,90
KG

R$15,49
PCT.

R$

Açúcar 
cristal m&k
Pacote c/ 1kg 2,09

PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$Arroz 
parboilizado 
T1 m&k
Pacote c/ 1kg

Café 
almofada 
Maratá
Pacote c/ 250g

Lasanha 
Sadia 
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 
600g

Flocão de milho 
Vitamilho 
Pacote c/ 500g

Energético Red 
Bull 
Unidade c/ 473 ml

Cobertura 
cremosa cheddar 
Moinho 
Unidade c/ 1,2kg

3,49
PCT.

R$

9,89
UNID.

R$

1,09
PCT.

R$10,99
UNID.

R$

7,89
UNID.

R$

3,79
UNID.

R$

Óleo de soja Soya
Unidade c/ 900ml

3,39
UNID.

R$Atum ralado 
Aro
Unidade 
c/ 120g 2,99

UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade 
c/ 395g

Creme de leite TP 
Nestlé
Unidade c/ 1kg

19,90
UNID.

R$ 14,99
UNID.

R$

Papel higiênico folha dupla Aro
Embalagem promocional leve 16, 

pague 15 rolos c/ 30m

16,99
EMB.

R$

10,43
UNID.

R$

19,90
PCT.

R$ 25,90
PCT.

R$

Hambúrguer 
misto Tony
Embalagem 
c/ 36 unidades c/ 56g

Linguiça 
de frango 
congelada 
Maná
Pacote c/ 2kg

Salsicha 
hotdog 
Resende
Pacote c/ 5kg

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

69,90
UNID.

R$

39,90
GARRAFA

R$ 22,90
PCT.

R$ 56,90
PCT.

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Farinha de 
trigo Finna
Pacote c/ 1kg

Purê de 
batata Knorr
Pacote c/ 1kg

Farinha de 
trigo Do 
Padeiro
Pacote c/ 25kg

2,59
PCT.

R$

1,79
PCT.

R$

Massa com 
ovos m&k
Diversos 
cortes, pacote 
c/ 500g

Molho de 
tomate Fugini
Unidade c/ 340g

Ervilha e Milho 
Predilecta
Unidade c/ 170g0,99

UNID

R$ 1,89
UNID

R$

25kg

Farinha láctea 
Maratá
Pacote c/ 230g

2,99
PCT.

R$ Biscoito 
cream cracker 
Fortaleza
Pacote c/ 400g 3,49

PCT.

R$ 3,59
PCT.

R$

1,15
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$ 2,79
UNID.

R$4,89
UNID.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

Sabonete 
amêndoa 
Johnson & 
Johnson
Unidade 
c/ 80g

Desinfetante 
Dragão
Diversas 
fragrâncias,
unidade c/ 2L

Copo 
long 
drink 
Cylinder
300ml

Desodorante 
aerosol Suave
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 150ml

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES 
E ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS 
DE IDADE OU MAIS.

Papel 
higiênico 
folha dupla 
Le Blanc
Embalagem 
promocional, 
leve 16 e 
pague 15 
rolos c/ 30m

Caixa térmica Garden
Capacidade: 34 L

Estante 
de aço Aro
Com 3 prateleiras 

Papel A4 Aro
Pacote c/ 500 
folhas

Alimento para cães 
Ossinho Aro
Unidade c/ 18kg

Lava roupa Becker
Diversas fragrâncias, 
unidade c/ 3L

16,99
EMB.

R$ 49,90
UNID.

R$

179,90
UNID.

R$

16,99
PCT.

R$ 64,90
UNID.

R$ 169,90
UNID.

R$

Pneu Firestone F600
175/70R13 82T ou
165/70 R13 79T

16,90
CADA 

PARCELA

R$

10x
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Sem cartão Makro:

Sem cartão Makro:

R$ 17,89 emb.

R$ 11,59 unid.



QUINTA-FEIRA, 09.01.2020Geral10

Cuidados com o gato ou cão 
para os momentos de calor

Nos dias de calor, é normal darmos atenção à nossa 
alimentação e hidratação, ao uso de um protetor so-
lar adequado, de óculos escuros seguros e das roupas 

mais frescas para as altas temperaturas. No entanto, quem é 
tutor de gatos e cães também precisa ter cuidados com estes 
animais durante o verão, pois sofrem com as altas tempera-
turas e a exposição ao sol.

ESTEJA COM A 
VERMIFUGAÇÃO DOS 
CÃES E DOS GATOS EM DIA

É interessante que cães 
e gatos estejam vermifu-
gados no verão, porque as 
chances de pegar vermes 
são maiores no calor. Os 
vermes não identificados 
podem levar ao emagreci-
mento, falta de apetite e 
até ao comprometimento 
de órgãos vitais. Prevenir é 
melhor do que precisar tra-
tar de forma emergencial o 
animal debilitado.

GARANTA QUE CÃES E GATOS 
ESTEJAM SEMPRE HIDRATADOS

Animais de estimação costu-
mam deixar bem claro quando 
estão com fome – latem ou miam 
em volta do potinho de comida 
–, mas dificilmente indicam 
que estão com sede. Acontece 
que a hidratação é tão impor-
tante quanto a alimentação, 
especialmente nos dias quentes. 
Animais desidratados ficam de-
sanimados, perdem até a vontade 
de comer e podem ir definhando 
lentamente. Mantenha os potinhos de 
água deles sempre cheios. Use água fresca 
filtrada e faça a troca a cada 4 horas. Em dias bem 
quentes, pode colocar algumas pedras de gelo na água.

MANTENHA SEMPRE AREJADO 
O AMBIENTE EM QUE O PET ESTIVER

Cães e gatos não suam, o que significa que podem ter mais di-
ficuldade para manter a temperatura do corpo adequada – e, con-
sequentemente, maior risco de hipertermia. Sempre que possível, 
mantenha as janelas abertas (elas devem estar teladas, como os 

tutores responsáveis de cães e 
especialmente de gatos sabem), 
para haver circulação de ar e 

eles se manterem refrescados. 
Se notar que seu cão ou seu 
gato está com a temperatu-
ra alta demais, vá imedia-
tamente ao veterinário e, 
por favor, não dê remédios 
para humanos aos animais. 
Leve-o imediatamente ao 

veterinário.

PROGRAME-SE PARA PASSEAR COM 
OS CÃES NOS MELHORES HORÁRIOS

Diferentemente dos gatos, que são mais independente e 
raramente aceitam coleira e guia para passear na rua, ca-
chorros precisam ser levados para uma voltinha pelo menos 
duas vezes ao dia. Os melhores horários para fazer os pas-
seios de cães nos dias quentes da primavera e verão são antes 
das 8h da manhã e depois das 18h. Além da incidência do sol, 
nestes horários o chão não está tão quente. O que nos leva ao 
próximo item.

NÃO LEVE OS CÃES PARA PASSEAR 
NO ASFALTO OU NO PISO QUENTE

Cães e gatos são capazes de suportar um passeio inteiro 
queimando os coxins – as almofadas das patas – sem reclamar. 
Cabe aos tutores ter o cuidado de não submetê-los a pisos em 
temperaturas altas. Uma boa forma de saber se o chão está 
quente demais é pisar com os próprios pés descalços na calça-
da, rua ou ambiente por onde você pretende passear com o cão. 
Se estiver ok para você, estará para o animal.

PASSE PROTETOR SOLAR EM 
SEU GATO OU EM SEU CÃO

Se for à praia com gatos e 
cães, saiba que estes animais 
também estão sujeitos a ter 
câncer de pele, principalmen-
te os mais clarinhos. Para evi-
tar isso, passe protetor solar 
especial para animais no ros-
to de seu pet, dando atenção 
extra às pontas das orelhas, 
ao focinho e à “sobrancelha”, 
que são as regiões que ficam 
mais queimadas. Gatos não 
vão gostar muito, mas segure 
firme, borrife o produto e não 
ligue para a cara feia com que 
eles olharão para você depois. 
É para o bem deles.
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 9

ECNEF
SALTOALTO
PBIRREAL

MORENAIII
INALAAÇA

JEPIÃO
ASTRONOMIA
EURODUL

AVAISANADO
MARCHAIN

SOCACOS
SICORIZA

TORNAIPB
CURIOSIDADE

ASSINALAR

Utensílios
para a

limpeza
doméstica

Pleito para
escolha
de pre-
feitos

Detalhe
de cal-
çados

femininos

Cor da
pele bron-

zeada

(?) de
arroz,

produto
cosmético

Saudação
breve e
jovial

Brinquedo
infantil

giratório

José (?),
lutador

brasileiro
de MMA

Clube de
futebol
catari-
nense

Forma do
ângulo de
90 graus

Resolvido
(o pro-
blema)

A terra,
do sertão 
nordestino

Desejo
daquele

que
estuda

Arco-(?):
possui

sete cores

Volta ao
lugar de

onde
saíra

Opõe-se
a "out"

Move o
fofoqueiro
Marcar;
indicar

Corrimen-
to nasal
Eu e os
outros

Pedaços
de vidro

Quase, em
espanhol

Música
militar

Fora de (?):
nervoso

Apelido 
de Eduardo
Bolsa de
compras

3, em
romanos
Até esse
momento

Bagunça
(gíria)

Concede;
oferta

(?) de
Reis, auto
de Natal
Está + aí

Esposa do
filho

Vaso para
água

Imagi-
nário

Agitado
(pop.)

