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acesso sul ao 
aeroporto é 
inaugurada
Ao todo, foram investidos cerca 
de R$ 1,1 milhão na colocação de 
254 postes e 23 transformadores.  
Com a iluminação, segundo a 
governadora Fátima Bezerra, 
turistas e potiguares que 
precisam se deslocar até a região 
terão mais conforto e segurança
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Romário curte férias no litoral do RN
Baixinho 02

América e ABC medem forças no 
primeiro Clássico-Rei da temporada
Jogo acontece logo mais à noite na Arena das Dunas. Mesmo em melhor 
fase, América espera jogo equilibrado. ABC vai em busca de vaga na final
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Primeiro dia do 
Sisu é marcado por 
lentidão em site, 
após pico de acessos

Rosano Taveira:
“Privilégios
foram cortados”

Polícias Civil e 
Militar recebem 56 
novas viaturas para 
reforçar segurança

Mercado de revenda 
de veículos novos 
e seminovos segue 
em recuperação

Sistema, que regula vagas para 
universidades com base na nota do 
Enem, fica aberto até o domingo. 
Professor critica prorrogação

Com recursos provenientes de 
convênio entre os governos Estadual 
e Federal, os veículos representam 
um investimento de R$ 3,6 milhões. 
São 50 Duster e 6 carros tipo Gol

Concessionárias potiguares, a exemplo 
da Via Costeira Volkswagen, estão 
investindo mais em atendimento 
personalizado e no pós-venda
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Após subir em 2019, 
o repasse do Fundo de 
Participação dos Estados 
(FPE) para o Rio Grande 
do Norte caiu 15,2% em 
janeiro deste ano, segundo 
a Secretaria Estadual de 
Planejamento e Finanças 
(Seplan).

Em 2019, segundo o 
Tesouro Nacional, Estado 
recebeu R$ 3,2 bilhões, o que 
representou um aumento 
de 10% sobre o valor do ano 
anterior. Em janeiro deste 
ano, contudo, valor recebido 
foi de R$ 331 milhões, contra 
R$ 391 milhões de janeiro 

de 2019. Para secretário de 
Planejamento e Finanças 
do Estado, Aldemir Freire, 
redução foi “brutal”. Entre 
os municípios, 13 tiveram 
segunda cota do FPM de 
janeiro zerada. Apesar disso, 
ontem, prefeituras receberam 
repasse de ICMS do Estado.

Após aumento em 2019, 
repasse da União para o 
RN cai 15% em janeiro

Finanças 04
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Prefeito diz que ganhou
opositores por não atender
a “pedidos irregulares” e
por cortar privilégio
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AA pane de serviços do 
governo federal, que se 
repete em proporções 

diferentes mas igualmente danosas, 
nos estados e municípios, é o retrato 
mais fiel e trágico do momento 
brasileiro.

A pane nos serviços de 
concessão de aposentadorias e 
benefícios do INSS, que tanto 
desconforto e angústia leva aos 
mais necessitados, é um reflexo 
desse “crime” anunciado contra a 
população.

Há pelo menos seis meses, 
como revela o jornal O Globo, a 
Previdência já havia detectado a 
necessidade de uma quantidade 
mínima adicional de 13,5 mil 
servidores para atender aos novos 
pedidos por benefícios e zerar o 
estoque de processos existentes até 
então, algo ao redor de 1,4 milhão.

Já havia essa informação em 
documentos oficiais do órgão e a 
pergunta é: por que não se correu 
para interferir no problema?

Um governo que apoia 
mudanças e reformas na proporção 
deste deve observar todos os efeitos 
colaterais no radar ao invés 
despender tempo inútil com pautas 
ideológicas e conversas fiadas 
nas redes sociais do presidente da 
República.

Informa O Globo, para o nosso 
rubor, que há um documento 
oficial tratando da necessidade 
desses mais de 13,5 mil servidores 
para dar conta das demandas 
às vésperas e depois da reforma 
da Previdência. Ou seja, estamos 

falando do pretérito, e não do 
presente.  

Agora que se fala na 
contratação de militares da reserva 
para ajudar – medida contestada 
por áreas do Ministério Público 
-  é que o governo acordou para a 
obviedade das consequências.

E como elas – as consequências 
– vêm sempre depois, estamos aí a 
presenciar o sofrimento de milhares 
de famílias dependentes da 
desorganização do poder central, 
que serve muito bem às minorias 
dos servidores públicos, mas trata 
mal a maioria, incluída aí a 
população em geral.

Não há desculpa técnica que 
se sobreponha à realidade dessas 
pessoas, exceto àquelas de má-fé 
que fraudam a Previdência, mas 
com toda certeza são a minoria.

Enquanto isso, o País vê, 
ruborizado e incomodado, o festival 
de benefícios imorais dados à certas 
categorias do Estado e suas filhas 
que jamais se casam.

Indignação é pouco
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NOTAS & INFORMES

O Governo do Rio Grande do Norte entregou no início 
da noite desta terça-feira, 21, a iluminação do acesso sul ao 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, entre os municípios 
de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. 
Ao todo, foram investidos cerca de R$ 1,1 milhão na coloca-
ção de 254 postes e 23 transformadores.

“Tudo isso só foi possível porque temos uma equipe com-
petente, que trabalhou de forma coordenada para entregar 
essa obra tão importante para o RN ainda na alta estação, 
garantindo segurança e conforto para a nossa população e 
para os turistas que visitam a nossa terra”, afirmou a go-
vernadora Fátima Bezerra, durante a inauguração da ilu-
minação, em ato que contou com as presenças, entre outras 
autoridades, dos prefeitos Paulo Emídio de Medeiros (São 
Gonçalo) e Fernando Cunha (Macaíba).

Com a iluminação, segundo a governadora, o local vai 
oferecer mais segurança para turistas e potiguares que 
precisam se deslocar até o aeroporto. Por causa da escuri-
dão, é comum no trecho a realização de assaltos.

Governo do RN ilumina 
acesso sul ao aeroporto

Segurança

Foram investidos cerca de R$ 1,1 milhão
em 254 postes e 23 transformadores
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Com a iluminação, local vai oferecer mais segurança a potiguares e turistas
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SOS PONTA NEGRA I
O presidente da Câmara 

Municipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), 
representantes do trade turístico da 
cidade para discutir a necessidade 
de ações na Praia de Ponta Negra. 
Os empresários apresentaram um 
projeto denominado “SOS Ponta 
Negra”, que prevê medidas para que 
o principal cartão postal da cidade 
não seja afetado pela sujeira e falta 
de fiscalização no local.

SOS PONTA NEGRA II
Na reunião, o presidente da 

Câmara Municipal se comprometeu 
a articular uma reunião na próxima 
semana com o prefeito Álvaro 
Dias e também com secretários de 
pastas relacionadas, para levar 
ao conhecimento do Executivo as 
reivindicações dos empresários.

TEXTO FINAL
O Governo do Estado apresenta 

hoje aos servidores, oficialmente, a 
proposta de reforma da Previdência 
que deverá ser encaminhada à 
Assembleia Legislativa no início 
de fevereiro. Nos últimos dias, 
entidades ligadas ao funcionalismo 
protestaram contra a possibilidade 
de taxação de inativos. O Governo, 

Pesquisas qualitativas 
indicam que o eleitorado, 
principalmente o nordestino, 

prefere votar em candidatos consi-
derados “não políticos” e com ficha 
limpa nas eleições majoritárias de 
2022. O empresário Haroldo Aze-
vedo tem sido sondado. Ele revelou 
à Coluna que é possível, desde que 
o seja por um partido pequeno e 
independente e desde que Geraldo 
Melo não seja candidato.

Opção para 2022

antes irredutível neste ponto, já 
admite mudanças na proposta que 
estava sendo discutida até então.

AVANTE NATAL
Depois de eleger dois deputados 

estaduais em 2018, o Avante se 
prepara para as eleições municipais. 
O partido tem formado uma 
nominata competitiva e estipulou 
como meta eleger no mínimo dois 
vereadores em Natal, incluindo a 
reeleição de Raniere Barbosa – o 
mais votado na última eleição.

AVANTE PARNAMIRIM
Na cidade vizinha de 

Parnamirim, o partido também está 
sendo fortalecido e deverá ter entre 
os candidatos à Câmara o advogado 
Wolney França, atual secretário-
chefe do Gabinete Civil municipal.

POSTOS DE FRONTEIRA
O controlador-geral do Estado, 

Pedro Lopes Neto, reconheceu ontem 
que a abertura de três postos fiscais 
de fronteira provocaria relevante 
impacto na arrecadação do Estado. 
Um estudo do Sindicato dos Auditores 
Fiscais de cinco anos atrás apontou 
que, àquela época, a reabertura 
geraria um incremento mensal de R$ 
10 milhões para o Estado.

FÉRIAS DO BAIXINHO | O ex-jogador Romário,hoje 
senador pelo Rio de Janeiro, está curtindo férias no 
Rio Grande do Norte. Ontem, o craque da Copa de 
1994 postou fotos curtindo a Praia de Jacumã e as 
Dunas de Genipabu. O passeio teve direito, ainda, a 
uma partida de futevôlei em Ponta Negra.
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CODERN - CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AUTORIDADE PORTUÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 7/2019
Processo nº 514/2019 

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, torna pública a REPUBLICAÇÃO da licitação na 
modalidade LICITAÇÃO PRESENCIAL, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRES A PARA 
OBRAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTENÇÃO PARA A CORTINA DE ESTACAS E 
DE DRENAGEM DE ÁGUA NA ÁREA DE ESTOCAGEM DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA 
BRANCA. O Edital encontra-se disponível no site www.codern.com.br e pode ser solicitado ao 
e-mail cpl@codern.com.br. A abertura e recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta 
de Preços, acontecerá as 09h00min (hora local) do dia 14/02/2020. Nesta data, será iniciada a 
Sessão, na sala da CPL, Av. Eng.º Hildebrando de Góis, 220, Ribeira, Natal/RN. Informações 
pelo telefone (84)4005-5316 ou e-mail cpl@codern.com.br.

MANOEL ALVES NETO
Presidente da CEL

CONCESSÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Gilvam Queiroz do Prado, CPF 876.833.854 – 68, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE do Município 
de Ceará – Mirim/RN o Pedido de Licença Simplificada  em favor do empreendimento Fazenda 
Vitória (Distrito de Riachão), zona rural, Ceará-Mirim/RN.

GILVAM QUEIROZ DO PRADO
ADMINISTRADOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Fundação, Eleição e Posse da Primeira Diretoria Executiva e Conselhei-
ros da Associação dos Síndicos do Rio Grande do Norte – ASRN.

Pelo presente, ficam os Síndicos do RN convocados para Assembleia Geral de Fundação da Associa-
ção dos Síndicos do Rio Grande do Norte – ASRN, a realizar-se dia 05 de fevereiro de 2020, às 20:00, 
quarta-feira, no auditório do Corporate Tower Center – CTC, situado na Avenida Amintas Barros, 3700, 
Torre “B”, Térreo, Lagoa Nova, CEP: 59075-810, Natal – RN, para apreciação e deliberações das 
seguintes:
ORDEM DO DIA : 1) Informes Gerais   2) Aprovação do Estatuto Social da ASRN; 3) Eleição e Posse
               da Primeira Direção Executiva e Conselheiros.
DAS CONDIÇÕES:  Para inscrição para cargos da direção executiva e conselheiros da ASRN tem
              que ser Síndico Morador / Condômino e/ou Síndico Profissional.
ORDEM DA VOTAÇÃO DA DIRETORIA:  - Presidente / 1 º Vice Presidente /  2º Vice Presidente / 
                                                     Diretor Financeiro /
           - Diretor Administrativo / Diretor Jurídico / Diretor de Ensino
            / Diretor Social e 
                                                                        de Marketing. 
CONDIÇÕES FINAIS:  A Assembleia Geral e Eleições serão realizadas dia 05 de Fevereiro de 2020, 
às 20:00, no auditório do CTC.

Vicente de Paula Bezerra Junior.
Presidente da Comissão da Fundação da ASRN.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 004 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Pregão Presencial Com Sistema de Registro de Preços Nº 004/2020 - Menor Preço Global - 
locação de brinquedos. Data - 04 de fevereiro de 2020 as 08:30 (oito e trinta) horas (horário 
local). Maiores informações através do e-mail licitacoesab@gmail.com.

Antônio Lopes Neto
Areia Branca/RN, em 21 de janeiro de 2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020 SRP

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

PROCESSO Nº. 1.120.018/2019

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 004/2020, com o Objetivo de 
Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de aparelhos de Ar-condicionado e equipamentos diversos (geladeiras, 
freezers, bebedouros e ventiladores de teto e parede), com reposição de peças; bem como a 
instalação/desinstalação dos Aparelhos de Ar Condicionado, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência-Anexo I. Os envelopes relativos à Proposta de 
Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 04 de fevereiro de 2020 a partir das 09:00 
horas, edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo 
e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, 21 de janeiro de 2020.

O Governo do Rio Grande do 
Norte, através da Controladoria 
Geral do Estado (Control), tem 
feito desde o início de 2019 um 
trabalho de auditoria para redu-
zir os custos da máquina pública 
com o objetivo de equilibrar as 
contas.

O corpo técnico da Control fez 
processos de análise e revisão dos 
contratos, entre outras áreas, nas 
secretarias de Estado do Trabalho, 
Habitação e Ação Social (Sethas), 
da Administração Penitenciária 
(Seap), da Saúde Pública (Sesap) 
e da Administração (Sead), além 
de órgãos como Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-RN) e 
Centrais de Abastecimento do Rio 
Grande do Norte S/A (Ceasa-RN).

A economia total encontrada 
pelas auditorias ainda está sendo 
processada, mas os dados prelimi-
nares apontam para uma dimi-
nuição nos gastos que ultrapassa 
a casa da dezena de milhões de 
reais.

No caso do Detran-RN, por 
exemplo, a Control identificou 
diversas falhas e irregularidades 
em contratos firmados pelo órgão 

entre 2014 e 2018 que tem um po-
tencial de gerar uma diminuição 
de gastos de até R$ 7,3 milhões. 
O dado envolve os 15 maiores 
contratos do órgão, que vão desde 
aluguéis de tendas até serviços de 
tecnologia da informação.

A direção do Departamento 
de Trânsito já cumpriu boa parte 
das recomendações apontadas na 
auditoria da Controladoria ainda 
durante o ano passado e está tra-
balhando neste mês para efetivar 
as demais medidas necessárias 
para o corte de custos no órgão.

