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O entusiasmo juvenil de alguns 
integrantes do governo, 
como o secretário especial de 

Cultura, Roberto Alvim, demitido 
na última sexta-feira após evocar 
figuras do nazismo, lembra o delírio 
temporário que se tem durante uma 
febre fortíssima. 

Quando ela passa, deixa 
sequelas, sendo que esta em 
particular levou à perda do 
emprego.

O que induziria uma pessoa 
culta, com uma ideologia mais à 
direita, a perpetrar um desatino de 
tamanha magnitude?

Só para esclarecer: a polêmica 
surgiu após um vídeo ser divulgado 
para anunciar o Prêmio Nacional 
das Artes, projeto de mais de R$ 20 

milhões.
No filmete, Alvim copiou uma 

citação do ministro de propaganda 
da Alemanha nazista, Joseph 
Goebbels, tendo como fundo musical 
a ópera “Lohengrin”, de Richard 
Wagner, compositor alemão 

preferido de Hitler.
O texto da peça de Alvim diz 

o seguinte: “A arte brasileira da 
próxima década será heroica 
e será nacional. Será dotada 
de grande capacidade de 
envolvimento emocional e será 
igualmente imperativa, posto 
que profundamente vinculada às 
aspirações urgentes de nosso povo, 
ou então não será nada”.

Feita a identificação com o 
mago da propaganda nazista, 
que o secretário mais tarde disse 
desconhecer, sobraram desculpas 
que não impediram a demissão. 
E a triste certeza de que integrar o 
governo como figura de polarização, 
definitivamente, não faz bem à 
saúde mental.

Delírios de um dia de Verão

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

BUROCRACIA I
A orientação do Tribunal de 

Contas para que o Governo do 
Estado só pague o novo salário 
mínimo para os servidores após aval 
da Assembleia Legislativa simboliza 
bem o Brasil burocrático.

BUROCRACIA II
Considerando que o salário 

mínimo depende da aprovação dos 
deputados, o que aconteceria se, 
eventualmente, a Casa Legislativa 
rejeitasse o projeto?

PRAZO
Empresários que pretendem 

migrar para o Simples Nacional 
ainda este ano, ou mesmo se 
desenquadrar, devem ficar atentos. 
O prazo para solicitar a opção por 

À exceção das atividades econômicas ligadas ao turismo, o co-
mércio nacional deve ter neste ano prejuízo de cerca de R$ 19,6 
bilhões com os feriados que caem em dias úteis, 12% a mais 

que as perdas registradas em 2019, que ficaram em torno de R$ 17,4 
bilhões. A estimativa foi divulgada pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A entidade diz que os feriados em dias úteis reduzem 
o nível de atividade do comércio, que, por outro lado, pode enfrentar 
aumento dos custos de operação. De acordo com o economista da CNC 
Fabio Bentes, por causa das horas extras que têm de ser pagas aos 
empregados, a folha de pagamento é a principal fonte dos prejuízos 
impostos ao comércio pelos feriados. “O peso relativamente elevado da 
folha de pagamentos na atividade comercial acaba comprimindo as 
margens de operação do setor” por causa do fechamento das lojas, ou 
da diminuição do fluxo de consumidores, disse Bentes. 

Feriado e prejuízo

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

esse regime fiscal encerra no dia 31 
deste mês.

VOO CHARTER
A Corendon Airlines, que opera 

um voo charter entre Natal e 
Amsterdã nesta alta temporada, 
confirmou para o prefeito Álvaro 
Dias que vai repetir a iniciativa na 
temporada 2020/2021. “A Prefeitura 
irá repetir o apoio dado no ano 
passado, na divulgação do destino”, 
disse o prefeito, que continua em 
missão na Europa.

TURISMO
O índice de atividades turísticas 

no Brasil cresceu 2,6% de janeiro a 
novembro de 2019, em relação ao 
mesmo período de 2018; Os dados 
são da Pesquisa Mensal de Serviços 

Prefeitura vai passar a 
emitir licenças na web

Já são 386 mil pedidos
de restituição do Dpvat

Em Natal

Seguradora Líder

Semurb terá de manter site para a 
publicação dos pedidos de licenciamento

A Prefeitura do Natal regulamentou na semana pas-
sada o novo sistema para requerimento, renovação, con-
cessão ou prorrogação de licenças ambientais. A partir 
de agora, todo o serviço de licenciamento será digital, de 
acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos (Semurb).