Cheira;
aspira
Ciência
que es-
tuda as
estrelas

Moeda
europeia

Vitamina do
amendoim
Objetivo da
ida à sauna

Pé de (?):
alavanca
Silaba de
"coice"

2/in. 4/avaí — casi — zona. 6/marcha.

HORÓSCOPO

Você pode descobrir algo para ganhar 
dinheiro sem sair de casa. Vai querer 
passar mais tempo com a família e pode 
ter apoio dos parentes em um projeto. Irá 
trocar a paquera pelo conforto do seu lar. 
Palpites: 51, 69 e 87.

Pode pintar uma chance de dar uma 
guinada na sua carreira, mas é bom 
avaliar as consequências. A Lua realça 
sua vaidade: cuide da aparência. Na 
união, bom dia para falar e planejar o 
futuro. Palpites: 30, 39 e 84. 

Você vai sentir uma facilidade maior 
para conversar e fazer acordos. Sucesso 
garantido para quem trabalha com 
o público, ensino ou comércio. No 
romance, boas conversas vão reforçar a 
sintonia. Palpites: 16, 25 e 79.

Bom estímulo para se aperfeiçoar na 
profissão. Você também pode aprender 
muito com trabalho em equipe. Se você 
já achou sua alma gêmea, vai descobrir 
ainda mais afinidades com o par. 
Palpites: 22, 94 e 04.

Você pode ter uma ideia genial capaz 
de dar uma guinada na sua carreira. 
Mas os frutos podem demorar a chegar. 
Para quem já tem seu par, valorize as 
afinidades e surpreenda na intimidade. 
Palpites: 97, 61 e 16.

 Mudanças no trabalho podem pegar 
você de surpresa, mas a dica dos astros é 
encarar as novidades como oportunidades. 
No amor, seu poder de sedução está 
acentuado e vai ser fácil conquistar alguém. 
Palpites: 59, 32 e 68. 

Você terá muita facilidade para 
se relacionar com as pessoas e 
saberá usar as palavras certas para 
convencer os outros do que quiser. 
Atração secreta ou proibida pode ficar 
irresistível. Palpites: 17, 80 e 35. 

Unir-se aos colegas e trabalhar em 
equipe para cumprir as metas no 
serviço será uma boa opção. Se você 
está de olho em alguém, que tal 
surpreender o alvo com uma atitude 
inesperada? Palpites: 42, 78 e 24.

Os astros aconselham você a agir com 
muita discrição no trabalho. Não comente 
seus planos: cuidado com oportunistas. 
Seu coração pode balançar por alguém 
do trabalho ou que já é comprometido. 
Palpites: 91, 82 e 01.

O dia será muito produtivo para quem 
trabalha em casa ou com a família. 
Na saúde, se as receitas caseiras não 
melhorarem os sintomas, vá ao médico. 
Apoie os projetos do par e ajude no que 
puder. Palpites: 88, 07 e 97.

O desejo de se libertar da rotina, 
se aventurar por aí e experimentar 
coisas novas será enorme. Terá muita 
facilidade para fazer novas amizades. 
Clima romântico e supercarinhoso a 
dois. Palpites: 29, 38 e 11. 

Você pode ter algum aborrecimento 
em casa no início do dia. No trabalho, 
explore sua experiência e busque 
aliados para cumprir as suas metas. A 
dois, aposte num programa caseiro e 
bem romântico. Palpites: 79, 43 e 97.

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

Magno confirma que Jader foi coagido a confessar o crime contra Genilson. Betina descobre que 
Vicente trabalhava para Álvaro, e Wesley comenta sobre Belizário. Álvaro e Estela ficam juntos. 
Raul pede que Sandro o leve até a comunidade onde foi criado. Durval sugere que Thelma 
encontre Jane. Raul conhece Marconi. Daisy dá a Sandro uma mala de Kátia. Wesley filma 
Belizário recebendo dinheiro de Álvaro. Davi inicia seu projeto de coleta seletiva na escola de 
Camila, e Eunice os observa. 

AMOR DE MÃE

Isabel tenta conversar com Clotilde. Lúcio se machuca durante a fuga e Tião o ajuda. Alfredo provoca 
Carlos durante seu discurso no jantar. Zeca procura Neves na pensão. Candoca lembra de Justina. 
Emília fica perturbada com os desenhos de Justina. Lúcio tenta explicar seu machucado e Virgulino 
desconfia. Zeca descobre que foi enganado por Neves. Almeida explica sua situação para Clotilde, 
que se desespera. Genu estranha a irritação de Lola ao comentar que Afonso poderia namorar 
Clotilde. Isabel finge ser uma cliente e vai ao escritório de Felício. 

ÉRAMOS SEIS

Patrícia confessa que Diogo a contratou para forjar um romance com Marcos. Diogo avisa 
para Alice que seu livro não será publicado. Diogo manda Nana demitir Mário. Paloma agride 
Diogo, ao saber que ele destratou a filha. Diogo oferece dinheiro a Pessanha para atentar 
contra Paloma. Machado comunica a Marcos que ele responderá ao processo em liberdade. 
Marcos pede a Mercedes que reabra o bar. 

Yasmin vê a cena entre Luigi e Poliana e fica chateada. Durval vai conversar com a 
enteada. Roger dá uma entrevista para falar sobre a boa fase da empresa após a sua 
gestão. Luca faz uma campanha para ajudar Mirela a recuperar suas redes sociais. 
Lorena dá dicas sobre sua mãe para Afonso. Ruth fica sabendo das maçãs podres e 
decide tomar uma atitude para deter a suposta Dark Lady.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Os cinemas brasileiros tive-
ram renda 13% superior em 2019 
quando comparado ao ano ante-
rior, alcançando R$ 2,74 bilhões. O 
público frequentador das salas no 
mesmo período cresceu 7,66%: de 
160 milhões para 172,2 milhões.

O filme “Vingadores: Ultimato” 
lidera a renda de 2019: R$ 332,72 
milhões, tendo sido assistido por 
19,218 milhões de espectadores 
nos cinemas brasileiros. Estes da-
dos serão divulgados nesta quarta-
-feira, 8, pela Agência Nacional do 
Cinema (Ancine).

A melhora na renda dos cine-
mas se explica, em parte, pelo au-
mento do preço médio do ingresso, 
que subiu 5,54%, acima da inflação 
de 4% estimada para o período. 
“Mas os números também indicam 
um aquecimento do mercado”, ava-
lia a Ancine.

A renda dos títulos brasileiros 
subiu 12,97% em 2019, para R$ 
315,1 milhões. Segundo a Ancine, 
mesmo com um número de lança-
mentos 10,9% menor que em 2018, 
o cinema nacional conseguiu bater 
recordes de público, aumentan-
do em 7,83% sua participação no 
market share.

Os títulos brasileiros foram 
responsáveis por 11,5% da renda 
total dos cinemas do País. Com o 
porcentual restante, os filmes es-
trangeiros tiveram renda de 2,42 
bilhões, 13% maior do que no ano 
anterior.

“Isso se deve principalmente 
ao desempenho dos longas ‘Nada a 
Perder 2’, que ultrapassou o suces-
so de ‘Tropa de Elite 2’, com mais de 
12 milhões de ingressos vendidos, 
e ‘Minha Mãe É uma Peça 3’, que 
levou mais espectadores ao cinema 
na semana de seu lançamento que 

o último título da franquia ‘Star 
Wars’”, diz a agência.

