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Concurso da Polícia Civil sairá 
ainda este ano, afirma Fátima

Segurança pública 02

Segundo a governadora do RN, previsão é que o edital seja lançado no mês de abril, com curso de formação a ser
iniciado em agosto. Objetivo é que, no início de janeiro de 2021, os candidatos já estejam aptos para as nomeações

Município vai cobrar 
pagamento de multa de 10% 
sobre o valor do contrato (R$ 
209 mil), por descumprimento, 
mais uma indenização por 
danos morais coletivos – de 
provavelmente duas vezes o 
valor do contrato. Nada foi 
adiantado para a empresa

Danos morais 03
Alex Régis / Prefeitura do Natal

Promotores não terão 
“cartilha” sobre lei do 
abuso de autoridade

Potigás começa a se 
preparar para novo 
momento do mercado

Emparn prevê
chuvas dentro do 
normal em janeiro

Setor produtivo 
lamenta quantidade 
de feriados em 2020

Prefeitura vai 
processar empresa 
que não forneceu 
balsa na queima de 
fogos em Ponta Negra

Presidente de associação diz 
que não teme que membros 
do MPRN infrinjam a lei

Empresa conseguiu renovar 
contratos de suprimento de 
gás natural com a Petrobras

Segundo meteorologista, 
chuvas devem se intensificar 
apenas a partir de fevereiro

Para o presidente da CDL 
Natal, feriadões atingem
em cheio comércio de rua

No RN 04 Passo seguinte 05

Tempo 06 Prejuízo 07

Estadual começa domingo; confira 
guia com tudo sobre os oito clubes

Potiguares estreiam hoje 
na Copa SP de Futebol Jr.

Fim de semana tem 
atrações no litoral sul

Atual campeão, América pega o Força e Luz em casa. Rodada tem ainda 
ABC x Globo, Palmeira x Assu e Potiguar de Mossoró e Santa Cruz de Natal

Principal competição de base do 
País, a Copinha será disputada 
por três potiguares: ABC, Visão 
Celeste e Palmeira

Em Pirangi, Limão com Mel toca 
em evento com entrada franca. 
Na Ilha Ecomax, tem Jorge e 
Mateus (foto), Xand Avião e 
Mano Walter. Simone e Simária 
(foto) animam “White Party”

Campeonato Potiguar 12 e 13 Copinha 14

Agenda 10

Venezuelano fica
mais perto do Galo
Técnico Rafael Dudamel 
anunciou que não vai mais 
treinar seleção venezuelana. 
Atlético MG deve ser destino

Mais um estrangeiro 15
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Caiu nesta quinta-feira, 2, 
a ficha da prefeitura do 
Natal para os prejuízos 

causados pela repentina alteração 
na tradicional queima de fogos em 
Ponta Negra, na virada do ano, que 
enfureceu os comerciantes e frustrou 
milhares de pessoas.

A empresa contratada para 
lançar os fogos de uma balsa “deu 
chabu”, expressão usada quando 
há falha em fogos de artifício, que 
não detonam nem acendem ou que 
estouram imprevistamente. No caso 
do show pirotécnico da passagem 
do ano, nem isso, porque a balsa 
em questão não estava onde deveria 
por falta de um reboque, alegou a 
empresa à prefeitura.

Há mais de 20 anos, uma 
conhecida multinacional submeteu 
milhares de empresas a uma 
auditoria mediante a qual validaria 
ou não a permanência delas como 
fornecedoras. Entraram na dança 

desde entregadores de água mineral 
a de copinhos plásticos. Um dos 
aspectos revisados nos contratos é 
se esse pessoal pagava em dia seus 
tributos e se tinham pendências 
trabalhistas.

O resultado foram milhares de 
empresas eliminadas dos quadros 
de fornecedores numa revisão 
de protocolos sem precedentes, 
que certamente trouxe muitos 
aborrecimentos, mas também 
deixou claro um grau de exigência 
que, perante o mercado, valorizou 

a marca para seus milhões de 
clientes.

“A mulher de César não 
basta ser honesta, tem de parecer 
honesta”, diz a história bastante 
conhecida de um episódio que 
remonta a 62 Antes de Cristo.

É como a prefeitura de Natal 
precisa parecer agora diante dos 
contribuintes lesados pela queima 
frustrada de fogos. Que ela fez 
o certo, mas foi traída por uma 
empresa que não cumpriu seu lado 
no acordo pelo qual receberia R$ 
209 mil.

São aguardadas as alegações 
em contrário.

Enquanto isso, fica a lição 
de que é preciso triar melhor 
vencedores de licitações e estabelecer 
as mesmas garantias que a tal 
multinacional, 20 anos atrás, usou 
para melhorar o nível de seus 
fornecedores e a própria imagem 
pública.

Deu chabu no Réveillon

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

PATROCÍNIO
O Sicoob, que já patrocina 

o Campeonato Brasileiro, vai 
patrocinar também o Campeonato 
Potiguar de 2020. O contrato será 
assinado hoje, às 10h, na sede da 
Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol (FNF).

JUIZ DE GARANTIAS I
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, deve propor um prazo 
maior para a entrada em vigor 
da figura do juiz de garantias. 
Ele estudaria, por exemplo, 
aumentar de um para seis meses 
o prazo para começar a vigorar a 
existência do juiz de garantias. 
Pela lei aprovada no ano passado, 
o prazo é de 30 dias e começaria no 
dia 23 janeiro.

JUIZ DE GARANTIAS II
Ex-partido do presidente Jair 

Bolsonaro, o PSL entrou com uma 
ação direta de inconstitucionalidade 
no Supremo Tribunal Federal 
questionando a figura do juiz das 
garantias. A medida consta do 
“pacote anticrime” e foi sancionada 
por Bolsonaro no fim de dezembro. 
O partido pede uma liminar para 
suspender os efeitos desse trecho 
da lei até o julgamento do mérito 
da ação.

Todas as resoluções que disciplinarão as eleições municipais 
de 2020 já foram aprovadas pelo plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral. Os textos regulamentam dispositivos da 

legislação e sinalizam a candidatos, partidos e cidadãos às con-
dutas permitidas e vedadas durante o processo eleitoral. Entre as 
novidades, está a possibilidade de citação e intimação das partes 
por meio de mensagens instantâneas (via SMS ou WhatsApp) e por 
e-mail. Outra norma trata do combate às fake news. Um artigo, 
por exemplo, exige que, ao publicar conteúdos em sua propaganda 
eleitoral, inclusive veiculados por terceiros, o candidato, o partido 
ou a coligação devem verificar a fidedignidade da informação.

Novas regras

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

ECONOMIA
A vereadora Professora Eleika 

Bezerra (PSL) anunciou nesta 
quinta-feira, 2, que economizou 
82,6% de sua verba de gabinete na 
Câmara de Natal. Mensalmente, são 
disponibilizados R$ 18 mil para cada 
vereador empregar em despesas do 
próprio gabinete como, por exemplo, a 
aquisição de material de expediente, 
o que totaliza R$ 216 mil disponíveis 
durante todo o ano. A vereadora 
gastou apenas R$ 37,7 mil.

NÃO ME PERTURBE
Passou a funcionar nesta quinta-

feira, 2, a plataforma que permite 
bloquear ligações telefônicas com 
ofertas de empréstimo consignado. O 
sistema “Não me perturbe” tem como 

objetivo impedir o assédio comercial 
de bancos financeiros com ofertas de 
operações de crédito consignado.

NOVO FILIADO
O vice-prefeito de Ceará-Mirim, 

Baiá de Jumária, assinou ontem a 
ficha de filiação ao MDB. A filiação foi 
abonada pelo presidente da legenda, 
deputado federal Walter Alves.

NOVA LINHA DE CRÉDITO
A Caixa deve lançar em março 

uma linha de crédito com juro 
prefixado, segundo afirmou o 
presidente do banco estatal, Pedro 
Guimarães, nesta quinta-feira, 2. 
“Você vai poder contratar crédito 
de 30 a 35 anos e saber quanto vai 
pagar neste período”, afirmou.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezer-
ra, anunciou que será realizado este ano um concurso para 
preenchimento de vagas na Polícia Civil. Os detalhes foram 
discutidos nesta quinta-feira, 2, em uma reunião entre a go-
vernadora; a secretária de Administração, Virgínia Ferreira; 
e a delegada-geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva.

“Após grande esforço da equipe do Governo, destravamos 
o concurso da Polícia Militar que há 14 anos não tinha no-
vas contratações. Agora, trazemos a notícia de que vamos 
realizar o concurso da Polícia Civil neste ano para que em 
2021 possamos dar início às contratações”, afirmou a gover-
nadora. Ela lembrou que o último concurso da Polícia Civil 
foi realizado em 2008 com contratações realizadas em 2010.

A previsão é que o edital seja lançado no mês de abril, 
com curso de formação a ser iniciado em agosto. “O objetivo 
é que, no início de janeiro de 2021, os candidatos já estejam 
aptos para as nomeações”, explicou a secretária de Adminis-
tração, Maria Virgínia Ferreira.

“Haverá uma atualização do número de vagas, pois o 
último dado constante no processo era do ano de 2015. Por 
isso estamos realizando um levantamento, para ampliar as 
vagas de reposição, conforme aposentadorias e falecimentos 
que ocorreram até 2019”, ressaltou a delegada-geral, Ana 
Cláudia Saraiva.

Ontem, foi realizada a aula inaugural do curso de for-
mação dos novos soldados da Polícia Militar. Ao todo, são 
1 mil profissionais. O último concurso havia sido em 2005.

