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Flamengo acerta ida de 
Reinier para o Real Madrid
Jogador de 18 anos assinou contrato com o clube espanhol
até junho de 2026 e se apresentará após disputar Pré-Olímpico
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Auxiliar Romildo Freire, que 
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rodada, diz que  Clássico-Rei 
será decidido no detalhe
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Asensação de 
“desfalecimento”, “desmaio” 
ou “fraqueza”, conferida pelo 

dicionário à palavra “vertigem”, 
que a jovem cineasta Petra Costa 
usou em seu documentário para 
descrever a “perplexa” democracia 
brasileira com o impeachment da 
presidente Dilma Roussef, acaba de 
passar por um teste inesperado.

Tão inesperado quanto o Oscar 
que ela pode ganhar se os membros 
da Academia, horrorizados com 
as demonstrações públicas do 
presidente Bolsonaro em seus 
desatinos diários, assim decidirem 
no próximo dia 9 de fevereiro.

Vamos ao fato vertiginoso, se é 
que podemos chamá-lo assim.

O Instituto Nacional de 
Advocacia (Inad) acaba de 
protocolar junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) uma 
representação que pede punição 
disciplinar, e até a aposentadoria 
compulsória, do juiz Jerônimo 
Azambuja Franco Neto, da 18.ª 
Vara do Trabalho de São Paulo, 
que resumiu numa sentença 

o atual momento brasileiro 
como “merdocracia neoliberal 
neofascista” (sic).

O que tem a ver o documentário 
da mineira Petra Costa com o 
desabafo ideológico de esquerda de 
um magistrado?

Tudo, inclusive que o 
documentário dirigido e estrelado 
por ela, em diferentes idades da 
vida, pode estar certo na essência, 
mas profundamente equivocado 
na forma, se considerarmos a 
imensa parcialidade e ausência de 
jornalismo mais completo, digamos 

assim.
Todos têm diferenças nesta vida, 

exceto quando o trabalho começa. 
É quando nos despimos de nossas 
ideais particulares sobre o mundo e 
nos alinhamos a focos mais amplos 
na intenção de nos aproximar o 
máximo possível de uma visão mais 
verdadeira.

Foi o que Petra Costa não fez ao 
retratar com o velho maniqueísmo 
de sempre um lado que ela gosta 
e adota, a despeito de algumas 
“verdades” que diz.

Sim, talvez a democracia 
brasileira atravesse um momento 
turvo e embaralho de vertigem, 
mas não apenas pelos indícios ou 
fatos parcialmente colecionados e 
mostrados por Petra Costa.

Nesse particular, a estrambótica 
sentença de um juiz do trabalho, 
revoltado com o lhe parecem 
disparates de uma “merdocracia 
neoliberal” endossa o documentário 
de Petra pelo menos em uma coisa: 
que a democracia brasileira está, 
sim, em vertigem, mais do que ela 
pensa. 

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira 
(DOF) da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul recaptu-
raram um dos 75 presos que escaparam da Penitenciá-
ria Regional de Pedro Juan Caballero, no domingo, 20.

Eduardo Alves da Cunha, de 30 anos, foi detido na 
Rodovia 463, próximo a Ponta Porã (MS), cidade brasi-
leira na fronteira com o Paraguai. Natural de Impera-
triz (MA), ele já está há quatro anos na penitenciária 
paraguaia, cumprindo pena por tráfico de drogas.

Abordado pelos policiais, Cunha demonstrou nervo-
sismo, o que chamou a atenção dos militares mobiliza-
dos para reforçar o policiamento após a fuga na unidade 
prisional de Pedro Juan Caballero. Interrogado, Cunha 
acabou confessando aos agentes que fugiu junto com 
outros presos. Em seguida, ele foi encaminhado para a 
delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Embora não haja mandado de prisão expedido pela 
Justiça brasileira, ele ficará detido até a conclusão da 
análise de sua situação jurídica. Inclusive se o nome pe-
lo qual o homem respondeu ao processo no Paraguai, e 
a partir do qual é identificado pelas autoridades do país 
vizinho, é o mesmo que ele utilizava no Brasil.

Além de Eduardo, outro fugitivo (Sabio Darío Gon-
zález Figueredo) foi recapturado pela polícia paraguaia. 
Do total de fugitivos, 40 são brasileiros e 36 são para-
guaios.

No fim de semana, a Procuradoria do Paraguai pediu 
a prisão do diretor de presídio regional de Pedro Juan 
Caballero e de 30 agentes penitenciários por suspeitas 
de facilitação da fuga.
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A vertigem da democracia
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NOTAS & INFORMES
REAJUSTE PARA TODOS I

Enquanto o Governo do 
Estado ainda calcula os impactos 
financeiros do aumento de 12,84% 
que o governo federal definiu para 
o piso do magistério, sem prazo 
para aplicar o reajuste, o Sindicato 
dos Servidores da Administração 
Direta (Sinsp) vai além.

REAJUSTE PARA TODOS II
Ontem, a presidente da 

entidade, Janeayre Souto, 
protocolou pedido para uma 
reunião com o secretário Getúlio 
Marques, da Educação, para 
pleitear que o aumento seja 
concedido a todos os servidores 
lotados na pasta, não apenas para 
os professores.

PLANOS PARA O FUTURO
O Grupo Havan negou ontem 

que já tenha projeto pronto para 
se instalar em Parnamirim, como 
chegou a dizer o prefeito Rosano 
Taveira em entrevista no fim 
de semana. A empresa já havia 
afirmado, duas semanas atrás, 
que tem interesse de expandir as 
atividades para o RN, mas que 
não há previsão para as obras 

O Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que está responsável pela elaboração de estudos sobre os 
efeitos da implantação da figura do juiz de garantias, criada 

na Lei Anticrime, vai se debruçar sobre 111 propostas recebidas de 
todo o país. A consulta pública terminou no último dia 10. Magistra-
dos participaram com 77 propostas que auxiliam a implantação do 
juiz das garantias. Entre elas, que juízes federais com competência 
criminal sejam designados para cumprir o papel, de modo regiona-
lizado, com atos realizados por meio de videoconferência. Houve 27 
participações de tribunais, que trouxeram, entre outras, a sugestão 
de criação de centrais de inquérito regionais, com competência para 
a análise do flagrante até o recebimento da denúncia, inclusive para 
realizar audiência de custódia.

Juiz de garantias

começarem.

SEGURANÇA
O Governo do Estado vai 

entregar nesta terça-feira, 21, em 
cerimônia na Escola de Governo, 
56 novas viaturas às forças de 
segurança pública. Os carros foram 
comprados com recursos de um 
convênio com o Governo Federal.

MELÃO I
As exportações de melão a partir 

do Rio Grande do Norte cresceram 

64,8% no ano passado, contribuindo 
para o aumento no saldo da balança 
comercial do Rio Grande do Norte 
em 2019. Foram enviadas 186 mil 
toneladas da fruta para o exterior, o 
que representa negócios de US$ 116 
milhões.

MELÃO II
Para ter noção do crescimento, 

em 2018, haviam sido 108 mil 
toneladas de melão exportados a 
partir do RN, com uma negociação 
de US$ 70 milhões.

A Secretaria Estadual de Tributação divulgou o calen-
dário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2020. 
Os primeiros vencimentos estão programados para o dia 
12 de março e são referentes aos automóveis com finais 
de placas 1 e 2, já que o cronograma é baseado no número 
final da placa do veículo. A SET-RN alerta que, a exemplo 
do ano passado, o carnê não é mais enviado à residência 
do proprietário do carro. O boleto é gerado pela internet, 
no site do Detran-RN e já está disponível.

O contribuinte deve acessar o portal e clicar na opção 
“Consulta de veículos e boletos”. Em seguida, informar a 
placa do veículo e o Renavam. O próximo passo é escolher 
a geração de guia (pagamento nas agências do Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, correspondentes Pag-
fácil, Lotéricas, Caixas Eletrônicos e Internet Banking) 
ou a emissão de Boleto (pagamento em qualquer banco).

Para quem aderiu à campanha Nota Potiguar, o bo-
leto já descrimina o valor do desconto, que pode chegar 
a até 10% do total do imposto, e o restante devido. É 
possível parcelar esse valor restante em até cinco cotas 
ou pagar a cota única, que, nesse caso, dá direito a um 
desconto de 5%.

Calendário do IPVA
2020 começa em março

Veículos

Brasil recaptura um
dos fugitivos do Paraguai
Eduardo Alves da Cunha, de 30 anos, foi 
detido na Rodovia 463, perto de Ponta Porã
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que o secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, o potiguar 
Rogério Marinho, tem sido “funda-
mental” para a aprovação de pro-
jetos no Congresso Nacional que, 
na opinião dele, são “fundamentais 
para o futuro” do País.

Em publicação no microblog 
Twitter, Maia citou como resul-
tados da atuação de Rogério as 
aprovações das reformas trabalhis-
ta e previdenciária. Da primeira, 
o potiguar foi relator quando era 
deputado federal pelo Rio Grande 
do Norte. Já da segunda, ele foi um 
dos idealizadores e esteve, enquan-
to secretário, entre os principais 
responsáveis pela articulação junto 
a deputados e senadores.

“Sem a sua dedicação e talen-
to, não teríamos avançado tanto”, 
escreveu Maia em um tweet. “Ele 
continua tendo total confiança 
da Câmara para a construção da 
nossa pauta por meio do diálogo. 

E, principalmente, continuamos 
contando com ele no ano de 2020. 
A participação do Rogério Marinho 
será fundamental para a apro-
vação de projetos de interesse do 
governo”, complementou, em outro 
post.

O comentário de Rodrigo Maia 
foi em resposta a uma reportagem 
do jornal O Estado de S. Paulo. A 
matéria, publicada no domingo, 
19, aponta que Rogério se “isolou” 
politicamente após ser um “grande 
articulador” das reformas aprova-
das entre o fim do governo Michel 
Temer e o início do governo Jair 
Bolsonaro.

O texto diz que o secretário 
virou “personagem central de 
embates dentro do governo” e se 
transformou em uma espécie de 
“para-raios de disputas paroquiais 
deflagradas num Congresso que 
começa a testar o terreno para a 
escolha de seus próximos presiden-
tes”. Rogério Marinho, segundo a 
reportagem, viveria um “inferno 
astral”.

“As críticas generalizadas à 
decisão de taxar o seguro-desem-
prego e, agora, mais recentemente, 
à crise provocada pelas filas no 
INSS, órgão vinculado à sua secre-
taria, alimentaram o desconforto”, 
escreveu a reportagem do jornal.

O Estadão apontou, ainda, 
que, por trás do desgaste, estaria 
a disputa de lideranças partidárias 
pela vaga de Rodrigo Maia no co-
mando da Câmara dos Deputados, 
a partir de 2021, e as eleições mu-
nicipais deste ano. “Um quadro que 

pode atrapalhar o andamento das 
reformas, principalmente, a admi-
nistrativa e a tributária”, descreve.

Rogério Marinho teria tam-
bém, segundo o jornal, “atropela-
do colegas” dentro do Ministério 
da Economia e se “indisposto” 
com congressistas, principal-
mente após defender o programa 
Verde Amarelo, que prevê, entre 
outras medidas, a desoneração 
na folha de pagamento para em-
presas que contratarem jovens. 
O ponto mais polêmico, contudo, 
é a criação de uma taxa sobre o 
seguro-desemprego, que, segundo 
um estudo da Instituição Fiscal 
Independente do Senado (IFI), 
demonstra que o programa tem 
viés mais “arrecadatório” do que 
de estímulo ao emprego.

O programa está em vigor des-
de novembro, por força de uma 
medida provisória. Para continuar 
a valer, contudo, o texto precisa ser 
referendado até março de 2020 no 
Congresso Nacional, onde a medi-
da enfrenta resistência.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia Secretário Rogério Marinho, ex-deputado

Maia diz que Rogério Marinho é “decisivo” 
para aprovar reformas: “Total confiança”

Em Natal, fila de espera no INSS é de quase 9 mil 
requerimentos; atendimento na agência chega a 5h

Comentário de Rodrigo Maia foi em resposta a uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo. Matéria, publicada
no último domingo, 19, aponta que Rogério se “isolou” politicamente após ser um “grande articulador” das reformas

Articulação

Previdência

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência BrasilJ. Batista / Câmara dos Deputados

As filas de espera nas 17 
agências do INSS no Rio Grande 
do Norte tinham até esta segun-
da-feira, 20, quase 9 mil requeri-
mentos de benefícios previdenciá-
rios pedidos e ainda sem solução 
há mais de 45 dias.

A maioria (4.086) dos pedidos 
é por benefícios assistenciais a 
pessoas com deficiência, seguidos 
de aposentarias por idade (2.176); 
solicitações de auxílio materni-
dade (1.531); aposentadorias por 
tempo de contribuição (911); pen-
sões por morte (591); benefícios 
assistenciais a idosos (523) e au-
xílio reclusão (23).