O presidente Jair Bolsonaro faz 
ataques seguidos ao cinema nacio-
nal e à Ancine. Ele já afirmou que 
“cortaria a cabeça” dos dirigentes 
da agência e que quer um presi-
dente evangélico no órgão, que cite 
“200 versículos bíblicos”.

Em entrevista à youtuber An-
tonia Fontenelle, em setembro de 
2019, o presidente declarou que é 
preciso “tirar” dos órgãos públicos 
pessoas que “não aprovam” filmes 
com “temática do nosso lado”. “O 
tempo vai fazer a gente desconta-
minar esse ambiente para a boa 
cultura no Brasil”, disse.

ACESSIBILIDADE
O governo quer investimentos 

de até R$ 100 milhões para acessi-
bilidade em salas de cinema para 
adequar o parque cinematográfico 
à Lei Brasileira de Inclusão de Pes-
soas com Deficiência. A ideia é que 
linha de crédito de R$ 250 milhões 
renovada com o BNDES no final de 
2019 seja utilizada para as obras.

A oferta de crédito dependerá 
de projetos apresentados pelas 
empresas. A renovação da linha do 
banco de desenvolvimento foi um 
dos motivos para o governo adiar a 
2021 a obrigação de acessibilidade 
em sessões de cinema.

“A expansão do parque de exibi-
ção e a infraestrutura são priorida-
des da nova política audiovisual. A 
linha de crédito, o novo modelo de 
cota de tela e a prorrogação do pra-
zo de acessibilidade são algumas 
das medidas para dar estabilidade 
e segurança ao mercado, incen-
tivando o crescimento”, afirma o 
presidente da Ancine, Alex Braga 
Muniz.

Público nos cinemas do Brasil 
sobe 7,66% em 2019, diz Ancine
“Vingadores: Ultimato” liderou as bilheterias
de 2019, com 19,2 milhões de espectadores

Levantamento

Filme “Vingadores: Ultimato” lidera a renda de 2019: R$ 332,72 milhões

Reprodução
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Globo vai apostar em novo autor na fila das 21h

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

Canal 1
Nem Walcyr Carrasco ou 

Glória Perez. A Globo optou por 
continuar buscando entre os 
autores da casa, principais ou 
colaboradores, os que têm perfil 
adequado para desenvolverem 
novelas às 21h.

Cada um tem a sua caracte-
rística e cada horário também.

Às vezes, um ótimo autor de 
uma determinada faixa não se 

encaixa em outra.
Cassiano Gabus Mendes, um 

dos maiores em todos os tempos, 
sempre preferiu colocar seus tra-
balhos às 19h. Era a praia dele.

Guardadas as preferências e 
ambições de cada um, é uma ta-
refa das mais complicadas diag-
nosticar quem serve para o que.

Pela ordem, dentro do es-
tabelecido, Manuela Dias, hoje 

em cartaz, será substituída por 
Lícia Manzo e depois virá João 
Emanuel Carneiro.

Depois deles, a ideia é lançar 
um autor novo, que ainda está 
sendo preparado e cujo nome, 
por questões óbvias, só será re-
velado no momento oportuno.

E tudo isso que está sendo 
feito às 21h também se aplica a 
outros horários e séries.

UM SAI...
O diretor Ivan Zettel está 

deixando a Record depois de 14 
anos, “de forma superamigável 
e com portas abertas”, informa.

Lá, ele comandou “Cidadão 
Brasileiro”, “Luz do Sol”, “A 
Lei e o Crime”... O especial 
“O Figurante”, exibido em 
dezembro, foi seu último 
trabalho.   

... OUTRO VOLTA
Tino Marcos está de volta 

ao seu trabalho na TV Globo, 
depois de uma licença não 
remunerada de seis meses.

Como próximo desafio, uma 
série olímpica para o “Jornal 
Nacional”.

BASTIDOR
Internamente, a Band 

ainda não embalou o 2020, 
mas algumas decisões internas 
já estão tomadas.

Por exemplo: José Emílio 
Ambrósio, além do Esporte, 
vai assumir a direção de 
Operações.

BEM QUE PODERIA...
Assim como a Globo, 

também caberia perfeitamente 
“uma só Record”. Até para 
evitar o desperdício.

Nas andanças do 
presidente Bolsonaro, como 
ontem, por exemplo, são 
sempre duas canoplas. Por 
quê?

PROCURA-SE
A qualquer momento 

a CNN Brasil vai bater o 
martelo e fechar uma nova 
contratação.

Desta vez, um outro 
âncora para São Paulo. Aquele 
que ficará encarregado das 
madrugadas.

ANO ROLANDO
A propósito da CNN Brasil, 

efetivamente, esta está sendo 
a sua primeira semana de 
trabalhos. E um trabalho de 
integração.

As diversas equipes, 
montadas, estão reunidas 
em hotel de São Paulo e 
apresentadas umas às outras.

VOLTA DA RENATA
Renata Fan voltará ao 

comando do “Jogo Aberto”, 
na Band, dia 22, uma quarta-
feira. Denílson também.

Em férias, em Bali, ela foi 
questionada no Instagram: “Só 
explica uma coisa:

como é que você tá 
viajando e trabalha das 12h30 
até 13h00 horas durante a 
semana?”. É que ela deixou 
a última meia hora, a dos 
merchandisings, gravada.

JOGO PERIGOSO
Ainda no campo 

esportivo, com o futebol 
profissional parado, os 
programas esportivos 
não despertam o mesmo 
interesse de outros 
tempos.

Mas também não 
fazem nada para 
despertar. O “Band 
Esporte Clube”, domingo, 
foi um festival de 
matérias requentadas. 
Tentativa clara de 
enganar o telespectador.

nCatia Fonseca só 
voltará com inéditos no 
“Melhor da Tarde” 
da Band em fevereiro.

nA CNN Brasil 
continua no ataque: 
Daniela Flor, jornalista e 
profissional de estratégia 
de audiência, é mais um 
reforço...

nEla vem de passagens 
por Grupo Abril e Vortex 
Media. 

nNa próxima segunda-
feira, o “A Tarde é Sua”, da 
Sonia Abrão na Rede TV!, 
retoma edição ao vivo.

n“Casa Paraíso”, trabalho 
de Leandro Hassum para 
o Multishow, retoma sua 
produção.

nSabe aquela do “vou ali, 
mas já volto”...

nÉ bem o caso do ator 
Floriano Peixoto...

nApós 13 anos de trabalhos 
seguidos na Record, ele 
gravou a série “Todas as 
Mulheres do Mundo”, na 
Globo ainda inédita...

nMas já acertou sua 
volta. Está no elenco de 
“Gênesis”.

nNo começo da próxima 
semana será definido o 
futuro dos programas 
“Tricotando” e “Papo de 
Bola” na Rede TV!...

 nJá há a decisão que não 
serão mais apresentados no 
começo de noite.

Bate-Rebate

Divulgação Rede TV! João Miguel Junior / TV Globo

C´est fini
Ano começou e 

nenhuma decisão até 
agora sobre a situação 
do Fox Sports. Parece 

que há o claro propósito 
de alguns em empurrar 
o caso com a barriga.

Os do quanto pior 
melhor, claro, querem 

tirar proveito da 
situação.

Uma indefinição 
angustiante para os 

diretamente envolvidos. 
Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. 
Tchau!

ENTREVISTA
Laurentino Gomes, jornalista e escritor, é o convida-
do do “Mariana Godoy Entrevista”, nesta sexta, 23h, 
na Rede TV!. Autor dos best-sellers “1808”, “1822” 
e “1889”, Laurentino já trabalhou como repórter e 
editor de grandes jornais e revistas.

PRÓXIMA DAS 7
Igor Cosso é Junior em “Salve-se Quem Puder”, subs-
tituta de “Bom Sucesso”, a partir do dia 27 na Globo.
Ele será transformado no suporte emocional de sua 
família, quando a irmã Kyra (Vitória Strada) é dada 
como morta durante um furacão.

O atacante Mazola e o goleiro 
Fernando de Jesus vivem o mesmo 
impasse. Eles deixaram o Irã para 
passar as festas de final de ano com 
a família no Brasil e agora aguar-
dam seus clubes darem o aval 
para retornar ao país onde vivem. 
Desde o assassinato do general ira-
niano Qassim Suleimani na última 
quinta-feira, eles não têm contato 
com os dirigentes das equipes onde 
atuam. A expectativa de ambos é 
embarcar ainda nesta semana.