“O conjunto de auditorias ini-
ciadas em 2019 é parte do plano 
estratégico para reduzir despesas 
e zelar o dinheiro público. A go-
vernadora Fátima Bezerra deu 
orientação expressa para avalia-
ção dos contratos. A partir de en-
tão, foram abertas 16 auditorias. 
Agora, começamos a colher os re-
sultados sob a forma de economia 
para os cofres públicos”, ressaltou 
o controlador geral do Estado, Pe-
dro Lopes Neto.

A auditoria ocorreu por re-
querimento do próprio Detran em 
fevereiro de 2019 e foi realizada 

com apoio do corpo técnico do ór-
gão. Durante o processo de análi-
se dos contratos, foi constatada a 
possibilidade de redução dos va-
lores em 30 dos 75 contratos hoje 
vigentes.

Ainda antes da finalização da 
auditoria, a direção-geral do De-
tran-RN começou a trabalhar na 
redução de custos e na viabilização 
de um serviço público mais eficien-

te e que atenda às necessidades da 
população potiguar. Neste esforço, 
o órgão já conseguiu, entre outros 
pontos, uma economia em torno 
de R$ 800 mil em diárias, em com-
paração com o gasto de 2018. “Em 
conjunto com a Controladoria esta-
mos conseguindo otimizar serviços 
e reduzir gastos no Detran”, com-
pletou o diretor-geral do Detran, 
Jonielson de Oliveira.

O trabalho de auditoria, que 
foi finalizado em dezembro, cons-
tatou um custo mensal de R$ 5,3 
milhões com contratos de presta-
ção de serviços, aluguéis e mão 
de obra terceirizada. O relatório 
final da auditoria apontou várias 
ações necessárias para reduções 
dos contratos, melhoria no contro-
le e capacitação dos funcionários 
do Detran, além da avaliação de 
compra de material para substi-
tuir o que for locado e análise de 
excedentes de contratação de ma-
terial ou de serviços.

Diretamente, a Control apon-
tou a capacidade do Detran-RN 
reduzir custos como R$ 2 milhões 
no contrato de serviços postais, o 
que já foi feito pelo órgão, mais R$ 

1,5 milhão no sistema de emissão 
de Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) e outros R$ 2,5 milhões 
nos serviços de exames práticos e 
avaliação de frota. Com relação 
a estes dois contratos, o Detran 
ressalta que a estimativa anual 
de gastos não vem sendo atingida, 
o que resulta em uma economia 
natural dentro do estipulado pela 
Controladoria.

O documento de fiscalização 
ainda constatou a necessidade 
de implementar o controle da 
frota do Departamento de Trân-
sito, o que cortaria em R$ 438,7 
mil o custo com combustíveis. 
Há outros casos, como o contra-
to de aluguel de tendas firmado 
em 2017 que previa um custo de 
R$ 1,1 milhão por ano, em que a 
Controladoria recomendou que as 
tendas armadas em locais fixos 
devem ser substituídas por es-
truturas permanentes, reduzindo 
o valor contratual em no mínimo 
R$ 291,6 mil. Ambas as medidas 
foram acatadas, já gerando econo-
mia, como no caso da aquisição de 
tendas para substituição das que 
estavam locadas.

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes

Auditorias promovem redução de custeio 
do RN; no Detran, economia foi de R$ 7 mi
Economia encontrada pelas auditorias ainda está sendo processada, mas dados preliminares apontam para uma redução 
que ultrapassa a casa da dezena de milhões de reais. No Detran, foram identificadas falhas em contratos de 2014 e 2018

Controladoria

José Aldenir / Agora RN

A Justiça Federal conde-
nou nesta terça-feira, 21, o 
deputado estadual Galeno Tor-
quato (PSD) por improbidade 
administrativa. Segundo a 
denúncia do Ministério Público 
Federal (MPF), ele teria par-
ticipado de um esquema que 
utilizou recursos públicos para, 
supostamente, favorecer uma 
empresa particular na contra-
tação de bandas para a festa 
junina de São Miguel, no Oeste 
Potiguar, em 2010, quando era 
prefeito do município.

Além de Galeno, foram 
condenados outros três agen-
tes, incluindo uma empresa.

O deputado estadual foi 
condenado à perda dos direi-
tos políticos por cinco anos e 
multa (R$ 10 mil).

Justiça condena 
deputado por 
improbidade 
administrativa

Ex-prefeito



O Governo do Rio Grande do 
Norte sofreu uma redução de 
15,2% nos valores repassados do 
Fundo de Participação do Estado 
(FPE), segundo a Secretaria Es-
tadual de Planejamento e Finan-
ças (Seplan). O valor recebido em 
janeiro deste ano foi de R$ 331 
milhões, contra R$ 391 milhões 
de janeiro de 2019.

O titular da Seplan, Aldemir 
Freire, avaliou a redução nos va-
lores como “brutal”. Ele diz não 
ter justificativas para o corte no 
valor repassado ao Rio Grande do 
Norte. “Estamos todos tentando 
entender (estados e municípios). 
Mas ainda não encontramos na-
da que justifique uma queda tão 

significativa”, disse ele.
De acordo com dados da Se-

cretaria do Tesouro Nacional 
(STN), órgão responsável pelos 
transferências de recursos da 
União para estados e municípios, 
o Rio Grande do Norte recebeu 
R$ 3,2 bilhões em 2019. O valor 
foi 10% superior ao registrado 
em 2018, com R$ 2,9 bilhões em 
transferências.

Ainda de acordo com o secretá-
rio, o Estado promoveu nesta ter-
ça-feira, 21, o repasse de R$ 48,5 
milhões aos municípios potigua-
res. O recurso é referente à arre-
cadação com o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias (ICMS). 
Além disso, outros R$ 117,6 mi-

lhões foram pagos do duodécimo, 
o repasse obrigatório aos Poderes 
– Justiça, Legislativo, Ministério 
Público e Tribunal de Contas.

FPM
Já a segunda das três parce-

las mensais do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) foi 
depositada na segunda-feira, 20. 
Treze municípios tiveram a cota 
zerada, de acordo com a Federa-
ção dos Municípios do Rio Gran-
de do Norte (Femurn).

No último dia 10, outros 19 
municípios potiguares tiveram o 
saldo zerado, referente à primei-
ra cota do fundo neste mês.

O governo federal repassa 

para os municípios brasileiros 
recursos através do FPM. Os re-
passes são previstos pela Consti-
tuição e têm os valores divididos 
em três parcelas mensais.

A distribuição é feita de acor-
do com o número de habitantes 
e a renda per capita estimados 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A queda no repasse do FPM 
prejudica as finanças das prefei-
turas e inviabiliza investimen-
tos, fazendo com que os gestores 
precisem readequar o planeja-
mento financeiro dos municípios 
para 2020, amenizando os efeitos 
da redução desta transferência 
de recursos.
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Special Counsel Robert Mueller leaves 

Governo do RN tem redução de 15% nos 
repasses do FPE em janeiro, afirma Seplan
Valor recebido em janeiro deste ano foi de R$ 331 milhões, contra R$ 391 milhões de janeiro de 2019. Para secretário
de Planejamento e Finanças do Estado, redução foi “brutal”. Entre os municípios, 13 tiveram segunda cota zerada do FPM

Transferências obrigatórias

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Fede-
ral denunciou o jornalista Glenn 
Greenwald, editor do site The 
Intercept Brasil, e outros seis in-
vestigados no âmbito da Opera-
ção Spoofing, que apura invasão e 
roubo de mensagens de celulares 
de procuradores da força-tarefa da 
operação Lava-Jato e do então juiz 
federal Sérgio Moro.

No que se refere à responsabili-
zação de Glenn Greenwald, o MPF 
ressalta que o jornalista não era 
alvo das investigações. Ocorre que, 
durante a análise de um computa-
dor apreendido na casa de Walter 
Delgatti Netto, o “Vermelho”, foi 
encontrado um áudio de um diálo-
go entre Luiz Molição e Glenn.

A conversa foi realizada logo 
após a invasão sofrida pelo minis-
tro da Justiça e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro. “Nesse momento, 
Molição deixa claro que as inva-
sões e o monitoramento das comu-
nicações telefônicas ainda eram 
realizadas e pede orientações ao 
jornalista sobre a possibilidade de 
‘baixar’ o conteúdo de contas do 
Telegram de outras pessoas antes 
da publicação das matérias pelo 
site The Intercept. Greenwald, en-
tão, indica que o grupo criminoso 
deve apagar as mensagens que já 
foram repassadas para o jornalis-
ta de forma a não ligá-los ao mate-

rial ilícito”, diz o MPF.
Para o MPF, ficou comprovado 

que Glenn auxiliou, incentivou e 
orientou o grupo durante o perío-
do das invasões.  Ainda segundo 
o os procuradores, essa atitude do 
jornalista caracteriza “clara con-
duta de participação auxiliar no 
delito, buscando subverter a ideia 
de proteção a fonte jornalística em 
uma imunidade para orientação 
de criminosos”.

A denúncia assinada pelo pro-
curador da República Wellington 
Divino de Oliveira relata que a 
organização criminosa executava 
crimes cibernéticos por meio de 
três frentes: fraudes bancárias, in-

vasão de dispositivos informáticos 
( como, por exemplo, celulares) e 
lavagem de dinheiro. A peça não 
explora os crimes de fraudes ban-
cárias. Nesse sentido, a finalidade 
ao citá-los é apenas o de caracte-
rizar o objetivo dos envolvidos e 
explicar as suas ligações. Uma 
ação penal apresentada posterior-
mente tratará tais crimes.

A defesa de Glenn disse que 
recebeu a denúncia com perplexi-
dade e disse que a acusação tem 
o objetivo de “depreciar o trabalho 
jornalístico de divulgação de men-
sagens realizado pela equipe do 
The Intercept Brasil em parceria 
com outros veículos”.

Glenn Greenwald em audiência pública no Senado após The Intercept vazar conversas

MPF denuncia Glenn e hackers por 
invasão de celulares de autoridades

Operação Spoofing

Edilson Rodrigues / Agência Senado
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AConstituição assegura o direito de o jor-
nalista preservar a fonte, e não é crime 
publicar denúncia baseada em documen-

tos ou gravações levados ao repórter. Uma coisa 
é uma coisa. Outra coisa é auxiliar a prática de 
um crime. O Ministério Público Federal cita uma 
prova de participação do jornalista americano 
Glenn Greenwald no crime de invasão de celu-
lares de pessoas que investigaram corrupção no 
PT. Se isso é fato, não existe “ataque à imprensa 
livre” ou “autoritarismo”. 

A prova citada pelo MPF é um áudio em que 

o americano orientaria um criminoso a destruir 
gravações que o ligassem à gangue de hackers.

Para não deixar dúvidas, o MPF deveria di-
vulgar todas as gravações e demais eventuais 
provas de participação do americano no crime.

Casado com deputado do Psol-RJ, o ameri-
cano tem fortes ligações a setores de esquerda 
que viram na denúncia “sinais de autoritarismo”.

Segundo o MP, o americano orientou o ha-
cker a apagar mensagens: “não tem nenhum 
motivo para vocês manter (sic) nada, enten-
deu?”.

Se há prova de crime, ‘ataque à imprensa’ é falácia

PRIMEIRA FASE É ‘BOA’
O brasileiro Roberto 

Azevedo, diretor-geral 
da Organização Mundial 
do Comércio, avaliou no 
Fórum Econômico Mundial 
de Davos que “é boa” a 
primeira fase do acordo 
EUA-China. Acha as 
perspectivas positivas.

BOLSONARO, ‘LÍDER MUN-
DIAL’

O jornal Hindustan 
Times, de Nova Deli, 
informou que Bolsonaro será 
o principal convidado no 
desfile do Dia da República, 
domingo (26). “Ter um líder 
mundial como convidado 
principal é uma honra 
reservada aos aliados e 
amigos mais próximos da 
Índia”, explicou o jornal.

PODER SEM PUDOR

O BOTE DA COBRA
Na repressão que se seguiu ao golpe de 1964, houve 

verdadeira caça às bruxas. A crônica daquele tempo 
registrou a história de um agricultor pernambucano 
fotografado em um comício do governador. “O sr. conhece 
Miguel Arraes?” perguntou-lhe o policial. “Conheço não, 
doutor. Só conheço ele de vista. Nunca falei com ele, 
não.” O policial assumiu atitude inquisidora: “E esta foto 
do senhor com ele, num comício?” O camponês olhou 
assustado e jurou: “Vixe, seu major! E não é que o dr. 
Miguel Arraes estava perto mesmo! Eu nem notei, juro! 
Se fosse uma cobra, tinha me mordido!”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Vou dar o meu melhor pela 
causa da nossa Cultura”

Regina Duarte

ao sinalizar o “sim” ao convite do 
presidente Jair Bolsonaro

“

Divulgação

5G PRIMEIRO EM BRASÍLIA
Brasília será a primeira 

unidade da federação ganhar 
a revolucionária tecnologia 
5G integralmente. A indústria 

chinesa Huawei fez chegar ao 
governador Ibaneis Rocha a 
opção estratégica de começar 
pela capital.

PENA PREVISTA
Denunciado à Justiça 

por associação criminosa e 
interceptação telefônica ou 
informática sem autorização 
judicial, o americano Glenn 
Greenwald está sujeito a pena 
de 3 a 7 anos de cadeia.

BAHIA PETISTA TERÁ MAIS
Dos R$29,3 bilhões 

do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
para investimentos no 
Nordeste, a Bahia tem a maior 
fatia (21%), seguida de Ceará 
e Pernambuco (14% cada). 
Alagoas e Sergipe terão 5% 
cada.

Bolsonaro: ataques reforçam acerto na Cultura
A reação agressiva da oposição ao convite 

à atriz Regina Duarte deu ao presidente Jair 
Bolsonaro, segundo fontes do Palácio do Planalto, 
a certeza de que ele foi feliz na escolha da nova 
titular da Secretaria Especial de Cultura do seu 
governo. 

Regina foi atacada e até ameaçada, após 
o convite. A doce “namoradinha do Brasil” 
não se deixou impressionar, mas fez um apelo 
dramático aos apoiadores, nas redes sociais: 
“Fiquem comigo, vou precisar saber que estão 
comigo”.

OPOSIÇÃO ESTRILA
Além de atacar a atriz, opositores têm 

alegado que ela “nada tem a ganhar” ou 
que o presidente pretende apenas usar sua 
imagem.