Na agência central da Pre-
vidência Social, que fica na Rua 
Apodi, muitas pessoas que tiraram 
senhas de atendimento – fora, 
portanto, dos agendamentos - es-
peraram em média mais de cinco 
horas para serem atendidas. Foi 
o caso, por exemplo, da camareira 
Maria Neusa Lima, 63 anos, que 

pretendia acessar seu histórico de 
tempo de serviço e o do já aposen-
tado Aurino Silva, de 72 anos, que 
foi apenas obter seu extrato de em-
préstimo consignado.

Servidores ouvidos pelo Agora 
RN, que pediram para não se iden-

tificar, confirmaram que a lentidão 
da internet e a falta de pessoal são 
os grandes responsáveis pelas filas 
de espera. Atualmente, segundo 
informaram, são apenas 172 servi-
dores do INSS trabalhando na ca-
pital. “Muito pouco, se formos con-

siderar os 322 que existiam ainda 
em 2017”, afirmou uma das fontes. 
“Todo esse pessoal correu para se 
aposentar”, acrescentou.

Bom para Fabiana Adelino, 
que ganha a vida captando clien-
tes que buscam benefícios negados 
para escritórios de advocacia. “Eu 
faço muitos bicos, mas este de levar 
pessoas para os escritórios já che-
gou a me render mais de R$ 1.500 
por mês no ano passado”, disse.

Apesar dos esforços de gestão e 
do aumento significativo no despa-
cho de benefícios pelo INSS, o esto-
que formado em 2018 de processos 
em análise ainda persiste.

O estoque cresce quando o nú-
mero de requerimentos supera a 
quantidade de benefícios analisa-
dos e despachados. Cerca de 900 
mil requerimentos são protocola-
dos por mês. Desde julho de 2019, 
este passivo começou a diminuir 
com iniciativas de gestão e a par-
tir dos mecanismos estabelecidos 

na Lei 13.846/2019. Ou seja, há 
mais benefícios analisados do que 
o número de requerimentos proto-
colados, respeitando a ordem cro-
nológica.

Atualmente, 1,3 milhão de pro-
cessos aguardam análise há mais 
de 45 dias. Nenhum benefício está 
atrasado por causa da adaptação 
dos sistemas com as novas regras 
instituídas pela reforma da Previ-
dência. Desde 13 de novembro de 
2019, data da publicação da Nova 
Previdência, o estoque foi reduzido 
em 170 mil.

A Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, o INSS e a Da-
taprev trabalham desde agosto do 
ano passado nessas adequações, 
sendo que metade da demanda 
dos benefícios já foi ajustada às 
novas regras. A complexidade das 
alterações demanda cuidado para 
que se garanta segurança na con-
cessão do benefício mais vantajoso 
ao cidadão.

Segurados aguardam atendimento em agência do INSS na Rua Apodi, em Natal

José Aldenir / Agora RN
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O Governo do Rio Grande do 
Norte rompeu o contrato com a 
empresa que era responsável até 
agora pela execução das obras do 
Pró-Transporte, projeto que tem o 
objetivo de melhorar a mobilidade 
na Zona Norte de Natal. A rescisão 
com a Construtora Gaspar, que 
aconteceu de forma amigável, foi 
oficializada na última sexta-feira, 
17, e já está publicada no Diário 
Oficial do Estado.

De acordo com o Departamen-
to de Estradas de Rodagem do Rio 
Grande do Norte (DER), a dívida 
com a empresa – no valor de quase 
R$ 800 mil – foi totalmente paga. 
“Foi a única exigência que a em-
presa nos fez para concordar com a 
rescisão”, explica o diretor-geral do 
órgão, Manoel Marques Dantas.

O contrato foi rescindido para 
que o Estado faça uma nova lici-
tação do projeto. Segundo o DER, 
a manutenção do contrato que es-
tava em vigor até sexta-feira era 
inviável porque a verba federal 
disponível (cerca de R$ 30 milhões) 
não poderia ser usada para pagar 
novos serviços que foram adicio-
nados ao projeto original, nem os 
reajustes.

Pelo acerto inicial, o Estado 
pagaria 10% da obra, como con-
trapartida pelo convênio, mas em 
cada medição do contrato, explica 
Manoel Marques, o governo es-
tava tendo de pagar aproxima-
damente 70% do valor. A União 

ficava com apenas 30%, referen-
tes a partes da execução que já 
estavam previstas no convênio 
original – que data de 2013.

“Como o Estado não tem di-
nheiro para cobrir esses 70%, ficou 
melhor fazer a rescisão. Isso é bom 
também para a empresa, pois eles 
tinham o contrato assegurado, 
mas a obra estava parada de qual-
quer jeito”, ressalta Manoel Mar-
ques Dantas.

Por causa do atraso nos servi-
ços, a verba disponível hoje não é 
suficiente para executar o restante 
da obra. Por isso, na nova licitação, 
o Estado fará uma redução de me-
tas, incluindo no contrato apenas 
parte do que ainda falta ser con-
cluído.

Serão objetos dessa nova licita-
ção intervenções em dois dos três 
eixos da obra: o “Eixo Moema Ti-
noco” e o “Eixo Fronteiras”.

Parte do “Eixo Moema Tinoco” 
já foi entregue pelo Governo do 
Estado. Em 2018, foi inaugurada a 
duplicação da Avenida Moema Ti-
noco no trecho entre o cruzamen-
to com a Avenida João Medeiros 
Filho e a entrada para Genipabu. 
Agora, o DER vai incluir a du-
plicação da avenida deste ponto 
até o cruzamento com a Avenida 
Tocantínea, incluindo ciclofaixas. 
Imóveis na região terão de ser de-
sapropriados.

Já no “Eixo Fronteiras”, a nova 
licitação vai abranger obras em 

três avenidas que são sequência 
uma da obra: Tocantínea (a partir 
da rotatória que será construída 
no cruzamento com a Moema Ti-
noco), Rio Doce e a própria Aveni-
da das Fronteiras (até o chamado 
Viaduto das Fronteiras, que fica 
perto do câmpus Zona Norte do 
IFRN). Nesse trecho, serão fina-
lizados serviços de pavimentação, 
drenagem e meio-fio.

A última parte da obra – que 
contempla intervenções no trecho 
da Avenida das Fronteiras entre o 
Viaduto das Fronteiras e o Gancho 
de Igapó – não será incluída na no-
va licitação. Entretanto, segundo o 
diretor-geral do DER, o Ministério 
do Desenvolvimento Regional já se 

comprometeu com a governadora 
Fátima Bezerra a firmar novo con-
vênio posteriormente.

Com a nova licitação, a obra foi 
projetada novamente e ficou cer-
ca de 10% mais cara. “Mas, como 
haverá disputa, pode cair cerca 
de 30%. Além do mais, o Estado 
só terá que entrar com 10% de 
contrapartida. O restante do va-
lor está assegurado, tanto para a 
contrapartida do convênio quanto 
para as desapropriações”, enfatiza 
Manoel Marques Dantas.

O objetivo do Governo do Es-
tado é lançar a nova licitação nos 
próximos dias. A expectativa é 
que os trâmites burocráticos en-
volvendo licitação, desapropria-

ções e licenças ambientais sejam 
vencidos até junho, quando a go-
vernadora Fátima Bezerra espera 
assinar a ordem de serviço para 
a retomada das obras. “E só para 
quando concluir”, afirma o dire-
tor-geral do DER.

Além dos R$ 30 milhões do con-
vênio com a Caixa, o Governo do 
Estado tem outros R$ 9 milhões, 
que são oriundos de programa Pró-
-Invest. Esse dinheiro será usado 
para quitar as desapropriações de 
imóveis que ainda restam e para 
pagar a contrapartida que o Esta-
do precisa oferecer para garantir o 
convênio principal com a Caixa.

RELEMBRE
Idealizado em 2005 pela Pre-

feitura do Natal, o Pró-Transporte 
contempla uma série de obras de 
mobilidade urbana na Zona Nor-
te da cidade. O projeto original, 
orçado em aproximadamente R$ 
72 milhões, previa a duplicação de 
vias, construção de viadutos, pas-
sarelas e ciclofaixas.

Desde 2013, as obras são de 
responsabilidade do Governo do 
Estado. O chamado agente promo-
tor do serviço foi alterado naquela 
época porque, ao fim do primeiro 
convênio, em 2011, apenas uma 
obra havia sido concluída: o via-
duto das Fronteiras, e de maneira 
parcial.

Atualmente, o restante da obra 
é orçado em R$ 80 milhões.

Avenida Moema Tinoco, na Zona Norte de Natal, vai ter novo trecho duplicado

Governo do Estado espera retomar obras 
de mobilidade na Zona Norte até junho
Para usar verba federal que está disponível, gestão estadual enxugou projeto e lançará nova licitação nos próximos dias. 
Serão investidos quase R$ 40 milhões em intervenções nas avenidas Moema Tinoco, Tocantínea, Rio Doce e Das Fronteiras

Pró-Transporte

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura de Ceará-Mirim 
fechou parcerias com a Caixa 
Econômica Federal e com o Grupo 
Queiroz Atacado, para qualificar 
profissionalmente mais de 1 mil 
famílias que moram no conjunto 
habitacional Nova Ceará-Mirim.

O gerente administrativo do 
Queiroz Atacado, Raimundo Loba-
to, garantiu que, após capacitados, 
os moradores do conjunto teriam 
acesso direto a vagas de trabalho 
na empresa. As capacitações serão 
oferecidas de forma gratuita, sob 
demanda do supermercado, e te-

rão duração de oito meses.
A expectativa é, que a partir do 

mês de fevereiro, os beneficiados 
possam começar as qualificações 
e, entre agosto e setembro, pos-
sam de fato dar início à jornada de 
trabalho. Em breve, o projeto será 
estendido para o conjunto Santa 
Paula I, segundo a Prefeitura.  

“Após quase dez anos de ten-
tativa para fechar essa parceria, 
finalmente conseguimos. Estamos 
comprometidos a gerar emprego 
para nosso povo”, disse o prefeito 
Júlio César Câmara. Prefeitura firmou parcerias com a Caixa Econômica Federal e o grupo Queiroz Atacado

Ceará-Mirim: Prefeitura fecha parceria para 
qualificar e empregar mais de 1 mil famílias

Trabalho

Prefeitura de Ceará-Mirim / Divulgação

Após reforma, 
Escola Dinarte 
Mariz, em Mãe 
Luíza, vai reabrir

Educação

Após receber obras de re-
forma e ampliação, a Escola 
Estadual Senador Dinarte 
Mariz, em Mãe Luíza, Zona 
Leste de Natal, voltará a fun-
cionar no dia 17 de fevereiro, 
recebendo cerca de 700 alunos.

A escola é uma das que o 
Governo do Estado vai refor-
mar em em 32 municípios po-
tiguares, beneficiando 20 mil 
alunos. O investimento total é 
de R$ 107 milhões.
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Aatriz Regina Duarte quer mesmo a Secretaria 
Especial de Cultura. Nem faz questão do 
status de ministério, apesar de considerar isso 

positivo. Faz questão é de estrutura e recursos, para 
uma gestão marcante. Apesar do jeito doce e de 
haver dito certa vez ter medo do PT no poder, Regina 
é valente, como se viu na campanha de 2018, e 
fascinada com a chance de pôr em prática suas ideias 
para o setor. Quanto ao medo, Mensalão e Lava Jato 
mostraram que ela tinha razão.

Regina Duarte não tem medo, mas reflete sobre 

se quer mesmo para ela e a família uma rotina que 
pode ser cruel. Rotina de pancadaria.

A eterna “namoradinha do Brasil” sabe que 
enfrentará a patrulha ideológica, que não admite um 
artista apoiando o governo Bolsonaro.

Se há o risco de ataques, Regina Duarte conta 
com autêntico exército de admiradores em todo o 
País, pronto para defender suas posições.

A conversa no Rio pode ter dado a Regina a 
certeza de que Bolsonaro a ajudará a fazer um bom 
trabalho. E a enfrentar caras e bocas. 

Regina Duarte topa, mas pensa na rebordosa 

PODER SEM PUDOR

CORREÇÃO AUTOMÁTICA
Espirituoso, de inteligência brilhante, o embaixador Marcos 

Azambuja era diplomata em Buenos Aires quando seu chefe, 
Azeredo da Silveira, após algumas articulações, foi nomeado 
ministro das Relações Exteriores do presidente Ernesto Geisel. 
Levou para o Itamaraty todos os que serviam com ele, exceto 
Azambuja, um cético quanto às suas chances. Azambuja se rendeu 
e pediu audiência a Silveirinha, que logo lhe passou na cara: “Você 
nunca acreditou em mim, meu caro...”