Concurso da Polícia Civil 
sairá este ano, diz Fátima

Segurança

Previsão é que edital saia em abril, com 
curso de formação começando em agosto

REDAÇÃO: 84 3027-1690

ATENDIMENTO:     84 98117-5384

SOCIAIS:             AGORARN

CIRCULAÇÃO: GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

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

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

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

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente e Editor de Cidades Jalmir Oliveira 
Editor do Online Anderson Barbosa - Editor de Economia Marcelo Hollanda
Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa

Detalhes foram discutidos nesta quinta-feira, 2, em reunião na Governadoria

Elisa Elsie / Governo do RN

A balança comercial brasileira teve, em 2019, o menor 
superávit desde 2015. O saldo ficou positivo em US$ 46,7 
bilhões, 19,6% abaixo do registrado em 2018. Segundo 
o Ministério da Economia, o resultado é explicado pelas 
quedas no valor das exportações quanto das importações.

No caso das exportações, a redução foi puxada pelo me-
nor valor de vendas externas de produtos manufaturados. 
Automóveis, autopeças, veículos de carga e plataformas 
para extração de petróleo estão entre as maiores reduções, 
segundo a Secretaria de Comércio Exterior. O valor das ex-
portações de manufaturados foi de US$ 77,4 bilhões, US$ 
8,7 bilhões abaixo de 2018 e média diária menor em 11,1%.

Segundo a pasta, o aprofundamento da crise argenti-
na foi um dos fatores que prejudicaram as exportações de 
manufaturados.

Cai superávit em 2019
Menor desde 2015
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A Prefeitura do Natal anun-
ciou nesta quinta-feira, 2, que vai 
ingressar com uma ação na Justiça 
contra a empresa Nacional Norte 
e Sul Transportes Turísticos – que 
deveria ter posicionado uma balsa 
no mar da Praia de Ponta Negra, 
de onde seria lançado o show piro-
técnico do réveillon 2020 na zona 
Sul da cidade.

De acordo com a Fundação Ca-
pitania das Artes (Funcarte), que 
organizou os eventos da virada 
de ano em Natal, a empresa des-
cumpriu o contrato firmado com a 
Prefeitura e não posicionou a balsa 
– o que motivou a transferência do 
show pirotécnico para um terreno 
na Via Costeira, o que desagradou 
a algumas pessoas que foram a 
Ponta Negra assistir à queima de 
fogos, que é tradicional na praia.

De acordo com o presidente da 
Funcarte, Dácio Galvão, a ação 
será protocolada na Justiça logo 
depois que for deflagrado também 
um processo administrativo contra 
a empresa. Administrativamente, 
a empresa será declarada inidônea 
pelo prazo de cinco anos, o que a 
impossibilita de assinar contratos 
com a Prefeitura por igual período.

Na Justiça, o Município deverá 
cobrar o pagamento de uma multa 
de 10% sobre o valor do contrato, 
por descumprimento, mais uma in-
denização por danos morais coleti-

vos – de provavelmente duas vezes 
o valor do contrato. Com sede em 
Salvador (BA), a empresa Nacional 
Norte e Sul Transportes Turísticos 
foi contratada pela Prefeitura ao 
custo de R$ 209 mil para alugar 
uma balsa de onde seriam acendi-
dos os fogos do ano novo.

Segundo a Funcarte, a empre-
sa avisou apenas na segunda-feira, 
30, véspera do réveillon, que não 
teria condições de cumprir o con-
trato, por causa de um problema 
no transporte da balsa para Natal. 
A empresa informou à Prefeitura 
que, por causa de um problema 
com uma carreta, não foi possível 
trazer a balsa do Rio de Janeiro 
(RJ) a tempo.

Em entrevista ao programa A 
Hora é Agora, da rádio Agora FM 
(97,9), Dácio Galvão explicou que, 
com a desistência da empresa baia-
na, a Prefeitura buscou alternati-
vas para manter a queima de fogos 
em Ponta Negra.

Inicialmente, a Funcarte ten-
tou alugar outra balsa, por meio de 
um contrato emergencial, mas não 
encontrou nenhuma disponível. 
Depois, o Município tentou levar os 
fogos para o pé do Morro do Careca 
ou para a cobertura de um prédio 
na região, mas a transferência 
teria sido rejeitada pelo Corpo de 
Bombeiros e pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Urba-

nismo (Semurb), por causa do risco 
de os estilhaços dos fogos atingirem 
alguma região de mata.

O único local disponível, se-
gundo Dácio Galvão, foi um terre-
no na Via Costeira, entre os hotéis 
Ocean Palace e Serhs. De acordo 
com a Funcarte, a visibilidade 
dos fogos não ficou prejudicada, 
nem em Ponta Negra nem no alto 
da avenida Engenheiro Roberto 
Freire, onde se concentram bares 
e restaurantes, apesar de algumas 
críticas recebidas.

“É importante ressaltar que 
não houve nenhum prejuízo para 
a Prefeitura porque não houve 

nenhum adiantamento prévio”, co-
mentou Dácio.

A queima de fogos em si foi for-
necida por outra empresa: a Cam-
pina Comércio e Fogos de Artifício. 
Com sede em Campina Grande 
(PB), a empresa foi contratada 
pela Prefeitura ao custo de R$ 998 
mil para montar o show pirotécni-
co tanto em Ponta Negra como na 
Redinha, na zona Norte da cidade. 
Este contrato foi integralmente 
cumprido pela empresa, segundo 
a Funcarte.

Apesar do imprevisto com a 
queima de fogos em Ponta Negra, 
Dácio Galvão fez um balanço po-

População que foi à Praia de Ponta Negra acompanhou queima de fogos à distância

Prefeitura vai processar empresa que
não forneceu balsa para queima de fogos
De acordo com a Funcarte, que organizou os eventos da virada de ano, empresa descumpriu o contrato firmado com a 
Prefeitura e não posicionou a balsa no mar – o que motivou a transferência do show pirotécnico para terreno na Via Costeira

Em Ponta Negra

Alex Régis / Prefeitura do Natal

R$ 438 mil
NÚMEROS

é o valor que a Prefeitura vai 
cobrar, a título de multa por 
descumprimento e indenização

Não houve nenhum prejuízo 
porque não houve nenhum 
adiantamento prévio”

Dácio Galvão
presidente da Funcarte

“

sitivo das festividades do “Natal 
em Natal” e da virada do ano na 
capital potiguar. O presidente da 
Funcarte lembrou que, na virada 
de 2018 para 2019, a Prefeitura 
investiu R$ 5 milhões nos eventos 
e houve uma circulação de R$ 50 
milhões pela cidade, segundo pes-
quisa da Fecomércio.

“A minha expectativa é que, ago-
ra, essa circulação tenha sido maior. 
Estamos felizes porque vemos o su-
cesso (do evento) e a recepção pela 
população”, concluiu Dácio.

O Agora RN não localizou os 
responsáveis pela Nacional Norte e 
Sul Transportes Turísticos.

Governador do Maranhão, Flávio Dino

Vice-presidente do PT diz que Flávio 
Dino vai compor chapa petista em 2022

Governador do Maranhão

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal e vice-pre-
sidente nacional do PT, Paulo 
Teixeira (SP), disse nesta quin-
ta-feira, 2, em seu Twitter, que o 
governador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB) “estará na nossa 
chapa nas próximas eleições pre-
sidenciais”. O petista ainda citou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e o ex-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad como nomes do 
partido à Presidência.

O governador do Maranhão es-
tá sendo disputado politicamente 
com vistas às eleições presiden-
ciais de 2022. Na quarta-feira, 1º, 
o jornalista Ricardo Noblat publi-
cou em seu blog que o apresenta-
dor Luciano Huck, da “TV Globo”, 

tem conversado com Dino e teria 
lhe oferecido a vaga de vice-pre-
sidente em sua chapa. O texto de 
Noblat movimentou a rede social 
e gerou uma série de ataques ao 
apresentador, inclusive de depu-
tados ligados ao presidente Jair 
Bolsonaro, que já sinalizou que vai 
tentar a reeleição.

É neste contexto que o petista 
Paulo Teixeira tenta vincular Flá-
vio Dino à candidatura do partido 
em 2022. Até o momento, no en-
tanto, o governador maranhense 
não se pronunciou.

Em 2018, Flávio Dino foi ree-
leito governador do Maranhão em 
primeiro turno, após obter 59,29% 
dos votos.

Bolsonaro sinaliza que vai 
aprovar fundo de R$ 2 bilhões

Eleições 2020

O presidente Jair Bolsona-
ro sinalizou nesta quinta-feira, 
2, que deve sancionar o fundo 
de R$ 2 bilhões para custear 
campanhas eleitorais em 2020, 
para não cometer crime de res-
ponsabilidade.

Bolsonaro disse ainda que 
tem de “preparar a opinião 
pública” para não ser “massa-
crado” sobre a sua decisão. No 
final de dezembro, o presidente 
declarou que buscava uma “bre-
cha” para vetar o fundo proposto 
por ele mesmo ao Congresso.

“O fundo eleitoral é uma lei. 
O que o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) fez? Oficiou a receita 

no valor, o montante, de 2 bilhões 
de reais. Então veto ou sanção é 
uma obediência à lei. Se você for 
ler o artigo 85 da Constituição, 
se eu não respeitar a lei, eu estou 
em curso do crime de responsabi-
lidade”, disse o presidente nesta 
quinta, 2, em frente ao Palácio 
da Alvorada.

Questionado novamente se 
veta ou sanciona o fundo, Bol-
sonaro respondeu: “O que posso 
dizer é isso aí. A Conclusão ago-
ra é de vocês. É o seguinte, tem 
de preparar a opinião pública, 
né, caso contrário vocês me 
massacram, vocês arrebentam 
comigo”, disse.
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) não 
adotará protocolo de conduta, já 
implantado em unidades de outros 
estados, para orientar promotores 
a não virar alvos de denúncias ba-
seadas na nova lei de abuso de au-
toridade, que entra em vigor nesta 
sexta-feira, 3.