HÁ PRECEDENTES
Pesa contra Regina Duarte a inexperiência, 

mas não será a primeira pessoa, representante 
da vida artística, invicta em gestão pública.

PRECONCEITO
Críticos que duvidam da capacidade de 

Regina Duarte, inclusive na classe artística, 
mal disfarçam o caráter preconceituoso contra 
mulher.

Os Estados Unidos são os prin-
cipais compradores de produtos do 
Rio Grande do Norte. As vendas 
para o mercado americano repre-
sentaram 28,4% da pauta de expor-
tação potiguar em 2019, segundo 
dados da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (Fiern). 
Ao todo, as vendas para o exterior 
somaram US$ 393 milhões no ano 
passado.

De acordo com os dados da ba-
lança comercial potiguar, as ven-
das em 2019 foram 41,9% maiores 
que todo o ano de 2018, quando a 
soma de exportações foi de US$ 
277,7 milhões. As informações fo-
ram compiladas pelo Centro Inter-
nacional de Negócios da Fiern.

De acordo com o gerente do 
CIN, Luiz Henrique Guedes, os 
Estados Unidos compraram boa 
variedade de itens da pauta poti-
guar, inclusive dos dois itens ex-
traordinários (aeronave e turbina 

industrial), apresentando cresci-
mento de 83,3% em relação a 2018. 
Ao todo, as vendas para o mercado 
americano foi de US$ 111,7 mi-
lhões.

Em termos de blocos econômi-
cos, a União Europeia foi a princi-
pal compradora de produtos do Rio 
Grande do Norte. O principal local 
foi o destino de 48,5% das exporta-
ções potiguares. 

“Holanda, Reino Unido e Espa-
nha são os principais destinos das 
nossas frutas e com o grande cres-
cimento das exportações de melões 
o aumento total das exportações 
para o bloco foi de 52,5% em com-
paração com 2018”, explicou Luiz 
Henrique.

Ele acrescentou ainda que em 
relação às importações, cujo valor 
foi levemente maior que em 2018, 
o trigo continua como principal 
produto, sendo a Argentina o for-
necedor.

Estados Unidos sãos os principais 
compradores do RN, diz Fiern

Balança comercial

Vendas para o mercado americano representaram 
28,4% das exportações potiguares no ano de 2019

 EXPORTAÇÕES EM 2019: (FONTE - FIERN)

Blocos econômicos
União Europeia – US$ 190,5
Américas do Norte e Central – US$ 123,6 milhões
Mercosul – US$ 10,139 milhões

Países
Estados Unidos – US$ 111,7 milhões
Holanda – US$ 71 milhões
Reino Unido – US$ 48 milhões
Espanha – US$ 37,7 milhões

ç

ç

ç

As inscrições para o processo 
seletivo para estagiários da área de 
direito no Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) termi-
nam nesta quarta-feira, 22, às 17h, 
no site do IEL-RN.

Para se cadastrar, os candida-
tos precisam atualizar o cadastro 
no site do IEL-RN (http://sne.iel.
org.br/). No site, os interessados na 
vaga, precisam enviar arquivo de 
texto com o currículo do estudante 
junto com a identidade. Serão acei-
tos o cadastro de alunos que estão 
na metade do curso ou, no máximo, 
os que estão cursando o penúltimo 
semestre.

O processo se dará por uma 
prova objetiva de conhecimentos 
gerais e específicos em 02 de feve-
reiro, com locais e horários a serem 
divulgados no site do IEL para os 

alunos que fizerem a inscrição den-
tro do prazo. Após os resultados da 
prova, um cadastro de reserva será 
formado.

Na medida em que os candida-
tos forem aprovados e convocados, 
deverão se adequar às exigências 
que estão no Edital Nº 004/2019. 
O estagiário vai receber um salá-
rio mínimo por mês, durante uma 
jornada de vinte horas semanais. 
Além de receber um valor pelo au-
xílio-transporte, pago em dinheiro.

O processo seletivo do Minis-
tério Público abrangerão os po-
los: Assu, Angicos, Apodi, Caicó, 
Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais 
Novos, Goianinha, João Câmara, 
Jucurutu, Macaíba, Macau, Mosso-
ró, Natal, Nova Cruz, Parnamirim, 
Patu, Pau dos Ferros, Santa Cruz e 
São José do Mipibú.

Inscrições para estágio no MPRN 
terminam nesta quarta-feira

IEL
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao IDEMA: 
Renovações de Licenças de Operações, Licença de Operação, Licença de Alteração e Renovação 
de Licenças Simplificadas para:
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) Estação de Telecomunicações de Lorena, Coordena-
das UTM (Zona 24M), (9.389.442,82 m N; 667.540,66 m E) Datum SIRGAS2000, com potência efetiva-
mente irradiada (EIRP) de 1.815,06 W.   
Licença de Alteração para: Sistema de Injeção de Água de Livramento, incluindo o poço injetor de 
água e sua respectiva linha de código e Coordenadas UTM (Zona 24M): LV-14 (9.380.105 m N; 662.856 
m E), Polo RFQ, Campo de produção de Livramento, município de Caraúbas/RN. Datum SIRGAS 2000.
Licença de Operação: 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 
24M): 7-PJ-0028-RN (9.420.914,50 m N; 668.907,80 m E),com 1.325,04 metros de extensão e sua produção 
e escoada para Estação Coletora PJ-19 (9.421.787,96 m N; 668.970,07 m E) Datum SIRGAS 2000.   
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Co-
ordenadas UTM (Zona 24M): 7-LV-0053-RN (9.372.739 m N; 759.220 m E), e sua produção e escoada 
para Estação Coletora de Livramento (9.379.314 m N; 662.971 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença Simplificada: 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas 
UTM (Zona 24M): 7-LV-0053-RN (9.372.739 m N; 759.220 m E), com 166,76 metros de extensão, Datum 
SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 
24M): 7-LOR-0067-ARN (9.390.347 m N; 666.605 m E), e sua produção e escoada para Estação Cole-
tora de Lorena (9.389.547 m N; 667.519 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) Linha de surgência do poço petrolífero de código e 
Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-LOR-0067-ARN (9.390.347 m N; 666.605 m E), e sua produção e 
escoada para Estação Coletora de Lorena (9.389.547 m N; 667.519 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença Simplificada: 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas 
UTM (Zona 24M): 7-FMQ-0030-RN (9.407.924 m N; 659.982 m E), com 123,30 metros de extensão, 
Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 02 (dois) poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM (Zona 
24M): 7-RAP-0006 (9.388.280 m N; 657.091 m E),  7-RAP-0007 (9.388.705 m N; 656.587 m E), e sua pro-
dução e escoada para Estação Coletora Asa Branca (9.388.649 m N; 657.394 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 02 (dois) poços petrolíferos de códigos e Coordenadas UTM 
(Zona 24M): 7-LOR-0087-RN-A (9.390.277 m N; 666.353 m E),  7-LOR-0088-RN-A (9.390.172 m N; 
666.575 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora Lorena -A (9.389.547 m N; 667.519 m 
E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença Simplificada: 04 (quatro) Acessos aos poços petrolíferos de códigos e Co-
ordenadas UTM (Zona 24M): 7-FMQ-0044-RN-A (9.407.486 m N; 659.011 m E), com 84,47 metros 
de extensão, 7-FMQ-0045-RN-A (9.408.012 m N; 659.607 m E), com 117,55 metros de extensão, 
7-FMQ-0046-RN-A (9.408.078 m N; 661.170 m E), com 116,89 metros de extensão, 7-FMQ-0047-RN-A 
(9.407.349 m N; 658.860 m E), com 103,17 metros de extensão, Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e Co-
ordenadas UTM (Zona 24M): 7-LV-0049-RN (9.434.271 m N; 700.854 m E), e sua produção e escoada 
para Estação Coletora de Livramento (9.379.314 m N; 662.971 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e 
Coordenadas UTM (Zona 24M): 7-FC-0013-RN-B (9.415.278 m N; 676.873 m E), e sua produção e 
escoada para Estação Coletora Fazenda Curral (9.415.230 m N; 677.334 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença Simplificada: 01 (um) Acesso ao poço petrolífero de código e Coordenadas 
UTM (Zona 24M): 7-FC-0013-RN-B (9.415.278 m N; 676.873 m E), Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (um) poço petrolífero de código e Coordenadas UTM (Zona 
24M): 7-LV-0053-RN (9.372.739 m N; 759.220 m E), e sua produção e escoada para Estação Coletora 
de Livramento (9.379.314 m N; 662.971 m E) Datum SIRGAS 2000.
Renovação de Licença de Operação: 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código e 
Coordenadas UTM (Zona 24M): 3-ABV-0003-RN (9.399.490 m N; 651.116 m E), e sua produção e 
escoada para Estação Coletora de Boa Esperança (9.393.837 m N; 649.390 m E) Datum SIRGAS 2000.

 Welliton Gomes Chaves
Gerente Administrativo / Financeiro

O primeiro dia de inscrições 
no Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) foi marcado pela lentidão no 
site para o cadastro das notas dos 
participantes. A plataforma segue 
aberta até o domingo, 26, para a 
disputa das 237 mil vagas abertas 
para o ensino superior em todo o 
Brasil.

Segundo a assessoria de im-
prensa do MEC, a “instabilidade 
ocorre devido ao grande número 
de acessos”. A expectativa é que 
o serviço se normalize em breve, 
mas o órgão não detalhou quando 
o serviço estará disponível para os 
candidatos. 

Ainda no começo da manhã 
desta terça-feira, 21, ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
postou vídeo, em seu perfil no Twit-
ter, no qual informava que o Sisu 
estava “rodando normalmente” e já 
haviam sido feitas “quase 500 mil 
inscrições”.

O período de inscrições vai até 
domingo, 26, às 23h59. Anterior-
mente, o prazo se encerraria na 
sexta-feira, 24. A alteração ocorreu 
após a descoberta de que mais de 5 
mil provas tiveram falhas na corre-
ção. O problema das notas, segun-
do o MEC, já foi corrigido. 

Pode fazer a inscrição que tiver 
feito o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019 e não zerado a 
redação. O Sisu vai ofertar 13.351 
mil vagas em quatro instituições 
de ensino superior públicas no Rio 
Grande do Norte. 

A prorrogação no prazo do Sisu 
foi criticada pelo professor Carlos 

André, diretor do Over Colégio e 
Curso, ao avaliar que o prazo es-
tendido pode representar novas di-
ficuldades para os candidatos. “Eu 
achei muito ruim ter prorrogado. 
Pode fazer com que o participante 
se cadastre em diversas universi-
dades e, com isso, ele acaba modi-
ficando, mesmo que temporaria-
mente, os parâmetros das notas 
de um curso. Isso pode causar 
distorções e atrapalhar a vida dos 
alunos”, detalha.

Sobre as inscrições no Sisu, 
Carlos André diz que os partici-
pantes precisam ficar atentos às 
regras adotadas pelas 128 insti-
tuições públicas participantes do 
Enem. Ele explica que cada esta-
belecimento tem um critério para 
filtrar as notas. “Um aluno quer 
fazer medicina, por exemplo, mas 

foi mal em natureza. Este candi-
dato dificilmente vai passar o curso 
na UFRN. A instituição multiplica 
a nota de natureza por três. Então, 
ter vacilado nestas questões signi-
fica sair da disputa. Entretanto, 
esta regra não existe na Univer-
sidade Federal Paraíba (UFPB), o 
que pode permitir que ele consiga a 
inscrição por lá”, justifica.

Outro exemplo sobre os parâ-
metros das notas, detalha Carlos 
André, acontece com o curso de 
medicina da UFRN no Campus 
de Caicó. Neste local, que teve em 
2019 a maior nota de corte entre 
todas universidades públicas, os 
alunos que moram o Seridó têm 
pontuação extra. “Isso dificulta 
muito para quem não é da região 
a conseguir uma vaga por lá”, fina-
liza. 

Nota do Enem é utilizada para a disputa de 13 mil vagas de ensino superior no RN 

Participantes enfrentam lentidão 
na abertura de inscrições no SISU
Ministério da Educação diz que instabilidades no sistema foram causadas 
pelo grande número de acessos; prazo está mantido até o domingo, 26 

Dificuldades

Marcelo Casal Jr. /Agência Brasil

As polícias Militar e Civil do 
Rio Grande do Norte receberam 
nesta terça-feira, 21, 56 novos ve-
ículos para integrar suas ações na 
capital potiguar e no interior.

Com recursos provenientes de 
convênio entre os governos Esta-
dual e Federal, os veículos repre-
sentam um investimento de R$ 3,6 
milhões – são 50 Renault Duster 
destinados à Polícia Civil e seis 
Volkswagen Gol para a atuação da 
Polícia Militar no Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas 
(Proerd).

Para a governadora Fátima 
Bezerra, a segurança pública é 

tratada como prioridade e vem re-
cebendo novos investimentos. 

“Colhemos bons resultados já 
no primeiro ano. Tivemos redução 
de 26,3% nos Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CLVIS), que 
resultou em 517 vidas salvas em 
relação aos casos registrados em 
2018″, destacou. 

Ela também citou as reduções 
de 21% no roubo de veículos, de 
70% nos assaltos a bancos e 30% 
nos feminicídios. “Tudo isso é tra-
balho feito com abnegação e dedi-
cação por uma equipe muito pre-
parada e competente”, registrou 
Fátima. Investimento total foi de R$ 3,6 milhões

Polícias Civil e Militar recebem novas 
viaturas para reforço na segurança

Patrulhamento

Sandro Menezes / Governo do RN
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AGORA RN – Nas últimas 
chuvas, pontos críticos volta-
ram a ficar alagados em Par-
namirim. O que a Prefeitura 
planeja fazer para enfrentar 
esse problema?

ROSANO TAVEIRA – Temos 
quatro pontos de alagamento em 
Parnamirim, que são resultado 
de obras de pavimentação mal 
feitas. Temos um problema sério 
próximo ao Cemitério São Sebas-
tião, por exemplo. Toda a pavi-
mentação asfáltica do trecho entre 
Cohabinal, Rosa dos Ventos, uma 
parte do Centro e Monte Castelo 
foi feita de modo que a água des-
ce totalmente para o cemitério. E 
a “bitola” daqueles canos não su-
porta. O investimento para acabar 
com aquela água seria, hoje, de 
R$ 10 milhões. Um investimento 
muito pesado. Eu pedi a um enge-
nheiro com experiência que fizesse 
um projeto mais barato, que seja 
viável para resolver aquele pro-
blema. Estamos aguardando. Por 
enquanto, fizemos uma interven-
ção simples, que foi trocar a frente 
do cemitério. Como mudou para 
a parte mais alta, a água não vai 
entrar dentro do cemitério.