Azambuja respondeu na bucha: “Errei, mas estou aqui para 
corrigir!

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ATIVISMO IGNORANTE
Mas uma vez a Justiça do 

Trabalho de Sergipe coloca em 
leilão uma fábrica de cimento 
e de outros bens de empresa, 
em processo de valor de dez 
mil vezes inferior ao valor dos 
bens penhorados. É por essa 
e outras que estão querendo 
fechar a Justiça do Trabalho 
no Brasil.

VULGARIDADE PEDANTE
Juiz de Trabalho que 

esconde o despreparo no 
ativismo referiu-se ao 
atual momento do País, em 
sentença, como “merdocracia 
neoliberal neofascista”. E 
ainda foi defendido pela 
pelegada que o representa.

VAI QUE É TUA, CAMBADA
Por sua entidade, 

Abricrim, criminalistas 
tentam anular parte da Lei 
Anticrime prevendo confisco 
de bens dos clientes. Sem 

Os burocratas se
apropriaram dos Três 
Poderes, e sem controle”

Economista e professor 
Delfim Netto 

sobre um dos males 
do Brasil na atualidade

“

Divulgação

bens, ladrões da Lava Jato, por 
exemplo, não têm como pagar 
honorários. Do jeito que o STF 
legislador vem desconstruindo 
leis, capaz de conseguirem.

A VIDA COMO ELA É
A atriz Regina Duarte chega 

a Brasília nesta quarta (22) 
para conhecer a Secretaria 
Especial de Cultura do governo 
federal para um “test-driver”. O 
aspecto da repartição não é lá 
muito estimulante.

TÚNEL CONVENIENTE
O Planalto soube que os 

75 traficantes não precisaram 
usar túnel para fugir. Saíram 
pela porta da frente da cadeia, 
após pagarem suborno. O 
governo do Paraguai é que o 
usou o túnel para minimizar o 
vexame.

O ENGAVETADOR É OUTRO
Políticos falam mal do 

ministro Gustavo Canuto 
(Desenvolvimento) por 
“engavetar” seus pedidos. Mal 
sabem que o engavetador é o 
secretário-executivo Mauro 
Biancamano Guimarães, 
que exercia o mesmo papel 
na Secretaria de Governo do 
general Santos Cruz.

Reforma dificultou as aposentadorias especiais
Em vez de atingir em cheio as aposentadorias 

“especiais” de servidores dos Poderes Judiciário 
e Legislativo, o maior impacto da reforma da 
Previdência, na opinião de especialistas, será sobre 
quem tem direito a aposentadorias realmente 

especiais pela natureza dos trabalhos como 
carvoeiros e radiologistas. Apesar de expostos a 
condições insalubres e danosas à saúde, a idade 
mínima de 55 anos deve ser uma barreira.

DISTORÇÃO
Para o professor de Direito Previdenciário 

André Luiz Moro Bittencourt, a idade mínima 
“torna o benefício inócuo” e “distorce o objetivo 
inicial”.

ALTERNATIVA
Bittencourt prevê enxurrada de pedidos de 

benefícios por incapacidade nessas profissões. 
“Isso se o trabalhador conseguir comprovar”, 
avalia.

A DIFICULDADE
Antes, falava-se em “integridade física” e 

agora a lei cita “agentes nocivos”. “Deixa margem 
para o entendimento”, afirma o professor.

Depois de uma década, o Porto 
de Natal volta a exportar açúcar. 
Atracou nesta segunda-feira, 20, 
o navio graneleiro Ithaki, de ban-
deira das Ilhas Marshall, com uma 
carga de 12 mil toneladas da Esti-
vas, usina que fica no município de 
Arês, distante cerca de 60 quilôme-
tros da capital potiguar.

A safra de cana, que começou 
em agosto e está chegando ao fim, 
deve fechar com 2,6 milhões de to-
neladas no Estado a um valor con-
siderado bom pelos produtores, de 
R$ 80 a tonelada, segundo Bráulio 
Gomes, presidente da Associação 
dos Plantadores de Cana do Rio 
Grande do Norte.

A Usina Estivas, localizada em 
Arês, é de propriedade da compa-
nhia Pipa Agroindustrial, que per-
tence a um fundo de investimento 
da corretora Socopa. Estivas pro-
duz mais açúcar ao passo que a 
Usina Baía Formosa produz mais 
etanol. Tem capacidade de moa-
gem de 1,8 milhão de toneladas 

de cana por safra. Bráulio atribui 
o bom regime de chuvas e à cota-
ção do dólar à quebra do jejum na 
exportação de açúcar pelo Porto de 
Natal. A última vez foi em 2010.

O Brasil está entre os três 
maiores produtores de açúcar 
do mundo e primeiro lugar como 
exportador de açúcar produzido 
a partir da cana-de-açúcar. A 
França, por sua vez, é o primeiro 
produtor mundial de açúcar de 
beterraba e o primeiro produtor de 
açúcar da União Europeia, quan-
do consideramos a produção do 
açúcar a partir da cana-de-açúcar 
oriunda de outros países. A Índia é 
a maior produtora mundial.

A área plantada com cana no 
Rio Grande do Norte, nessa safra, 
foi de 53,2 mil hectares, sendo 
8,1% menor que a plantada na 
safra 2017/18, segundo dados da 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). A diminuição da 
área plantada, porém, compensa-
da pelo aumento da produtividade.

Porto de Natal volta a exportar 
açúcar após hiato de dez anos
Safra de cana, que começou em agosto, deve 
fechar com 2,6 milhões de toneladas no Estado

Produção

Primeira carga foi de 12 mil toneladas, oriunda da Usina Estivas, que fica em Arês

Divulgação/Codern

Prefeitura vai cumprir emendas
Obras

A Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura de Natal 
anunciou que vai lançar nesta 
terça-feira, 21, uma licitação 
para contratar a execução de 
serviços de infraestrutura na ci-
dade. Os recursos para as obras 
são oriundos do Orçamento de 
2019, após indicações de vere-
adores por meio de “emendas 
impositivas”.

De acordo com o secretário 
Tomaz Neto, a escolha da em-
presa (ou mais de uma) acon-
tecerá no dia 6 de fevereiro. 
Depois disso, haverá mais 40 
dias para contestações e outros 
trâmites. “Com isso, contempla-
remos os pedidos de toda a Casa 
Legislativa e as solicitações dos 
bairros escolhidos pelos verea-
dores para as obras”, ressaltou 
Tomaz Neto. 

As obras contempladas pela 
Câmara Municipal estão loca-
lizadas nas quatro regiões da 
cidade e vão de pavimentação de 
ruas, construção de rampas de 
acesso em localidades com pouca 
mobilidade até serviços de drena-
gem e manutenção de galerias.

A execução das obras era 
uma cobrança dos vereadores, 
que têm direito, cada um, a 
uma cota de R$ 516 mil no or-
çamento. Na semana passada, 
o presidente da Câmara Muni-
cipal, Paulinho Freire (PSDB), 
disse que, se a Prefeitura não 
determinasse o pagamento das 
emendas impositivas, o Legisla-
tivo iria judicializar a questão.

Desde a semana passada, 
Paulinho é o prefeito em exercí-
cio, pois o titular, Álvaro Dias, 
está em viagem pela Europa.
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Bruno Vital
Repórter

Uma operação da Prefeitura do 
Natal para limpeza do Viaduto do 
Baldo, que fica entre os bairros Ale-
crim e Cidade Alta, na Zona Leste 
de Natal, terminou com a retirada 
de moradores de rua que viviam no 
local. Cerca de 35 pessoas tiveram 
de abandonar na manhã desta 
segunda-feira, 20, os barracos im-
provisados, que estavam montados 
embaixo da estrutura.

De acordo com as autoridades 
municipais, as fortes chuvas da 
última semana causaram diversos 
transtornos na cidade foram o prin-
cipal motivo para a intervenção. 

Na quinta-feira, 9, uma enxur-
rada provocou o transbordamento 
do Canal do Baldo e deixou a região 
intransitável, o que não acontecia 
havia 30 anos, segundo a Secreta-
ria de Serviços Urbanos (Semsur). 
A água, inclusive, acabou derru-
bando o muro da Companhia de 
Energia do Rio Grande do Norte 
(Cosern). 

Na região do viaduto, a Prefei-
tura espera instituir uma área de 
preservação ambiental para evitar 
novas enchentes. 

“Moro aqui há sete anos e en-
chente sempre teve e nunca fize-
ram nada e agora querem tirar a 
gente daqui. A gente que não tem 
lugar para morar é assim, quando 
chove ninguém dorme. Até a vida 
de uma mulher nós salvamos por-

que ela tava morrendo afogada 
semana passada. Agora com essa 
operação aí eu não sei para onde 
vou. A gente está sendo tratado 
como bicho, mas a gente é ser hu-
mano também”, diz Alexandre Go-
mes, que faz ‘bicos’ como pedreiro e 
limpador de para-brisa.

A operação da manhã desta 
segunda-feira, 20, contou com 
aproximadamente 100 represen-
tantes da Guarda Municipal de 
Natal (GMN); Secretaria de Servi-
ços Urbanos (Semsur); Secretaria 
de Trabalho e Assistência Social 
(Semtas); e Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal (Urbana). 

“Agora qualquer calçada, pré-
dio abandonado, terreno baldio que 
a gente encontrar, a gente vai ocu-
par porque não temos para onde ir. 
Eu não sei lhe dizer como vai ser. 
Esse pessoal aqui vai para onde? 
Tem um bocado de galpão antigo 
aí e não fazem nada para dar pelo 
menos uma moradia. Aqui a gente 
só é taxado de viciado e bandido, 
mas tem trabalhador aqui. Só não 
tem oportunidade”, completa José 
Carlos Freitas, que vive embaixo 
do Baldo há uma década.

A exemplo dos moradores da 
região, que não sabem onde dormi-
rão nos próximos dias, o Município 
também desconhece o destino das 
famílias desalojadas. Atualmen-
te, embora a prefeitura não saiba 
o número exato de moradores de 
rua, a estimativa é de que cerca de 
800 pessoas estejam nessa situa-

ção em Natal.
O secretário-adjunto de Assis-

tência Social, Helder Fernandes, 
garante que a maioria dos morado-
res do viaduto recebe ou está apta a 
receber algum tipo de assistência. 
“São pessoas que já estão inseri-
das no nosso cadastro e podem se 
beneficiar dos programas das esfe-
ras municipal, estadual e federal. 
Acontece que a prefeitura hoje não 
tem poder de retirar essas pessoas 
das ruas, até porque ninguém pode 
obrigar isso, mas nós temos centros 
de acolhimentos que são de funda-
mental importância e ajudam nes-
sa situação”, disse.

O secretário explicou que o ob-
jetivo da ação municipal foi a de 
limpeza do espçao físico do Baldo. 

“É uma retirada de lixo e metralha. 
Acaba que a consequência para 
que seja possível fazer essa limpe-
za é necessário fazer esse desaloja-
mento dessas pessoas, que usamo 
espaço como abrigo. Temos uma 
discussão permanente com esse 
pessoal para tentar resolver essa 
situação, mas só vamos conseguir 
isso com uma soma de forças de 
todos os poderes”, esclarece Helder 
Fernandes.

Ainda segundo Helder Fernan-
des, é preciso conhecer a popula-
ção de rua por meio de um censo 
para só depois traçar estratégias 
de acolhimento dessas pessoas. A 
ideia é montar uma força-tarefa 
para levantar esses dados, enten-
der as particularidades de cada 

um e pautar as políticas públicas 
voltadas para os desabrigados. “Já 
buscamos apoio com IBGE, Gover-
no do Estado, Ministério Público e 
UFRN para fazer o censo e saber 
quem de fato está em situação de 
rua e mora em Natal”, explica.

E completa: “Nossa dificuldade 
é saber como catalogar isso, até pa-
ra conhecer o local de origem des-
sas pessoas. Encontramos resistên-
cia dos próprios moradores de rua, 
que não querem fornecer informa-
ções pessoais ou que também não 
querem sair da rua. Tem gente que 
se acomoda em pontos específicos 
da cidade e nos finais de semana 
retorna para casa, isso é muito 
comum. Então é muito difícil, você 
reunir as informações corretas. O 
município está buscando melhoria 
de vida para essa população”.

Enquanto a elaboração do cen-
so para a promoção de políticas 
públicas concretas de assistência 
social às famílias não se resolve, os 
moradores seguirão improvisando 
casas nos cantos da cidade.

Natal conta hoje com dois 
centros de acolhimentos para a 
população de rua: o Centro Pop e 
Albergue Municipal. O Centro Pop 
atende 40 usuários por dia e ofere-
ce os serviços de orientação jurídi-
ca, psicológica, social e garantia de 
direitos, funcionando de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, com 
oferta de café da manhã, almoço e 
lanche. Já o albergue oferece dor-
mida para até 70 pessoas.