De acordo com o presidente da 
Associação do Ministério Público 
do Estado do RN (Ampern), Fer-
nando Vasconcelos, nenhum pro-
tocolo de orientação foi produzido. 
Para o promotor, isso se deve ao fa-
to de não se temer que os membros 
do MPRN infrinjam a lei.

“No MPRN, não foi editado 
nenhum enunciado, resolução ou 
protocolo que oriente quanto à Lei 
nº 13.869, conhecida como Lei de 
Abuso de Autoridade. Os membros 
do MPRN sempre agiram pautados 
na legalidade, e assim continuarão 
a agir”, contou.

Segundo Fernando Vasconce-
los, a lei ainda contém pontos ques-
tionáveis, que geram insegurança 
para quem atua com fiscalização 
e investigação, mas, para ele, isso 
não diminuirá os trabalhos efetua-
dos pelo órgão.

“A referida lei, que contém tipos 
abertos, com previsão de ilícitos 
sem a definição clara das condutas, 
pontos questionados no Supremo 
Tribunal Federal, e que trazem 
uma certa insegurança para todos 
que trabalham na fiscalização e 

Nova lei do abuso de autoridade começa a valer nesta sexta-feira, 3

MPRN não adotará protocolo
sobre lei do abuso de autoridade
Nenhum protocolo de orientação foi produzido. Para promotor, isso se 
deve ao fato de não se temer que os membros do MPRN infrinjam a lei

Entra em vigor hoje

José Aldenir / Agora RN

A referida lei, que contém 
tipos abertos, com previsão 
de ilícitos sem a definição 
clara das condutas, 
pontos questionados no 
Supremo Tribunal Federal, 
e que trazem uma certa 
insegurança para todos que 
trabalham na fiscalização e 
investigação, não arrefecerá 
a atuação dos membros do 
Ministério Público”

Fernando Vasconcelos
promotor de Justiça e presidente 
da Associação do MPRN

“ investigação, não arrefecerá, nem 
amedrontará a atuação dos mem-
bros do Ministério Público, que 
continuarão firmes no cumprimen-
to de suas atribuições constitucio-
nais”, afirmou.

No entanto, os Ministérios Pú-
blicos de São Paulo e do Ceará de-
cidiram criar os próprios manuais 
sobre a lei contra abuso de autori-
dade. 

Nos dois casos, os documentos 
trazem alertas sobre implicações 
da nova lei, que torna crime atos 
de abusos, com artigos prevendo 
punições de até quatro anos de pri-
são. Os promotores criaram docu-
mentos ao analisar ponto a ponto 
a legislação.

O QUE PRETENDE A LEI?
O texto, que entra em vigor 

nesta sexta-feira, 3, especifica 
condutas que devem ser 
consideradas abuso de autoridade 
e prevê punições. Boa parte 
das ações já é proibida, mas o 
objetivo é punir com mais rigor o 
responsável pelas violações (juízes, 
promotores ou policiais).

QUE CONDUTAS SÃO 
CONSIDERADAS ABUSO?

Decretar a condução 
coercitiva de testemunha ou 
investigado sem que antes a 
pessoa tenha sido intimada a 
comparecer em juízo; Invadir ou 
adentrar imóvel sem autorização 
de seu ocupante sem que haja 

determinação judicial e fora 
das condições já previstas em 
lei; Manter presos de ambos 
os sexos numa mesma cela 
ou deixar adolescente detido 
na mesma cela que adultos; 
Grampear, promover escuta 
ambiental ou quebrar segredo 
de Justiça sem autorização 
judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei; Divulgar 
gravação ou trecho sem relação 
com a prova que se pretenda 
produzir, expondo a intimidade 
ou ferindo a honra ou a imagem 
do investigado ou acusado; 
Mandar prender em manifesta 
desconformidade com a lei ou 
deixar de soltar ou substituir 
prisão preventiva por medida 
cautelar quando a lei permitir; 
Violar prerrogativas do advogado 
asseguradas em lei; Continuar 
interrogando suspeito que tenha 
decidido permanecer calado ou 

que tenha solicitado a assistência 
de um advogado.

QUE TIPOS DE PUNIÇÕES
SÃO PREVISTAS?

Medidas administrativas 
(perda ou afastamento do 
cargo), cíveis (indenização) 
e penais (penas restritivas 
de direitos). Quase todos os 
delitos previstos têm pena de 
detenção —ou seja, o regime 
inicial será aberto ou semiaberto. 
A exceção é para o artigo 10, 
que prevê dois a quatro anos 
de reclusão para quem realizar 
“interceptação de comunicações 
telefônicas, de informática ou 
telemática, promover escuta 
ambiental ou quebrar segredo 
da Justiça, sem autorização 
judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei”

SAIBA MAIS SOBRE A NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE

1

2

3
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O próprio governo não esconde 
que a ideia central do programa é a 
quebra do monopólio da Petrobras 
no mercado de gás natural. Até 
recentemente, a estatal manteve 
controle sobre os principais elos da 
cadeia de gás, como refino, trans-
porte, comercialização e distribui-
ção, matando qualquer concorrên-
cia nesses setores.

Atualmente, o Brasil tem o 
gás natural mais caro da América 
Latina, segundo a Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE). Enquanto 
aqui o produto é comercializado por 
quase US$ 14 por milhão de BTU, 
na Europa – onde muitos países 
dependem de gás importado – o 
preço é de US$ 7 a US$ 8.

Como pano de fundo para o no-
vo programa, o Cade e a Petrobras 
assinaram, em julho, um Termo 
de Compromisso de Cessação de 
Prática (TCC). No documento, a 
estatal se comprometeu a liberar a 
capacidade contratada e não utili-
zada em gasodutos de transporte, 
além do acesso de terceiros a todas 
as infraestruturas essenciais ao 
setor de gás natural. Estas são os 
gasodutos de escoamento, as uni-
dades de processamento de gás 
natural e os terminais de GNL. Em 
troca, o Cade encerraria processos 
de conduta anticoncorrencial que 
poderia mover contra a empresa.

Será necessário que a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) elabore 
arcabouço regulatório para per-
mitir a operação do setor de gás 
natural com múltiplos agentes nos 
diversos elos da cadeia.

Neste caso, a Petrobras se com-
prometeu a encerrar sua partici-
pação em 19 das 27 distribuidoras 
estaduais de gás natural.

No novo mercado, os governos 
estaduais deverão adotar medi-
das regulatórias que incluiriam a 
criação de agências reguladoras 
independentes (no RN já existe a 
Arsep), a regulamentação do con-
sumidor livre, do autoprodutor (a 
Potigás já eviou um projeto de lei o 
para a Assembleia), dentre outras 
providências.

 A Petrobras acaba de renovar 
os contratos de suprimento de gás 
natural com 12 distribuidoras es-
taduais de gás canalizado, entre 
elas a Potigás, do Rio Grande do 
Norte. Com isso, a estatal continu-
ará fornecendo o gás e a empresa 
potiguar cuidará da distribuição.

Nos últimos dias de 2019, a 
presidente da Potigás, Larissa 
Dantas Gentile, conseguiu con-
tornar as multas que a empresa 
potiguar de gás teria de pagar à 
Petrobras por quebra de contrato 
motivada pela queda no consumo.

A compra inferior à prevista 
foi causada pelo fechamento de 
empresas, especialmente a Cote-
minas, que não comunicou com 
antecedência que deixaria a lista 
de clientes de gás natural canali-
zado no Rio Grande do Norte.

“Superado esse problema, va-
mos voltar agora todas as aten-
ções para o novo mercado do gás, 
com a chega de outros players ao 
RN”, diz a engenheira e advogada, 
que ocupou a vice-presidência do 
Sindicato da Construção Civil até 
ser convidada pela governadora 
Fátima Bezerra para assumir o 
comando da Potigás.

No final do ano, Larissa esteve 
reunida no Rio, com o gerente de 
gás da Petrobras, Rodrigo Costa 
Lima e Silva, para conversar, en-
tre outros assuntos, sobre o anda-
mento do projeto federal do novo 
mercado de gás, programa coor-
denado pelo Ministério de Minas 
e Energia.

“Obtivemos dele o compromis-
so que este deverá ser um processo 
rápido e transparente, e estamos 
nos preparando para esse novo 
tempo de mercado aberto, dinâmi-
co e competitivo”, diz Larissa.

Presidente da Potigás, Larissa Gentile, durante evento no Ministério de Minas e Energia

Potigás começa a se preparar
para novo mercado de gás no País

Novo programa quer quebrar monopólio

Presidente da empresa conseguiu contornar as multas que a empresa 
potiguar de gás teria de pagar à Petrobras por quebra de contrato

Nova etapa

Potigás / Divulgação

URGÊNCIA NOVO MERCADO

Enquanto a abertura do 
mercado do gás planejada pela 
equipe do ministro Paulo Guedes 
não acontece, só a Petrobras tem 
condições de ofertar chamadas 
públicas para venda do gás 
natural em 2020 e 2021.

“A nossa expectativa é que, 
com a entrada de novos players 
e o consequente aumento 
da oferta de gás, os preços 
baixem na ponta, abrindo as 
portas desse consumo para 
um número crescente de 
consumidores”, diz Larissa.

Lembra que, já a partir de 
primeiro de janeiro de deste 
ano, a Potigás terá um preço 
menor de quase 10% sobre o 
metro cúbico de gás natural, 
sendo que 2,8% dessa queda já 
foi repassada ao consumidor no 
último trimestre de 2019.

O projeto Novo Mercado de 
Gás foi lançado em 23 de julho 
último para criar concorrência, 
atrair investimentos internos 
e externos e reduzir os preços 
para o consumidor final do 
mercado de gás natural.