AGORA RN – E nos outros 
pontos críticos?

TAVEIRA – Para Santa Te-
reza, já autorizei a compra de um 
terreno para fazer uma lagoa de 
captação, para acabar em definiti-
vo com o problema. O proprietário 
solicitou R$ 2 milhões. Eu ofereci 
10 parcelas de R$ 200 mil. Está 
bem encaminhado. E temos tam-
bém uma obra na Toca da Raposa. 
Está no processo de licitação. Va-
mos acabar com os problemas dali. 
Já foi feita a primeira reunião com 
os técnicos. Acredito que, daqui a 
uns 30 dias, já tenha sido vencida 
a parte burocrática da licitação. 
Acho que, até o fim de março, a 
obra já esteja andando lá.

AGORA RN – O problema 
poderia ser minimizado se a 

população não despejasse su-
jeira nos bueiros. Como o Mu-
nicípio vai enfrentar isso?

TAVEIRA – Em Santa Tereza, 
foram retiradas recentemente du-
as caçambas de entulho de dentro 
dos bueiros. Só para ter uma ideia, 
havia quatro vasos sanitários den-
tro de um bueiro. A própria popu-
lação joga. Mas já existe uma lei 
que prevê multa por descarte de 
lixo. Estamos na fase de 60 dias 
de orientação. Depois desse prazo, 
vamos começar a cobrar.

AGORA RN – Opositores 
têm dito que, no caso do esgo-
tamento sanitário, o senhor 
“pega carona” em uma obra do 
Governo do Estado. É verdade?

TAVEIRA – O Governo do Es-
tado não tem um real ali. Vamos 
relembrar. Quando eu assumi 
a Prefeitura (em 2017), eu fui a 
Brasília, no Tribunal de Contas da 
União. O saneamento de Parnami-
rim seria cancelado por razões que, 
lá na frente, vocês vão saber. Junto 
aos então senadores José Agripino 
Maia e Garibaldi Alves Filho, pro-
curamos o ministro Vital do Rêgo, 
que tinha pronto um parecer para 
extinguir o saneamento. Mas ele 
foi convencido do contrário. Expli-
camos a ele que a população não 
poderia ser penalizada. O dinheiro 
estava lá. Não fizeram o sanea-
mento porque não quiseram. Os 
R$ 184 milhões estavam na conta 
e a obra estava licitada. Não foi 
feito porque, como é cano embaixo 
da terra, entenderam que não da-
va voto. Mas dava. Eu vou mostrar 
que dá voto e quem vai fazer o sa-
neamento de Parnamirim sou eu.

AGORA RN – Por que a 
obra estava parada antes dis-
so e o que a Prefeitura fez para 
destravar o projeto?

TAVEIRA – O saneamento era 
para ter sido concluído em 2014. E 
não foi feito. Consequentemente, 
houve o reajuste da obra. E quem 
ia pagar esse reajuste era o muni-
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cípio de Parnamirim, pois, com a 
verba do convênio federal, não dá 
para pagar reajuste. O prejuízo 
para Parnamirim seria de mais de 
R$ 50 milhões. Como íamos pagar 
uma dívida dessa? Então, a obra 
parou. Vimos, então, que a Caern, 
havia mais de vinte anos, não ti-
nha concessão de Parnamirim, 
mas operava dentro do município. 
Propusemos à Caern, então, que, 
se eles assumissem toda a dívida 
e os pagamentos futuros (dos re-
ajustes), nós daríamos a conces-
são a eles. A Caern aceitou nossa 
proposta porque Parnamirim é 
uma das cidades mais rentáveis 
para eles. E só. O Estado não tem 
nenhuma participação. Apenas 
entregamos a operação à Caern, 
que tem expertise. A Caern entra 
como interveniente.

AGORA RN - Então, a 
Caern quita os reajustes, co-
mo compensação pela opera-
ção sem concessão. E o paga-
mento da obra em si?

TAVEIRA - São dois recursos. 
No recurso que o Município toma 
emprestado à Caixa Econômica 
Federal, do FGTS, 70% são de 
financiamento e 30% são de con-
trapartida da Prefeitura. E tem 

o recurso da OGU. O contrato da 
OGU é direto com a Prefeitura de 
Parnamirim. O que aconteceu é 
que Caern se tornou intervenien-
te. Ela fez a intermediação entre 
a Prefeitura e a empresa. É um 
processo no qual a Caern, logi-
camente, tem participação, mas 
como interveniente. Ela está en-
trando com o reajuste da obra, de 
forma parcelada, junto à empresa. 
Ela vai passar 25 anos ganhando 
dinheiro em cima da operação. Pa-
ra a Caern foi bom e, para o Muni-
cípio, também, pois não tínhamos 
uma equipe técnica para fazer o 
acompanhamento e a fiscalização. 
São eles que trabalham com água 
e esgoto há muitos anos.

AGORA RN – Em recente 
entrevista, o senhor sugeriu 
que a expansão da rede de 
ensino foi mal planejada nas 
gestões anteriores. Por quê?

TAVEIRA – Temos hoje 67 
unidades (entre escolas e centros 
infantis), que dão para 30 mil alu-
nos. Temos hoje na rede aproxi-
madamente 25 mil matriculados. 
Ainda faltam 5 mil. Em Cajupi-
ranga, por exemplo, temos duas 
unidades. Fizeram duas, mas, com 
uma só, resolvia o problema. As 

duas escolas têm capacidade para 
1.500, mas só têm 500 alunos. Por 
outro lado, áreas com necessidade 
não têm. O que estamos fazendo? 
Pegando o ônibus e levando alu-
nos para onde tem vaga.

AGORA RN – Quais investi-
mentos a Prefeitura tem feito 
na educação?

TAVEIRA – Temos que man-
ter o que está. Por isso, temos um 
cronograma de recuperação das es-
colas. Todas as escolas estão sendo 
recuperadas e climatizadas. O pro-
jeto é climatizar todas. Em Nova 
Esperança, estamos construindo 
um novo centro infantil para aten-
der a demanda do Minha Casa 
Minha Vida. Alunos do Engenho 
Novo andam quase 3 quilômetros 
para ir para a sala de aula.

AGORA RN – Em dezembro, 
foi instalada a Guarda Muni-
cipal, com efetivo inicial de 50 
agentes. Novos guardas serão 
chamados?

TAVEIRA – Vou chamar mais 
30 em breve. A estrutura está to-
da pronta, com quartel e quatro 
carros. Autorizei mais dois carros 
e dez motos. A Guarda Municipal 
fará patrulhamento junto com a 

Polícia Militar, guardando o patri-
mônio público e em interação com 
a central de videomonitoramento 
(Centro de Operações Integradas). 
A equipe está completa para dar 
mais segurança a Parnamirim.

AGORA RN – Que outros in-
vestimentos estão sendo feitos 
nessa área?

TAVEIRA – Na segurança, do 
que estava no plano de governo, 
faltava só a Guarda Municipal. 
Então temos Guarda, Esquadrão 
Águia e toda uma integração com 
o 190. Você liga e cai aqui. Dá 
muito mais agilidade às polícias 
em geral. O Centro de Operações 
Integradas está funcionando 24 
horas por dia. Reduzimos em mais 
de 26% a violência em Parnami-
rim. E ainda tem o banho de LED, 
que faz parte da segurança.

AGORA RN – As lâmpadas 
de LED representaram que 
economia para o Município 
até agora?

TAVEIRA – A Cosern nos en-
tregou um levantamento. É por 
rua. Teve rua em que chegou a 
76% (a economia). Estamos econo-
mizando para investir. Quando in-
vestirmos 100%, quem sabe a taxa 

de iluminação a gente não possa 
ser reduzida?

AGORA RN – Adversários 
do senhor apontam que a Pre-
feitura arrecadou recursos, 
mas não os investiu em obras. 
O senhor atribui essa crítica a 
quê?

TAVEIRA – Afirmaram que 
arrecadamos R$ 1,4 bilhão. Isso é 
o que estava no orçamento. Orça-
mento não é dinheiro, é previsão. A 
Prefeitura recebeu esse dinheiro? 
Não. Além do mais, um adminis-
trador não deve ser medido pela 
quantidade de obras. Se faz um 
monte de obras sem eficácia e efici-
ência, não funciona. Temos exem-
plo aqui. No cemitério, foi feita uma 
obra, mas preciso de R$ 10 milhões 
para tirar a água de lá. Eu prefiro 
manter funcionando o que foi feito. 
Na educação, temos 67 escolas. Por 
que vou fazer mais escolas se ainda 
cabem 5 mil alunos? Eu vou fazer 
outra para ficar ociosa?

AGORA RN – Um dos princi-
pais críticos da sua gestão tem 
sido o ex-prefeito Maurício Mar-
ques. Como o senhor vê um ex-a-
liado estar agora na oposição?

TAVEIRA – Quem estava co-
migo e agora está do outro lado 
me criticando, é porque teve duas 
coisas: ou me pediu algo irregu-
lar para eu fazer, e eu não fiz; ou 
quebrei alguns privilégios que se 
tinha. O outro lado você não vai 
ter. ‘Taveira comprou 10 compu-
tadores e levou 2 para os meninos 
dele’. Você não vai ver nunca. ‘Fez 
uma licitação para beneficiar fula-
no’. Você não vai ver nunca. Quan-
to à oposição, eu sempre digo que 
ela trabalha para mim de graça. 
Onde disser que está o problema, 
eu vou lá e mando fazer. Já dizia 
Nelson Rodrigues: toda unanimi-
dade é burra.

AGORA RN – O ex-prefei-
to entendeu a demissão da 
mulher dele da Secretaria de 
Tributação, no início de seu 
governo, como um gesto de 
traição.

TAVEIRA – Eu não vou entrar 
em detalhes, porque ele sabe que 
não teve isso. Mas pode ter sido 
o que eu disse. Privilégios foram 
cortados ou me pediram alguma 
coisa irregular e eu não fiz. O fu-
turo a Deus pertence.

AGORA RN – O senhor pre-
tende concorrer à reeleição?

TAVEIRA – Tenha nem dúvida.

AGORA RN – O senhor é 
presidente municipal do Re-
publicanos. Como o partido 

está se organizando para as 
eleições deste ano?

TAVEIRA – Para a eleição 
proporcional, temos Irani Guedes, 
que é o presidente da Câmara 
Municipal. Além disso, está indo 
para o partido mais um vereador, 
Gustavo Negócio. E deve ir mais 
outro também. Estamos formando 
a nominata. Até julho, temos como 
formar isso. A meta é eleger no 
mínimo dois vereadores. Isso está 
seguro e não tem para onde correr.

 AGORA RN – Como está 
sua relação com a governado-
ra Fátima Bezerra?

TAVEIRA – Assim que ela as-
sumiu, eu fui lá com minha equi-
pe de secretários. Eu fui cobrar o 
que o Estado deve ao Município. 
Não tenho problema com político 
nenhum, independentemente de 
partido. Assim que ela assumiu, 
eu fui com toda a equipe. Os secre-
tários do lado. Os dela e os meus. 
Mostramos o que Estado tem que 
fazer para Parnamirim. A conver-
sa foi muito boa e não tenho pro-
blema pessoal. Ideologia, cada um 
tem a sua, mas, na administração 
pública, tem que ser impessoal. 
Estamos sendo pagos por todos.

AGORA RN – O senhor está 
tendo dificuldades de relaciona-
mento com a bancada federal?

TAVEIRA – Nunca tive pro-
blemas com a bancada. Foram di-
zer que eu prometi 20 mil votos a 
não sei a quem (e que, pelo desem-
penho aquém, o prefeito estaria 
enfrentando dificuldades). Nunca 
prometi voto. O voto é secreto. 
Com relação à minha mulher, me 
arrependo até hoje. Antônio Jáco-
me (candidato a senador em 2018) 
me pediu que minha mulher (Al-
da Leda Taveira) fosse a segunda 
suplente. Me arrependo até hoje 
porque misturaram as coisas. Dis-
seram que a gente prometeu voto.

AGORA RN – A oposição 
aponta que o senhor traba-
lhou em 2018 para que Parna-
mirim perdesse representante 
na Assembleia Legislativa. Co-
mo o senhor responde a essas 
críticas?

TAVEIRA – Parnamirim teve 
vários candidatos. Agora, eu digo: 
o único deputado estadual que co-
locou (emendas) foi Agnelo Alves. 
O restante eu desafio: qual foi a 
emenda que se colocou em Parna-
mirim? Carlos Augusto Maia, por 
exemplo. É meu amigo, mas per-
gunto a ele: qual foi a emenda que 
colocou dentro de Parnamirim? 
Então, esse negócio que tem que 
ser filho da terra... Se tiver compe-
tência, a coisa anda.

Taveira: “Privilégios foram cortados”
Entrevista

O prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, assinou nesta ter-
ça-feira, 21, uma ordem de serviço que autoriza o início das 
obras de urbanização da Praia de Cotovelo. O investimento só 

nesta fase será de mais de R$ 770 mil e inclui acessos à praia com a 
pavimentação da Avenida Praia Grande e das ruas Engenheiro Car-
los Dumaresq e Estrela Dalva, além da construção de um calçadão. 
Nos próximos dias, será autorizada outra etapa da obra, desta vez 
em Pirangi do Norte. Na sequência, outros dois lotes serão contem-
plados.