Guarda Municipal participou da limpeza do canal do Baldo nesta segunda-feira

Após transtornos da chuva, Prefeitura
do Natal retira famílias alojadas no Baldo
Fortes chuvas do últimos causaram fortes alagamentos na região do canal do Baldo, entre os bairros do Alecrim e Cidade 
Alta, e o Município planeja construir às margens do córrego área de preservação ambiental para evitar novos problemas

Zona Leste

José Aldenir / Agora RN

Após sucessivos adiamentos, 
começa a valer a partir do dia 31 
de janeiro a obrigatoriedade de uso 
da placa do Mercosul em todos os 
estados do País. No Rio Grande do 
Norte, a placa já é obrigatória.

O prazo atende ao estipulado 
em resolução do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) que determi-
na que os estados devem utilizar o 
novo padrão de Placas de Identifi-
cação Veicular (PIV).

Desde a decisão pela adoção da 
placa do Mercosul, a implantação 
do registro foi adiada seis vezes. 

As novas placas já são utiliza-
das na Argentina e no Uruguai. 
Dos 26 Estados brasileiros, já 
aderiram à nova PIV Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Paraíba, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul e Rondônia.

A placa Mercosul passa a ser 
obrigatória para veículos novos, 
no primeiro emplacamento. E 
também para os que forem trans-
feridos de município ou Estado. 
Ou ainda em caso de furto ou dano 
muito extenso à placa. Nova placa é aplicada nos carros do RN

Placa Mercosul passa a ser obrigatória 
a partir de 31 de janeiro em todo o País

Trânsito

Reprodução / Detran

Semurb autua comerciantes 
da praia de Ponta Negra 

Fiscalização

A Secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo de Natal 
(Semurb) autuou 12 comer-
ciantes que descumpriram o 
Plano de Ordenamento da orla 
da praia de Ponta Negra. 

A partir de agora, será 
aberto o processo administrati-
vo aos comerciantes autuados, 
que serão julgados pela infra-
ção e receberão multa que varia 
de R$ 2.093,52 a R$ 8.052,00.

A ação foi realizada durante 
o último domingo, 19, e tam-
bém apreendeu 301 cadeiras, 

62 guarda-sóis, 60 mesas, 8 
espreguiçadeiras, 8 banquetas 
e 8 mesinhas de centro, que 
estavam no trecho destinado 
ao uso exclusivo dos banhistas, 
pescadores e esportes nas pro-
ximidades do Morro da Careca.

A fiscalização do comércio 
irregular na orla de Ponta Ne-
gra faz parte das atividades 
da Operação Verão, que foi ini-
ciada no começo dezembro de 
2019. Até o momento, segundo 
a Semurb, 92 notificações fo-
ram emitidas. 



O pagamento da parcela de ja-
neiro do Bolsa Família começou a 
ser nesta segunda-feira, 20. O Rio 
Grande do Norte irá receber R$ 
64.485 milhões. No total, 338.754 
famílias serão beneficiadas. O valor 
médio do benefício é de R$ 190,36.

A família de Deuselhia dos 
Santos é uma das beneficiárias. 
Com oito filhos, a mulher de 54 
anos conta que o repasse é funda-
mental para o sustento da casa. 
“Como eu estou desempregada, 
esse dinheiro é fundamental para 
comprar comida para a família to-
do mês. É sagrado”, conta.

O ministro da Cidadania, Os-
mar Terra, explica que a pasta 
trabalha para garantir o benefício 
de quem realmente precisa. “Nós 
seguimos fazendo o pente-fino 
no Programa, removendo quem 
não precisa do dinheiro. Assim, 

podemos garantir que famílias 
realmente necessitadas tenham 
acesso ao benefício”, esclarece.

Ainda segundo o ministro, 
o governo estuda melhorias no 
Programa. “Estamos discutindo a 
possibilidade de mudar para me-
lhor. Não queremos tirar o bene-
fício de quem precisa, mas vamos 
estimular a geração de emprego e 
renda, além de garantir educação 
de qualidade para as crianças. Afi-
nal, essas são prioridades do nosso 
governo”, disse o ministro da Ci-
dadania, Osmar Terra.

O benefício do Bolsa Família 
é voltado para famílias extrema-
mente pobres, com renda per capi-
ta mensal de até R$ 85; e pobres, 
com renda per capita mensal en-
tre R$ 85,01 e R$ 170 reais. 

Segundo o Ministério da Cida-
dania, os beneficiários recebem o 
dinheiro mensalmente e, em con-
trapartida, cumprem compromis-
sos nas áreas de saúde e educação.
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O Ministério da Educação man-
teve a abertura do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) para esta ter-
ça-feira, 21. Serão ofertadas 13.351 
mil vagas em quatro instituições 
de ensino superior públicas no Rio 
Grande do Norte. As inscrições se-
guem até o domigo, 26. 

As inscrições no Sisu aconte-
cem em meio à crise relacionada 
com a revisão das notas do Enem. 
Após vários participantes reclama-
rem das notas nos últimos dias, o 
Ministério da Educação promoveu 
ação para recorrigir provas, com 
prazo de solicitação se encerrando 
nesta segunda-feira, 20. Ao todo, 
mais de 75 mil pessoas pediram 
para que as suas provas fossem 
corrigidas.   

Nesta segunda-feira, o minis-
tro da Educação, Abraham Wein-
traub,  disse que os erros na corre-
ção do Enem atingiram menos de 6 
mil provas feitas. 

Segundo a pasta, o problema 
aconteceu no segundo dia de pro-
vas e ocorreu em quatro cidades: 
Alagoinhas (BA), Viçosa (MG), 
Ituiutaba (MG) e Iturama (MG). 
A justificativa dada para a “incon-

sistência” na correção do exame foi 
por ter havido problemas na im-
pressão da prova.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), autarquia res-
ponsável pela aplicação do Enem, 
disse que houve inconsistência na 
transmissão de dados que a gráfica 
envia ao Inep para processamento 
das notas. A ocorrência gera con-
tradições na associação entre o 
participante e a cor de sua prova, 
o que causa impacto na média de 
proficiência.

O MEC também resolveu am-
pliar o prazo de inscrições no Sisu. 
Anteriormente, o cadastro poderia 
ser feito até a sexta-feira, 24, mas foi 
ampliado para o domingo. O órgão 
não justificou o motivo da mudança.

O sistema permite a disputa 
de  uma vaga nas universida-
des públicas participantes. São 
237.128 vagas em 128 instituições 
de todo o País.

Para participar do Sisu, é pre-
ciso ter feito o Enem 2019 e ter 
tirado nota acima de zero na prova 
de redação. Uma vez por dia, o Mi-
nistério da Educação (MEC) divul-

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, em entrevista coletiva sobre o Enem

MEC amplia prazos do Sisu ao identificar 
“inconsistências” em 6 mil notas do Enem
Ministério da Educação diz que identificou e promoveu a correção de “inconsistências” em cerca de 6 mil notas do Enem 2019; 
cadastro no Sisu teve ampliação nas inscrições e ficará aberto desta terça-feira, 21, até as 23h59 do próximo domingo, 26

Educação Superior

Luis Fortes / MEC

ga na página do Sisu as notas de 
corte, que são as menores para os 
candidatos ficarem entre os selecio-
nados na modalidade escolhida. A 
nota de corte é calculada com base 
no número de vagas e no total de 
candidatos inscritos.

A nota de corte é apenas uma 
referência para auxiliar o candi-
dato no monitoramento de sua 
inscrição. Ela não garante que o 
estudante seja selecionado. 

CRONOGRAMA
De acordo com o cronograma 

atual, as inscrições para o Sisu po-
dem ser feitas de 21 a 24 de janeiro. 
No dia 28 de janeiro será divulgado 
o resultado da seleção. Os estudan-
tes que forem aprovados deverão 
fazer a matrícula nas instituições 
de ensino entre 29 de janeiro e 4 de 
fevereiro. 

Aqueles que não forem sele-
cionados poderão ainda participar 
da lista de espera. O prazo para se 
candidatar é de 29 de janeiro a 4 de 
fevereiro. Os candidatos em lista 
de espera serão convocados pelas 
próprias instituições de ensino, en-
tre 7 de fevereiro e 30 de abril.

VAGAS DO SISU NO RN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) -  6.933
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) -  2.710 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) -  2.430   
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN) -  1.278  

Benefício tem o valor de R$ 190,36

Governo federal começa a pagar
Bolsa Família para 338 mil no RN

Social

Fábio Pozzebom / Agência Brasil

Produtores rurais e pe-
quenos empresários das 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste vão ter acesso 
a R$ 46,3 bilhões oriundos 
dos Fundos Constitucio-
nais este ano, de acordo 
com dados do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) divulgados nesta se-
gunda-feira, 20. Os recursos 
serão concedidos por meio 
de bancos públicos e devem 
aquecer a economia, gerar 
emprego e renda, segundo o 
ministério. O Nordeste con-
tará com R$ 29,3 bilhões pa-
ra investimentos em setores 
como agricultura, pecuária, 
indústria, agroindústria, tu-
rismo, comércio, serviços e 
infraestrutura. 

Fundos rurais têm 
R$ 46,3 bi para 
Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste

Incentivo

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) gastou R$ 
48 milhões com uma audi-
toria interna que prometia 
abrir a caixa-preta da esta-
tal. Após um ano e 10 me-
ses de investigação, o banco 
divulgou, no fim de dezem-
bro, um relatório que não 
apontou nenhuma evidência 
direta de corrupção em oito 
operações  realizadas entre 
2005 e 2018.

O BNDES não revela de-
talhes sobre a execução do 
trabalho. O relatório tem oito 
páginas. Seria como se cada 
folha custasse R$ 6 milhões. 
Outro documento, segundo o 
BNDES, teria sido entregue, 
mas sobre ele não há detalhes.

Auditoria no 
BNDES de R$ 
48 milhões não 
encontra nada

Sem irregularidade
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Após seis anos completamente 
seca, a barragem Marechal Dutra, 
mais conhecida como açude Gar-
galheiras, localizada no município 
de Acari, voltou a receber recarga 
d’água com as chuvas dos últimos 
quinze dias e ultrapassou o volume 
de 3,27 milhões de metros cúbicos, 
o que corresponde a 7,37% do volu-
me total do reservatório.   

Em 15 de janeiro, segundo 
dados do Instituto de Gestão das 
Águas do RN (Igarn), entidade 
que monitora 47 reservatórios com 
capacidade superior a 5 milhões 
de metros cúbicos no território 
potiguar, o açude Gargalheiras 
estava completamente sem água. 
O ambiente árido da estrutura, em 
2018, serviu de cenário para algu-
mas cenas do filme “Bacurau”, de 
Kleber Mendonça Filho e Juliano 

Dornelles.
Com o atual registro hídrico, a 

barragem do município de Acari – 
com capacidade total de 44 milhões 
de metros cúbicos – conseguiu su-
perar a faixa de “volume morto”, 
que é de 1,6 milhão de m³.

Com as chuvas registradas 
ao longo da primeira quinzena de 
janeiro, a região central registrou 
58,8 milímetros de chuva, o que re-
presenta aumento de 107% acima 
da média pluviométrica para todo o 
mês de janeiro na região, se acordo 
com dados da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn).

As chuvas dos últimos dias 
também melhoraram a situação 
da barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, maior reservatório 
do Estado, que está hoje com 545 

milhões de metros cúbicos, o que 
corresponde a 22,97% da sua ca-
pacidade total – de 2,37 bilhões 
de metros cúbicos. Em janeiro de 
2019, o acumulado da barragem 

era de 488.983.467 m³, o que cor-
respondia a 20,37% da capacidade 
total do manancial.

Já a barragem Santa Cruz do 
Apodi, segundo maior reservatório 

do Estado, com capacidade para 
599 milhões de metros cúbicos, 
acumula 112 milhões de m³, o que 
é 18,73% da capacidade máxima 
do manancial. No início de 2019, 
a barragem estava acumulando 
133.033.498 m³, percentualmente, 
22,18% do volume total de acumu-
lação do reservatório.

O acumulado total das reservas 
hídricas superficiais do Estado atu-
almente é de 969 milhões de me-
tros cúbicos, referente a 22,15% da 
capacidade total das bacias estadu-
ais que é de 4,3 bilhões de m³. No 
mesmo período de janeiro do ano 
passado as reservas superficiais do 
RN acumulavam 948 milhões de 
m³, percentualmente, 21,67% da 
sua capacidade total.

Dos 47 reservatórios monitora-
dos pelo Igarn, 7 continuam secos.