Por conta desse 
planejamento, foi criado o 
Comitê de Monitoramento 
para a Abertura do Mercado 
de Gás Natural, composto 
por representantes dos 
Ministérios da Economia, de 
Minas e Energia e do Gabinete 
Civil da Presidência, além de 
membros da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
e da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE).
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Para além das vitórias na economia, com a 
retomada do crescimento e dos empregos, 
o primeiro ano de governo Bolsonaro 

também registrou avanços importantes no campo 
institucional. “Veja que foi nesse governo que se 
aprovaram duas importantes lei para o Estado de 
Direito: a lei contra o abuso de autoridade e a 
chamada Lei Anticrime”, destaca o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Gilmar diz que o juiz de garantia “alterou a 
lei de delação e densificou as condições para a 

prisão preventiva, dentre outras modificações”.
O ministro também aponta como outro 

grande avanço institucional a escolha para o 
titular da Procuradoria Geral da República (PGR).

“Foi Bolsonaro que rompeu com a lista tríplice 
da PGR”, ressalta Gilmar Mendes, “que produziu 
excrescências como Rodrigo Janot”.

Enquanto a mídia desviava atenção 
destacando tweets ou gozações de Bolsonaro, o 
governo aprovava quase tudo; no Congresso ou 
fora dele.

Gilmar destaca avanços no campo do Direito

PODER SEM PUDOR

TROCA JUSTA
Pedro Simon fazia campanha para o 

Senado, em 1978, em ritmo intenso. Seu 
suplente, Alcides Saldanha, pouco afeito 
àquela agitação, procurou a primeira 
poltrona confortável, numa cidade que 
visitavam e, exausto, desabou. Um 
gaúcho de bombachas e faca na bota não 
gostou: “Sai daí, rapaz! Vamos para a 
rua! O que tu queres?”. Com olheiras e 
profundo cansaço, Saldanha entregou os 
pontos: “Queria a suplência do Senado, 
mas troco tudo por um banho e cama”.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ANO NOVO, 
EXPLORAÇÃO VELHA

Segundo o Impostômetro 
da Associação Comercial da 
São Paulo, o brasileiro pagou 
mais de R$ 26 bilhões em 
impostos apenas nos dois 
primeiros dias de 2020. Até o 
fim do mês terão sido R$ 268,8 
bilhões.

ACORDO EUA-CHINA
Especialistas em comércio 

exterior comemoram a pri-
meira etapa do acordo entre a 
China e EUA, mas garantem 
que é “peixe pequeno” e ainda 
há muitos pontos a serem 
resolvidos na disputa entre os 
países.

FALTOU UM DETALHE
Analistas pintam cenário 

de caos sobre resultado da 
balança comercial em 2019, 
superávit de US$46,7 bilhões, 
o menor desde 2015. Omitem 

“Aqui no Brasil é difícil 
entender o silêncio de 
Emmanuel Macron”

Ministro Onyx Lorenzoni
sobre o silêncio do presidente 
francês em relação às queimadas 
na Austrália, após tanto criticar os 
incêndios na Amazônia

“

Divulgação

que o saldo supera a soma dos 
quatro anos do primeiro governo 
Dilma.

CALENDÁRIO JÁ É ELEITORAL
O senador Fernando Bezerra 

(MDB-PE) disse que até o final de 
junho o Congresso vai “aprovar 

matérias prioritárias para o 
governo” como as três PECs do 
Plano Mais Brasil, já que as 
convenções partidárias que vão 
definir as eleições municipais 
só começam em meados de 
julho.

TAXA DE MORTALIDADE
A taxa de mortalidade 

infantil no Brasil (o número de 
óbitos de menores de um ano, 
por mil nascidos vivos) caiu 
44,2% entre 2010 e 2019. Era 
17,22 em 2010 e fechou o ano 
de 2019 em 11,94, a menor da 
História.

COMPARAÇÃO
O Papa João Paulo II 

perdoou Mehmet Ali Ağca, o 
homem que tentou assassina-
-lo a tiros. J.Paulo até interveio 
junto a autoridades italianas 
para que Ağca fosse solto. Já 
Francisco deu tapas após um 
puxão.

Bolsa Família pagou R$ 250 bilhões na década
O Bolsa Família distribuiu mais R$ 250 

bilhões para famílias pobres brasileiras entre 
2010 e 2019, com objetivo de garantir renda 
mínima e proporcionar chances de busca 
por uma vida melhor, longe da miséria. O 
total de beneficiários variou ao longo dos 

anos, mas a recuperação econômica dos 
últimos três anos acelerou os desligamentos 
voluntários do programa e fez diminuir o 
total de famílias beneficiadas, que caiu de 
13,8 milhões em 2017 para 13,1 milhões de 
famílias, em 2019.

TRANSFERÊNCIA DE RENDA MAIOR
O número de famílias beneficiadas diminuiu, 

mas o valor recebido tem aumentado: foi de R$ 
33,6 bilhões em 2019, 10% mais que em 2018.

DEMOROU
Criado com a junção de auxílios entre 2001 

e 2003, apenas em 2019 o Bolsa Família passou a 
pagar a 13ª parcela no mês de dezembro.

PRECISA MELHORAR
Estudo do IPEA revela que o Bolsa Família 

ajudou, mas 64% dos beneficiários do programa 
continuam vivendo na extrema pobreza.

Apesar das fortes chuvas que 
caíram em vários municípios do 
Rio Grande do Norte na virada de 
ano, o volume de chuvas deve ficar 
dentro da normalidade no mês de 
janeiro, segundo prevê a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Es-
tado (Emparn). De acordo com o 
órgão, as chuvas devem se intensi-
ficar apenas a partir de fevereiro, 
perdurando até maio.

Segundo Gilmar Bristot, mete-
orologista da Emparn, a condição 
que favorece as chuvas no mês que 
vem é o choque entre a umidade 
vinda da Amazônia e o calor do 
litoral nordestino. O fenômeno é 
chamado “Sistema Vórtice Ciclôni-
co de Altos Níveis (VCAN)”, que é 
uma área onde os ventos nos níveis 
mais altos da atmosfera giram no 
sentido horário, fazendo com que o 
ar seco desça para a superfície.

Segundo ele, é comum o VCAN 
influenciar o tempo sobre a região 
Nordeste. No Inverno, ele fica 
mais afastado da região, no Oce-
ano Atlântico, enquanto que, no 
Verão, ele se move em direção ao 
continente.

De acordo com Bristot, ainda 
não é possível prever a intensidade 
das chuvas nem quanto elas vão re-
presentar de volume para as bacias 
hidrográficas do Estado. “Tudo vai 
depender da configuração do vórti-
ce daqui para frente” afirma.

Outros fenômenos também 
são responsáveis pela formação de 
chuvas no Nordeste, como a Zona 
de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS) e a Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT). As ZCAS, 
neste Verão, são as responsáveis 
por chuvas mais intensas no esta-
do da Bahia, que se encontra em 
alerta amarelo.

Há ainda a chamada fase ne-
gativa do dipolo Atlântico, que é 
quando o Atlântico Sul fica mais 
quente em relação ao Atlântico 
Norte, na costa Norte do Brasil, e 

ocasiona chuvas mais intensas no 
Norte e Nordeste.

Já a Zona de Convergência 
Intertropical é um dos principais 
fenômenos meteorológicos que 
atuam no Verão da América do 
Sul e é também responsável pela 
maior parte da chuva da estação 
em grandes porções das regiões 
Norte e Nordeste do Brasil.

RN INICIA 2020 COM REDUÇÃO NO 
NÚMERO DE RESERVATÓRIOS EM 
SITUAÇÃO DE ALERTA

O Rio Grande do Norte iniciou 
2020 com redução no número de 
açudes e barragens que estão com 
volume abaixo de 30% do total, 
considerada situação de alerta, 
segundo a Agência Nacional das 
Águas. Das 54 unidades de arma-
zenamento de água do Estado, 26 
delas estão nesta situação, contra 
os 36 registros em janeiro de 2019.

Com relação aos reservatórios 
abaixo dos 30% de volume, em 2 
de janeiro de 2020, o Rio Grande 
do Norte tem 10 reservatórios 
completamente secos e outros 13 
estão sem informação. Em 2019, 
no mesmo período, também eram 
10 as barragens e açudes comple-
tamente secos.

Atualmente, o volume total 
das outras 27 unidades hídricas é 
de 1,03 bilhão de metros cúbicos. 
A capacidade máxima de armaze-
nagem é de 4,4 bilhões de metros 
cúbicos.

Neste ano, de acordo com os 
números da agência, houve au-
mento nos volumes registrados 
pelos principais reservatórios po-
tiguares. A barragem Engenhei-
ro Armando Ribeiro Gonçalves, 
maior unidade do Estado, aumen-
tou 90 milhões de metros cúbicos 
(m³) ao longo um ano. Atualmente, 
a estrutura se encontra com 548 
milhões de m³, o que significa 23% 
da capacidade total, que é de 2,3 
bilhões de metros cúbicos.

Janeiro terá chuvas dentro da 
normalidade, aponta Emparn

Previsão

Meteorologista explica que chuvas só devem 
aumentar de intensidade a partir de fevereiro

Em Parelhas, na região Seridó do Rio Grande do Norte, virada do ano foi chuvosa

Instagram / Reprodução



SEXTA-FEIRA, 03.01.2020 Cidades 7

 Os feriados prolongados podem 
ser bons para muita gente, mas é 
péssimo para a economia, espe-
cialmente o comércio e a indústria, 
que continuam pagando água, luz 
e funcionários nesses dias, sem fa-
turar ou produzir.

A Federação do Comércio de 
São Paulo estima que, em 2020, 
com os feriados prolongados, o va-
rejo e as indústria deixarão de fa-
turar R$ 11,8 bilhões – o que terá 
reflexos sobre a criação de postos 
de trabalho.

Para o atual presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Na-
tal, José Lucena, os feriados pro-
longados têm um lado ainda mais 
perverso ao atingir especialmente 
o comércio de rua, que teoricamen-
te precisa mais de faturamento.