Nesta entrevista ao Agora RN, concedida logo após a assinatura 
da ordem de serviço, Taveira fala sobre outras obras em execução no 
município, como o esgotamento sanitário e os serviços de drenagem 
e pavimentação. Ele também rebate críticas de opositores, listando 
investimentos realizados em pavimentação, educação e segurança 
pública, principalmente. O chefe do Executivo diz ter ganhado adver-
sários, como o ex-prefeito Maurício Marques, porque não teria aten-
dido a “pedidos irregulares” ou porque cortou privilégios. Confira:

O dinheiro estava lá. Não 
fizeram o saneamento porque 
não quiseram. Os R$ 184 
milhões estavam na conta e 
a obra estava licitada. Não 
foi feito porque, como é cano 
embaixo da terra, entenderam 
que não dava voto. Mas dava. 
Eu vou mostrar que dá voto e 
quem vai fazer o saneamento 
de Parnamirim sou eu”

Para Santa Tereza, já autorizei 
a compra de um terreno para 
fazer uma lagoa de captação, 
para acabar em definitivo 
com o problema (dos 
alagamentos)”

Na segurança, do que estava 
no plano de governo, faltava 
só a Guarda Municipal. Então 
temos Guarda, Esquadrão 
Águia e toda uma integração 
com o 190. O  Centro de 
Operações Integradas está 
funcionando 24 horas por dia. 
Reduzimos em mais de 26% 
a violência em Parnamirim. E 
ainda tem o banho de LED”

Até julho, temos como 
formar isso. A meta é eleger 
no mínimo dois vereadores 
(no Republicanos). Isso está 
seguro e não tem para onde 
correr”

Afirmaram que arrecadamos 
R$ 1,4 bilhão. Isso é o que 
estava no orçamento. 
Orçamento não é dinheiro, é 
previsão. A Prefeitura recebeu 
esse dinheiro? Não. Além 
do mais, um administrador 
não deve ser medido pela 
quantidade de obras. Se 
faz um monte de obras sem 
eficácia e eficiência, não 
funciona”

Quem estava comigo e 
agora está do outro lado me 
criticando, é porque teve 
duas coisas: ou me pediu 
algo irregular para eu fazer, 
e eu não fiz; ou quebrei 
alguns privilégios que se 
tinha. O outro lado você não 
vai ter. ‘Taveira comprou 10 
computadores e levou 2 para 
os meninos dele’. Você não 
vai ver nunca”

“

“

“

“

“ “
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AGORA RN – Nas últimas 
chuvas, pontos críticos volta-
ram a ficar alagados em Par-
namirim. O que a Prefeitura 
planeja fazer para enfrentar 
esse problema?

ROSANO TAVEIRA – Temos 
quatro pontos de alagamento em 
Parnamirim, que são resultado 
de obras de pavimentação mal 
feitas. Temos um problema sério 
próximo ao Cemitério São Sebas-
tião, por exemplo. Toda a pavi-
mentação asfáltica do trecho entre 
Cohabinal, Rosa dos Ventos, uma 
parte do Centro e Monte Castelo 
foi feita de modo que a água des-
ce totalmente para o cemitério. E 
a “bitola” daqueles canos não su-
porta. O investimento para acabar 
com aquela água seria, hoje, de 
R$ 10 milhões. Um investimento 
muito pesado. Eu pedi a um enge-
nheiro com experiência que fizesse 
um projeto mais barato, que seja 
viável para resolver aquele pro-
blema. Estamos aguardando. Por 
enquanto, fizemos uma interven-
ção simples, que foi trocar a frente 
do cemitério. Como mudou para 
a parte mais alta, a água não vai 
entrar dentro do cemitério.

AGORA RN – E nos outros 
pontos críticos?

TAVEIRA – Para Santa Te-
reza, já autorizei a compra de um 
terreno para fazer uma lagoa de 
captação, para acabar em definiti-
vo com o problema. O proprietário 
solicitou R$ 2 milhões. Eu ofereci 
10 parcelas de R$ 200 mil. Está 
bem encaminhado. E temos tam-
bém uma obra na Toca da Raposa. 
Está no processo de licitação. Va-
mos acabar com os problemas dali. 
Já foi feita a primeira reunião com 
os técnicos. Acredito que, daqui a 
uns 30 dias, já tenha sido vencida 
a parte burocrática da licitação. 
Acho que, até o fim de março, a 
obra já esteja andando lá.

AGORA RN – O problema 
poderia ser minimizado se a 

população não despejasse su-
jeira nos bueiros. Como o Mu-
nicípio vai enfrentar isso?

TAVEIRA – Em Santa Tereza, 
foram retiradas recentemente du-
as caçambas de entulho de dentro 
dos bueiros. Só para ter uma ideia, 
havia quatro vasos sanitários den-
tro de um bueiro. A própria popu-
lação joga. Mas já existe uma lei 
que prevê multa por descarte de 
lixo. Estamos na fase de 60 dias 
de orientação. Depois desse prazo, 
vamos começar a cobrar.

AGORA RN – Opositores 
têm dito que, no caso do esgo-
tamento sanitário, o senhor 
“pega carona” em uma obra do 
Governo do Estado. É verdade?

TAVEIRA – O Governo do Es-
tado não tem um real ali. Vamos 
relembrar. Quando eu assumi 
a Prefeitura (em 2017), eu fui a 
Brasília, no Tribunal de Contas da 
União. O saneamento de Parnami-
rim seria cancelado por razões que, 
lá na frente, vocês vão saber. Junto 
aos então senadores José Agripino 
Maia e Garibaldi Alves Filho, pro-
curamos o ministro Vital do Rêgo, 
que tinha pronto um parecer para 
extinguir o saneamento. Mas ele 
foi convencido do contrário. Expli-
camos a ele que a população não 
poderia ser penalizada. O dinheiro 
estava lá. Não fizeram o sanea-
mento porque não quiseram. Os 
R$ 184 milhões estavam na conta 
e a obra estava licitada. Não foi 
feito porque, como é cano embaixo 
da terra, entenderam que não da-
va voto. Mas dava. Eu vou mostrar 
que dá voto e quem vai fazer o sa-
neamento de Parnamirim sou eu.

AGORA RN – Por que a 
obra estava parada antes dis-
so e o que a Prefeitura fez para 
destravar o projeto?

TAVEIRA – O saneamento era 
para ter sido concluído em 2014. E 
não foi feito. Consequentemente, 
houve o reajuste da obra. E quem 
ia pagar esse reajuste era o muni-
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cípio de Parnamirim, pois, com a 
verba do convênio federal, não dá 
para pagar reajuste. O prejuízo 
para Parnamirim seria de mais de 
R$ 50 milhões. Como íamos pagar 
uma dívida dessa? Então, a obra 
parou. Vimos, então, que a Caern, 
havia mais de vinte anos, não ti-
nha concessão de Parnamirim, 
mas operava dentro do município. 
Propusemos à Caern, então, que, 
se eles assumissem toda a dívida 
e os pagamentos futuros (dos re-
ajustes), nós daríamos a conces-
são a eles. A Caern aceitou nossa 
proposta porque Parnamirim é 
uma das cidades mais rentáveis 
para eles. E só. O Estado não tem 
nenhuma participação. Apenas 
entregamos a operação à Caern, 
que tem expertise. A Caern entra 
como interveniente.

AGORA RN - Então, a 
Caern quita os reajustes, co-
mo compensação pela opera-
ção sem concessão. E o paga-
mento da obra em si?

TAVEIRA - São dois recursos. 
No recurso que o Município toma 
emprestado à Caixa Econômica 
Federal, do FGTS, 70% são de 
financiamento e 30% são de con-
trapartida da Prefeitura. E tem 

o recurso da OGU. O contrato da 
OGU é direto com a Prefeitura de 
Parnamirim. O que aconteceu é 
que Caern se tornou intervenien-
te. Ela fez a intermediação entre 
a Prefeitura e a empresa. É um 
processo no qual a Caern, logi-
camente, tem participação, mas 
como interveniente. Ela está en-
trando com o reajuste da obra, de 
forma parcelada, junto à empresa. 
Ela vai passar 25 anos ganhando 
dinheiro em cima da operação. Pa-
ra a Caern foi bom e, para o Muni-
cípio, também, pois não tínhamos 
uma equipe técnica para fazer o 
acompanhamento e a fiscalização. 
São eles que trabalham com água 
e esgoto há muitos anos.

AGORA RN – Em recente 
entrevista, o senhor sugeriu 
que a expansão da rede de 
ensino foi mal planejada nas 
gestões anteriores. Por quê?

TAVEIRA – Temos hoje 67 
unidades (entre escolas e centros 
infantis), que dão para 30 mil alu-
nos. Temos hoje na rede aproxi-
madamente 25 mil matriculados. 
Ainda faltam 5 mil. Em Cajupi-
ranga, por exemplo, temos duas 
unidades. Fizeram duas, mas, com 
uma só, resolvia o problema. As 

duas escolas têm capacidade para 
1.500, mas só têm 500 alunos. Por 
outro lado, áreas com necessidade 
não têm. O que estamos fazendo? 
Pegando o ônibus e levando alu-
nos para onde tem vaga.

AGORA RN – Quais investi-
mentos a Prefeitura tem feito 
na educação?

TAVEIRA – Temos que man-
ter o que está. Por isso, temos um 
cronograma de recuperação das es-
colas. Todas as escolas estão sendo 
recuperadas e climatizadas. O pro-
jeto é climatizar todas. Em Nova 
Esperança, estamos construindo 
um novo centro infantil para aten-
der a demanda do Minha Casa 
Minha Vida. Alunos do Engenho 
Novo andam quase 3 quilômetros 
para ir para a sala de aula.

AGORA RN – Em dezembro, 
foi instalada a Guarda Muni-
cipal, com efetivo inicial de 50 
agentes. Novos guardas serão 
chamados?

TAVEIRA – Vou chamar mais 
30 em breve. A estrutura está to-
da pronta, com quartel e quatro 
carros. Autorizei mais dois carros 
e dez motos. A Guarda Municipal 
fará patrulhamento junto com a 

Polícia Militar, guardando o patri-
mônio público e em interação com 
a central de videomonitoramento 
(Centro de Operações Integradas). 
A equipe está completa para dar 
mais segurança a Parnamirim.

AGORA RN – Que outros in-
vestimentos estão sendo feitos 
nessa área?

TAVEIRA – Na segurança, do 
que estava no plano de governo, 
faltava só a Guarda Municipal. 
Então temos Guarda, Esquadrão 
Águia e toda uma integração com 
o 190. Você liga e cai aqui. Dá 
muito mais agilidade às polícias 
em geral. O Centro de Operações 
Integradas está funcionando 24 
horas por dia. Reduzimos em mais 
de 26% a violência em Parnami-
rim. E ainda tem o banho de LED, 
que faz parte da segurança.

AGORA RN – As lâmpadas 
de LED representaram que 
economia para o Município 
até agora?

TAVEIRA – A Cosern nos en-
tregou um levantamento. É por 
rua. Teve rua em que chegou a 
76% (a economia). Estamos econo-
mizando para investir. Quando in-
vestirmos 100%, quem sabe a taxa 

de iluminação a gente não possa 
ser reduzida?

AGORA RN – Adversários 
do senhor apontam que a Pre-
feitura arrecadou recursos, 
mas não os investiu em obras. 
O senhor atribui essa crítica a 
quê?

TAVEIRA – Afirmaram que 
arrecadamos R$ 1,4 bilhão. Isso é 
o que estava no orçamento. Orça-
mento não é dinheiro, é previsão. A 
Prefeitura recebeu esse dinheiro? 
Não. Além do mais, um adminis-
trador não deve ser medido pela 
quantidade de obras. Se faz um 
monte de obras sem eficácia e efici-
ência, não funciona. Temos exem-
plo aqui. No cemitério, foi feita uma 
obra, mas preciso de R$ 10 milhões 
para tirar a água de lá. Eu prefiro 
manter funcionando o que foi feito. 
Na educação, temos 67 escolas. Por 
que vou fazer mais escolas se ainda 
cabem 5 mil alunos? Eu vou fazer 
outra para ficar ociosa?

AGORA RN – Um dos princi-
pais críticos da sua gestão tem 
sido o ex-prefeito Maurício Mar-
ques. Como o senhor vê um ex-a-
liado estar agora na oposição?

TAVEIRA – Quem estava co-
migo e agora está do outro lado 
me criticando, é porque teve duas 
coisas: ou me pediu algo irregu-
lar para eu fazer, e eu não fiz; ou 
quebrei alguns privilégios que se 
tinha. O outro lado você não vai 
ter. ‘Taveira comprou 10 compu-
tadores e levou 2 para os meninos 
dele’. Você não vai ver nunca. ‘Fez 
uma licitação para beneficiar fula-
no’. Você não vai ver nunca. Quan-
to à oposição, eu sempre digo que 
ela trabalha para mim de graça. 
Onde disser que está o problema, 
eu vou lá e mando fazer. Já dizia 
Nelson Rodrigues: toda unanimi-
dade é burra.

AGORA RN – O ex-prefei-
to entendeu a demissão da 
mulher dele da Secretaria de 
Tributação, no início de seu 
governo, como um gesto de 
traição.

TAVEIRA – Eu não vou entrar 
em detalhes, porque ele sabe que 
não teve isso. Mas pode ter sido 
o que eu disse. Privilégios foram 
cortados ou me pediram alguma 
coisa irregular e eu não fiz. O fu-
turo a Deus pertence.

AGORA RN – O senhor pre-
tende concorrer à reeleição?

TAVEIRA – Tenha nem dúvida.

AGORA RN – O senhor é 
presidente municipal do Re-
publicanos. Como o partido 

está se organizando para as 
eleições deste ano?

TAVEIRA – Para a eleição 
proporcional, temos Irani Guedes, 
que é o presidente da Câmara 
Municipal. Além disso, está indo 
para o partido mais um vereador, 
Gustavo Negócio. E deve ir mais 
outro também. Estamos formando 
a nominata. Até julho, temos como 
formar isso. A meta é eleger no 
mínimo dois vereadores. Isso está 
seguro e não tem para onde correr.

 AGORA RN – Como está 
sua relação com a governado-
ra Fátima Bezerra?

TAVEIRA – Assim que ela as-
sumiu, eu fui lá com minha equi-
pe de secretários. Eu fui cobrar o 
que o Estado deve ao Município. 
Não tenho problema com político 
nenhum, independentemente de 
partido. Assim que ela assumiu, 
eu fui com toda a equipe. Os secre-
tários do lado. Os dela e os meus. 
Mostramos o que Estado tem que 
fazer para Parnamirim. A conver-
sa foi muito boa e não tenho pro-
blema pessoal. Ideologia, cada um 
tem a sua, mas, na administração 
pública, tem que ser impessoal. 
Estamos sendo pagos por todos.

AGORA RN – O senhor está 
tendo dificuldades de relaciona-
mento com a bancada federal?

TAVEIRA – Nunca tive pro-
blemas com a bancada. Foram di-
zer que eu prometi 20 mil votos a 
não sei a quem (e que, pelo desem-
penho aquém, o prefeito estaria 
enfrentando dificuldades). Nunca 
prometi voto. O voto é secreto. 
Com relação à minha mulher, me 
arrependo até hoje. Antônio Jáco-
me (candidato a senador em 2018) 
me pediu que minha mulher (Al-
da Leda Taveira) fosse a segunda 
suplente. Me arrependo até hoje 
porque misturaram as coisas. Dis-
seram que a gente prometeu voto.