“Estou acompanhando as no-
tícias e esperando que a situação 
melhore. Torço para que tudo 
acabe bem e que eu possa voltar 
e cumprir o meu contrato que vai 
até o final de 2020”, disse Mazola 
em entrevista ao Estado. Fernando 
tem conversado com companhei-
ros de time. “Meus amigos estão 
treinando e enviaram mensagem 
dizendo que é para não ficar pre-
ocupado. Tive alguns dias de folga 
e espero em breve estar ao lado 
deles, pois já temos jogo no dia pri-
meiro de fevereiro.”

O Campeonato Iraniano, como 
acontece normalmente, parou em 
28 de dezembro e recomeçará no 
final de janeiro para a disputa do 
segundo turno. Os estrangeiros 
costumam ganhar uns dias de des-

canso nesse período para encontrar 
a família.

Ex-jogador do São Paulo, Ma-
zola, de 30 anos, defende desde 
julho o Tractor Sazi, atual terceiro 
colocado após 16 rodadas disputa-
das, a quatro pontos do líder Per-
sépolis. “O Tractor é como se fosse 
o Flamengo. Leva cerca de 90 mil 
pessoas para o estádio. Eles são 
apaixonados por futebol e lotam 
os estádios, tem jogo que fica gente 
pra fora”, comentou o atacante.

A semelhança com o futebol 
brasileiro para por aí. O jogador, 
que também atuou no futebol da 
Coreia e do Japão, o estranhou bas-
tante os primeiros meses no Irã, 
na pequena cidade de Tabriz, que 
tem pouco mais de mil habitantes. 
“Confesso que essa experiência é a 
mais difícil”, disse.

“Não pode usar bermuda, não 
pode tocar na mão de uma mulher 
para cumprimentar. Fui aprenden-
do sobre os costumes e me adap-
tando”, disse. A adaptação de sua 
mulher foi ainda mais difícil. “Até 
quando vamos descer para almoçar 
ou jantar no próprio hotel ela preci-
sa colocar calça e vestir o véu”.

Revelado pelo Duque de Caxias, 
Fernando, hoje com 35 anos, mu-
dou-se para o Irã há cinco anos. O 

Pars Jonoubi, em 12º lugar na ta-
bela de classificação, é o quarto clu-
be que defende no país. “O iraniano 
é um povo muito receptivo, amam 
o Brasil. Por isso até não acredito 
em guerra ou revanche (contra os 
Estados Unidos). Só atrapalharia 
ainda mais a crise que eles vem 
atravessando devido as sanções 
econômicas.”

No início do ano passado, o go-
verno Donald Trump decretou em-
bargo econômico ao Irã. Os clubes 
passaram a dever salários, se en-

dividaram e afetou especialmente 
quem recebia em dólar. Marco Otá-
vio deixou em julho o cargo de téc-
nico da seleção iraniana de futebol 
de areia após sete anos de trabalho 
e voltou para o Rio de janeiro.

“Quando assinei contrato o dó-
lar estava R$ 2,09. Mas saltou para 
R$ 13 depois das sanções. Quem 
tinha contrato na moeda america-
na passou a ter dificuldades para 
receber”, afirmou ao Estado. “Mui-
tos amigos que estavam na mesma 
situação também retornaram.”

Foi o mesmo caso de Marco Au-
rélio, que comandou durante os se-
te últimos meses a seleção iraniana 
sub-20. “Meu contrato terminou no 
final do ano e havia a possibilidade 
de renovar a partir de abril. Mas 
além da questão política, tem o la-
do econômico também. A proposta 
não foi boa financeiramente.”

Ambos tiveram problemas com 
atrasos salariais. Mesmo assim 
Marco Otávio ainda cogita retor-
nar ao Irã. “Lá tinha vida calma e 
bacana, é um lugar sem violência, 
um país organizado, só tem de 
obedecer as regras do islamismo”, 
comentou.

Marco Aurélio não é tão oti-
mista assim com o país e criticou o 
autoritarismo do governo iraniano. 
“Há um mês e meio houve aumen-
to da gasolina. Para não haver 
nenhuma revolta, o governo cortou 
a internet por uma semana”, exem-
plificou.

O ataque dos Estados Unidos, 
de certa maneira, também contri-
bui para abafar a insatisfação do 
povo iraniano. Segundo Marco Au-
rélio, houve uma comoção do país 
após a morte do líder do exército. 
“Diante dessa situação, quem era 
contra, volta a apoiar o governo em 
torno de um inimigo”, disse.

Atacante Mazola (esq,) é um dos prejudicados pelos recentes atritos entre Irã e EUA

Jogadores brasileiros no Irã vivem 
impasse após ataque dos Estados Unidos
Atletas vieram para o Brasil passar festividades de fim de ano com a família e agora vivem dificuldades para poder voltar 
para o Irã. Desde o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani, dirigentes não fazem contato com os atletas

Tensão

Divulgação/Tractor

A reformulação do elenco do 
Palmeiras continua em curso 
mesmo durante a pré-temporada 
equipe. A diretoria ainda está com 
negociações abertas para a saída 
de alguns jogadores e nomes como 
o atacante Deyverson, o lateral-es-
querdo Victor Luís e o meia Hyoran 
podem deixar o elenco até antes da 
estreia no Campeonato Paulista, 
no dia 22, contra o Ituano. Até ago-
ra sete atletas já deixaram o clube 
na virada de ano.

Junto de Hyoran e Victor Luís, 
um nome com boa possibilidade 

de sair é o atacante Deyverson. 
A tendência é até mesmo ele não 
viajar com o elenco no sábado para 
os Estados Unidos, para a disputa 
da Florida Cup. Após sondagem 
do Inter, uma equipe do futebol 
chinês voltou a procurar o jogador. 
Em fevereiro de 2019 o Palmeiras 
até chegou a um acordo de R$ 51 
milhões com o Shenzhen, da Chi-
na, porém o atacante optou por 
permanecer.

Saída de jogadores com salário 
alto e ter um elenco menos nume-
roso são os pilares do novo projeto. Atacante Deyverson dificilmente ficará

Pelo menos dez jogadores devem 
sair do Palmeiras nesta temporada

Planejamento

Divulgação/Palmeiras

Botafogo acusa Athletico-PR 
de aliciar jogador de 13 anos

Atrito

A diretoria do Botafogo acu-
sa o Athletico-PR de aliciar a fa-
mília de Bernardo Silva Rocha 
Valim, de 13 anos, jogador da 
base do time carioca. Em um co-
municado oficial, na terça-feira, 
no qual descreveu a situação co-
mo “execrável”, o clube afirmou 
que os familiares foram convi-
dados a visitar as instalações 
da agremiação paranaense em 
dezembro do ano passado.

Segundo o Botafogo, Bernar-
do Valim, que está no time ca-
rioca desde a categoria sub-11, 

assinaria vínculo de formação 
com o clube assim que comple-
tasse 14 anos, no dia 20 de ja-
neiro, idade mínima permitida 
por lei. O Athletico não se mani-
festou sobre o caso.

O convite à família, segundo 
o clube do Rio, contraria o código 
de ética constituído pelo Movi-
mento dos Clubes Formadores 
do Futebol Brasileiro. No últi-
mo domingo, o responsável do 
atleta teria entrado em contato 
com o Botafogo e teria dito que o 
garoto já iria para Curitiba.
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Globo vai apostar em novo autor na fila das 21h

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

Canal 1
Nem Walcyr Carrasco ou 

Glória Perez. A Globo optou por 
continuar buscando entre os 
autores da casa, principais ou 
colaboradores, os que têm perfil 
adequado para desenvolverem 
novelas às 21h.

Cada um tem a sua caracte-
rística e cada horário também.

Às vezes, um ótimo autor de 
uma determinada faixa não se 

encaixa em outra.
Cassiano Gabus Mendes, um 

dos maiores em todos os tempos, 
sempre preferiu colocar seus tra-
balhos às 19h. Era a praia dele.

Guardadas as preferências e 
ambições de cada um, é uma ta-
refa das mais complicadas diag-
nosticar quem serve para o que.

Pela ordem, dentro do es-
tabelecido, Manuela Dias, hoje 

em cartaz, será substituída por 
Lícia Manzo e depois virá João 
Emanuel Carneiro.