“Os shoppings ainda têm as 
praças de alimentação, que se be-
neficiam desses dias, mas o resto 
do comércio, não”, argumenta.

Para o ex-presidente da Câma-
ra de Diretores Lojistas de Natal 
Augusto Vaz, essa é uma situação 
insustentável para um país que 
projete crescer.

“Nos últimos anos, uma das 
nossas lutas tem buscado evitar, 
no âmbito da Câmara Municipal, 
a criação de novos feriados e, pelo 
menos por enquanto, os vereado-

res têm sido sensíveis a essa pro-
posta”, diz.

Para o presidente da Federação 
da Agricultura do RN, José Vieira, 
feriados prolongados não são bons 
na capital e no interior. “O que di-
zer das cidadezinhas do interior, 
que precisariam ainda mais do 
faturamento normal, mas são pri-
vadas dele?”. E acrescenta:

“Por mim, tirando um ou outro 
mais importante, o resto desses fe-
riados deveria ser simbólico e cons-
tar apenas no papel, sem qualquer 
efeito prático”, opina.

Para o empresário Caio Fer-
nandes, que há décadas atua no 
setor imobiliário de Natal, feriado 
prolongado ou qualquer feriado são 
sinônimo da mesma coisa: prejuízo.

“Não entra na minha cabeça que 
um país que precisa crescer como o 
nosso ainda tenha a quantidade de 
feriados que temos”, dispara.

Para o presidente da Federação 
do Comércio do RN, Marcelo Quei-
roz, as perdas com feriados são sig-
nificativas. “Não temos, ainda, um 
levantamento detalhado destas 
para o RN”, acrescenta.

Queiroz, no entanto, atenua os 
prejuízos, “sobretudo se conside-
rarmos que, dos sete feriados real-
mente prolongados do ano (excetu-
ando o Carnaval), seis são feriados 
nacionais. Com isso, espera-se um 
incremento no fluxo de turistas, 
impactando positivamente a mo-
vimentação de outros setores do 
comércio e dos serviços”, conclui.

OS FERIADOS
Este ano chegou com sete feria-

dos prolongados em Natal e, destes, 
seis são feriados nacionais. Apenas 
o feriado municipal de Santos Reis, 
em 6 de janeiro, permite estender 
o fim de semana, já que cai numa 
segunda-feira.

Os demais feriados locais, que 
são o Dia Estadual à Memória 
dos Protomártires de Uruaçu e 
Cunhaú, em 3 de outubro, e de 
Nossa senhora da Apresentação, 
21 de novembro, serão em dois sá-
bados.

Além desses feriados, 2020 terá 
quatro dias facultativos: segunda-
-feira e terça-feira de Carnaval, 
Quarta-feira de Cinzas e Corpus 
Cristh. Essas datas também po-
dem ser usadas para prolongar o 
fim de semana. Ao todo, doze fe-
riados irão compor o calendário de 
2020 na cidade.

Natal terá seis feriadões prolongados em 2020; empresários listam prejuízos

Feriados prolongados deveriam
ser banidos, dizem empresários
Para o presidente da CDL Natal, José Lucena, feriadões têm lado perverso ao atingir o segmento
de comércio de rua; varejo e indústria no País deixarão de faturar quase R$ 12 bilhões em 2020 

Produção

José Aldenir / Agora RN

Pagamento pode ser feito até o dia 8 

IPTU 2020 de Natal tem 16% de 
desconto se for pago até o dia 8 

Desconto

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Tributação 
de Natal (Semut) vai conceder 
desconto de 16% para quem 
efetuar o pagamento do Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2020 até o dia 8 de janei-
ro, quarta-feira da semana que 
vem. 

A redução no valor é válida 
desde que o contribuinte esteja 
em dia com o Fisco Municipal 
e enquadrado no programa do 
Bom Pagador, segundo o Decre-
to Nº 11.852, de 29/11/2019.

Para fazer o pagamento, é 
necessário emitir o DAM (Docu-
mento de Arrecadação Munici-
pal), por meio do Portal Directa 
ou do App Directa (disponível 
para Android e IOS). A guia de 

pagamento não será enviada pe-
los Correios.

Os carnês com a cota única 
(sem desconto) e com as parce-
las serão emitidos e enviados 
pelos correios apenas em janeiro 
de 2020. A Semut informou que 
o pagamento em aberto também 
pode ser parcelado.

“Esse desconto na cota única 
é uma forma de premiar o con-
tribuinte que está em dia com 
suas obrigações fiscais. Então, 
fazemos esse chamamento e 
tenho a certeza de que teremos 
uma boa adesão, já que 16% 
de decréscimo representa uma 
vantagem bem expressiva”, des-
taca o secretário municipal de 
Tributação, Ludenilson Lopes.

 CONFIRA A LISTA COMPLETA

Confraternização Universal: 
1º de janeiro (quarta-feira) – 
feriado nacional
Dia de Santos Reis: 6 de 
janeiro (segunda) – feriado 
municipal
Carnaval: 24 e 25 de fevereiro 
(segunda e terça) – ponto 
facultativo
Quarta-feira de cinzas: 26 
de fevereiro (quarta até 14h) – 
ponto facultativo
Paixão de Cristo: 10 de abril 
(sexta) – feriado nacional
Tiradentes: 21 de abril (terça) 
– feriado nacional
Dia Mundial do Trabalho: 
1º de maio (sexta) – feriado 
nacional
Corpus Christi: 11 de junho 
(quinta) – ponto facultativo
Independência: 7 de 
setembro (segunda) – feriado 
nacional
Dia Estadual à Memória dos 
Protomártires de Uruaçu 
e Cunhaú: 3 de outubro 
(sábado) – feriado estadual
Nossa Senhora Aparecida: 
12 de outubro (segunda) – 
feriado nacional
Finados: 2 de novembro 
(segunda) – feriado nacional
Proclamação da República: 
15 de novembro (domingo) – 
feriado nacional
Nossa senhora da 
Apresentação: 21 de 
novembro (sábado) – feriado 
municipal
Natal: 25 de dezembro 
(sexta) – feriado nacional

Feriado de ano novo foi menos 
violento nas rodovias do RN

PRF

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) registrou 19 aciden-
tes, 24 feridos e três mortes du-
rante os dias 28 de dezembro de 
2019 a 1º de janeiro de 2020 nas 
rodovias federais potiguares. O 
balanço divulgado pela PRF 
nesta quinta-feira, 2, é resulta-
do da Operação Ano Novo 2020. 

Em um comparativo com 
o ano passado, houve redução 
no número de acidentes e de 
feridos, quando registrados 21 
acidentes, 15 feridos. O registro 
de de mortes foi o mesmo: três.

A PRF fiscalizou 6221 ve-
ículos e 7026 pessoas, resul-
tando em 1272 autuações por 
diversas infrações de trânsito. 
2174 motoristas passaram pelo 

texto do etilômetro (também co-
nhecido como bafômetro), tendo 
49 pessoas autuadas por dirigir 
sob efeito de bebidas alcoólicas.

A Operação Ano Novo faz 
parte da Operação Rodovida 
2019/2020, iniciada no último 
dia 20 de dezembro. A Ope-
ração é uma ação do Governo 
Federal, integrada com estados 
e municípios nas rodovias fe-
derais de todo o Brasil, com o 
objetivo de reduzir a violência 
no trânsito.

Em todo o País, na Opera-
ção Ano Novo, foram registra-
das 70 mortes e um total de 863 
acidentes. No mesmo período 
do ano passado foram contabili-
zados 75 óbitos e 914 acidentes.
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LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 3/1/2020 A 5/1/2020OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 3/1/2020 A 8/1/2020OFERTAS DE DIAS06

OFERTAS VÁLIDAS DE 3/1/2020 A 8/1/2020OFERTAS DE DIAS060303 060303

TODAS AS
FERRAMENTAS
ELÉTRICAS

Sem cartão Makro:
R$ 1,29 unid.

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO
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25kg

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Cerveja Brahma 
Chopp
Lata c/ 350ml

Refrigerante 
laranja Sukita
Garrafa c/ 2 L

2,09
LATA

R$2,89
GARRAFA

R$ 4,45
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Detergente em 
pó Bem-Te-Vi
Unidade c/ 500g 2,19

UNID.

R$14,89
KG

R$

Filé de peito 
de frango 
congelado 
Seara 
Pacote c/ 1kg 11,49

PCT.

R$
Patinho bovino 
Peça, a partir de 28,89

KG

R$ 8,49
UNID.

R$Lasanha Seara
Diversos sabores, unidade 
c/ 600g

Suco pronto 
de goiaba 
Nossa Fruta
Unidade 
c/ 1,3kg 10,89

UNID.

R$ Batata pré-frita 
MaisBatata
Pacote c/ 2kg 16,39

PCT.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 3L

Água mineral 
com gás Indaiá
Garrafa c/ 500ml

7,69
GARRAFA

R$0,89
GARRAFA

R$37,90
PCT.

R$

Linguiça tipo 
calabresa 
defumada 
Sadia
Pacote 
c/ 2,5kg 39,90

GARRAFA

R$11,99
GARRAFA

R$

Whisky Escocês 
Black&White
Garrafa 1L

Suco de uva Aro
Garrafa 1,5L

Cerveja Bohemia
Lata c/ 350ml 1,99

LATA

R$

Cerveja Schin
Lata c/ 473ml

2,09
LATA

R$ 1,69
PCT.

R$ 2,49
PCT.

R$

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

Arroz 
parboilizado T1 
Namorado
Pacote c/ 1kg 56,90

PCT.

R$Farinha de 
trigo T1 
Predileta
Pacote c/ 25kg

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g 1,75

UNID.

R$
Chocolate Bis
Unidade c/ 126g 3,99

UNID.

R$

12,49
UNID.

R$ 18,89
UNID.

R$

14,89
UNID.

R$

13,69
PCT.

R$ 68,90
UNID.