Barragem Marechal Dutra, em Acari, ultrapassou 3 milhões de m² de água

Açude Gargalheiras volta a armazenar 
água após seis anos completamente seco
Em 15 de janeiro, segundo dados do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), entidade que monitora 47 reservatórios 
no território potiguar, Gargalheiras estava completamente sem água. Apesar da melhora, 7 reservatórios continuam secos

Abastecimento

Ivan Russo / Igarn

QUAL FOI A
ULTIMA VEZ
QUE VOCÊ

FOI AO
MÉDICO?
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Saiba escolher a 
melhor escola
para o seu filho

A escolha de uma instituição de ensino para as crianças é uma 
grande preocupação dos pais e responsáveis, especialmente no 
caso dos pequenos que estão entrando em idade escolar. São 

diversos os pontos que devem ser levados em consideração para tomar 
a decisão. Saber se projeto pedagógico, infraestrutura, corpo docente 
e atividades extraclasse são tarefas que exigem bastante pesquisa e 
atenção para que se chegue ao objetivo de todas as famílias: garantir 
uma boa educação para os filhos.  

PROPOSTA PEDAGÓGICA
O projeto pedagógico de 

uma escola é o mais impor-
tante para a definição da 
matrícula do filho. O do-
cumento revela a missão e 
os valores da instituição de 
ensino e, por isso, também 
mapeia quais as ações que 
serão praticadas no coti-
diano. 

CORPO DOCENTE
São os professores que 

atuam diretamente com 
os estudantes e isso lhes 
proporciona um poder de 
transformar a aula em 
um espaço democrático 
de aprendizagem e num 
ambiente de transmissão 
de conteúdos. A atividade 
docente está diretamente 
relacionado com a proposta 
pedagógica.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
A avaliação deve servir 

como diagnóstico e acompa-
nhamento dos estudantes. Ela 
deve ser contínua e acompa-
nhar o desenvolvimento dos 
alunos. É de extrema impor-
tância que as avaliações de 
sala de aula sejam realizada 
integralmente e que levem em 
consideração as habilidades 
sociais, emocionais e os aspec-
tos cognitivos dos estudantes.

ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES

As ações complementares 

auxiliam na formação inte-

gral do estudante e são muito 

aproveitadas nos dias atuais. 

Pode até ser um espaço para o 

desenvolvimento infantil, mas 

sem exageros, pois as crianças 

também precisam ficar em ca-

sa e brincar.

INFRAESTRUTURA
Não é um ponto determi-

nante para a qualidade de 

uma escola, mas ajuda nos 

processos de desenvolvimento. 

A criança precisa brincar ao ar 

livre, por exemplo. Se a escola 

não tem um espaço de lazer, 

isso pode afetar negativamen-

te os estudantes.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA, (33.378.405/0001-17),  torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 
Licença Simplificada nº. 2019-137472/TEC/LS-0278 com prazo de validade até 02/01/2026, em 
favor do empreendimento Marítimo Pipa Ecoresort (Condomínio Multifamiliar – Construção Civil)  
localizado em Av. Baía dos Golfinhos (estrada Pipa-Sibaúma), Praia de Pipa, Tibau do Sul-RN. 

JUAN GABRIEL ANZORENA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Os estudos estão favorecidos e você terá 
muita facilidade para aprender. Troque 
experiências com pessoas sábias e bem-
sucedidas. Inspire-se no exemplo delas 
para crescer você também. 

O dia pode exigir muitas conversas e 
muitas negociações de você. Convém 
ter cuidado com a escolha das palavras, 
pois as pessoas podem interpretar mal 
e causar algum tipo de confusão. Fique 
longe de fofocas.

 A Lua vai acentuar a sua intuição, por 
isso, confie no seu sexto sentido em tudo 
que for fazer. Pode ter conflitos em uma 
parceria ou amizade importante. Tente 
não levar tudo pelo lado pessoal e não 
guarde mágoas por qualquer coisa. 

Controlar os gastos pode ser seu 
maior desafio ao longo desta terça. 
Tenha cuidado, principalmente, 
para não se endividar com coisas 
supérfluas. Também pode ter 
despesas extras com filhos.

A união faz a força e você deve se aliar aos 
colegas para conseguir resultados melhores 
no trabalho. Agora, não vai ser fácil conciliar 
seus interesses com os de todos, então, 
prepare-se para conversar, negociar e ceder 
em algumas situações. 

O dia pode começar tenso em família. 
Tente não brigar por qualquer bobagem 
e não guarde mágoa à toa. No trabalho, 
por mais que queira retomar um antigo 
projeto, talvez ainda não seja a hora. 

Você vai mostrar muita disciplina e 
organização no trabalho. Talvez precise de um 
pouco mais de concentração e empenho para 
aprender uma nova tarefa ou função, mas vai 
se esforçar e tirar de letra.

A Lua recomenda cautela e discrição. Procure 
ficar longe de fofocas e desconfie de tudo que os 
outros disserem hoje. Investigue as informações 
antes de tomar qualquer decisão, pois pode ser 
mentira ou intriga de alguém de má-fé. 

A Lua traz sorte, entusiasmo e muita 
criatividade para você. Com tantas vibrações 
a seu favor, vai ser fácil encarar os desafios, 
os compromissos e imprevistos do dia. 
Aposte na simpatia para cativar as pessoas e 
conseguir o que quiser. 

Trabalhar em equipe será uma boa opção para 
você. Associe-se aos colegas, principalmente se 
tiverem objetivos em comum. Você só não deve 
misturar amizade com dinheiro, pois isso pode 
causar dores de cabeça. 

Procure se dedicar às tarefas que você 
conhece bem e sabe fazer como ninguém, 
pois a sua experiência fará toda diferença 
hoje no trabalho. Quem tem um negócio 
com parentes vai precisar de muito jogo de 
cintura para evitar atritos.

Você vai sonhar alto e vai investir 
toda sua energia para alcançar seus 
objetivos. Só precisa ter cuidado para 
não criar expectativas altas demais. 
Concentre-se apenas nas coisas que 
realmente tem chance de conquistar.

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

Leila fornece informações sobre Magno para a polícia. Lurdes pede demissão para Verena. A ocupação 
é sabotada, e Camila pede ajuda a Davi. Jane insiste para que Thelma revele a Danilo sobre seu 
aneurisma. Vitória ajuda a ocupação dos alunos, e Davi admira a amada. Miriam prende Magno como 
suspeito pela morte de Genilson, e Betina se espanta. Carol e Garnizé se beijam. Matias não acredita 
que Miranda não tenha beijado outro homem. Durval pensa em contar para Carol que reatou com 
Natália. O bar de Nuno reabre, e Danilo faz sucesso como chef. 

AMOR DE MÃE

Carlos revela o motivo de sua raiva para Lola, que fica devastada. Afonso atende o telefonema de 
Shirley, e Inês e Durvalina ficam apreensivas. Isabel e Felício vão ao cinema. Inês seduz Carlos. 
Alfredo discute com Lola e sai de casa irritado. Clotilde passa mal novamente. Virgulino desabafa 
com Afonso. Tavinho quebra seu cofre para poder ir ao circo. Alfredo procura Adelaide, que não lhe 
dá atenção. Natália reclama de ver Almeida brincando com os filhos. Afonso vê Alfredo dormindo 
na rua e o convence a voltar para casa. 

ÉRAMOS SEIS

Ramon e Francisca se surpreendem com a presença de Padre Paulo e alguns fiéis da igreja 
na viagem. Vera combina com Vicente de dizer aos pais do neto que ele viajará para um 
resort com Gabriela. Ramon e Francisca são obrigados a participar da gincana da igreja. 
Lulu ganha a promoção do Boka Loka pra assistir ao desfile de camarote, e convida Toshi 
para acompanhá-la. Alberto pede a Vera para ajudá-lo a fugir do hospital. 

Ruth se sente culpada pela fuga de João. Waldisney diz a Jeff que não está mais cometendo 
nenhum crime. Pendleton conta a Luisa mais alguns fatos sobre sua irmã. Lindomar é 
convidado para fazer uma turnê nacional. Lorena, Gael e Benício fazem alguns testes com 
Ester. Raquel e seus amigos pressionam Gabi para que a menina conte se tem alguma relação 
com a Dark Lady. Mosquito vai até a casa de Marcelo e diz o paradeiro de João para ajudá-lo.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A atriz Regina Duarte diz que 
começa nesta terça-feira, 21, um 
período de testes na Secretaria 
Especial da Cultura. Ela conversou 
com o presidente Jair Bolsonaro 
nesta segunda-feira, 20, no Rio de 
Janeiro.

“Nós vamos noivar. Vou lá co-
nhecer onde eu vou habitar, com 
quem que eu vou conviver, quais 
são os guarda-chuvas que abrigam 
a pasta, enfim, a família. Noivo, 
noivinho”, afirmou a atriz.

“Quero que seja uma gestão 
para pacificar a relação da classe 
com o governo. Sou apoiadora des-
te governo desde sempre e defendo 

a classe artística desde os 14 anos”, 
disse a atriz.

Regina Duarte não deixou claro 
se haverá nomeação no Diário Ofi-
cial durante esse período de testes 
e não quis confirmar se colocou con-
dições para aceitar o cargo.

Em nota, o Palácio do Planalto 
chamou a conversa de “produtiva” 
e confirmou que a atriz fará uma 
espécie de teste, mas que começa 
apenas na quarta-feira, 22. Regina 
vai a Brasília para conhecer a se-
cretaria.

Uma possibilidade que tem sido 
avaliada no governo é a de recriar o 
Ministério da Cultura.

Regina Duarte afirma que terá 
“período de testes” na Cultura
Atriz revela ter participado de uma “conversa 
produtiva” com o presidente Jair Bolsonaro

“Noivando”

Regina Duarte ao lado de Jair Bolsonaro e Luiz Ramos, ministro da Sec. de Governo 

Reprodução / Regina Duarte

A cantora Iza se apresentará no 
Carnaval da Prefeitura de Natal, no 
dia 20 de fevereiro. A informação foi 
divulgada na conta do Twitter da 
cantora nesta segunda-feira, 20.

A Prefeitura do Natal organiza 
anualmente o Carnaval de Natal e 
ainda não foi feito o anúncio oficial 
da programação do evento. 

A festa terá polos espalhados 
pela cidade, sendo eles Petrópolis, 
Centro Histórico, Ribeira, Rocas, 

Redinha, Nazaré e Ponta Negra.
Para as festas deste ano, a 

Prefeitura está com inscrições 
abertas até o dia 24 de janeiro para 
selecionar as atrações musicais e 
intérpretes que farão parte da pro-
gramação do Carnaval. 

O edital é voltado para blocos e 
troças, atrações musicais, bandas 
de frevo, escolas de samba, tribos 
de índios e reinado momo.  A cha-
mada contemplará 46 atrações.

Iza confirma que cantará no 
carnaval de Natal em fevereiro

Atração confirmada

Informação foi divulgada na conta do Twitter da cantora nesta segunda-feira, 20

Reprodução
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 AINDA DE LÁ
Na Band, estudos bem avançados indicam nova mudança na 

programação das manhãs.
“Bora São Paulo”, em vez das 7h às 9h, deverá ser exibido das 

6h às 8h. E, das 8h às 9h, “Bora Brasil”, nacional. As três horas 
com Joel Datena.

NOVA SÉRIE
A Globoplay anunciou ontem a produção de “Betinho”, em 

parceria com AfroReggae e Formata, uma série biográfica sobre a 
história do sociólogo Herbert de Souza (1935-1997). Betinho será 
vivido por Júlio Andrade, que esteve recentemente em “Amor de 
Mãe”.

Sucesso do “BBB” é uma exceção
na história dos formatos

Na Globo, na noite desta terça, tem a estreia do 
“BBB 20”, com todos os seus participantes anun-
ciados e como um produto consagrado, que mudou 
o calendário da televisão brasileira.

Se antes, para todas as emissoras, o ano co-
meçava em abril, após férias regulamentares e 
só depois do mercado comercial voltar às suas 
atividades, essa história mudou a partir de 29 de 
janeiro de 2002, quando foi ao ar a primeira edição 
brasileira.

Independentemente da preferência de cada 
um, do gostar ou não gostar, o “BBB” atende da 
melhor maneira possível o que toda televisão es-

pera de qualquer programa, em se tratando de 
audiência, repercussão e faturamento.

Aliás, pela sua longevidade, aqui em seu 19º 
ano, como em tantos outros países, o “Big Brother” 
se coloca como exceção no mundo dos formatos, 
pelo cuidado e proteção que a Endemol tem pelo 
seu produto.