Depois deles, a ideia é lançar 
um autor novo, que ainda está 
sendo preparado e cujo nome, 
por questões óbvias, só será re-
velado no momento oportuno.

E tudo isso que está sendo 
feito às 21h também se aplica a 
outros horários e séries.

UM SAI...
O diretor Ivan Zettel está 

deixando a Record depois de 14 
anos, “de forma superamigável 
e com portas abertas”, informa.

Lá, ele comandou “Cidadão 
Brasileiro”, “Luz do Sol”, “A 
Lei e o Crime”... O especial 
“O Figurante”, exibido em 
dezembro, foi seu último 
trabalho.   

... OUTRO VOLTA
Tino Marcos está de volta 

ao seu trabalho na TV Globo, 
depois de uma licença não 
remunerada de seis meses.

Como próximo desafio, uma 
série olímpica para o “Jornal 
Nacional”.

BASTIDOR
Internamente, a Band 

ainda não embalou o 2020, 
mas algumas decisões internas 
já estão tomadas.

Por exemplo: José Emílio 
Ambrósio, além do Esporte, 
vai assumir a direção de 
Operações.

BEM QUE PODERIA...
Assim como a Globo, 

também caberia perfeitamente 
“uma só Record”. Até para 
evitar o desperdício.

Nas andanças do 
presidente Bolsonaro, como 
ontem, por exemplo, são 
sempre duas canoplas. Por 
quê?

PROCURA-SE
A qualquer momento 

a CNN Brasil vai bater o 
martelo e fechar uma nova 
contratação.

Desta vez, um outro 
âncora para São Paulo. Aquele 
que ficará encarregado das 
madrugadas.

ANO ROLANDO
A propósito da CNN Brasil, 

efetivamente, esta está sendo 
a sua primeira semana de 
trabalhos. E um trabalho de 
integração.

As diversas equipes, 
montadas, estão reunidas 
em hotel de São Paulo e 
apresentadas umas às outras.

VOLTA DA RENATA
Renata Fan voltará ao 

comando do “Jogo Aberto”, 
na Band, dia 22, uma quarta-
feira. Denílson também.

Em férias, em Bali, ela foi 
questionada no Instagram: “Só 
explica uma coisa:

como é que você tá 
viajando e trabalha das 12h30 
até 13h00 horas durante a 
semana?”. É que ela deixou 
a última meia hora, a dos 
merchandisings, gravada.

JOGO PERIGOSO
Ainda no campo 

esportivo, com o futebol 
profissional parado, os 
programas esportivos 
não despertam o mesmo 
interesse de outros 
tempos.

Mas também não 
fazem nada para 
despertar. O “Band 
Esporte Clube”, domingo, 
foi um festival de 
matérias requentadas. 
Tentativa clara de 
enganar o telespectador.

nCatia Fonseca só 
voltará com inéditos no 
“Melhor da Tarde” 
da Band em fevereiro.

nA CNN Brasil 
continua no ataque: 
Daniela Flor, jornalista e 
profissional de estratégia 
de audiência, é mais um 
reforço...

nEla vem de passagens 
por Grupo Abril e Vortex 
Media. 

nNa próxima segunda-
feira, o “A Tarde é Sua”, da 
Sonia Abrão na Rede TV!, 
retoma edição ao vivo.

n“Casa Paraíso”, trabalho 
de Leandro Hassum para 
o Multishow, retoma sua 
produção.

nSabe aquela do “vou ali, 
mas já volto”...

nÉ bem o caso do ator 
Floriano Peixoto...

nApós 13 anos de trabalhos 
seguidos na Record, ele 
gravou a série “Todas as 
Mulheres do Mundo”, na 
Globo ainda inédita...

nMas já acertou sua 
volta. Está no elenco de 
“Gênesis”.

nNo começo da próxima 
semana será definido o 
futuro dos programas 
“Tricotando” e “Papo de 
Bola” na Rede TV!...

 nJá há a decisão que não 
serão mais apresentados no 
começo de noite.

Bate-Rebate

Divulgação Rede TV! João Miguel Junior / TV Globo

C´est fini
Ano começou e 

nenhuma decisão até 
agora sobre a situação 
do Fox Sports. Parece 

que há o claro propósito 
de alguns em empurrar 
o caso com a barriga.

Os do quanto pior 
melhor, claro, querem 

tirar proveito da 
situação.

Uma indefinição 
angustiante para os 

diretamente envolvidos. 
Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. 
Tchau!

ENTREVISTA
Laurentino Gomes, jornalista e escritor, é o convida-
do do “Mariana Godoy Entrevista”, nesta sexta, 23h, 
na Rede TV!. Autor dos best-sellers “1808”, “1822” 
e “1889”, Laurentino já trabalhou como repórter e 
editor de grandes jornais e revistas.

PRÓXIMA DAS 7
Igor Cosso é Junior em “Salve-se Quem Puder”, subs-
tituta de “Bom Sucesso”, a partir do dia 27 na Globo.
Ele será transformado no suporte emocional de sua 
família, quando a irmã Kyra (Vitória Strada) é dada 
como morta durante um furacão.

O atacante Mazola e o goleiro 
Fernando de Jesus vivem o mesmo 
impasse. Eles deixaram o Irã para 
passar as festas de final de ano com 
a família no Brasil e agora aguar-
dam seus clubes darem o aval 
para retornar ao país onde vivem. 
Desde o assassinato do general ira-
niano Qassim Suleimani na última 
quinta-feira, eles não têm contato 
com os dirigentes das equipes onde 
atuam. A expectativa de ambos é 
embarcar ainda nesta semana.

“Estou acompanhando as no-
tícias e esperando que a situação 
melhore. Torço para que tudo 
acabe bem e que eu possa voltar 
e cumprir o meu contrato que vai 
até o final de 2020”, disse Mazola 
em entrevista ao Estado. Fernando 
tem conversado com companhei-
ros de time. “Meus amigos estão 
treinando e enviaram mensagem 
dizendo que é para não ficar pre-
ocupado. Tive alguns dias de folga 
e espero em breve estar ao lado 
deles, pois já temos jogo no dia pri-
meiro de fevereiro.”

O Campeonato Iraniano, como 
acontece normalmente, parou em 
28 de dezembro e recomeçará no 
final de janeiro para a disputa do 
segundo turno. Os estrangeiros 
costumam ganhar uns dias de des-

canso nesse período para encontrar 
a família.

Ex-jogador do São Paulo, Ma-
zola, de 30 anos, defende desde 
julho o Tractor Sazi, atual terceiro 
colocado após 16 rodadas disputa-
das, a quatro pontos do líder Per-
sépolis. “O Tractor é como se fosse 
o Flamengo. Leva cerca de 90 mil 
pessoas para o estádio. Eles são 
apaixonados por futebol e lotam 
os estádios, tem jogo que fica gente 
pra fora”, comentou o atacante.

A semelhança com o futebol 
brasileiro para por aí. O jogador, 
que também atuou no futebol da 
Coreia e do Japão, o estranhou bas-
tante os primeiros meses no Irã, 
na pequena cidade de Tabriz, que 
tem pouco mais de mil habitantes. 
“Confesso que essa experiência é a 
mais difícil”, disse.

“Não pode usar bermuda, não 
pode tocar na mão de uma mulher 
para cumprimentar. Fui aprenden-
do sobre os costumes e me adap-
tando”, disse. A adaptação de sua 
mulher foi ainda mais difícil. “Até 
quando vamos descer para almoçar 
ou jantar no próprio hotel ela preci-
sa colocar calça e vestir o véu”.

Revelado pelo Duque de Caxias, 
Fernando, hoje com 35 anos, mu-
dou-se para o Irã há cinco anos. O 

Pars Jonoubi, em 12º lugar na ta-
bela de classificação, é o quarto clu-
be que defende no país. “O iraniano 
é um povo muito receptivo, amam 
o Brasil. Por isso até não acredito 
em guerra ou revanche (contra os 
Estados Unidos). Só atrapalharia 
ainda mais a crise que eles vem 
atravessando devido as sanções 
econômicas.”

No início do ano passado, o go-
verno Donald Trump decretou em-
bargo econômico ao Irã. Os clubes 
passaram a dever salários, se en-

dividaram e afetou especialmente 
quem recebia em dólar. Marco Otá-
vio deixou em julho o cargo de téc-
nico da seleção iraniana de futebol 
de areia após sete anos de trabalho 
e voltou para o Rio de janeiro.