R$

2,35
PCT.

R$

Açúcar 
demerara m&k
Pacote c/ 1kg

Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

Cobertura 
cremosa Aro
Unidade c/ 3,6kg

Flocos 
Ovomaltine
Chocolate, 
unidade c/ 750g

Margarina 
Delicata
Para cozinhar, 
unidade c/ 15kg

Brócolis 
congelado Aro
Pacote c/ 1kg

Pão de queijo 
Aurora
Pacote c/ 1kg

Pipoca para 
micro-ondas Yoki
Diversos sabores, 
pacote c/ 100g

Massa instantânea 
Vitarella
Diversos sabores, 
unidade c/ 85g

8,49
PCT.

R$

0,99
UNID.

R$

0,75
UNID.

R$

Molho de 
tomate Aro
Unidade c/ 340g

Café solúvel 
Maratá
Refi l c/ 50g

1,09
UNID.

R$1,99
UNID.

R$

1,79
UNID.

R$

Salgadinho Pippo’s
Diversos sabores, 
unidade c/ 75g

Fiambre Kitut
Unidade c/ 320g

4,15
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA 
INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.

Leite em pó 
Piracanjuba 
Unidade c/ 200g

Condicionador 
ceramidas Seda 
Unidade c/ 325ml

Papel higiênico folha 
simples Floral
Embalagem promocional, 
leve 8 e pague 7 rolos c/ 30m4,39

UNID.

R$

8,89
UNID.

R$

3,89
UNID.

R$

28,90 
UNID.

R$

22,90 
EMB.

R$ 72,90 
UNID.

R$

13,89
UNID.

R$Protetor diário Carefree
Sem perfume, embalagem 
promocional leve 80, 
pague 60 unidades

Esponja 
multiuso m&k 
Embalagem c/ 3 
unidades

Lava roupas Ariel 
Unidade c/ 3L 

Camiseta básica 
Aro
Branca, diversos 
tamanhos, 
embalagem c/ 2 
unidades

Ventilador de 
mesa V37 ou Nv 
15 6P Mondial
110 ou 220V 
tamanho:30 cm

1,05
UNID.

R$19,90
KIT

R$

Kit Pantene
Embalagem c/ 1 
Shampoo c/ 400ml e 1 
Condicionador c/ 175ml

15,89
RESMA

R$ 31,90
EMB.

R$ 119,90
UNID.

R$

Papel A4 Allmax 
Premium
Resma c/ 500 folhas

Caneta Bic 
Cristal
Azul, 
embalagem 
c/ 50 
unidades

Balde 10 em 1 HTH
Unidade c/ 5,5kg

179,90
UNID.

R$

Pneu Direction Touring
165/70 R13 83T ou 
175/70 R13 82T
165/70R13 79T

17,99
CADA 

PARCELA

R$

10x
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279,90
UNID.

R$

Pneu Direction 
Touring
175/70 R14 88T

27,99
CADA 

PARCELA

R$

10x

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

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

TODOS OS MÓVEIS

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO10%

COM
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c/ 500g
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1,09
UNID.
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EMB.
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13,89
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R$Protetor diário Carefree
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promocional leve 80, 
pague 60 unidades

Esponja 
multiuso m&k 
Embalagem c/ 3 
unidades

Lava roupas Ariel 
Unidade c/ 3L 

Camiseta básica 
Aro
Branca, diversos 
tamanhos, 
embalagem c/ 2 
unidades

Ventilador de 
mesa V37 ou Nv 
15 6P Mondial
110 ou 220V 
tamanho:30 cm

1,05
UNID.

R$19,90
KIT
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Kit Pantene
Embalagem c/ 1 
Shampoo c/ 400ml e 1 
Condicionador c/ 175ml

15,89
RESMA

R$ 31,90
EMB.

R$ 119,90
UNID.
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Papel A4 Allmax 
Premium
Resma c/ 500 folhas

Caneta Bic 
Cristal
Azul, 
embalagem 
c/ 50 
unidades

Balde 10 em 1 HTH
Unidade c/ 5,5kg

179,90
UNID.
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Pneu Direction Touring
165/70 R13 83T ou 
175/70 R13 82T
165/70R13 79T

17,99
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R$
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unitário de cada 
produto (varejo) 

TODOS OS MÓVEIS

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO10%

COM
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Guia do Campeonato 

Potiguar 2020
Estadual

ELENCO:
Goleiros: Caio, Artur, Wagner Cora-

din e Erivelton;
Zagueiros: Joécio, Richardson Ango-

lano, Vinicius Leandro e Vitor Salvador;
Laterais: Daniel, Pedro Costa, Ce-

dric, Marlon e Bruno;
Meio-campistas: Valderrama, Wen-

derson, Gaspar, Felipe Manoel, Vinicius 
Paulista, Jailson, Berguinho e Ronaldo;

Atacantes: Wallyson, Abner, Erivan, 
Nubio Flavio, Igor Goularte, Alisson e 
Jordan;

Técnico: Francisco Diá.

 PRINCIPAL NOME:
O destaque do time é Wallyson. Ído-

lo da torcida, o atacante de 31 anos é o 
principal nome do ABC nas disputas das 
principais competições no ano.

“A expectativa com relação ao ABC é 
sempre a melhor possível. ABC e Améri-
ca têm tradição no Campeonato Estadual 
e é obrigação dos dois sempre estarem na 
parte de cima na tabela. Aqui no ABC 
tem sido feito um trabalho com muita 
seriedade, dentro da realidade financeira 
do clube, mas também com bastante qua-
lidade. Esperamos que o ABC possa fazer 
um grande campeonato e obviamente 
chegar ao título”.

 Gustavo Cartaxo, diretor de futebol do ABC

“Nosso primeiro objetivo é o Esta-
dual. É ele que vai nos dar segurança 
e calendário para 2021, até porque, se 
não vencermos o Campeonato Poti-
guar, podemos não ter outras compe-
tições no próximo ano, limitando-se ao 
torneio local”.

Luciano Mancha, executivo de 
futebol do América

ELENCO:
Goleiros: Ewerton, Lucas Freiras, 

Lucas e Vitor Paiva;
Zagueiros:  Nilo, Allan, Adriano 

Alves, Alisson Brand e Geninho;
Laterais: Renan Luís, Arez, André 

Krobel e Michael;
Meio-campistas: Judson, Romari-

nho, Leandro Melo, Dione, César Sam-
paio, Beto, Rodrigo, Juninho, Gustavo, 
Leilson, Wilson e Daniel Costa;

Atacantes: Murici, Luiz Eduardo, 
Adílio, Felipe Pará, Wallace Pernam-
bucano e Tiago Orobó;

Técnico: Waguinho Dias.

 PRINCIPAL NOME:
No América, o volante Leandro Me-

lo é um dos grandes nomes do alvirru-
bro para a temporada. Remanescente 
do elenco da temporada 2019, o atleta 
é um dos jogadores mais regulares da 
equipe.

“Expectativa é muito boa. Os joga-
dores estão assimilando bem a filosofia 
de trabalho. Traçamos nosso objetivo 
inicial que é permanecer na série A. No 
decorrer do campeonato, iremos obser-
var até onde podemos chegar”

João Paulo, técnico do Força e Luz

ELENCO:
Goleiros: Ferreira, Arthur e Odair;
Zagueiros: Cosmo Alagoano, Ma-

noel, Paulo Junior e Edson Silva;
Laterais: Juninho, Rômulo e Fran-

cisco Júnior;
Meio-campistas: Pantera, Jean 

Conca, Sorato, Matheus Oliveira, Val, 
Gustavo, Erik, Chapinha, Diego Via-
na, Dhiego Lomba e Histone;

Atacantes: Danilo, Dedé Macaíba, 
Diego Silva, Allyson, Neto;

Técnico: João Paulo.

PRINCIPAL NOME:
O experiente volante Val, de 36 

anos, é o destaque do time elétrico. 
Com passagens por Flamengo-RJ e 
América, o clube aposta na experiência 
do jogador.

“Vamos fortalecer o time, com a base 
do clube. Vamos criar condições para que 
os talentos da região sejam descobertos e 
feitos na base do Assu”.

Pedro Cavalcante Albano, presidente do Assu

 ELENCO:
Goleiros: Agenor e Yuri;
Laterais: Renatinho Carioca, Wal-

ber, Marcilio, Vitinho, Gabriel e André;
Zagueiros: Weder Silva, Luan e Ál-

varo;
Meio-campistas: Lano, Xexéu, 

Tony, Rafael, Caio, Paulinho, Juninho 
Paraíba, Dieguinho, Eduardo, Luzinho, 
Jeferson e Garcia;

Atacantes: Manu, Hailtom Jr., Ra-
finha, Ronald, Bill, Juriti, Richardson e 
Marcelo;

Técnico: Jocian Bento.

 PRINCIPAL NOME:
O principal atleta da equipe de Assu é 

o lateral Renatinho Carioca, de 39 anos. 
Formado no Botafogo–RJ, Renatinho tem 
passagens por ABC, Baraúnas, Globo FC 
e Santa Cruz de Natal, no Rio Grande do 
Norte.

O Campeonato Potiguar 2020 começará 
neste domingo, 5. O América, atual campeão 
da competição, fará o jogo de abertura da 
competição às 15h. Já o ABC, vice, jogará às 
16h.  Os jogos estavam marcados inicialmente 
para 15h30, mas mudaram de horário nesta 
quinta-feira, 2.

Na Arena América, em Parnamirim, o 
time alvirrubro irá enfrentar o Força e Luz. 
Já o alvinegro encara o Globo, no Frasqueirão, 
em Natal. As duas partidas serão de portões 

fechados para a torcida. O Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD) puniu as duas equipes devido 
ao tumulto na final da competição em 2019.