AGORA RN – A oposição 
aponta que o senhor traba-
lhou em 2018 para que Parna-
mirim perdesse representante 
na Assembleia Legislativa. Co-
mo o senhor responde a essas 
críticas?

TAVEIRA – Parnamirim teve 
vários candidatos. Agora, eu digo: 
o único deputado estadual que co-
locou (emendas) foi Agnelo Alves. 
O restante eu desafio: qual foi a 
emenda que se colocou em Parna-
mirim? Carlos Augusto Maia, por 
exemplo. É meu amigo, mas per-
gunto a ele: qual foi a emenda que 
colocou dentro de Parnamirim? 
Então, esse negócio que tem que 
ser filho da terra... Se tiver compe-
tência, a coisa anda.

Taveira: “Privilégios foram cortados”
Entrevista

O prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, assinou nesta ter-
ça-feira, 21, uma ordem de serviço que autoriza o início das 
obras de urbanização da Praia de Cotovelo. O investimento só 

nesta fase será de mais de R$ 770 mil e inclui acessos à praia com a 
pavimentação da Avenida Praia Grande e das ruas Engenheiro Car-
los Dumaresq e Estrela Dalva, além da construção de um calçadão. 
Nos próximos dias, será autorizada outra etapa da obra, desta vez 
em Pirangi do Norte. Na sequência, outros dois lotes serão contem-
plados.

Nesta entrevista ao Agora RN, concedida logo após a assinatura 
da ordem de serviço, Taveira fala sobre outras obras em execução no 
município, como o esgotamento sanitário e os serviços de drenagem 
e pavimentação. Ele também rebate críticas de opositores, listando 
investimentos realizados em pavimentação, educação e segurança 
pública, principalmente. O chefe do Executivo diz ter ganhado adver-
sários, como o ex-prefeito Maurício Marques, porque não teria aten-
dido a “pedidos irregulares” ou porque cortou privilégios. Confira:

O dinheiro estava lá. Não 
fizeram o saneamento porque 
não quiseram. Os R$ 184 
milhões estavam na conta e 
a obra estava licitada. Não 
foi feito porque, como é cano 
embaixo da terra, entenderam 
que não dava voto. Mas dava. 
Eu vou mostrar que dá voto e 
quem vai fazer o saneamento 
de Parnamirim sou eu”

Para Santa Tereza, já autorizei 
a compra de um terreno para 
fazer uma lagoa de captação, 
para acabar em definitivo 
com o problema (dos 
alagamentos)”

Na segurança, do que estava 
no plano de governo, faltava 
só a Guarda Municipal. Então 
temos Guarda, Esquadrão 
Águia e toda uma integração 
com o 190. O  Centro de 
Operações Integradas está 
funcionando 24 horas por dia. 
Reduzimos em mais de 26% 
a violência em Parnamirim. E 
ainda tem o banho de LED”

Até julho, temos como 
formar isso. A meta é eleger 
no mínimo dois vereadores 
(no Republicanos). Isso está 
seguro e não tem para onde 
correr”

Afirmaram que arrecadamos 
R$ 1,4 bilhão. Isso é o que 
estava no orçamento. 
Orçamento não é dinheiro, é 
previsão. A Prefeitura recebeu 
esse dinheiro? Não. Além 
do mais, um administrador 
não deve ser medido pela 
quantidade de obras. Se 
faz um monte de obras sem 
eficácia e eficiência, não 
funciona”

Quem estava comigo e 
agora está do outro lado me 
criticando, é porque teve 
duas coisas: ou me pediu 
algo irregular para eu fazer, 
e eu não fiz; ou quebrei 
alguns privilégios que se 
tinha. O outro lado você não 
vai ter. ‘Taveira comprou 10 
computadores e levou 2 para 
os meninos dele’. Você não 
vai ver nunca”

“

“

“

“

“ “
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cepção aumentou muito nos últi-
mos anos em que a crise econômica 
produziu estragos no mercado, ti-
rando muitos players tradicionais 
do jogo”, analisa Erick Guilherme.

SEGMENTOS
Para que entenda melhor o 

mecanismo de vendas no segmento 
dos novos e seminovos, ele expli-
ca que, a exemplo do que sempre 
aconteceu, o carro continua sen-
do uma conquista de vida para a 

maioria dos consumidores, cujo 
tíquete médio é de R$ 70 mil.

Há pelo menos quatro tipos de 
consumidores de carros: aqueles 
que compram por impulso quando 
tem dinheiro; o racional, que pensa 
muitas vezes antes de comprar; o 
emocional, que namora o produto e 
o funcional, que compra por neces-
sidade, caso das empresas.

Guilherme explica que, den-
tro esses, os maiores volumes de 
negócio acabam se concretizando 
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A confiança voltou ao mercado 
de carros novos e seminovos e já 
não era sem tempo. Desde o ano 
passado, depois de um jejum de 
quatro anos, concessionárias como 
a Via Costeira Volkswagen, segun-
da marca em volume de comercia-
lização no País, aumentou em 40% 
suas vendas.

As concessionárias no Rio Gran-
de do Norte registraram a venda de 
43.937 unidades em 2019, segundo 
a Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores (Fe-
nabrave). O número é 1,18% maior 
que o de 2018, com 43.426 veículos 
vendidos. O crescimento já é come-
morado pelo setor, pois representa 
uma retomada nos negócios, após 
três anos de retração. 

Na Via Costeira Volkswagen, 
a tendência positiva exigiu de seu 
gerente comercial, Erick Guilher-
me, em troca, atitudes compatíveis 
para o momento, como sair de sua 
antiga sala envidraçada no meza-
nino para ocupar uma pequena 
mesa estrategicamente localizada 
entre os vendedores e a poucos me-
tros dos carros em exposição.

Envergando o uniforme da em-
presa, com o símbolo da fabricante 
alemã no peito, Guilherme, aos 53 
anos, é o produto dos novos tempos, 

Erick Guilherme, gerente comercial da Via Costeira Volkswagen: foco no pós-venda

Mercado de revenda de veículos novos e 
seminovos segue em recuperação no RN
Concessionárias potiguares, a exemplo da Via Costeira Volkswagen, estão investindo mais em atendimento personalizado 
e no pós-venda para ampliar negócios e fidelizar clientes; RN comercializou mais de 43 mil veículos ao longo de 2019

Varejo

Reprodução

embora tenha 30 anos de mercado.
Depois de fazer cursos, e vendo 

a tendência de cada vez menos pes-
soas frequentando as lojas, o execu-
tivo adotou padrões até então hete-
rodoxos para o cargo que ocupa.

“Passei a trabalhar junto com a 
equipe, monitorando os resultados 
de vendas fora da loja e trabalhan-
do numa das almas desse negócio 
que é o pós-venda”, resume Gui-
lherme.

Há boas razões para isso. O ge-
rente comercial explica que, com a 
reação da economia, resultado de 
uma melhor e mais ampla oferta 
de crédito, a “confiança” inspira-
da pelas concessionárias em seus 
clientes e no público em geral pas-
sou a ser uma importante moeda 
de troca.

“Se já era no passado, essa per-

entre os chamados “funcionais”, 
principalmente pela necessidade 
de renovação de frotas.

“Temos uma política de aco-
lher muito bem quem fez a última 
compra conosco, abrindo a caixa de 
facilidades, como a troca com troco, 
sempre orientando o cliente a não 
comprometer mais de 12% de sua 
renda pessoas com as mensalida-
des”, lembra Guilherme.

Hoje, segundo ele, a proporção 
de seminovos para novos segue a 
proporção 60% para 40%, nessa 
ordem, por conta da economia, 
uma vez que um carro usado em 
excelente estado e opcionais pode 
custa em média 15% a menos em 
relação ao similar de fábrica do 
mesmo ano.

Outro fato que Guilherme per-
cebeu é que a implementação de 
um pós-venda eficiente fica muito 
interessante como política para os 
clientes da segunda unidade, ou 
seja, aquela pessoa que comprou e 
voltou.

Hoje, o perfil da clientela da  
Via Costeira Volkswagen é ampla, 
com ligeira predominância para 
a faixa etária dos 35 aos 55 anos, 
seguida da faixa entre 25 a 35 e 
terminando com clientes entre 55 
a 80 anos.

43.937
VENDAS

Número de veículos novos 
comercializados no Rio Grande do 
Norte em todo o ano de 2019
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Você vai revelar seu lado mais ambicioso 
no trabalho. Vai sonhar com o sucesso e 
não medirá esforços para se destacar no 
que faz. Ainda mais se perceber que pode 
conseguir um aumento ou uma promoção.

Fase produtiva para quem trabalha em 
casa ou com parentes. Pode até faturar 
uma grana extra. Se não é o seu caso, 
a dica é priorizar as tarefas que sabe 
fazer bem e explorar sua experiência ao 
máximo. 

A Lua desperta seu desejo de evoluir 
e você vai querer explorar novas 
possibilidades para sua carreira. 
Não perca a chance de iniciar um 
curso, aprender um novo idioma e se 
aperfeiçoar no que faz. 

Você vai sentir uma facilidade 
maior para conversar e expor as 
suas ideias. Bom momento para 
apresentar sugestões, fazer boas 
vendas e negociar melhorias no 
trabalho, por exemplo. 

Seu signo pode ficar mais emotivo hoje, por 
isso, procure controlar melhor suas emoções 
e reações. Encare as mudanças com 
otimismo e mostre que sabe se adaptar a 
qualquer situação. Agarre as oportunidades 
com fé e coragem! 

Há boas chances de aumentar seus 
ganhos com o trabalho, seja por trabalhar 
horas a mais, por produzir mais em 
menos tempo ou até ao conseguir um 
segundo emprego. 

Procure trabalhar em parceria com os colegas. 
Somar forças e agir em equipe fará tudo 
parecer mais fácil e todos sairão ganhando. 
Bom astral para iniciar uma sociedade com 
amigos. O romance está no ar e você poderá 
assumir um compromisso mais sério. 

Simpatia e diálogo ajudarão você a conseguir 
tudo que quiser hoje. Seja gentil com as pessoas, 
explore seu carisma e resolva tudo com uma boa 
conversa. Motive os outros com seu otimismo. 
Pode ter sorte em jogos: faça uma fezinha.

Você vai encarar seus compromissos e seu 
trabalho com muita responsabilidade. O 
desejo de crescer e brilhar será um ótimo 
incentivo para cumprir as tarefas e deixar o 
serviço em dia. Só evite se sobrecarregar de 
atividades. 

Seu trabalho vai fluir melhor se puder ficar 
mais quieta no seu canto, longe de barulho 
e agitação. Concentre-se nas tarefas mais 
importantes e lucrativas. É hora de observar 
mais e falar menos: confie na sua intuição. 

Seu entusiasmo vai contagiar a todos e 
pode deixar o ambiente de trabalho mais 
leve e descontraído. Estimule a troca de 
ideias e experiências com os colegas. 
Ideias criativas também serão bem-vindas: 
solte a imaginação. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias 
com os colegas pode deixar seu dia 
bem mais produtivo no trabalho. Você 
está cheia de ideias par ao futuro e 
pode achar bons aliados para colocá-
las em prática. 

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

Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário e Veiga armam a cena da morte de Wesley. Daniel 
mente, e Matias decide terminar seu casamento com Miranda. Álvaro descobre que Danilo é filho de 
Thelma. Durval insinua a Danilo que Thelma tem um problema. Miriam conta para Penha sobre a morte 
de Wesley. Betina desabafa com Marina. Magno diz a Lurdes que acredita que Wesley tenha sido 
assassinado por investigar seu caso. Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo para ser seu sócio. 
Érica fica magoa com os comentários de Raul sobre seu trabalho com Ryan. 

AMOR DE MÃE

Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem as pazes. Afonso pensa em Lola. Candoca chama 
Justina para ver o circo. Hilton ameaça Virgulino. Carlos e Alfredo fazem as pazes. Virgulino conta 
que não aceitou o suborno e Genu se irrita. Emília se enfurece ao ver que Adelaide levou Justina 
ao circo. Lola se arruma para a festa de Inês. Julinho inventa uma desculpa para adiar seu noivado 
com Lili. Durvalina repreende Alfredo por observar Carlos e Inês. Adelaide incentiva Justina a servir 
de ajudante para o mágico. Zeca tenta se tranquilizar para o seu número. 

ÉRAMOS SEIS

Nana consente que Batista leve Alberto para o Sambódromo. Ramon conta ao garçom da 
pousada seu plano para pedir Francisca em casamento. Vera deixa escapar para Eugênia 
que Vicente foi para um camping. Francisca aceita o pedido de casamento de Ramon. 
Batista se esforça para Alberto chegar a tempo ao desfile da Unidos do Bom Sucesso. 
Silvana rouba a fantasia de Paloma, que fica desolada. 

Marcelo encontra João e o leva de volta para casa. Pendleton, Luisa e Poliana vão até a 
exposição de arte promovida por Glória. Ruth e João se encontram e tem uma séria conversa 
para tentar resolver suas diferenças. Sérgio e Joana convidam Durval e Claudia para um jantar 
em sua casa. Waldisney vai jantar na casa de Branca e Nanci descobre uma mentira. Durante 
o jantar, Joana conta que Yasmin e Luigi querem namorar. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A atriz Regina Duarte se ma-
nifestou no Instagram sobre o 
convite feito pelo presidente Jair 
Bolsonaro para assumir a Secreta-
ria de Cultura. “Sei (e vocês sabem 
também) que posso ter que afastar, 
reduzir as postagem ... vou ter 
MUITO TRABALHO pela frente. 
Fiquem comigo, vou precisar saber 
que estão comigo. Grande, grato e 
amoroso abraço!”, escreveu a atriz.

Colega de Regina, Maitê Pro-
ença se manifestou na postagem. 
“Vc é uma trabalhadora das artes 
desde a adolescência. Conhece todo 
mundo. Tem admiradores de todas 
as ideologias pela competência com 
que sempre se entregou ao ofício. 

Pensa diferente da maioria de 
nossa classe, mas isso não a torna 
perversa. Você não é cínica, e mto 
menos nazista. Dentro do cenário 
sinistro que tivemos até agora, vc é 
o melhor dos mundos!! Torço por vc 
à frente da Cultura de nosso país. 
Vai com tudo querida!”.