“Quando assinei contrato o dó-
lar estava R$ 2,09. Mas saltou para 
R$ 13 depois das sanções. Quem 
tinha contrato na moeda america-
na passou a ter dificuldades para 
receber”, afirmou ao Estado. “Mui-
tos amigos que estavam na mesma 
situação também retornaram.”

Foi o mesmo caso de Marco Au-
rélio, que comandou durante os se-
te últimos meses a seleção iraniana 
sub-20. “Meu contrato terminou no 
final do ano e havia a possibilidade 
de renovar a partir de abril. Mas 
além da questão política, tem o la-
do econômico também. A proposta 
não foi boa financeiramente.”

Ambos tiveram problemas com 
atrasos salariais. Mesmo assim 
Marco Otávio ainda cogita retor-
nar ao Irã. “Lá tinha vida calma e 
bacana, é um lugar sem violência, 
um país organizado, só tem de 
obedecer as regras do islamismo”, 
comentou.

Marco Aurélio não é tão oti-
mista assim com o país e criticou o 
autoritarismo do governo iraniano. 
“Há um mês e meio houve aumen-
to da gasolina. Para não haver 
nenhuma revolta, o governo cortou 
a internet por uma semana”, exem-
plificou.

O ataque dos Estados Unidos, 
de certa maneira, também contri-
bui para abafar a insatisfação do 
povo iraniano. Segundo Marco Au-
rélio, houve uma comoção do país 
após a morte do líder do exército. 
“Diante dessa situação, quem era 
contra, volta a apoiar o governo em 
torno de um inimigo”, disse.

Atacante Mazola (esq,) é um dos prejudicados pelos recentes atritos entre Irã e EUA

Jogadores brasileiros no Irã vivem 
impasse após ataque dos Estados Unidos
Atletas vieram para o Brasil passar festividades de fim de ano com a família e agora vivem dificuldades para poder voltar 
para o Irã. Desde o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani, dirigentes não fazem contato com os atletas

Tensão

Divulgação/Tractor

A reformulação do elenco do 
Palmeiras continua em curso 
mesmo durante a pré-temporada 
equipe. A diretoria ainda está com 
negociações abertas para a saída 
de alguns jogadores e nomes como 
o atacante Deyverson, o lateral-es-
querdo Victor Luís e o meia Hyoran 
podem deixar o elenco até antes da 
estreia no Campeonato Paulista, 
no dia 22, contra o Ituano. Até ago-
ra sete atletas já deixaram o clube 
na virada de ano.

Junto de Hyoran e Victor Luís, 
um nome com boa possibilidade 

de sair é o atacante Deyverson. 
A tendência é até mesmo ele não 
viajar com o elenco no sábado para 
os Estados Unidos, para a disputa 
da Florida Cup. Após sondagem 
do Inter, uma equipe do futebol 
chinês voltou a procurar o jogador. 
Em fevereiro de 2019 o Palmeiras 
até chegou a um acordo de R$ 51 
milhões com o Shenzhen, da Chi-
na, porém o atacante optou por 
permanecer.

Saída de jogadores com salário 
alto e ter um elenco menos nume-
roso são os pilares do novo projeto. Atacante Deyverson dificilmente ficará

Pelo menos dez jogadores devem 
sair do Palmeiras nesta temporada

Planejamento

Divulgação/Palmeiras

Botafogo acusa Athletico-PR 
de aliciar jogador de 13 anos

Atrito

A diretoria do Botafogo acu-
sa o Athletico-PR de aliciar a fa-
mília de Bernardo Silva Rocha 
Valim, de 13 anos, jogador da 
base do time carioca. Em um co-
municado oficial, na terça-feira, 
no qual descreveu a situação co-
mo “execrável”, o clube afirmou 
que os familiares foram convi-
dados a visitar as instalações 
da agremiação paranaense em 
dezembro do ano passado.

Segundo o Botafogo, Bernar-
do Valim, que está no time ca-
rioca desde a categoria sub-11, 

assinaria vínculo de formação 
com o clube assim que comple-
tasse 14 anos, no dia 20 de ja-
neiro, idade mínima permitida 
por lei. O Athletico não se mani-
festou sobre o caso.

O convite à família, segundo 
o clube do Rio, contraria o código 
de ética constituído pelo Movi-
mento dos Clubes Formadores 
do Futebol Brasileiro. No últi-
mo domingo, o responsável do 
atleta teria entrado em contato 
com o Botafogo e teria dito que o 
garoto já iria para Curitiba.
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Por conta de uma ação 
movida pelo atacante Jorge 
Henrique, que hoje defende 
o Náutico, o Vasco está im-
pedido de inscrever jogadores 
pelos próximos seis meses. 
Isto porque o Cruz-Maltino 
não cumpriu o acordo de pa-
gar uma dívida de aproxima-
damente R$ 1 milhão com o 
jogador, o que acarretou na 
punição imposta pela Câma-
ra Nacional de Resolução de 
Disputas (CNRD), órgão liga-
do à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). Insatisfeito 
com a demora em resolver o 
caso, Jorge Henrique disse 
que a medida foi motivada 
pelo fato de o clube carioca ter 
descumprido acordos que fez 
com ele.

Foi em 17 de dezembro 
que a CNDR publicou a 
decisão. Na época, o órgão 
concedeu prazo até o dia 20 
de dezembro para a quitação 
da pendência. O Vasco havia 
programado o pagamento, po-
rém, não o confirmou.

Apesar do processo, Jorge 
Henrique, que foi campeão 
carioca pelo Vasco em 2015 e 
2016, se mostrou receptivo a 
uma nova proposta do clube 
carioca. Ciente da repercus-
são do caso, o atacante disse 
não querer prejudicar o clube 
e espera uma solução rápida 
para o problema.

A CBF informou que 
a Diretoria de Registro e 
Transferência ainda não foi 
comunicada de forma oficial 
da decisão da CNRD - o reces-
so de final de ano na entidade 
terminou no último domingo. 
Trata-se de um trâmite inter-
no de envio de documentação. 
Quando isto ocorrer e se até lá 
o Vasco não tiver solucionado 
a pendência, terá bloqueado o 
acesso ao sistema de registro 
de atletas.

Jorge Henrique 
move processo e 
impede Vasco de 
contratar atletas

Justiça

Jorge Henrique atuou pelo Vasco

Divulgação/Vasco

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

BAIA HOLDING LDTA, CNPJ 34.707.574/0001-16, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para o empreendimento ECO ESTRELA RESORT – SIX SENSE FORMOSA 
BAY a ser instalado no COMPLEXO TURÍSTICO ECO ESTRELA, localizado na Fazenda Estrela,  
município de Baia Formosa-RN.

WOJCIECH KAROL KORDECHI
Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0001-13, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação – LO, para extração de granito ornamental, localizada na 
Estrada Parelhas x Timbaúba, s/n, Sítio Saco do Mufumbo, zona rural, Parelhas-RN.

Ernani Scheuer
Engenheiro de Minas/Procurador  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DAS CHAGAS DIÓGENES, inscrito no CPF/MF sob o N.° 011.682.157-04, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: Renovação de Licença de Operação - RLO 
para mineração de areia no leito do Rio Potengi, Fazenda Rancho Alegre, município de Ielmo 
Marinho, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Francisco das Chagas Diógenes
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

GILMAR RODRIGUES DE PAIVA, CPF: 063.169.494-30, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e deri-
vados, localizada no Sítio Lagoa das Figuras, s/n, Zona Rural, Serra Caiada, CEP 59.245-000.

GILMAR RODRIGUES DE PAIVA
EMPRESÁRIO

LICENÇA AMBIENTAL

Deverly Oliveira Vasconcelos, inscrita no CPF: 012.794.424-92, torna público, conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 02/12/2019, através do Processo 
Administrativo Nº SEMURB-20191003362, a Licença Ambiental Simplificada para o funciona-
mento de uma Residência Multifamiliar com área construída de 331,90m², em terreno de 250m², 
situado na Rua da Bronzita, 1976 - Lagoa Nova, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

I M DE JESUS CUNHA COMERCIO DE BEBIDAS, inscrita no CNPJ nº 26.705.164/0001-08, 
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, para o co-
mércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de gêneros alimenticios, situada 
no município de Lajes/RN.