 O Palmeira estreia na temporada 
também às 16h, contra o Assu, no Nazarenão, 
em Goianinha. E às 17h, Potiguar de Mossoró 
e Santa Cruz de Natal fecham a primeira 
rodada do Estadual, no Nogueirão.

RETOMADA DO FUTEBOL POTIGUAR EM 2020
O ano de 2019 não será lembrado com 

muita alegria pelo torcedor potiguar. Com 
as quedas de ABC e Globo e o fiasco do 
América na série D, na temporada 2020, 
todos os representantes do Rio Grande do 
Norte no Campeonato Brasileiro disputa-
rão a última divisão da competição nacio-
nal. Mesmo diante destas dificuldades, a 
Federação Norte-rio-grandense de Futebol 
(FNF) acredita em um momento de reden-
ção do futebol do Estado.

De acordo com o presidente da FNF, José 

Confira os elencos 
e expectativas de 
dirigentes dos oito 
clubes que irão disputar 
a primeira divisão
do Campeonato
Potiguar 2020
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Potiguar 2020
“A expectativa é muito alta. Alguns 

empresários locais fizeram investi-
mentos, trazendo jogadores. No nosso 
elenco, boa parte não é da região. Está 
claro que queremos ser campeões, coisa 
que todo mundo quer, mas o que esta-
mos fazendo é a caminho disto. Nossa 
estrutura atual não deixa a desejar”.

Edson Ferrari, diretor de 
marketing do Palmeira

 ELENCO:
Goleiros: Adalberto e Evandrizio;
Zagueiros: Vinicius Sangiorgi, Ru-

an Pablo, Alemão e Paulo Cardoso;
Laterais: Guilherme, Nego, Pupi-

la, Anderson, Araújo e Hugo;
Meio-campistas: Breno Costa, 

Lucas Silva, Jefferson Belo, Yago Jun-
no, Michel Schmöller, Nino, Luiz Hen-
rique, Manoel Chuva e Allan Patrick;

Atacantes: Fábio Faquinha, David 
Leonardo, André, Artur, Lenilson e 
Gabriel Maia;

Técnico: João Menezes, o “Barata”.

PRINCIPAL NOME:
Contratado para ser o xerife na 

temporada 2020, Michel Schmöller é 
o nome forte do Palmeira. Com passa-
gens pela Seleção Brasileira Sub-17, 
América, ABC e Figueirense (SC), o 
atleta é o destaque do clube.

“A expectativa é positiva. Estamos 
confiantes no trabalho que fazemos. 
Trouxemos um treinador que recente-
mente foi vitorioso no Rio de Janeiro, co-
mandando a equipe do Bonsucesso, que 
é o Luciano Quadros. Outros atletas que 
chegam se destacaram no Estadual aqui 
do RN em 2019, e temos também atletas 
mais jovens que vem das categorias de 
base do clube. Com essa a mescla, acre-
ditamos que o time fará uma boa compe-
tição”.

Benjamin Machado, presidente 
do Potiguar de Mossoró

ELENCO:
Goleiros: Wadson e Fabinho;
Laterais: Rossales, Jefão e Kedson;
Zagueiros: Alexandre, Klysmman, e 

Roberto Júnior;
Meio-campistas: Alisson, Léo Hen-

rique, Rato, Wallace, Vinicius, Hudson, 
Marielson, Denilson, Mikael, Marcelo 
Cabral, Pé e Luiz Henrique;

Atacantes: Danzinho e Palominha;
Técnico: Luciano Quadros.

PRINCIPAL NOME:
Luciano Quadros é o comandante da 

equipe para a temporada. Vencedor da 
Copa Rio 2019, quando treinava o Bon-
sucesso-RJ, o técnico é o principal nome 
do Potiguar.

“A expectativa é a melhor possível. Nós 
montamos um elenco bem mais enxuto 
que os anos anteriores, mas um grupo que 
preza pela qualidade. Junto com o traba-
lho que a comissão técnica vem fazendo, 
acredito que vamos entrar com uma equi-
pe bem competitiva. Então, nós estamos 
muito esperançosos, tanto no grupo como 
no trabalho desempenhado pelo técnico 
Léo Goiano. Espero que esse trabalho e 
esse esforço se traduzam em resultados ao 
longo da competição”.

Lupércio Segundo, presidente 
de honra do Santa Cruz

ELENCO:
Goleiros: Farley, Eugenio e Flávio;
Laterais: Jadson, Athyla, Washington 

e Ítalo;
Zagueiros: Biel, Nego, Giovani e João 

Paulo;
Volantes: Léo, Niel, Eberson e Bebeto;
Meias: Kaká e Antony;
Atacantes: João Victor, Antônio Jr, 

Sabão, Cleiton e Thyago;
Técnico: Léo Goiano.

PRINCIPAL NOME:
Léo Goiano solicitou à diretoria jogado-

res conhecidos por ele para o Santa Cruz, 
nesta temporada. O treinador, que já foi 
campeão amazonense, quando treinava o 
Nacional, é um nome forte para este ano.

“Como em qualquer trabalho em 
que você se entrega ao máximo, há uma 
grande expectativa. Estamos passando 
por um processo de mudança de filosofia 
do clube. Apostando no desenvolvimento 
dos atletas. Temos um elenco jovem, mas 
experiente quando falamos de rodagem. 
São atletas que já atuaram em estaduais 
e que vêm com o pensamento de querer 
mostrar serviço”.

Rafael Ramalho, diretor de 
futebol do Globo FC

ELENCO:
Goleiros: Pedro Paulo e Mizael;
Zagueiros: Marcelo, Gravatá. Ranie-

ri, Geoni e Gabriel Recife;
Laterais: Fernando, Leozinho, Léo 

Bruno e Felipinho;
Meio-campistas: Batata, Jamaica, 

Vitor, Koffi, Matheusinho, Aleff, Erick, 
Diego, Hitalo e Rogério;

Atacantes: Gedson, Gabriel, Neti-
nho, Paulinho Macaíba, Geraldo e Aly-
son;

Técnico: Renatinho Potiguar.

PRINCIPAL NOME:
O técnico Renatinho Potiguar assu-

miu o comando do Globo FC em 2019. 
Junto ao diretor de futebol, Rafael Ra-
malho, já iniciou uma reformulação em 
vários aspectos do clube.

Vanildo, a “força” do futebol potiguar retornará 
neste ano. Vanildo diz que a FNF traçou um 
planejamento para apoiar os clubes durante a 
temporada, visando uma “reerguida” dos times.

“Eu acredito que, nas dificuldades, vem a 
força. Nossa Federação trabalhou e se organi-
zou para apoiar os clubes. Acredito que seja o 
ano de redenção do nosso futebol”, explicou.

Segundo José Vanildo, devido ao fato de 
os clubes precisarem do Campeonato Potiguar 
para garantir-se em competições nacionais neste 

ano, a disputa 
será maior e mais 
competitiva.

“Tenho convicção 
que o campeonato de 2020 
terá uma disputa enorme. 
Caso o clube não suba para a 
série C, a oportunidade de disputar 
uma competição nacional será por meio 
do Estadual, o que o deixa mais acirrado”, 
concluiu.

Bola oficial do Campeonato Estadual 2020
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Estadual

ELENCO:
Goleiros: Caio, Artur, Wagner Cora-

din e Erivelton;
Zagueiros: Joécio, Richardson Ango-

lano, Vinicius Leandro e Vitor Salvador;
Laterais: Daniel, Pedro Costa, Ce-

dric, Marlon e Bruno;
Meio-campistas: Valderrama, Wen-

derson, Gaspar, Felipe Manoel, Vinicius 
Paulista, Jailson, Berguinho e Ronaldo;

Atacantes: Wallyson, Abner, Erivan, 
Nubio Flavio, Igor Goularte, Alisson e 
Jordan;

Técnico: Francisco Diá.

 PRINCIPAL NOME:
O destaque do time é Wallyson. Ído-

lo da torcida, o atacante de 31 anos é o 
principal nome do ABC nas disputas das 
principais competições no ano.

“A expectativa com relação ao ABC é 
sempre a melhor possível. ABC e Améri-
ca têm tradição no Campeonato Estadual 
e é obrigação dos dois sempre estarem na 
parte de cima na tabela. Aqui no ABC 
tem sido feito um trabalho com muita 
seriedade, dentro da realidade financeira 
do clube, mas também com bastante qua-
lidade. Esperamos que o ABC possa fazer 
um grande campeonato e obviamente 
chegar ao título”.

 Gustavo Cartaxo, diretor de futebol do ABC

“Nosso primeiro objetivo é o Esta-
dual. É ele que vai nos dar segurança 
e calendário para 2021, até porque, se 
não vencermos o Campeonato Poti-
guar, podemos não ter outras compe-
tições no próximo ano, limitando-se ao 
torneio local”.

Luciano Mancha, executivo de 
futebol do América

ELENCO:
Goleiros: Ewerton, Lucas Freiras, 

Lucas e Vitor Paiva;
Zagueiros:  Nilo, Allan, Adriano 

Alves, Alisson Brand e Geninho;
Laterais: Renan Luís, Arez, André 

Krobel e Michael;
Meio-campistas: Judson, Romari-

nho, Leandro Melo, Dione, César Sam-
paio, Beto, Rodrigo, Juninho, Gustavo, 
Leilson, Wilson e Daniel Costa;

Atacantes: Murici, Luiz Eduardo, 
Adílio, Felipe Pará, Wallace Pernam-
bucano e Tiago Orobó;

Técnico: Waguinho Dias.

 PRINCIPAL NOME:
No América, o volante Leandro Me-

lo é um dos grandes nomes do alvirru-
bro para a temporada. Remanescente 
do elenco da temporada 2019, o atleta 
é um dos jogadores mais regulares da 
equipe.