Regina aceitou participar de 
uma fase de testes na Secretaria 
de Cultura de Jair Bolsonaro. 

Em comunicado enviado pela 
assessoria do Palácio do Planalto, 
o governo diz que a atriz estará em 
Brasília nesta quarta-feira, 22, pa-
ra ocupar o cargo que era de Rober-
to Alvim, demitido na sexta-feira 
passada.

O cantor Ozzy Osbourne reve-
lou que tem doença de Parkinson 
e falou sobre os diversos problemas 
de saúde que vem enfrentando 
desde 2019. “Eu tive uma queda 
feia e tive que fazer uma cirurgia 
no pescoço, o que prejudicou meus 
nervos”, explicou o cantor ao lado 
da mulher, Sharon Osbourne. 

O cantor disse que está toman-
do medicamentos para os nervos 
e para a doença, e que pretende 
ir à Suíça realizar um tratamento 
para melhorar sua imunidade. Em 
2019, Ozzy teve uma pneumonia, 
uma gripe e uma infecção nas 
mãos, além de realizar diversas ci-
rurgias na coluna e no pescoço.

O cantor também deu detalhes 
da queda em fevereiro de 2019: 
“quando eu tive a queda… estava 
escuro, eu fui no banheiro e caí Eu 
fiquei ali pensando ‘bom, olha o que 

você fez agora’. Sharon chamou 
uma ambulância e, desde então, 
tem sido ladeira abaixo”.

Ozzy também rebateu boatos 
que surgiram no começo deste ano 
de que ele estaria perto de morrer. 
“Estou bem distante do leito de 
morte. Eu estou bem melhor agora 
do que estava em fevereiro do ano 
passado. Eu estava em um estado 
chocante.”

Kelly, filha do cantor que já 
havia negado os boatos sobre o 
pai, também esteve na entrevista 
e falou sobre a condição dele. “Há 
alguns dias em que você aparece 
em casa e não há nada de errado 
com ele. E você pensa ‘que ótimo, 
vamos para uma turnê mês que 
vem, então’, e aí você volta no dia 
seguinte e nada aconteceu, mas ele 
não sente o braço e nem consegue 
levantar do sofá”, disse ela.

Regina Duarte afirma que terá 
“muito trabalho” em secretaria

Ozzy Osbourne revela que foi 
diagnosticado com Parkinson

Mudança

Música

Atriz vai assumir o cargo que era de Roberto Alvim, 
demitido pelo presidente Bolsonaro última sexta-feira

Regina Duarte estará em Brasília nesta quarta-feira, 22, para assumir novo cargo

Reprodução
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América e ABC irão fazer 
o primeiro “Clássico Rei” de 
2020, nesta quarta-feira, 22, 
às 20h, na Arena das Dunas, 
em Natal, com transmissão 
da Agora FM (97,9). O jogo 
é válido pela 6ª rodada da 
Copa Cidade do Natal, que 
é equivalente ao primeiro 
turno do Campeonato Poti-
guar. Além da história entre 
o maior clássico do Rio Gran-
de do Norte, os bastidores 

Hoje é dia de

América e ABC disputam o primeiro “Clássico Rei” de 2020. Para os alvirrubros, vale a confirmação da liderança
na primeira fase da Copa Cidade do Natal. Abecedistas querem garantir a classificação para a final deste 1º turno

Clássico-Rei

Polêmicas

As polêmicas do clássico começaram 
antes mesmo de a bola rolar. A disputa 
entre as duas equipes teve início na ma-
drugada do dia 18 de janeiro, com uma 
caça ao “Rato”. O volante do Potiguar 
de Mossoró, Rato, após bom jogo contra 
o ABC, foi anunciado no clube alvinegro 
como reforço, mas o América “atravessou” 
a negociação e acabou fechando com o vo-

lante, na manhã da sua apresentação.
Outra polêmica envolvendo os clubes 

foi com relação ao mando de campo. O pre-
sidente do América, Leonardo Bezerra, se 
irritou com relação à divisão das torcidas 
na Arena das Dunas. Segundo o manda-
tário publicou em suas redes sociais, foi 
sugerido que os dois jogos entre o alvir-
rubro e o ABC (primeiro e segundo turno) 

fossem divididos em 50% para cada torci-
da, mas que os dois jogos fossem na Arena 
das Dunas. Como a primeira sugestão não 
foi acatada, Leonardo sugeriu que os jogos 
fossem de torcida única. Situação também 
negada pelo dirigente alvinegro. Com isto, 
o mando vai ficar da forma tradicional nos 
jogos do Estadual: 90% para o mandante e 
10% para o visitante.

A situação polêmica mais recente en-
tre os dois clubes foi com relação a alguns 
jornalistas esportivos terem divulgado 
que o ABC poderia entrar em campo, para 
o clássico, com o time reserva, pois estaria 
mais focado no jogo da Copa do Nordeste, 
contra o Confiança (SE), no sábado, 25. O 
clube alvinegro não se manifestou oficial-
mente sobre a circunstância.

que rodeiam os clubes este 
ano estão sendo um atrativo 
maior para os torcedores.

Ao todo, já foram dis-
putados 382 jogos entre as 
duas equipes, desde 1918, no 
Estadual. Neste retrospecto, 
o ABC leva a maior vanta-
gem, com 139 vitórias e 531 
gols feitos. O América ven-
ceu 129 partidas e marcou 
466 vezes. Outros 114 jogos  
terminaram empatados. O 
maior artilheiro do confronto 
é Baíca, que atuou pelo alvir-
rubro, com 14 gols.

O “Clássico Rei” no ano 
de 2019 terminou igual nos 
números de vitórias e gols 
para os dois lados. Em cinco 
partidas, os dois venceram 
duas vezes e houve um em-
pate. Ambos balançaram as 
redes em seis oportunidades.

No quesito títulos estadu-
ais, o ABC dispara na frente. 
O alvinegro é maior campeão 
da história de um torneio, 
com 55 troféus. Está até no 
Guiness Book. Já o América 
tem 36, sendo o atual vence-
dor do campeonato.

O América chega para o clássico líder da 
competição, com 100% de aproveitamento, 
melhor ataque e defesa, tendo feito 19 gols e 
sofrido apenas dois. Atual campeão, o time 
comandado por Waguinho Dias já está classi-
ficado para a final do primeiro turno.

Este é o primeiro “Clássico Rei” de Wa-
guinho. Para o técnico, não há favoritismo no 
jogo, apesar das recentes boas exibições time 
no Estadual, devido à partida ser entre os dois 
clubes de maior tradição no RN.

“Clássico não tem favorito. É uma supera-
ção. Eu disse que, muitas vezes, uma equipe 
não vem jogando, mas, quando se torna em 
clássico, é uma superação de momento. Eu 
acredito que nossa equipe está bem, mas 
que ela não é favorita não. O ABC também é 
uma grande equipe, tem grandes jogadores e, 
quando se iguala num clássico, é o equilíbrio 
emocional que faz a vitória. Eu espero que nós 
estejamos equilibrados e bem”, explicou.

Dentro de campo, Dione (foto) tem sido o 
principal jogador do elenco americano. Fora 
da última partida, contra o Palmeira, após ter 
sido expulso no jogo contra o Globo por come-
morar junto com a torcida, o camisa 11 alvir-
rubro já contabiliza dois gols em quatro jogos.

Destaque do alvirrubro, o jogador chegou a 
jogar no alvinegro na temporada passada, on-
de fez nove jogos, mas não marcou nenhuma 
vez. O atleta chegou este ano no América, em 
negociação com o Operário Ferroviário-PR.

América

O ABC está dois pontos atrás do Amé-
rica no Estadual. Uma vitória garantiria a 
classificação para a final do Estadual, para 
mais um clássico, já que o América já está 
garantido na decisão. Com o retorno do téc-
nico Francisco Diá, após cumprir suspensão 
por ter sido expulso, o alvinegro tenta acabar 
com a série de vitórias do rival.

Pelo lado alvinegro, o destaque é Wally-
son (foto). O artilheiro do Campeonato Poti-
guar já marcou cinco vezes, metade dos gols 
feitos pelo ABC na competição. Na última 
vez em que o atacante esteve na artilharia do 
campeonato, o alvinegro sagrou-se campeão, 
em 2018, quando fez sete gols.

Após a vitória contra o Santa Cruz de Na-
tal, o atacante falou à reportagem do Agora 
RN que, para obter o resultado, o time pre-
cisa estar concentrado e ter coragem para 
atacar.

“Tenho as melhores expectativas. Acho 
que, no clássico, quem tiver mais concen-
trado e tiver mais coragem vai sair com o 
melhor resultado. Espero que o ABC saia 
melhor nesse confronto”, comentou.

Devido ao destaque nos últimos jogos, o 
atacante já chegou a receber propostas para 
deixar o alvinegro já neste início de tempo-
rada. Wallyson recebeu proposta para seguir 
para um clube do Oriente Médio, mas, após 
avaliar, resolveu permanecer no ABC e se-
guir na disputa do Campeonato Potiguar.

ABC

Diego Simonetti / América

Luciano Marcos / ABC
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Dione, de volta após suspensão, tem dois gols

Wallyson é artilheiro do Estadual, com cinco gols pelo ABC
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das Dunas. Como a primeira sugestão não 
foi acatada, Leonardo sugeriu que os jogos 
fossem de torcida única. Situação também 
negada pelo dirigente alvinegro. Com isto, 
o mando vai ficar da forma tradicional nos 
jogos do Estadual: 90% para o mandante e 
10% para o visitante.

A situação polêmica mais recente en-
tre os dois clubes foi com relação a alguns 
jornalistas esportivos terem divulgado 
que o ABC poderia entrar em campo, para 
o clássico, com o time reserva, pois estaria 
mais focado no jogo da Copa do Nordeste, 
contra o Confiança (SE), no sábado, 25. O 
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Estadual. Neste retrospecto, 
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gem, com 139 vitórias e 531 
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ceu 129 partidas e marcou 
466 vezes. Outros 114 jogos  
terminaram empatados. O 
maior artilheiro do confronto 
é Baíca, que atuou pelo alvir-
rubro, com 14 gols.

O “Clássico Rei” no ano 
de 2019 terminou igual nos 
números de vitórias e gols 
para os dois lados. Em cinco 
partidas, os dois venceram 
duas vezes e houve um em-
pate. Ambos balançaram as 
redes em seis oportunidades.
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da história de um torneio, 
com 55 troféus. Está até no 
Guiness Book. Já o América 
tem 36, sendo o atual vence-
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O América chega para o clássico líder da 
competição, com 100% de aproveitamento, 
melhor ataque e defesa, tendo feito 19 gols e 
sofrido apenas dois. Atual campeão, o time 
comandado por Waguinho Dias já está classi-
ficado para a final do primeiro turno.
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ção. Eu disse que, muitas vezes, uma equipe 
não vem jogando, mas, quando se torna em 
clássico, é uma superação de momento. Eu 
acredito que nossa equipe está bem, mas 
que ela não é favorita não. O ABC também é 
uma grande equipe, tem grandes jogadores e, 
quando se iguala num clássico, é o equilíbrio 
emocional que faz a vitória. Eu espero que nós 
estejamos equilibrados e bem”, explicou.

Dentro de campo, Dione (foto) tem sido o 
principal jogador do elenco americano. Fora 
da última partida, contra o Palmeira, após ter 
sido expulso no jogo contra o Globo por come-
morar junto com a torcida, o camisa 11 alvir-
rubro já contabiliza dois gols em quatro jogos.

Destaque do alvirrubro, o jogador chegou a 
jogar no alvinegro na temporada passada, on-
de fez nove jogos, mas não marcou nenhuma 
vez. O atleta chegou este ano no América, em 
negociação com o Operário Ferroviário-PR.
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O ABC está dois pontos atrás do Amé-
rica no Estadual. Uma vitória garantiria a 
classificação para a final do Estadual, para 
mais um clássico, já que o América já está 
garantido na decisão. Com o retorno do téc-
nico Francisco Diá, após cumprir suspensão 
por ter sido expulso, o alvinegro tenta acabar 
com a série de vitórias do rival.

Pelo lado alvinegro, o destaque é Wally-
son (foto). O artilheiro do Campeonato Poti-
guar já marcou cinco vezes, metade dos gols 
feitos pelo ABC na competição. Na última 
vez em que o atacante esteve na artilharia do 
campeonato, o alvinegro sagrou-se campeão, 
em 2018, quando fez sete gols.

Após a vitória contra o Santa Cruz de Na-
tal, o atacante falou à reportagem do Agora 
RN que, para obter o resultado, o time pre-
cisa estar concentrado e ter coragem para 
atacar.

“Tenho as melhores expectativas. Acho 
que, no clássico, quem tiver mais concen-
trado e tiver mais coragem vai sair com o 
melhor resultado. Espero que o ABC saia 
melhor nesse confronto”, comentou.

Devido ao destaque nos últimos jogos, o 
atacante já chegou a receber propostas para 
deixar o alvinegro já neste início de tempo-
rada. Wallyson recebeu proposta para seguir 
para um clube do Oriente Médio, mas, após 
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Diego Simonetti / América
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

G&J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, 12.570.393/0001-58, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMUR do município de 
Extremoz, Rio Grande do Norte a Licença de Instalação e Operação L.I.O., para o Loteamento 
Terra Bela, localizado na Fazenda Morada Nova, s/n, distrito, Núcleo são Miguel,  Município de 
Extremoz/RN.

Germano Jacome Patriota
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

J & F CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 33.472.072/0001-90, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação – LRO para uma Facção de peças do vestuário, localizada na 
Rua João XXIII, N° 40 Anexo A - Centro – Cruzeta/RN - CEP: 59.375-000.

Joaquim Jose de Medeiros 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Mival Mineração Vale do Rio Tijucas LTDA, CNPJ 83.471.722/0001-51, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Prévia nº 0090, com prazo de validade até 29 de agosto de 2021, em favor do 
empreendimento de Extração Mineral de Rocha granítica, localizada em sítio carnaubinha, s/n, 
Zona Rural, Parelhas/RN.