Irineide Maria de Jesus Cunha
Empreendedora

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

A SPE PROJETO SETE MARES LTDA inscrita no CNPJ: 23.936.631/0001-12, torna público, 
conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 18/12/2019, através 
do Processo Administrativo n° SEMURB – 20191056059, a Licença Ambiental Simplificada para 
a construção de um condomínio residencial com área construída de 9.748,78 m² em um terreno 
de 15.997,96 m² situado na Rua Dr. Pedro Lopes Cardoso, Lote 02, Pajuçara, Natal, RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para a solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA LS

Sal Lara Indústria Alimentícia Eireli, 12.652.756/0001-02, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada para a (Beneficiamento de sal (Suplemento mineral)), localizada Rua Anto-
nio Nestor de Souza, 30, Lot Bom Pastor, Dix-Sept Rosado, Mossoró/RN. 

Thiago Ticiano Sombra de Lima
Administrador

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Companhia Frigorífico Potengy, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n° 08.479.123/0003-20, vem, por intermédio desta nota, dar publicidade à todos os fornecedores 
e consumidores, o extravio das seguintes ECF’s (Escrituração Contábil Fiscal ou impressora 
fiscal):
N° Série: 7372510 Marca Corisco ECF-IF CT7000-V3 3.0 Autorização: 11/12/1998
N° Série: 4708000570433 Marca: Bematech MP-20 FI II ECF-IF 3.31 Autorização: 20/12/2001
N° Série: 4708060323424 Marca: Bematech MP-20 FI II ECF-IF 3.26 Autorização: 29/03/2006
N° Série: BE0106SC56000830577 Marca: Bematech MP-25 FI 01.03.02 Autorização: 22/02/2007
N° Série: BE050975610000040142 Marca: Bematech MP-2100 TH FI 01.01.01

Tudo em conformidade com boletim de n° 063625/2019 lavrado no 5º Distrito Policial de Natal/
RN.

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do 
Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, 
de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE 
PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA 188.052.804-53 MUTUARIO 21/08199-9
Samuel Nonato Mourão Barbosa

Gerente Geral

Edital de Notificação

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
A São Domingos Energias Renováveis S.A, CNPJ: 12.053.825/0001-53 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração para o Projeto 
de Melhoria da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizado na Fazenda 
Boa Esperança, Zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso - RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
A Ventos de São Martinho Energias Renováveis S.A, CNPJ: 13.330.011/0001-81 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração para o 
Projeto de Melhoria da Linha de Transmissão de Média Tensão, localizado na 
Fazenda Santa Luzia, Zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso - RN.

Alberto dos Santos Lopes 
Diretor de Engenharia e Obras
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Apresentado oficialmente pelo 
Santos nesta quarta-feira, o técni-
co português Jesualdo Ferreira fez 
elogios aos ídolos do clube, se disse 
honrado pela chance de comandar 
a equipe de Pelé e negou estar ne-
gociando com o atacante Ricardo 
Quaresma, seu compatriota.

“Com todas as dificuldades que 
podia sentir, jamais recusaria trei-
nar o clube do Pelé, um clube míti-
co. A minha primeira referência do 
futebol brasileiro. Eu tinha 16 anos 
e vi o Santos contra o Benfica ser 
campeão do mundo”, comentou o 
treinador de 73 anos, em entrevis-
ta coletiva na Vila Belmiro.

Antes de conversar com os jor-
nalistas, o novo treinador santista 
visitou o memorial do clube e disse 
ter ficado emocionado diante das 
referências do time. “Dorval, Men-
gálvio, Coutinho, Pelé e Pepe, com 
Zito por trás, foi a minha primeira 
referência. Quando entrei no Me-
morial, mexeu comigo”, afirmou.

“Eu gostaria muito de poder 

estar com eles, mostrar minha 
admiração e mostrar como são 
importantes para o clube. Essa é 
a história do Santos. No vestiário 
do Santos, onde colocam as roupas, 
tem o nome e a fotografia de quem 
jogou. O Santos nunca colocou para 

fora a realidade do clube”, disse.
Sobre o elenco atual do Santos, 

Jesualdo também fez elogios. “O 
que eu falei com a diretoria foi sobre 
o que é a realidade atual do Santos. 
Temos um elenco de 24 ou 26 joga-
dores. Temos uma série de jogado-

res da base que são de grande talen-
to e temos, portanto, a possibilidade 
de ir além. Não conversamos muito, 
porque cheguei ontem [terça], tele-
fone não é fácil, e videoconferência 
também”, afirmou.

Questionado sobre possíveis 

reforços, o treinador desconversou 
sobre os rumores envolvendo Ricar-
do Quaresma, com quem trabalhou 
e conquistou títulos no Porto. “Os 
torcedores estão loucos com o Ricar-
do? Ele é uma referência muito im-
portante na minha vida. Ganhamos 
muitas coisas. É campeão europeu 
por Portugal, ganhou a Liga das 
Nações. O Ricardo é muito especial, 
é um talento. Eu não falei ainda so-
bre o Ricardo [com a diretoria]”.

Se Quaresma ainda não é uma 
possibilidade, o meia-atacante 
Cueva pode ser aproveitado pelo 
novo treinador. Nesta quarta, o 
peruano se reapresentou. Jesual-
do, contudo, evitou projetar a par-
ticipação do polêmico jogador na 
equipe.

“Não posso responder. Não 
posso porque não o conheço bem, 
não sei quais são os ‘problemas’. E 
nunca farei referência a algo que 
não conheço e não tenho capacida-
de para explicar. Falarei no tempo 
certo”, comentou.

Português foi apresentado nesta quarta-feira, 8, com coletiva em que demonstrou felicidade por ter assinado com o Santos

Jesualdo exalta ídolos do Santos e nega 
que já tenha conversado com Quaresma
Técnico português foi apresentado nesta quarta-feira: “Jamais recusaria treinar o clube do Pelé, um time mítico”. Treinador 
também afirmou ainda não ter conversas com o meia português, Quaresma, apesar de elogiar o atleta constantemente

Novo chefe

Ivan Storti / Santos FC

Dois dias após sua chegada ao 
Brasil, o técnico venezuelano Ra-
fael Dudamel foi apresentado nes-
ta quarta-feira, 8, no Atlético-MG 
e prometeu um time mais jovem e 
de muito talento na temporada de 
2020. Em suas primeiras palavras 
na entrevista coletiva na Cidade 
do Galo, antes da reapresentação 
dos jogadores, o treinador ressal-
tou que esta será uma das carac-
terísticas da equipe e pediu tempo 
para colocar em prática o seu esti-
lo de jogo.

“Uma equipe mais jovem e com 
muito talento. Não queremos criar 
falsas expectativas. Sabemos que a 
imprensa e os torcedores estão re-
ceosos em saber quem serão os no-
mes (dos jogadores que vão compor 
o plantel). Venho com respeito a 
todos. Com muito trabalho vamos 
chegar a um nível superior”, disse 
Dudamel, que assinou contrato 
com o clube mineiro até o final de 
2021.

“Minha mensagem para o tor-
cedor é que o Dudamel veio para 

ganhar. Como vamos ganhar? 
Tempo. O tempo para alcançar 
os triunfos depende da razão, não 
da emoção. Há exemplos muito 
próximos que o dinheiro não é me-
lhor opção para ganhar o triunfo. 
Muitas vezes, com muito dinheiro, 
alcançamos o triunfo, mas são ale-
grias curtas, logo a instituição tem 
um vazio muito grande. Nesse cur-
to tempo, o Atlético-MG viveu de 

muitas alegrias e, hoje, tem uma 
estrutura fantástica que o jogador 
deve desfrutar e valorizar para se 
entusiasmar a dar valor ao clube. 
O jogador deve mostrar a melhor 
maneira de triunfar porque se não 
a porta está aberta e ai teremos 
que mudar de lugar”, prosseguiu.

O venezuelano deixou claro 
que o seu trabalho é marcado pela 
disciplina e pela “alta rotação” nos 

trabalhos. Sua missão será buscar 
sempre a vitória e retomar a ânsia 
por elas e por títulos. “Falo que te-
remos muito trabalho pela frente. 
Isso é fundamental. Mas o mais im-
portante de todos é que o talento do 
nosso plantel é poder recuperar a 
ânsia pelo triunfo, que os jogadores 
que chegarem ao Atlético-MG te-
nham a ânsia de defender a camisa 
do Atlético-MG. Se não tivermos 
isso, nem Dudamel, nem ninguém 
estará tranquilo no Atlético-MG. 
Por isso, os trabalhos de campo 
serão fundamentais para preparar 
a equipe. Mas o mais importante é 
que os jogadores sintam o desejo de 
ganhar pelo Atlético-MG”.