“Expectativa é muito boa. Os joga-
dores estão assimilando bem a filosofia 
de trabalho. Traçamos nosso objetivo 
inicial que é permanecer na série A. No 
decorrer do campeonato, iremos obser-
var até onde podemos chegar”

João Paulo, técnico do Força e Luz

ELENCO:
Goleiros: Ferreira, Arthur e Odair;
Zagueiros: Cosmo Alagoano, Ma-

noel, Paulo Junior e Edson Silva;
Laterais: Juninho, Rômulo e Fran-

cisco Júnior;
Meio-campistas: Pantera, Jean 

Conca, Sorato, Matheus Oliveira, Val, 
Gustavo, Erik, Chapinha, Diego Via-
na, Dhiego Lomba e Histone;

Atacantes: Danilo, Dedé Macaíba, 
Diego Silva, Allyson, Neto;

Técnico: João Paulo.

PRINCIPAL NOME:
O experiente volante Val, de 36 

anos, é o destaque do time elétrico. 
Com passagens por Flamengo-RJ e 
América, o clube aposta na experiência 
do jogador.

“Vamos fortalecer o time, com a base 
do clube. Vamos criar condições para que 
os talentos da região sejam descobertos e 
feitos na base do Assu”.

Pedro Cavalcante Albano, presidente do Assu

 ELENCO:
Goleiros: Agenor e Yuri;
Laterais: Renatinho Carioca, Wal-

ber, Marcilio, Vitinho, Gabriel e André;
Zagueiros: Weder Silva, Luan e Ál-

varo;
Meio-campistas: Lano, Xexéu, 

Tony, Rafael, Caio, Paulinho, Juninho 
Paraíba, Dieguinho, Eduardo, Luzinho, 
Jeferson e Garcia;

Atacantes: Manu, Hailtom Jr., Ra-
finha, Ronald, Bill, Juriti, Richardson e 
Marcelo;

Técnico: Jocian Bento.

 PRINCIPAL NOME:
O principal atleta da equipe de Assu é 

o lateral Renatinho Carioca, de 39 anos. 
Formado no Botafogo–RJ, Renatinho tem 
passagens por ABC, Baraúnas, Globo FC 
e Santa Cruz de Natal, no Rio Grande do 
Norte.

O Campeonato Potiguar 2020 começará 
neste domingo, 5. O América, atual campeão 
da competição, fará o jogo de abertura da 
competição às 15h. Já o ABC, vice, jogará às 
16h.  Os jogos estavam marcados inicialmente 
para 15h30, mas mudaram de horário nesta 
quinta-feira, 2.

Na Arena América, em Parnamirim, o 
time alvirrubro irá enfrentar o Força e Luz. 
Já o alvinegro encara o Globo, no Frasqueirão, 
em Natal. As duas partidas serão de portões 

fechados para a torcida. O Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD) puniu as duas equipes devido 
ao tumulto na final da competição em 2019.

 O Palmeira estreia na temporada 
também às 16h, contra o Assu, no Nazarenão, 
em Goianinha. E às 17h, Potiguar de Mossoró 
e Santa Cruz de Natal fecham a primeira 
rodada do Estadual, no Nogueirão.

RETOMADA DO FUTEBOL POTIGUAR EM 2020
O ano de 2019 não será lembrado com 

muita alegria pelo torcedor potiguar. Com 
as quedas de ABC e Globo e o fiasco do 
América na série D, na temporada 2020, 
todos os representantes do Rio Grande do 
Norte no Campeonato Brasileiro disputa-
rão a última divisão da competição nacio-
nal. Mesmo diante destas dificuldades, a 
Federação Norte-rio-grandense de Futebol 
(FNF) acredita em um momento de reden-
ção do futebol do Estado.

De acordo com o presidente da FNF, José 

Confira os elencos 
e expectativas de 
dirigentes dos oito 
clubes que irão disputar 
a primeira divisão
do Campeonato
Potiguar 2020
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Potiguar 2020
“A expectativa é muito alta. Alguns 

empresários locais fizeram investi-
mentos, trazendo jogadores. No nosso 
elenco, boa parte não é da região. Está 
claro que queremos ser campeões, coisa 
que todo mundo quer, mas o que esta-
mos fazendo é a caminho disto. Nossa 
estrutura atual não deixa a desejar”.

Edson Ferrari, diretor de 
marketing do Palmeira

 ELENCO:
Goleiros: Adalberto e Evandrizio;
Zagueiros: Vinicius Sangiorgi, Ru-

an Pablo, Alemão e Paulo Cardoso;
Laterais: Guilherme, Nego, Pupi-

la, Anderson, Araújo e Hugo;
Meio-campistas: Breno Costa, 

Lucas Silva, Jefferson Belo, Yago Jun-
no, Michel Schmöller, Nino, Luiz Hen-
rique, Manoel Chuva e Allan Patrick;

Atacantes: Fábio Faquinha, David 
Leonardo, André, Artur, Lenilson e 
Gabriel Maia;

Técnico: João Menezes, o “Barata”.

PRINCIPAL NOME:
Contratado para ser o xerife na 

temporada 2020, Michel Schmöller é 
o nome forte do Palmeira. Com passa-
gens pela Seleção Brasileira Sub-17, 
América, ABC e Figueirense (SC), o 
atleta é o destaque do clube.

“A expectativa é positiva. Estamos 
confiantes no trabalho que fazemos. 
Trouxemos um treinador que recente-
mente foi vitorioso no Rio de Janeiro, co-
mandando a equipe do Bonsucesso, que 
é o Luciano Quadros. Outros atletas que 
chegam se destacaram no Estadual aqui 
do RN em 2019, e temos também atletas 
mais jovens que vem das categorias de 
base do clube. Com essa a mescla, acre-
ditamos que o time fará uma boa compe-
tição”.

Benjamin Machado, presidente 
do Potiguar de Mossoró

ELENCO:
Goleiros: Wadson e Fabinho;
Laterais: Rossales, Jefão e Kedson;
Zagueiros: Alexandre, Klysmman, e 

Roberto Júnior;
Meio-campistas: Alisson, Léo Hen-

rique, Rato, Wallace, Vinicius, Hudson, 
Marielson, Denilson, Mikael, Marcelo 
Cabral, Pé e Luiz Henrique;

Atacantes: Danzinho e Palominha;
Técnico: Luciano Quadros.

PRINCIPAL NOME:
Luciano Quadros é o comandante da 

equipe para a temporada. Vencedor da 
Copa Rio 2019, quando treinava o Bon-
sucesso-RJ, o técnico é o principal nome 
do Potiguar.

“A expectativa é a melhor possível. Nós 
montamos um elenco bem mais enxuto 
que os anos anteriores, mas um grupo que 
preza pela qualidade. Junto com o traba-
lho que a comissão técnica vem fazendo, 
acredito que vamos entrar com uma equi-
pe bem competitiva. Então, nós estamos 
muito esperançosos, tanto no grupo como 
no trabalho desempenhado pelo técnico 
Léo Goiano. Espero que esse trabalho e 
esse esforço se traduzam em resultados ao 
longo da competição”.

Lupércio Segundo, presidente 
de honra do Santa Cruz

ELENCO:
Goleiros: Farley, Eugenio e Flávio;
Laterais: Jadson, Athyla, Washington 

e Ítalo;
Zagueiros: Biel, Nego, Giovani e João 

Paulo;
Volantes: Léo, Niel, Eberson e Bebeto;
Meias: Kaká e Antony;
Atacantes: João Victor, Antônio Jr, 

Sabão, Cleiton e Thyago;
Técnico: Léo Goiano.

PRINCIPAL NOME:
Léo Goiano solicitou à diretoria jogado-

res conhecidos por ele para o Santa Cruz, 
nesta temporada. O treinador, que já foi 
campeão amazonense, quando treinava o 
Nacional, é um nome forte para este ano.

“Como em qualquer trabalho em 
que você se entrega ao máximo, há uma 
grande expectativa. Estamos passando 
por um processo de mudança de filosofia 
do clube. Apostando no desenvolvimento 
dos atletas. Temos um elenco jovem, mas 
experiente quando falamos de rodagem. 
São atletas que já atuaram em estaduais 
e que vêm com o pensamento de querer 
mostrar serviço”.

Rafael Ramalho, diretor de 
futebol do Globo FC

ELENCO:
Goleiros: Pedro Paulo e Mizael;
Zagueiros: Marcelo, Gravatá. Ranie-

ri, Geoni e Gabriel Recife;
Laterais: Fernando, Leozinho, Léo 

Bruno e Felipinho;
Meio-campistas: Batata, Jamaica, 

Vitor, Koffi, Matheusinho, Aleff, Erick, 
Diego, Hitalo e Rogério;

Atacantes: Gedson, Gabriel, Neti-
nho, Paulinho Macaíba, Geraldo e Aly-
son;

Técnico: Renatinho Potiguar.

PRINCIPAL NOME:
O técnico Renatinho Potiguar assu-

miu o comando do Globo FC em 2019. 
Junto ao diretor de futebol, Rafael Ra-
malho, já iniciou uma reformulação em 
vários aspectos do clube.

Vanildo, a “força” do futebol potiguar retornará 
neste ano. Vanildo diz que a FNF traçou um 
planejamento para apoiar os clubes durante a 
temporada, visando uma “reerguida” dos times.

“Eu acredito que, nas dificuldades, vem a 
força. Nossa Federação trabalhou e se organi-
zou para apoiar os clubes. Acredito que seja o 
ano de redenção do nosso futebol”, explicou.

Segundo José Vanildo, devido ao fato de 
os clubes precisarem do Campeonato Potiguar 
para garantir-se em competições nacionais neste 

ano, a disputa 
será maior e mais 
competitiva.

“Tenho convicção 
que o campeonato de 2020 
terá uma disputa enorme. 
Caso o clube não suba para a 
série C, a oportunidade de disputar 
uma competição nacional será por meio 
do Estadual, o que o deixa mais acirrado”, 
concluiu.

Bola oficial do Campeonato Estadual 2020
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