Algo nada comum neste universo, onde a 
maioria dos criadores de formato apenas se pre-
ocupa com as suas vendas, em negociar bem, 
mas pouco se importam com os resultados. Bas-
ta verificar os tantos que quebraram a cara no 
meio do caminho.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
n Renata Fan só reassume 
amanhã, quarta-feira, o 
comando do programa “Jogo 
Aberto” na Bandeirantes...

n ... Assim como só a partir 
desta terça-feira, Patrícia 
Maldonado passará a substi-
tuir Silvia Poppovic no “Aqui 
na Band”.

n Acabou mesmo o programa 
“A Melhor Viagem”, do Mario 
Frias, na Rede TV!...

n... Não foi possível renovar o 
seu patrocínio...

n ... Diante disso, toda a equi-
pe de produção já foi dispen-
sada.

n As produções de João Kle-
ber na Rede TV! voltaram do 
recesso e começam a traba-
lhar nas mudanças dos seus 
dois programas, que serão 
exibidas ainda este mês...

n...   Além da presença de 
youtubers no “João Kleber 
Show”, aos domingos, o apre-
sentador participará de exter-
nas do “Você na TV”, que terá 
também presença de celebri-
dades.

n De férias na Globo após 
“Órfãos da terra”, Thelma 
Guedes finaliza o roteiro de 
um filme...

Bate-Rebate

NOVO DESAFIO
Lá atrás, quando a “baianinha” Mariana Gonzalez chegou ao “Pânico na Band”, a ideia era que ela pu-

desse substituir Sabrina Sato. Apesar dos esforços da equipe, isso acabou não acontecendo. Agora, a jovem 
encara um novo desafio, como participante do “BBB 20”, formato por onde Sabrina também já passou.

REALITY DE REFORMA
Os trabalhos do programa 

“Extreme Makeover Brasil - Casa 
dos Sonhos”, com Otaviano Costa, 
estão a todo vapor em São Paulo. 
Nas gravações da semana passa-
da, a equipe entregou duas resi-
dências.

Estreia dia 10 de março, uma 
terça-feira, no GNT.

VAI QUE VAI - 1
É sempre um caso raro, que 

não acontece todo dia, um ator 
aparecer como ele mesmo em vá-
rios capítulos de uma novela. Nor-
malmente isso não passa de um ou 
dois.

Porém, é o que está previsto 
para Betty Faria e Ary Fontoura 
em “Salve-se Quem Puder”, que 
estreia dia 27, faixa das 19h da 
Globo.

VAI QUE VAI – 2
Em torno dessas participações, 

há uma armação interessante: 
Alexia, personagem da Deborah 
Secco, uma atriz em ascensão, 
escalada em uma nova novela da 
Globo com Betty e Ary, dada como 
morta, perde o papel.

Petra (Bruna Guerin), a sua 
irmã invejosa, acaba herdando a 
personagem. Toda essa situação é 
que irá prolongar a permanência 
dos dois atores na novela.

REUNIÃO GERAL
Com a volta de todos ao tra-

balho, inclusive do dono Amilcare 
Dallevo, a direção da Rede TV! 
tem uma reunião marcada para 
esta terça-feira.

São muitos os assuntos pendu-
rados.

PRIMEIRO
A estreia do programa do Sikê-

ra Jr., segunda-feira que vem, às 
18h, aparece entre as principais 
questões da reunião de hoje na 
Rede TV!.

Entre outras razões, por ser 
um programa transmitido de Ma-
naus e consequentes mudanças 
de grade que irá provocar. Não há 
ainda uma definição sobre o futuro 
do “Tricotando” e “Papo de Bola”

POR OUTRO LADO
É muito provável que também 

nesta reunião de hoje, a direção 
da Rede TV! bata o martelo com a 
DAZN sobre a Copa Sul-America-
na.

Está tudo certo e discutido pa-
ra a renovação do contrato.

NOVA DIREÇÃO
Carlos Bianchini, executivo 

com anos de casa e passagens por 
várias empresas do Grupo Bandei-
rantes, assumiu ontem a Direção 
Geral da TV.

Um cargo que até então não 
existia.

Divulgação Globo

TROCA DE COMANDO
No SBT já existe a decisão que Ricardo Mantoanelli irá dirigir a 

segunda parte da novela “As Aventuras de Poliana”.
As gravações serão reiniciadas a partir da próxima segunda-

-feira.

DIANTE DISSO
Reynaldo Boury, que dirigiu a primeira parte de “Poliana”, con-

tinuará como diretor-geral do núcleo de teledramaturgia do SBT.
Resta saber como será este novo estabelecimento de funções. 

Como funcionará na prática. 
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Flamengo e Real Madrid 
confirmaram nesta segunda-fei-
ra, 20, a transferência do jovem 
meia-atacante Reinier. O jogador 
de apenas 18 anos assinou con-
trato com o clube espanhol até 
junho de 2026 e se apresentará 
ao time B do Real após a dispu-
ta do Pré-Olímpico com a seleção 
brasileira, na Colômbia. 

“O Clube de Regatas do Fla-
mengo e o Real Madrid C.F. comu-
nicam que chegaram a um acordo 
comercial para a transferência do 
atleta Reinier. O contrato foi assi-
nado nesta segunda-feira. Durante 
todo este período de negociação, 
o atleta comprovou o carinho que 
tem pelo Mais Querido. O Flamen-
go, por sua vez, gostaria de ressal-
tar que todas as partes envolvidas 
buscaram sempre o melhor para a 
formação e a carreira do jogador”, 
anunciou o clube carioca. 

As duas partes não revelaram 
as cifras envolvidas na negociação. 
Mas estima-se que o Real tenha 
desembolsado cerca de 30 milhões 

de euros (equivalente a R$ 
138 milhões) pelo reforço. 
“Meio-campista ofensivo 
que se destaca por sua 
técnica e criatividade, ele 
protagonizou uma evolução 
espetacular no Flamengo e se 
tornou uma das grandes estrelas 
emergentes do futebol mundial”, 
elogiou o Real, em comunicado. 

Reinier passou a se destacar em 
nível nacional em 2018, ao ser um 
dos destaques do Flamengo na con-
quista da Copa do Brasil Sub-17 da-
quele ano. Ele balançou as redes nas 
duas partidas da final da competição. 
Foi ainda artilheiro e líder de assis-
tências no Mundial Sub-16, no mes-
mo ano, em Dubai. Na final, o Fla 
venceu justamente o Real Madrid. 

No ano passado, já como pro-
fissional, fez parte do elenco cam-
peão da Copa Libertadores e do 
Brasileirão. “O Flamengo deseja 
ao atleta e ao homem Reinier um 
grande sucesso nesta nova fase em 
sua vida”, disse o clube carioca em 
nota divulgada nas redes sociais. 

Clubes anunciaram o acordo do jovem de 18 
anos. Reinier agora se junta aos brasileiros 
Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Júnior

Acordo fechado

O “Mister” está de volta ao Rio 
de Janeiro. Depois de passar férias 
em Portugal, o técnico Jorge Jesus 
desembarcou nesta segunda-feira, 
20, no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, o Galeão, na capital 
fluminense, e em seu primeiro con-
tato com a imprensa falou sobre 
sua situação no Flamengo. Revelou 
que não discutiria a extensão do 
seu contrato, que vence em maio, 
antes do final da temporada passa-
da e que acredita que a renovação 
está próxima.

“Vamos acabar com essa es-
peculação. Quero que todos os fla-
menguistas percebam isso. Nós, 
(Marcos) Braz, eu, Bruno (Spindel) 
e o presidente (Rodolfo Landim), 
antes de acabar a temporada nos 
reunimos para pensar nesta pos-
sibilidade. Da minha parte, disse 
que só queria pensar nisso quando 
acabasse o Mundial. Foi isso. Estou 
chegando ao Brasil e seguramente 
estamos em sintonia e vamos con-
versar. Não vai haver problema”, 
Neste início de temporada, o Fla-

mengo está disputando o Campeo-
nato Carioca com um time formado 
por jogadores sub-20. Será assim 
até o final da Taça Guanabara, o 
primeiro turno do Estadual, já que 
os atletas da equipe principal só 
retornarão das férias na próxima 
segunda-feira e o primeiro jogo 
deles será no dia 16 de fevereiro 
contra o Athletico-PR, no estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, pela 
Supercopa do Brasil. 

Assim, a primeira semana de 
Jorge Jesus no Brasil será de pla-

nejamento da temporada. Uma de 
suas missões na volta do elenco 
principal será conversar com Ga-
briel, que tem seus direitos econô-
micos atrelados à Inter de Milão e 
ainda não renovou contrato para 
2020. “Na minha chegada hoje 
(segunda-feira) ao Brasil vou ter a 
possibilidade de conversar com ele. 
Tenho confiança muito grande ne-
le, um carinho muito especial, como 
por todos os jogadores do Fla”. com 
ele”, disse o português, que quer 
acompanhar a base no Carioca.

Técnico Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro
e vê renovação com o Flamengo mais próxima

Encaminhado

Jesus voltou das férias na segunda, 20

Alexandre Vidal / Flamengo

Vinicius Costa /BP FilmesFlamengo confirma 
que Reinier vai 
para o Real



TERÇA-FEIRA, 21.01.2020Zapping12

 AINDA DE LÁ
Na Band, estudos bem avançados indicam nova mudança na 

programação das manhãs.
“Bora São Paulo”, em vez das 7h às 9h, deverá ser exibido das 

6h às 8h. E, das 8h às 9h, “Bora Brasil”, nacional. As três horas 
com Joel Datena.

NOVA SÉRIE
A Globoplay anunciou ontem a produção de “Betinho”, em 

parceria com AfroReggae e Formata, uma série biográfica sobre a 
história do sociólogo Herbert de Souza (1935-1997). Betinho será 
vivido por Júlio Andrade, que esteve recentemente em “Amor de 
Mãe”.

Sucesso do “BBB” é uma exceção
na história dos formatos

Na Globo, na noite desta terça, tem a estreia do 
“BBB 20”, com todos os seus participantes anun-
ciados e como um produto consagrado, que mudou 
o calendário da televisão brasileira.

Se antes, para todas as emissoras, o ano co-
meçava em abril, após férias regulamentares e 
só depois do mercado comercial voltar às suas 
atividades, essa história mudou a partir de 29 de 
janeiro de 2002, quando foi ao ar a primeira edição 
brasileira.

Independentemente da preferência de cada 
um, do gostar ou não gostar, o “BBB” atende da 
melhor maneira possível o que toda televisão es-

pera de qualquer programa, em se tratando de 
audiência, repercussão e faturamento.

Aliás, pela sua longevidade, aqui em seu 19º 
ano, como em tantos outros países, o “Big Brother” 
se coloca como exceção no mundo dos formatos, 
pelo cuidado e proteção que a Endemol tem pelo 
seu produto.

Algo nada comum neste universo, onde a 
maioria dos criadores de formato apenas se pre-
ocupa com as suas vendas, em negociar bem, 
mas pouco se importam com os resultados. Bas-
ta verificar os tantos que quebraram a cara no 
meio do caminho.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
n Renata Fan só reassume 
amanhã, quarta-feira, o 
comando do programa “Jogo 
Aberto” na Bandeirantes...

n ... Assim como só a partir 
desta terça-feira, Patrícia 
Maldonado passará a substi-
tuir Silvia Poppovic no “Aqui 
na Band”.

n Acabou mesmo o programa 
“A Melhor Viagem”, do Mario 
Frias, na Rede TV!...

n... Não foi possível renovar o 
seu patrocínio...

n ... Diante disso, toda a equi-
pe de produção já foi dispen-
sada.

n As produções de João Kle-
ber na Rede TV! voltaram do 
recesso e começam a traba-
lhar nas mudanças dos seus 
dois programas, que serão 
exibidas ainda este mês...

n...   Além da presença de 
youtubers no “João Kleber 
Show”, aos domingos, o apre-
sentador participará de exter-
nas do “Você na TV”, que terá 
também presença de celebri-
dades.

n De férias na Globo após 
“Órfãos da terra”, Thelma 
Guedes finaliza o roteiro de 
um filme...

Bate-Rebate

NOVO DESAFIO
Lá atrás, quando a “baianinha” Mariana Gonzalez chegou ao “Pânico na Band”, a ideia era que ela pu-

desse substituir Sabrina Sato. Apesar dos esforços da equipe, isso acabou não acontecendo. Agora, a jovem 
encara um novo desafio, como participante do “BBB 20”, formato por onde Sabrina também já passou.

REALITY DE REFORMA
Os trabalhos do programa 

“Extreme Makeover Brasil - Casa 
dos Sonhos”, com Otaviano Costa, 
estão a todo vapor em São Paulo. 
Nas gravações da semana passa-
da, a equipe entregou duas resi-
dências.

Estreia dia 10 de março, uma 
terça-feira, no GNT.

VAI QUE VAI - 1
É sempre um caso raro, que 

não acontece todo dia, um ator 
aparecer como ele mesmo em vá-
rios capítulos de uma novela. Nor-
malmente isso não passa de um ou 
dois.