Segundo a portaria que estipula a digitalização de 
processos, publicada no Diário Oficial do Município 
(DOM) na sexta-feira, 17, a Semurb terá de manter en-
dereço eletrônico para a publicação dos pedidos de licen-
ciamento ambiental protocolados no órgão, assim como 
dos licenciamentos concedidos, prorrogados e renovados.

Com a medida, os empreendedores de Natal ganham 
uma nova ferramenta para reduzir os prazos de obtenção 
de documentos. Em julho de 2019, o Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema) tam-
bém passou a emitir a Licença Ambiental por via eletrônica.

Na versão estadual, o empreendedor tem três opções pa-
ra a emissão do documento. O órgão disponibiliza as licenças 
através dos sistemas Sislia, Comunica e Cerberus, platafor-
mas online já utilizadas na abertura e acompanhamento dos 
processos.

A Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro 
Dpvat 2020 (sigla de Danos Pessoais por Veículos Auto-
motores de Vias Terrestres), informou que, até a última 
sexta-feira, 17, registrou mais de 386 mil pedidos de resti-
tuição dos valores do seguro pagos a mais.

Explicou que mais de 1,9 milhão de veículos em todo 
Brasil estão aptos a receber a restituição. O prazo para 
pedir o valor pago a mais é até o fim do exercício de 2020.

A restituição teve início na quarta-feira, 15. A maioria 
dos veículos se concentra no estado de São Paulo, onde mais 
de 900 mil devem receber de volta o que foi pago a mais.

Em seguida, vêm Minas Gerais, com mais de 300 mil 
veículos, e o Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil veícu-
los. As menores frotas estão em Roraima, com cerca de dois 
mil, e Acre, com mais de três mil veículos.

O pedido para receber o valores pagos a mais deve ser 
feito acessando o site.

(PMS), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

TRIBUNAL DO JÚRI
O Supremo Tribunal Federal 

deve começar a julgar no dia 12 
de fevereiro se a soberania do 
Tribunal do Júri autoriza a execução 
imediata de pena imposta pelo 
Conselho de Sentença. Em outubro 
do ano passado, o Plenário Virtual 
reconheceu a repercussão geral da 
matéria por unanimidade.

TABELA DO FRETE
Representantes da indústria, do 

comércio e do agronegócio acreditam 
que se o reajuste da tabela de frete 
em até 15% - determinado pela 
Agência  Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) - não for 
revogado e passar a vigorar a partir 
da próxima segunda-feira, 20, 
haverá impacto imediato nos preços 
ao consumidor.

SECA
O fenômeno da seca encerrou 

2019 abrangendo todo o território 
do Rio Grande do Norte, segundo 
o Monitor de Secas, ferramenta da 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
de acompanhamento dos impactos 
causados da estiagem no Nordeste. 
Segundo o estudo, o Rio Grande do 
Norte sofreu com a expansão da área 
de seca grave em áreas do Médio 
Oeste e Seridó. Além disso, houve 
o aumento da área de seca fraca ao 
longo da região litorânea do Estado.
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A proposta de reforma da Pre-
vidência que o Governo do Estado 
pretende encaminhar para a As-
sembleia Legislativa em fevereiro 
estabelece que todos os aposen-
tados e pensionistas que ganham 
abaixo do teto também contribuam 
para o regime previdenciário. Ho-
je, esse grupo é isento de taxa.

A ideia do governo é passar a 
descontar 11% dos benefícios de 
quem recebe entre um salário mí-
nimo (R$ 1.045) e o teto da Previ-
dência (R$ 6.101,06). Para os que 
recebem mais do que isso, a alí-
quota seria progressiva, variando 
de 14% a 18%. Não está definido 
se a taxação seria aplicada ape-
nas aos que se aposentarem após 
a reforma ou se haveria cobrança 
para quem já é segurado.

O secretário estadual de Tri-
butação, Carlos Eduardo Xavier, 
reconhece que a medida é “dura”, 
mas afirma que a cobrança é ne-
cessária para que a reforma te-
nha impacto fiscal significativo. 
“Tem certas questões das quais 
a gente não pode abrir mão. Pre-
cisamos ajustar o sistema previ-
denciário para que o Estado volte 
a respirar”, disse, em entrevista 
a uma rádio local na última sex-
ta-feira, 17.