Goleiro de destaque da seleção 
da Venezuela e dos clubes por onde 
passou - casos de Deportivo Cali, 
Millonarios e América de Cali, to-
dos na Colômbia -, Dudamel, hoje 
com 47 anos, revelou que seu estilo 
de jogo é uma mistura de tudo que 
aprendeu com todos os seus anti-
gos treinadores, que já passaram 
pela sua carreira.

Treinador venezuelano foi apresentado nesta quarta-feira, 8,  no clube atleticano

Apresentado no Atlético-MG, Dudamel promete 
time mais jovem e com talento para a temporada

Expectativa

Atlético-MG / Divulgação

O Assu anunciou na 
quarta-feira, 8, a contratação 
do volante Hudson Gonçal-
ves, atleta com passagens 
por Cruzeiro, Fluminense e 
Vasco da Gama. O jogador 
chega para reforçar o clube 
na disputa do Campeonato 
Potiguar 2020.

A contratação aconteceu 
após um convite do técnico do 
Assu, Jocian Bento. Hudson, 
apesar da longa bagagem, 
tem apenas 26 anos e é conhe-
cido pela sua versatilidade.

Após acertar os detalhes 
de contrato com a diretoria, 
agora Hudson Gonçalves 
aguarda a sua regularização 
para já poder atuar com a 
camisa do Camaleão do Vale.

O Assu agora joga sua pri-
meira partida no Edgarzão, 
em Assu, contra o Potiguar 
de Mossoró, em busca da sua 
primeira vitória no Estadual.

Assu contrata 
volante com 
passagens por 
times da série A

Cara nova
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O América venceu o Santa 
Cruz de Natal por 3 a 1, na sua úl-
tima partida com portões fechados 
para a torcida neste Campeonato 
Estadual. Após sair atrás no pla-
car, com gol de Anthony, o time 
alvirrubro virou a partida com 
Wallace Pernambucano, Tiago 
Orobó e Daniel Costa.

Depois de golear o Força e 
Luz por 4 a 1, em sua estreia no 
Estadual, parecia que o América 
passaria por dificuldades diante 
do Santa Cruz. Ainda sem sua tor-
cida presente na Arena América, 
em Parnamirim, devido à punição 
estabelecida pelo Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (TJD), a equipe 
americana viu, ainda nos 15 mi-
nutos da etapa inicial, Wellington 
Sabão lançar para Anthony, atleta 
revelado na equipe alvirrubra, que 
fez valer a “lei do ex” e marcou, 
abrindo o placar para o Santinha.

O América não sentiu o impac-
to e poucos minutos depois, ainda 
na primeira etapa, empatou a 
partida. O atacante Wallace Per-
nambucano recebeu cruzamento 
de Daniel Costa e, de cabeça, mar-

cou seu primeiro gol com a camisa 
americana.

Após o empate, pouco se viu 
das duas equipes. Até que, no fi-
nal do primeiro tempo, o goleiro do 
Santa Cruz, Farley, resolveu dar 
emoção à partida. Depois de fazer 

uma boa defesa, em chute de Tia-
go Orobó, o arqueiro do Santinha 
tentou driblar Wallace Pernam-
bucano e acabou entregando a 
bola nos pés do atacante, que não 
aproveitou a oportunidade e chu-
tou para fora.

O jogo no segundo tempo foi to-
mando rumo logo no início. Ainda 
aos três minutos, a virada ame-
ricana veio. Tiago Orobó recebeu 
cruzamento rasteiro de Renan Lu-
ís e, na pequena área, empurrou 
para o fundo das redes.

Depois do segundo gol do Amé-
rica, a partida seguiu para um 
caminho mais tranquilo para o 
Alvirrubro. As principais chances 
do Santa Cruz foram em chutes de 
fora da área. Pelo lado americano, 
o volante César Sampaio estava 
onipresente. Incansável e partici-
pativo em praticamente todas as 
jogadas, o atleta foi um dos desta-
ques da equipe.

Com o domínio da partida, a 
equipe alvirrubra cadenciou o jogo 
e, aos 35 da etapa final, em um 
contra-ataque, Renan Luís tabe-
lou com Wallace Pernambucano 
e lançou para Daniel Costa, que, 
com um leve toque, encobriu Far-
ley, para fechar o placar em 3 a 1 
para o time americano.

Agora, o América soma seis 
pontos em duas partidas dispu-
tadas pelo Campeonato Potiguar. 
Na próxima rodada, o time enfren-
tará o Assu, na Arena das Dunas, 
no domingo, 12, às 17h, com trans-
missão da 97 FM.  Já o Santa Cruz 
jogará na terceira rodada contra o 
Força e Luz, na segunda-feira, 13, 
também na Arena das Dunas.

Equipe americana chega à segunda vitória, em dois jogos disputados no Campeonato Potiguar, marcando 7 gols e sofrendo 2 

Após sair perdendo, América consegue 
virada e vence Santa Cruz de Natal por 3 a 1
Wallace Pernambucano, Tiago Orobó e Daniel Costa fizeram os gols do alvirrubro e Anthony marcou para o Santinha. 
Agora, o time americano jogará no domingo, 12, contra o Assu, na Arena das Dunas, pela terceira rodada do Estadual 

De virada

Diego Simonetti / América FC

O elenco do Potiguar de 
Mossoró finalizou na tarde 
desta quarta-feira, 8, no es-
tádio Nogueirão, os prepara-
tivos para o duelo diante do 
Assu, nesta quinta-feira, 9, às 
20h, no Edgarzão, em Assu.

O trabalho aconteceu de 
portões fechados. O técnico 
Luciano Quadros realizou um 
treino técnico tático focado na 
correção de posicionamento 
dos jogadores. 

As novidades ficaram por 
conta da publicação de três 
atletas, no Boletim Informa-
tivo Diário (BID), da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF). O zagueiro Roberto 
Júnior, o goleiro Enzo e o la-
teral esquerdo Kedson serão 
as caras novas do clube para 
o Estadual. 

Potiguar encerra 
preparação para 
segunda rodada 
do Estadual

Mossoró

O Corinthians emitiu uma no-
ta na manhã desta quarta-feira, 
8, para informar que desistiu da 
contratação do atacante Michael, 
do Goiás. O clube alvinegro havia 
oferecido 5 milhões de euros (R$ 
22,6 milhões) por 50% dos direitos 
econômicos do jogador.

O texto publicado no site oficial 
do Corinthians lamenta a atitude 
do Goiás, que “tratou a negociação 
sem a devida reciprocidade que 
houve ao longo dos últimos anos”. 
E ainda endossa o discurso do pre-
sidente Andrés Sanchez de não 
fazer “nenhuma extravagância 
financeira que possa prejudicar a 
administração do clube”.

A desistência acontece no mo-
mento em que o clube goiano se 
aproximou de um acerto com o 
Flamengo para a venda do atacan-
te eleito revelação do Campeonato 
Brasileiro do ano passado. 

Dirigentes das duas equipes 
devem se reunir no Rio de Janei-
ro nas próximas horas para sa-

cramentar o acordo. O Flamengo 
cobriu a proposta do Corinthians 
e ofereceu cerca de 7,5 milhões 

de euros (R$ 33,9 milhões) por 
80% dos direitos econômicos de 
Michael.

A Diretoria de Futebol do Ti-
mão ressalta que não mediu es-
forços para contratar o atleta. A 
proposta enviada pela aquisição de 
50% dos direitos do jogador foi pro-
porcional ao valor da multa pedida 
pelo clube goiano.

“O Corinthians chegou ao seu 
limite e lamenta a forma como o 
Goiás tratou a negociação, sem a 
devida reciprocidade que houve 
ao longo dos últimos anos, quan-
do o Alvinegro cedeu atletas por 
empréstimo à equipe de Goiânia e 
prezou pelo respeito à instituição e 
bom relacionamento.

O Sport Club Corinthians 
Paulista não fará nenhuma extra-
vagância financeira que possa pre-
judicar a administração do Clube”, 
afirma a nota oficial.

Atacante Michael foi premiado como revelação do Campeonato Brasileiro de 2019

Corinthians desiste oficialmente
da contratação do atacante Michael

Fracassou

Goiás / Divulgação