Porém, é o que está previsto 
para Betty Faria e Ary Fontoura 
em “Salve-se Quem Puder”, que 
estreia dia 27, faixa das 19h da 
Globo.

VAI QUE VAI – 2
Em torno dessas participações, 

há uma armação interessante: 
Alexia, personagem da Deborah 
Secco, uma atriz em ascensão, 
escalada em uma nova novela da 
Globo com Betty e Ary, dada como 
morta, perde o papel.

Petra (Bruna Guerin), a sua 
irmã invejosa, acaba herdando a 
personagem. Toda essa situação é 
que irá prolongar a permanência 
dos dois atores na novela.

REUNIÃO GERAL
Com a volta de todos ao tra-

balho, inclusive do dono Amilcare 
Dallevo, a direção da Rede TV! 
tem uma reunião marcada para 
esta terça-feira.

São muitos os assuntos pendu-
rados.

PRIMEIRO
A estreia do programa do Sikê-

ra Jr., segunda-feira que vem, às 
18h, aparece entre as principais 
questões da reunião de hoje na 
Rede TV!.

Entre outras razões, por ser 
um programa transmitido de Ma-
naus e consequentes mudanças 
de grade que irá provocar. Não há 
ainda uma definição sobre o futuro 
do “Tricotando” e “Papo de Bola”

POR OUTRO LADO
É muito provável que também 

nesta reunião de hoje, a direção 
da Rede TV! bata o martelo com a 
DAZN sobre a Copa Sul-America-
na.

Está tudo certo e discutido pa-
ra a renovação do contrato.

NOVA DIREÇÃO
Carlos Bianchini, executivo 

com anos de casa e passagens por 
várias empresas do Grupo Bandei-
rantes, assumiu ontem a Direção 
Geral da TV.

Um cargo que até então não 
existia.

Divulgação Globo

TROCA DE COMANDO
No SBT já existe a decisão que Ricardo Mantoanelli irá dirigir a 

segunda parte da novela “As Aventuras de Poliana”.
As gravações serão reiniciadas a partir da próxima segunda-

-feira.

DIANTE DISSO
Reynaldo Boury, que dirigiu a primeira parte de “Poliana”, con-

tinuará como diretor-geral do núcleo de teledramaturgia do SBT.
Resta saber como será este novo estabelecimento de funções. 

Como funcionará na prática. 
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Flamengo e Real Madrid 
confirmaram nesta segunda-fei-
ra, 20, a transferência do jovem 
meia-atacante Reinier. O jogador 
de apenas 18 anos assinou con-
trato com o clube espanhol até 
junho de 2026 e se apresentará 
ao time B do Real após a dispu-
ta do Pré-Olímpico com a seleção 
brasileira, na Colômbia. 

“O Clube de Regatas do Fla-
mengo e o Real Madrid C.F. comu-
nicam que chegaram a um acordo 
comercial para a transferência do 
atleta Reinier. O contrato foi assi-
nado nesta segunda-feira. Durante 
todo este período de negociação, 
o atleta comprovou o carinho que 
tem pelo Mais Querido. O Flamen-
go, por sua vez, gostaria de ressal-
tar que todas as partes envolvidas 
buscaram sempre o melhor para a 
formação e a carreira do jogador”, 
anunciou o clube carioca. 

As duas partes não revelaram 
as cifras envolvidas na negociação. 
Mas estima-se que o Real tenha 
desembolsado cerca de 30 milhões 

de euros (equivalente a R$ 
138 milhões) pelo reforço. 
“Meio-campista ofensivo 
que se destaca por sua 
técnica e criatividade, ele 
protagonizou uma evolução 
espetacular no Flamengo e se 
tornou uma das grandes estrelas 
emergentes do futebol mundial”, 
elogiou o Real, em comunicado. 

Reinier passou a se destacar em 
nível nacional em 2018, ao ser um 
dos destaques do Flamengo na con-
quista da Copa do Brasil Sub-17 da-
quele ano. Ele balançou as redes nas 
duas partidas da final da competição. 
Foi ainda artilheiro e líder de assis-
tências no Mundial Sub-16, no mes-
mo ano, em Dubai. Na final, o Fla 
venceu justamente o Real Madrid. 

No ano passado, já como pro-
fissional, fez parte do elenco cam-
peão da Copa Libertadores e do 
Brasileirão. “O Flamengo deseja 
ao atleta e ao homem Reinier um 
grande sucesso nesta nova fase em 
sua vida”, disse o clube carioca em 
nota divulgada nas redes sociais. 

Clubes anunciaram o acordo do jovem de 18 
anos. Reinier agora se junta aos brasileiros 
Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Júnior

Acordo fechado

O “Mister” está de volta ao Rio 
de Janeiro. Depois de passar férias 
em Portugal, o técnico Jorge Jesus 
desembarcou nesta segunda-feira, 
20, no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, o Galeão, na capital 
fluminense, e em seu primeiro con-
tato com a imprensa falou sobre 
sua situação no Flamengo. Revelou 
que não discutiria a extensão do 
seu contrato, que vence em maio, 
antes do final da temporada passa-
da e que acredita que a renovação 
está próxima.

“Vamos acabar com essa es-
peculação. Quero que todos os fla-
menguistas percebam isso. Nós, 
(Marcos) Braz, eu, Bruno (Spindel) 
e o presidente (Rodolfo Landim), 
antes de acabar a temporada nos 
reunimos para pensar nesta pos-
sibilidade. Da minha parte, disse 
que só queria pensar nisso quando 
acabasse o Mundial. Foi isso. Estou 
chegando ao Brasil e seguramente 
estamos em sintonia e vamos con-
versar. Não vai haver problema”, 
Neste início de temporada, o Fla-

mengo está disputando o Campeo-
nato Carioca com um time formado 
por jogadores sub-20. Será assim 
até o final da Taça Guanabara, o 
primeiro turno do Estadual, já que 
os atletas da equipe principal só 
retornarão das férias na próxima 
segunda-feira e o primeiro jogo 
deles será no dia 16 de fevereiro 
contra o Athletico-PR, no estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, pela 
Supercopa do Brasil. 

Assim, a primeira semana de 
Jorge Jesus no Brasil será de pla-

nejamento da temporada. Uma de 
suas missões na volta do elenco 
principal será conversar com Ga-
briel, que tem seus direitos econô-
micos atrelados à Inter de Milão e 
ainda não renovou contrato para 
2020. “Na minha chegada hoje 
(segunda-feira) ao Brasil vou ter a 
possibilidade de conversar com ele. 
Tenho confiança muito grande ne-
le, um carinho muito especial, como 
por todos os jogadores do Fla”. com 
ele”, disse o português, que quer 
acompanhar a base no Carioca.

Técnico Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro
e vê renovação com o Flamengo mais próxima

Encaminhado

Jesus voltou das férias na segunda, 20

Alexandre Vidal / Flamengo

Vinicius Costa /BP FilmesFlamengo confirma 
que Reinier vai 
para o Real
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a seguinte licença: Licença Simplificada para extração mineral de Areia para uso na construção 
civil, na localidade da Fazenda Santa Luzia, em uma área de 49,15 hectares, zona rural do 
município de Afonso Bezerra\RN. 

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

J & R MINERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 14.406.487/0001-11 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
uma Licença de Regularização de Operação (LRO), para lavrar Feldspato para uso industrial, na 
Fazenda Olho D’água da Gameleira, Zona Rural, São Tomé - RN.

FRANCIMAR DE SOUSA BURITI
SOCIA ADMINISTRATIVA DA J & R MINERAÇÃO LTDA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

JOSINETE BEZERRA DE AZEVEDO / PANIFICADORA SATA ANA, CNPJ: 04.757.679/0001-
19, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a 
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria, localizada na Rua Monsenhor Freitas, n° 119, 
Centro, Parazinho/RN, CEP: 59.586-000.

JOSINETE BEZERRA DE AZEVEDO
 EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

G1 SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ 20.555.904/0001-90, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regula-
rização de Operação – LRO para uma Comércio varejista de mercadorias em geral, com predo-
minância de produtos alimentícios - SUPERMERCADOS, localizada na Rua Generina Vale, N° 
809 Centro - Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Gilmara de Oliveira Neri 
Proprietária

CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL DO ALECRIM
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São Convocados os Senhores Condôminos a se reunirem em Assembléia ordinaria a ser re-
alizada no dia 30.01.2020 às 17:00 hs em primeira convocação, e às 18:00 hs em Segunda e 
ùltima convocação com qualquer número de participantes na sede deste Condominio  a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 a) Prestação de Contas da gestão 2019
 b) Eleição para Sindico gestão 2020
 c) Outros Assuntos de Interesse do Condominio

Atenciosamente
Adriano de Medeiros Lopes

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2020

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

  
 

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

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

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

Natal, 16 de janeiro de 2020. 
 
 

 
FAUSTO SEVERIANO CUNHA JUNIOR 

PRESIDENTE DA FNFS 

 

O meia argentino Agustín 
Allione, do Palmeiras, acertou dias 
atrás um contrato de empréstimo 
por seis meses com o Central Cór-
doba, da Argentina, e não voltará a 
ter vínculo com o clube brasileiro. 
Como o acordo com a nova equipe 
termina em julho de 2020, mesmo 
prazo do vínculo entre o atleta e a 
equipe alviverde, o jogador sairá de 
graça e vai gerar um prejuízo para 
o ex-presidente Paulo Nobre, que 
bancou a sua compra em 2014. 

Allione chegou ao clube pelo va-
lor de R$ 6 milhões como parte de 
um pacote de reforços argentinos 
pedido pelo então técnico Ricardo 
Gareca em julho de 2014. Junto 
com o meia, vieram o zagueiro Fer-
nando Tobio e os atacantes Pablo 
Mouche e Jonathan Cristaldo. Ex-
ceto Tobio, que veio de graça, todos 
chegaram em uma modalidade de 
compra em que Nobre se compro-
meteu a pagar com recursos pró-
prios as contratações. 

As operações custaram R$ 23 
milhões na época. Nobre se com-
prometeu a assumir o prejuízo e 
só teria o dinheiro de volta caso as 
vendas cobrissem o valor investido. 
Gareca comandou o Palmeiras por 
apenas 13 jogos. Atualmente ele 
dirige a seleção peruana. Depois da 
saída do treinador, os argentinos 
tiveram pouco espaço e começaram 
a ter empréstimos seguidos para 
outros times. 

O meia argentino inicialmente 
tinha contrato com o Palmeiras so-
mente até julho de 2019, mas em 

janeiro de 2018 a diretoria resolveu 
esticar o vínculo até julho de 2020. 
Allione defendeu a equipe alviver-
de pela última vez em 2016, para 
depois acertar três empréstimos 
seguidos. Foram dois contratos 
de uma temporada com Bahia e 
depois, em 2019, ele foi cedido ao 
Rosário Central, da Argentina. 

No início deste ano o Central 
Córdoba procurou o jogador do Pal-
meiras. O clube argentino acaba de 
ser promovido à elite e confirma ter 
assinado com Allione por seis me-
ses. Segundo o empresário de Allio-
ne, Tomás Budelli, depois de julho 
o atleta estará livre no mercado. 
“Não há mais outro contrato com o 
Palmeiras para depois de julho. Ele 
vai ficar livre no mercado. Talvez 
fique mais um tempo no Central”, 
disse ao Estado. 

O Palmeiras tentou nesta 

janela de transferências incluir 
Allione em algumas negociações. 
Uma das conversas foi com o Cru-
zeiro. O jogador tem 25 anos. Pelo 
clube alviverde, ele participou das 
campanhas dos títulos da Copa do 
Brasil de 2015 e do Campeonato 
Brasileiro de 2016. Antes de vir ao 
futebol brasileiro, ele havia atuado 
pelo Vélez Sarsfield. 

Dos três reforços comprados 
por Paulo Nobre, apenas Cristaldo 
trouxe retorno financeiro ao aporte 
do ex-presidente. O argentino veio 
por R$ 8 milhões e em junho de 
2016, saiu ao futebol mexicano por 
R$ 10 milhões. Os R$ 2 milhões de 
diferença ficaram com o ex-dirigen-
te. Mouche custou em 2014 cerca 
de R$ 9 milhões e acumulou vários 
empréstimos do início de 2016 até 
junho de 2019, quando terminou o 
contrato de cinco anos.

Meia Allione dará prejuízo aos cofres do ex-presidente do time alviverde, Paulo Nobre

Allione deixará Palmeiras de graça 
e será prejuízo para ex-presidente 
Paulo Nobre bancou a compra do meia, em 2014. Como o jogador sairá 
gratuitamente, ex-mandatário do clube não terá sua parte na negociação

Prejuízo

César Grecco / Palmeiras

O departamento de futebol do 
Potiguar de Mossoró anunciou 
nesta segunda-feira, 20, a contra-
tação do técnico João Menezes, 
o “Barata”, para a sequência do 
Campeonato Potiguar. Barata trei-
nou o Palmeira nos primeiros jogos 
deste Estadual, mas foi demitido 
na última sexta-feira, 17, após não 
conseguir vencer nenhum jogo das 
quatro primeiras rodadas. 