Atualmente, a média salarial 
dos servidores do Estado é de R$ 
4,8 mil, ou seja, abaixo do teto. Isso 
significa que a maioria dos funcio-
nários, quando se aposenta, deixa 
de contribuir para o regime e ain-
da vira uma despesa.

O Governo do Estado propõe 
também elevar a contribuição dos 
funcionários que estão na ativa e 
que ganham acima do teto da Pre-
vidência. A proposta é estipular 
taxas progressivas, com alíquotas 
maiores para quem tem maiores 
salários, entre 14% e 18%.

Segundo o esboço da reforma 
em discussão, no caso de um servi-
dor que recebe R$ 21 mil, a cobran-
ça incidiria da seguinte forma: 14% 
sobre a faixa de R$ 6.101,07 a R$ 
10.000,00; 16% sobre a faixa de R$ 
10.001,00 a R$ 20.000; e 18% sobre 
a faixa restante, de R$ 20.001,00 a 
R$ 21.000,00.

Para quem ganha abaixo do 
piso, a taxa de contribuição per-
maneceria em 11%. Vale ressaltar 
que a contribuição patronal (paga 
pelo Governo do Estado) é o dobro 
da paga pelo funcionário.

Na avaliação do secretário 
de Tributação, nesses dois pon-
tos (aumento da alíquota para os 
servidores da ativa e taxação dos 

inativos), não há margem para 
negociação. “Essas duas questões 
a gente precisa enfrentar. São ex-
tremamente delicadas, mas, sem 
elas, a gente não tem efeito fiscal 
nenhum com essa reforma”, desta-
cou Carlos Eduardo Xavier.

PONTOS NEGOCIÁVEIS
O secretário de Tributação do 

Estado disse que outros pontos 
da reforma podem ser “modula-
dos”. Ele citou a idade mínima 
para aposentadoria. Na reforma 
da Previdência nacional, válida 
para o regime geral do INSS, foi 
estabelecido o mínimo de 62 anos 
para as mulheres e 65 anos para 
os homens. Carlos Eduardo Xa-
vier declarou que é necessário, 
de fato, elevar as idades, mas é 
possível deixar a idade mínima 
das mulheres em 60 anos, tor-
nando o aumento menos rigoroso 
para elas.

O cálculo do benefício pode 
ficar também mais suave para os 
servidores, segundo o secretário. 
Ele explica que, na reforma geral 
promulgada no fim do ano passa-
do, foi estabelecido que o valor do 
benefício do INSS será a média de 
100% das contribuições efetuadas. 
“Hoje, é a média de 80% das maio-
res contribuições. Podemos avan-
çar para 90%”, complementou.

Há margem para negociação, 
ainda, nas regras de pensão. O ti-
tular da Secretaria de Tributação 

afirmou que o governo pode suavi-
zar as normas em relação ao que 
foi aprovado nacionalmente. No 
caso do INSS, agora a pensão por 
morte será de 50% do valor da apo-
sentadoria, acrescido de 10% para 
cada dependente. Foram endureci-
das também regras para acúmulo 

de benefícios.
Carlos Eduardo Xavier enfati-

zou que esses pontos são negociá-
veis, mas não podem ser excluídos 
da proposta. “Estamos mexendo 
porque não tem condições de ficar 
como está. Todo dia tem servidor 
se aposentando. Estamos abertos 
para discussão, mas não podemos 
deixar de fazer (a reforma)”, res-
saltou.

Outro ponto indefinido é o li-
mite para concessão de benefícios. 
Pela regra geral, novas aposenta-
dorias e pensões não podem ser 
superiores ao teto da Previdência.

Atualmente, segundo o Insti-

tuto de Previdência dos Servidores 
Públicos Estaduais (Ipern), o dé-
ficit financeiro mensal do regime 
próprio do Rio Grande do Norte é 
de R$ 130 milhões. Essa é a dife-
rença entre o que o Estado tem de 
pagar de benefícios e o que real-
mente arrecada. O rombo é coberto 
com recursos do Tesouro. “Esse au-
mento de alíquota já era para ter 
sido feito antes”, fala o secretário 
de Tributação.