Hugo da Silva

LICENÇA AMBIENTAL

CLOVIS DE FREITAS BARRETO, CPF 033.730.534-04, torna público, conforme a resolu-
ção CONAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 20/12/2019, através do processo Nº 
20191065899, a Licença Ambiental de Operação do prédio denominado CENTRO COMERCIAL 
UNICENTER, de uso Comercial com área construída de 1.584,01m² em terreno de 1.708,50m²,-
situado na Av Prudente de Morais, esquina com a Rua Alberto Silva nº 2312 – Lagoa Seca - Natal 
RN, ficando estabelecido um prazo de cinco dias para qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL

VIDA EM CASA LTDA, CNPJ: 04.947.934/0001-96, torna público, conforme a resolução CONA-
MA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 06/11/2019, através do processo Nº 20190936725, 
a Licença Ambiental Simplificada de Instalação e Operação, para construção de um prédio de 
uso Comercial com área construída de 239,72m² em terreno de 300,00m², situado na Rua dos 
Potiguares nº 2312 – Lagoa Nova - Natal RN, ficando estabelecido um prazo de cinco dias para 
qualquer esclarecimento

Edital De Citação Prazo: 20 (vinte) dias O (A) Dr.(a). Elane Palmeira de Souza, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, em substituição legal, 
na forma da lei, etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
Execução De Título Extrajudicial (159), processo n° 0828091-14.2016.8.20.5001, proposta por Exequente: Inbrands S.A contra 
Executado: Walkyria Diniz Fonseca, sendo determinada a Citação de Walkyria Diniz Fonseca CNPJ: 40.795.293/0001-10, para que: 1) no 
prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 5.645,80 (Cinco Mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta 
centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para 
pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo 
legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios 
será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) 
meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de 
revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu Silvana Claudia Gadelha Jales Costa de Freitas, técnico 
judiciário, digitei e conferi. Natal, 22 de julho de 2019. K-22e23/01

A Justiça de Minas decretou a 
proibição das torcidas organizadas 
do Cruzeiro Máfia Azul e Pavilhão 
Independente de frequentarem 
os estádios do Brasil por um ano. 
A decisão foi a favor de uma reco-
mendação do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG). A pu-
nição começa na partida de estreia 
do clube no Campeonato Mineiro 
contra o Boa Esporte, nesta quar-
ta-feira, 22, às 21h30, no estádio do 
Mineirão, em Belo Horizonte.

A informação foi confirmada 
nesta terça-feira pelo Cruzeiro após 
ser comunicado pela Polícia Mili-
tar. O Ministério Público de Minas 
Gerais pediu o banimento das duas 
torcidas por 365 dias de todos os 
estádios do Brasil. Estão proibidas 
a utilização de vestimentas, faixas, 
bandeiras e instrumentos musicais 
dentro do estádio e/ou em um raio 
de 5 km do local do jogo.

Além disso, a Polícia Militar so-
licitou a todas as torcidas organiza-
das a apresentação de um cadastro 
de todos seus filiados. Como o envio 
não foi feito, o órgão estadual não 
permitirá a entrada de mastros, 
bandeiras, faixas e instrumentos 

de todas as torcidas no estádio do 
Mineirão no duelo entre Cruzeiro 
e Boa.

O Ministério Público mineiro 
já havia informado, no dia 17 de 
dezembro do ano passado, que iria 
fazer esta solicitação à Federação 
Mineira de Futebol depois da ope-
ração “Voz da Arquibancada”, que 
prendeu membros de torcidas or-
ganizadas do Cruzeiro.

Na última temporada, com a 
péssima campanha em campo que 
resultou no inédito rebaixamento à 
Série B do Campeonato Brasileiro, 
o Cruzeiro viu a rixa existente en-
tre as duas torcidas organizadas se 
acirrar. Em diversos jogos no está-
dio Mineirão integrantes da Máfia 
Azul e da Pavilhão Independente 
entraram em confronto causando 
pânico aos torcedores presentes.

Organizada do Cruzeiro ficou proibida de ir ao estádio após confusão no último jogo

Organizadas do Cruzeiro estão 
banidas dos estádios por um ano
Torcidas do clube mineiro foram punidas após os atos de vandalismo na 
última partida de 2019, quando cruzeirenses foram rebaixados para Série B

Justiça

Bruno Haddad / Cruzeiro

No fim de semana, o Barcelona 
promoveu a estreia do seu novo 
treinador, Quique Setién, na vitó-
ria sobre o Granada. Ele substitui 
Ernesto Valverde, demitido depois 
da queda na Supercopa da Espa-
nha. O enredo da troca de técnicos, 
conhecido no futebol brasileiro, 
repete-se também na Europa. Por 
lá, uma sequência de maus re-
sultados ou uma desclassificação 
agora significam o bilhete azul. Já 
foram 30 demissões na temporada, 
somando-se apenas as principais 
ligas (Itália, Espanha, França, Ale-
manha e Inglaterra).

A saída de Valverde é o episódio 
mais recente entre os grandes eu-
ropeus. Além do Barcelona, Bayern 
de Munique e Milan já mudaram 
de técnico neste início de ano. En-
tre os times médios, a lista inclui 
Arsenal, Valencia, Napoli, Ever-
ton, Lyon, Monaco e Tottenham. 
A Itália já soma nove demissões, 
seguida da Espanha e Inglaterra 
(seis), França (cinco) e Alemanha 

(quatro). Essa tendência já foi no-
tada em 2018, quando 23 técnicos 
tinham sido demitidos na Europa 
no mesmo período.

No caso do Barcelona, o trei-
nador nunca foi unanimidade em 
quase três anos à frente do gigante 
espanhol. Mas foi a primeira vez 
que o clube catalão trocou o coman-
do no meio da temporada desde 
2002/2003, quando o holandês 
Louis Van Gaal foi sacado do car-

go. A decisão de demitir Valverde 
veio após a derrota para o Atlético 
de Madrid na semifinal da Super-
copa da Espanha. Por outro lado, o 
Barcelona é o líder do Campeona-
to Espanhol ao lado Real Madrid, 
com 43 pontos e encara o Napoli 
pelas oitavas de final da Liga dos 
Campeões.

A exemplo do que acontece no 
Brasil, as quedas de desempenho 
ou eliminações precoces têm jus-
tificado as trocas de treinador. No 
ano passado, foram 22 demissões 
de treinadores apenas na Série A 
do Campeonato Brasileiro. A pres-
são da torcida, agora multiplicada 
pelo alcance das redes sociais, e as 
críticas da mídia especializada são 
fatores que alcançaram peso dois 
na balança da diretoria na hora de 
planejar o futuro.

Outra demissão repercutida foi 
do treinador Pochettino, do Totte-
nham, da Inglaterra. O clube fazia 
campanha irregular na Premier 
League 2019/2020.

Europa “imita” brasileiros e tem 30 
treinadores demitidos na temporada

Dança das cadeiras

Ernersto Valverde, ex-técnico do Barça

Getty Images
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Autores de Bom Sucesso são cobrados 
“insistentemente” por spin-off

Comunidades de fãs da nove-
la “Bom Sucesso”, grupos tam-
bém conhecidos como fandoms, 
têm cobrado insistentemente 
Rosane Svartman e Paulo Halm 
por um derivado da trama – o po-
pular spin-off. A coluna foi atrás 
dos autores para saber o que eles 
pensam sobre a questão, se a 
ideia serial viável.         

Rosane: “Uma telenovela 
precisa ter muitos personagens 
e núcleos/cenários para que a 
produção diária seja possível 
(mais frentes de gravação, atores 
diferentes etc). Acredito que uma série de “Bom 
Sucesso” deveria acompanhar menos núcleos e 
personagens, mas é possível, sim. Na telenovela 
“Totalmente Demais”, por exemplo, fizemos para 
a web um spin-off em 2016 do núcleo do Bairro de 
Fátima que chegou a ter milhões de visualizações”.

Paulo: “Muitos fandoms (comunidades de fãs 
de um produto em comum) nos pedem séries com 
seus casais preferidos. Principalmente, insistente-
mente até, aqueles que shippam o casal dos jovens 

Gabriela (Giovanna Coimbra) e 
Vicente (Gabriel Contente).

Uma série sobre as aventu-
ras e desventuras de Gabicente 
talvez tivesse seu público. Um 
casal adolescente, que envolve a 
paixão pelo esporte (basquete) e 
com elementos que remetem ao 
clássico Romeu e Julieta (famí-
lias adversárias, que se opõem ao 
relacionamento), de classes e ori-
gens diferentes, rico e pobre, de 
mundos diferentes (ele, morador 
de um bairro da elite, ela subur-
bana, ou da periferia).

Em suma, existem elementos necessários para 
gerar um produto derivado e autônomo, obvia-
mente destinado à internet ou ao VOD(vídeo sob 
demanda). 

Não creio que haja grade na TV aberta para 
um produto como esse. Se a Globoplay se interes-
sar, quem sabe?”. 

A Globo exibe nesta sexta-feira o último capítu-
lo de “Bom Sucesso”, produção com mais audiência 
que suas 13 antecessoras.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
nUm dos gêmeos Flávio 
e Gustavo, que vivem nos 
Estados Unidos, negocia 
para participar do “Made in 
Japão”, reality da Sabrina na 
Record...
nNo programa, os famosos 
ficarão confinados em 
uma casa, com tecnologia 
japonesa.  
nCaroline Nogueira tem 
apresentado o “Jornal da 
Noite”, nas férias de Sandro 
Barboza.
nFaltando poucos dias para 
a retomada de gravações, o 
SBT ainda tem dúvidas em 
relação ao elenco da segunda 
temporada de “As Aventuras 
de Poliana”.
nO bom trabalho na série 
“Dupla Identidade”, estrelada 
por Bruno Gagliasso, levou 
a Globo a convidar o diretor 
Mauro Mendonça Filho para 
“Mal Secreto”, nova produção 
da Globoplay...
nTrata-se de uma série de 
suspense, escrita por Bráulio 
Mantovani, ainda sem elenco 
definido...
nNa trama, o personagem 
Ernesto Zucatti é o mais 
renomado psiquiatra forense 
do Brasil e tem grande 
habilidade em desvendar 
os mais sombrios mistérios, 
mecanismos e perversões da 
mente humana...
nPorém, sua vida particular 
é um desastre.
nProdução do “Encontro” 
já sabe que, uma vez mais, 
perderá Fátima Bernardes 
para a cobertura do Carnaval 
do Rio.
nOs carros de reportagem da 
CNN Brasil já circulam por 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. 

Bate-Rebate
NO RÁDIO

Apresentadora do “Jornal da 
Cultura”, diariamente, às 21h, na 
TV Cultura, Karyn Bravo terá um 
programa sobre saúde na Cultura 
FM, diário, com uma hora de 
duração.

Ainda sem nome, vai estrear 
logo depois do Carnaval.

SEM BOLA
Depois de outros, o carioca 

entre eles, a bola do campeonato 
paulista começa a rolar 
nesta quarta-feira, mas sem 
transmissão na TV aberta.

A Globo entendeu que 
ainda não compensa fazer jogo 
nenhum e vai seguir com a 
sua programação normal.  Ou 
quase normal, valendo-se de um 
“Cinema Especial” depois da 
novela.

PRIMEIRA GRAVAÇÃO
Está marcada para esta 

quinta-feira a primeira gravação 
do “Em Nome da Justiça”, novo 
programa do Luiz Bacci na 
Record.

Estreia no dia 30. Serão 13 
episódios. É apresentado como um 
reality documental.

E MAIS
Sobre a participação de 

Moacyr Franco em “Segunda 
Chamada”, que estreia em 
abril na Globo, confirma-se a 
informação que o seu personagem 
terá a doença de Alzheimer. E não 
de Parkinson. 

JORNALISMO
A Record definiu Eduarda 

Miranda como apresentadora 
do seu telejornal nos Estados 
Unidos, “Américas no Ar”, que 
estreia dia 27, inicialmente com 
15 minutos de duração. Miranda 
tem passagens por SBT, Rede 
TV!, TV Azteca, Mundo Fox, entre 
outras.

EM RECUPERAÇÃO
Thiago Fragoso, um dos 

protagonistas de “Salve-se Quem 
Puder”, se acidentou segunda-
feira e rompeu ligamento do 
pé. O ator deverá ficará 15 dias 
afastado dos trabalhos na Globo. 
Mas nada que possa comprometer 
o expediente da novela.   

“O roteiro de gravação do 
ator foi adaptado esta semana 
sem perdas para a trama”, diz a 
emissora.

BOA FRENTE
Aliás, “Salve-se Quem Puder” 

vai estrear dia 27, próxima 
segunda-feira, com mais de 20 
capítulos gravados. Agora, na 
verdade, é até natural que a 
equipe diminua um pouco o ritmo 
de trabalho – para observar a 
resposta no ar.

TV Globo

TIME
O elenco de “A Praça é Nossa” 

não sofrerá alterações nesta 
temporada, além daquelas já 
anunciadas, como as saídas de 
Oscar Pardini, Eliana Marques, 
Otávio Mendes e José Miziara.

Dalila de Nóbrega, neta do 
apresentador, grávida de um 
menino, voltará ao programa 
depois da licença-maternidade.

LENTIDÃO
Desde a metade do ano 

passado, a Band tem aprovado o 
projeto do novo “Jornal da Noite”.

Só que até agora ainda não 
saiu do papel. E, do jeito que vai, 
não vai sair tão cedo.

NO RADAR
Na Globo, Michelle Barros é 

a mais cotada para dividir com 
Chico Pinheiro a cobertura do 
Carnaval  em São Paulo, no lugar 
de Monalisa Perrone, hoje na 
CNN Brasil.

A assessoria da emissora, 
consultada na última segunda-
feira sobre essa mudança, ainda 

VOLTA ÀS AULAS 
As gravações da série 
“Segunda Chamada” 
foram retomadas no fim de 
semana, em São Paulo.
No detalhe, a diretora 
artística Joana Jabace e os 
atores Paulo Gorgulho, o 
diretor Jaci, e Debora Bloch, 
a professora Lúcia, nos 
bastidores do primeiro dia de 
gravação.

Sergio Zalis / TV Globo

C’EST FINI
O site do Sexy Hot, maior 

canal adulto do País, fechou 2019 
comemorando a conquista de 

2,2 milhões de novos usuários. 
Além disso, o site contabilizou 4,2 
milhões de visitas e 7,6 milhões 
totais de plays em vídeos, séries 
e cenas de produções nacionais e 

internacionais.
Os dados revelam que 53% 

dos assinantes são jovens com 
menos de 35 anos, sendo 66% do 

sexo masculino e 34% do sexo 
feminino e que 78%  assistem aos 

vídeos pelo celular.
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!
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#DOARFAZBEM
#DOARFAZBEM

Ajude o

Varela
Ajude o

Varela