O treinador assume o time 
“Macho” na quarta posição, com 
cinco pontos, sendo apenas uma 
vitória. Barata chega para substi-
tuir Luciano Quadros, que pediu 
demissão do clube na quinta-feira, 

16, sob alegação de que estaria com 
problemas pessoais. 

João Menezes tem 47 anos e 
é natural de Carnaubais, no Oes-
te Potiguar. O novo comandante 
acumula passagens ainda como 
técnico pelo Baraúnas e Assu. No 
time assuense, o treinador ganhou 
grande destaque no futebol do Rio 
Grande do Norte após levar a equi-
pe para Série D, em 2018.  

A primeira partida do Potiguar 
sob o comando do novo treinador 
será na quarta-feira, 22, logo con-
tra o ex-clube do técnico, o Palmei-
ra. A partida vai acontecer no está-
dio Nogueirão, em Mossoró, às 20h. 

Potiguar de Mossoró anuncia novo 
técnico para a sequência do Estadual 

Novo chefe

Técnico Barata irá estrear nesta quarta

Canindé Pereira / América



Natal/RN, 20 de janeiro de 2020.
Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira - CPL/SEEC

A Pregoeira da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico em referência, para o dia 04/02/2020 às 09:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: 
Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios da alimentação escolar 
dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio 
Grande do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 7ª DIREC – 
SANTA CRUZ-RN, conforme detalhamento no Termo de Referência – Anexo I. O edital encontra-
se à disposição dos interessados através do site: www.comprasnet.gov.br - www.rn.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019 – SRP

PROCESSO SEI Nº. 00410021000454/2019-92

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

TERÇA-FEIRA, 21.01.2020 Esportes 15

O projeto “Centro de Excelência 
Caixa – Jovem Promessa da Ginás-
tica” abriu nesta segunda-feira, 20, 
inscrições para as aulas das mo-
dalidades de ginástica rítmica e 
artística, no município de Macaíba, 
na Grande Natal. As inscrições vão 
até sexta-feira, 24.

Desde 2013, em parceria com 
a Caixa, a Prefeitura de Macaíba, 
através da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SMEL), em con-
vênio com a Federação Norte-Rio-
grandense de Ginástica (FNRG) 
e a Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG), vem mantendo o 
projeto, que já atende mais de 200 
crianças na faixa etária de cinco a 
dez anos de idade, na ginástica ar-
tística e rítmica. As aulas aconte-
cem de segunda a quinta-feira, nos 
turnos matutino e vespertino.

O público-alvo preferencial é 
formado por alunas da rede pública 
de Macaíba e do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Víncu-
los (SFCV), que reúne os antigos 
Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (Peti) e Pró-jovem.

O projeto agrega meninas entre 
cinco e dez anos de idade, com prio-

ridade para estudantes de escolas 
públicas (municipais e estaduais). 
As matriculadas receberão um uni-
forme para auxiliar na realização 
das atividades. As aulas do projeto 
acontecem no contraturno das au-
las das estudantes, sendo realiza-
das na Vila Olímpica de Macaíba.

Para realizar a inscrição, os 
pais ou responsáveis legais pela 
criança devem estar munidos de 
seu RG e comprovante de residên-

cia de Macaíba, além de duas fotos 
coloridas 3x4 da futura aluna, có-
pia de sua certidão de nascimento 
e declaração escolar deste ano le-
tivo de 2020. A Prefeitura garan-
tirá o transporte de ida e volta das 
alunas.

Os pais ou responsáveis deve-
rão procurar a sede da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 
das 8h às 11h até a próxima sex-
ta-feira, 24.

Projeto dá prioridade para alunas de escolas públicas, de cinco a dez anos de idade

Inscrições para projeto de ginástica da 
Caixa em Macaíba encerram na sexta

Prazo

Márcio Lucas / PMM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019 – SRP

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº. 00410021.000149/2019-09

Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira - CPL/SEEC

A Pregoeira da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico em referência, para o dia 11/02/2020 às 09:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: 
Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios da alimentação escolar 
dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio 
Grande do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura –15ª DIREC – PAU 
DOS FERROS-RN, conforme detalhamento no Termo de Referência – Anexo I. O edital encontra-
se à disposição dos interessados através do site: www.comprasnet.gov.br - www.rn.gov.br

Natal/RN, 20 de janeiro de 2020.

Serra Caiada/RN, 20 de janeiro de 2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão nº. 002/2020, com o Objetivo 
de Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços funerários, 
com fornecimentos de materiais; ataúdes, serviços de higienização de corpos e translado, 
de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência. Os envelopes 
relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 03 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.

Abrahão Allan Miranda da Silva

PROCESSO Nº. 1.212.003/2019
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Pregoeiro

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através de sua Prefeita, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMAS 
SOCIAIS E PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, com abertura marcada para o dia 03/02/2020, 
às 09h00min, no setor de licitação da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crizanto, nº 100, 
Centro, Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, 
em dias úteis, no endereço supracitado ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações ou 
esclarecimentos pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 08h00min às 13h00min horas de segunda a 
sexta-feira ou através do correio eletrônico: licitacaossaobento@gmail.com.

PREFEITA

Serra de São Bento/RN, 20 de janeiro de 2020

PROCESSO Nº 130101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – SRP

WANESSA GOMES DE MORAIS

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS

J I DANTAS  / QUEIJARIA SÃO JOSÉ, CNPJ: 18.327.115/0001-50, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Fabricação de laticínios, localizada na Sítio 
Badaruco, s/n, Zona Rural, São José do Seridó/RN. CEP 59.378-000.

JOSÉ IVON DANTAS 
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA, CNPJ: 40.775.447/0001-57, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LO para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Estrada da Raiz, KM 
20 – Zona Rural - Mossoró/RN.

ZILENE MARQUES
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

COINPE CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.023.187/0001-74, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Transporte de Cargas 
Perigosas, localizada na Rua Francisco Lima Ferreira, 13, Alto do Sumaré, Mossoró - RN.

COINPE CONSTRUTORA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia para uma Subestação Elevadora 34,5/230 KV, denominada SE  
Afonso Bezerra – SE Açu II, localizada na zona rural do município de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

O ABC foi comandado no do-
mingo, 19, na vitória contra o San-
ta Cruz de Natal, no Frasqueirão, 
pelo auxiliar técnico Romildo Frei-
re, já que o treinador Francisco Diá 
cumpria suspensão por expulsão 
na rodada passada. Com a vitória 
por 1 a 0, o alvinegro chegou aos 
13 pontos e se aproximou da clas-
sificação para a final do primeiro 
turno do Campeonato Potiguar.

Diante do resultado, Romildo 
relembrou suas experiências em 
clássicos quando ainda era jogador 
e ressaltou que, por se tratar de um 
jogo entre os dois maiores clubes do 
Rio Grande do Norte, apesar da 
vantagem do América na tabela, 
não há favoritos para a partida.

“Acho que em clássico não exis-
te favorito. Como eu joguei dos dois 
lados, joguei aqui no ABC e joguei 
lá, às vezes entrava só as camisas 
de um lado e do outro, e acho que 
camisa pesa. E a camisa do ABC 
pesa muito. Clássico só se decide 
quando o juiz apita, independente 

de o adversário estar ganhando de 
cinco, seis a zero, sete a zero, e a 
gente só ganha de um a zero. Clás-
sico só é decidido quando o juiz api-
tar o final. É totalmente diferente o 
clássico”, afirmou.

Além da preparação para o clás-
sico, Romildo elogiou o time abece-
dista após a partida contra o Santa 
Cruz de Natal. O auxiliar técnico 
demonstrou-se contente com o re-
sultado e falou que o elenco irá se 

ajustar durante a competição.
“O importante foi vencer. Jo-

gamos com o terceiro colocado, 
que tem sete pontos, que venceu o 
Potiguar fora de casa, com o qual 
nós empatamos. É uma equipe 
bem treinada. Fizemos só um a 
zero, mas acho que o importante 
é o resultado. Sabemos que temos 
pontos para consertar e vamos tra-
balhar para isso. O tempo é curto, 
jogo atrás de jogo, mas vamos con-
versando e corrigindo os detalhes”, 
detalhou Romildo.

O técnico Francisco Diá irá re-
tornar ao comando do alvinegro na 
próxima rodada, que será contra 
o América, no primeiro “Clássico 
Rei” deste ano. Em caso de vitória, 
o ABC pode confirmar sua classifi-
cação para a final do primeiro tur-
no do Campeonato Potiguar.

ABC e América se enfrentam 
na próxima quarta-feira, 22, às 
20h, na Arena das Dunas, com 
transmissão da rádio Agora FM 
(97,9).

Romildo comandou o ABC no domingo

Auxiliar técnico do ABC diz que 
clássico só será decidido no final
Romildo Freire afirmou que por se tratar de um clássico, o jogo só será 
decidido no apito final. Auxiliar também elogiou último resultado do time

Opinião

José Aldenir / Agora RN
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O América venceu o Palmeira 
por 3 a 0, na tarde do domingo, 19, 
no Nazarenão, em Goianinha. Com 
a vitória, o alvirrubro conquistou a 
classificação para a final do primei-
ro turno do Campeonato Potiguar, 
além de manter o aproveitamento 
de 100% na competição.

O técnico Waguinho Dias, 
porém, chamou atenção para as 
oportunidades desperdiçadas pelo 
time. Por causa disso, ele lembra, 
o placar não foi mais tranquilo já 
na primeira etapa. O treinador 
contou que quer que alguns atletas 
mudassem de postura na hora de 
concluir para o gol.

“No primeiro tempo, nós ti-
vemos duas chances com o Tiago 
Orobó. Se tivesse feito (o gol), sairí-
amos com 3 a 0. Aí você conseguiria 
saber como jogar o segundo tempo. 
O que eu queria que melhorasse 
era uma atitude de alguns atletas. 

Buscar mais o gol, ter uma veloci-
dade e, principalmente contra uma 
equipe fechada, ter um contra um. 
Tem que fazer jogadas individuais 
para que criem as oportunidades. 
Foi o que eu mais cobrei”, revelou.

Mesmo com as cobranças, o 

treinador do alvirrubro demons-
trou-se satisfeito com o desenvol-
vimento do time já no início da 
temporada. Waguinho também 
enalteceu a consistência que o 
grupo americano tem apresentado 
nos últimos jogos do Campeonato 

Estadual.
“Estamos com cinco vitórias, 

com 19 gols marcados e dois sofri-
dos, e isso é importante. Só que o 
mais importante nessas cinco par-
tidas é a equipe pegando uma con-
sistência e melhorando, aparando 
algumas coisas que tinham que ser 
melhoradas. Eu acredito que agora 
o time está muito bem e quase pre-
parado para uma regularidade”, 
relatou.

A próxima partida do América 
será contra o ABC. Será o primeiro 
confronto entre as equipes neste 
ano. Uma vitória garante ao Alvir-
rubro não só a liderança definitiva, 
como também o direito de decidir o 
turno em casa e com a vantagem 
do empate.

O jogo acontecerá na quarta-
-feira, 22, na Arena das Dunas, em 
Natal, às 20h, com transmissão ao 
vivo da rádio Agora FM (97,9).

Waguinho Dias cobrou uma postura diferente do time na concretização das jogadas

Mesmo 100% no Estadual, Waguinho Dias 
cobra “mudança de atitude” no América
Principal reclamação do treinador alvirrubro foi com relação aos gols perdidos ainda na primeira 
etapa, o que, para o técnico, daria mais tranquilidade para o time no segundo tempo da partida

Postura

Diego Simonetti / América

O jogador Anthony é um 
dos principais destaques 
deste primeiro turno do Cam-
peonato Estadual. O atleta 
do Santa Cruz de Natal já 
marcou quatro gols em cinco 
jogos, tendo uma média qua-
se um gol por partida.

O Santinha está fazendo 
uma campanha regular no 
Campeonato Potiguar. São 
duas vitórias, um empate e 
duas derrotas. Apesar disso, 
Anthony alça voos maiores 
para o clube. Com caracte-
rísticas de velocidade e fina-
lização, o atleta fez quatro 
dos seis gols marcados pelo 
Tricolor na temporada.

Com 22 anos, Anthony 
sempre atuou no futebol po-
tiguar. O jogador foi revelado 
pelo América, clube com o 
qual foi campeão estadual 
em 2019. Ele também foi vi-
ce-campeão da 2ª divisão com 
o Alecrim, em 2019.

Atacante Anthony 
se destaca nos 
primeiros jogos 
do Santa Cruz

Diferencial