REUNIÃO COM SERVIDORES E 
ENVIO PARA A ASSEMBLEIA

Os detalhes da reforma foram 
discutidos na semana passada com 
os servidores. No encontro, os fun-
cionários estaduais apresentaram 
algumas sugestões de mudanças 
no texto, que estão sendo avaliadas 
pela equipe econômica e que serão 
levadas à governadora Fátima Be-
zerra no início desta semana.

Uma nova reunião está mar-
cada para acontecer na próxima 
quarta-feira, 22, quando os deta-
lhes finais do texto serão discuti-
dos. A expectativa é que o texto já 
esteja na Assembleia Legislativa 
quando os deputados estaduais 
voltarem do recesso parlamentar, 
em 4 de fevereiro.

Segundo Carlos Eduardo Xa-
vier, o governo tem até 31 de ju-
lho para aprovar sua reforma da 
Previdência e, assim, se adequar 
às novas normas federais. A não 
adaptação à reforma geral pode 

Na última quarta-feira, 15, representantes do governo e servidores estaduais discutiram detalhes da reforma da Previdência

Governo Fátima propõe taxar inativos
que ganham acima de um salário mínimo
Hoje, quem recebe entre um salário mínimo e o teto da Previdência (atualizado para R$ 6.101 na semana passada)
não paga contribuição. Taxa seria de 11% para este público. Cobrança pode valer a quem já é segurado atualmente

Reforma da Previdência no RN

Seplan RN / Divulgação

R$ 130 mi
NÚMERO

DO QUE O GOVERNO
NÃO ABRE MÃO

PONTOS EM DISCUSSÃO

é o déficit financeiro mensal
da Previdência do Estado

- Aumento da alíquota de 
contribuição para os servidores da 
ativa para até 18% (progressiva);

- Taxação de todos os inativos;

- Regras de cálculo de benefícios;
- Idade mínima para mulheres;
- Regras de pensão;
- Teto para concessão de novos      
benefícios;
- Inserção de atuais segurados
na taxação dos inativos

levar o texto a perder o Certificado 
de Regularização Previdenciária, 
documento sem o qual o Estado 
ficaria impossibilitado de contra-
tar empréstimos ou receber verbas 
federais.

Alguns itens são obrigatórios, 
como o aumento da alíquota pre-
videnciária. Neste caso, o Estado 
tem duas opções: ou adota a alí-
quota progressiva (defendida pelo 
governo) ou aumenta a taxa para 
14% para todos os grupos.

SERVIDORES PROTESTAM
CONTRA A REFORMA

Entidades que representam 
funcionários do Governo do Estado 
têm reprovado a proposta. A presi-
dente do Sindicato dos Servidores 
da Administração Direta (Sinsp), 
Janeayre Souto, disse que nenhu-
ma sugestão de mudança apresen-
tada pelo Fórum dos Servidores foi 
acatada pelo governo, apesar de o 
secretário de Tributação falar em 
“pontos negociáveis”.

Na próxima quinta-feira, 23, 
servidores devem se reunir para 
discutir a minuta do projeto que 
será entregue pelo governo na 
véspera. Segundo Janeayre, se a 
gestão da governadora Fátima Be-
zerra insistir na proposta que tem 
defendido até agora, os servidores 
farão uma paralisação na próxima 
terça-feira, 28, em frente à Go-
vernadoria, em protesto contra a 
reforma da Previdência.

Tem certas questões
das quais a gente
não pode abrir mão. 
Precisamos ajustar o 
sistema previdenciário 
para que o Estado
volte a respirar”

“
Carlos Eduardo Xavier
secretário de Tributação do RN
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Na semana passada, a 
Prefeitura de Parnamirim 
prorrogou o prazo para que os 
contribuintes paguem o IPTU 
2020 com desconto. A partir de 
agora, quem optar pela quita-
ção do imposto em cota única 
terá 20% de desconto sobre o 
valor devido caso pague até 31 
de janeiro. Três em cada dez 
contribuintes da cidade já efe-
tuaram o pagamento, segundo 
a Tributação.

Entre outras razões, o 
prazo foi esticado porque, em 
alguns bairros, os moradores 
demoraram para receber o 
carnê de pagamento do IP-
TU. Para acabar com essa 
dependência dos Correios, a 
Prefeitura estuda, inclusive, 
instituir o “IPTU Eletrônico” 
para todos os contribuintes 
em 2022, o que também vai 
acarretar na diminuição de 
custos.

De acordo com Fábio Ro-
berto da Silva, hoje 44% dos 
contribuintes de Parnamirim 
não pagam o IPTU.

Quem está em dívida com 
o Fisco Municipal – tanto em 
relação ao IPTU quanto a ou-

tros impostos, exceto o “Itiv” – 
tem também até 31 de janeiro 
para regularizar a situação. 
Até esta data, os contribuin-
tes que pagarem o débito à 
vista terão 100% de desconto 
sobre juros e multas. Existe 
também a opção de parcelar 
em até 90 meses, mas, nesses 
casos, o abatimento sobre ju-
ros e multas é menor.

O Refis está valendo des-
de o fim do ano passado. Até 
agora, segundo a Tributação 
de Parnamirim, foram nego-
ciados R$ 17 milhões em débi-
tos, dos quais R$ 4,3 milhões 
já foram recolhidos para os 
cofres da Prefeitura. A média 
de parcelamento está sendo 
15 meses.

Em 2019, considerando 
o Refis e o recolhimento nor-
mal de impostos e taxas, a 
Tributação de Parnamirim 
arrecadou R$ 113 milhões, o 
que significou um aumento de 
10,22% com relação a 2018. “A 
perspectiva para 2020 é que, 
se a economia continuar me-
lhorando, consigamos repetir 
esse desempenho”, finalizou o 
secretário.

Prazo para pagar imposto com 
desconto vai até 31 de janeiro

O município de Parnamirim, 
na Região Metropolitana de Na-
tal, tem cerca de 100 mil imóveis 
com a avaliação do valor de mer-
cado desatualizada, o que resulta 
em valores defasados de IPTU, o 
imposto que os contribuintes pre-
cisam pagar todos os anos pela 
propriedade dos imóveis.

De acordo com o secretário 
municipal de Tributação, Fábio 
Roberto da Silva, Parnamirim tem 
119.416 imóveis registrados atual-
mente, dos quais apenas aproxi-
madamente 20 mil (os mais novos) 
estão com avaliação atualizada. 
Para os demais, segue servindo 
como parâmetro para cálculo do 
IPTU o mesmo valor de avaliação 
de até 20 anos atrás.

Nos próximos meses, a Pre-
feitura pretende dar início a um 
amplo trabalho de atualização das 
avaliações dos imóveis. “O prefeito 
Rosano Taveira já autorizou a mo-
dernização da Tributação. Vamos 
fazer um voo com georreferencia-
mento e, posteriormente, fazer a 
avaliação desses contribuintes”, 
explicou Fábio Roberto, em entre-
vista ao programa Manhã Agora, 
da rádio Agora FM (97,9).

Desde 2013, a legislação de 
Parnamirim autoriza a realização 
de avaliações individuais de imó-
veis. Mas o secretário explica que, 
na maioria dos casos, o novo valor 
de mercado já será reavaliado no 
georreferenciamento. “Muitas ve-
zes, a gente já vai ter o novo valor 
venal pelo acréscimo. Se fez um 
quarto ou qualquer outra constru-

ção em casa, ou uma reforma, a 
gente vai notar”, ressaltou.

A expectativa é que os novos 
valores comecem a ser implemen-
tados em 2021, com prioridade 
para os condomínios de casas e 
prédios.

Em Natal, a Tributação faz 
a atualização dos imóveis desde 
2018. No primeiro ano após o iní-
cio do trabalho (2019), cerca de 10 
mil imóveis foram revisados. Des-
se total, 2 mil tiveram diminuição 
no imposto devido ao Município. A 
maioria do restante, contudo, rece-
beu aumento.

Em alguns casos, o reajuste no 
valor de avaliação fez com o que o 
imposto sobre a propriedade fosse 
majorado em 200%. A alta foi co-
brada de uma vez só, o que gerou 
uma enxurrada de ações judiciais 

contra a Prefeitura do Natal. Ao 
todo, a capital potiguar tem entre 
350 mil e 400 mil imóveis sobre os 
quais incide o IPTU.

“Não podemos admitir que 
pessoas que ocupem mansões pa-
guem o mesmo valor do morador 
de um apartamento padrão no Ti-
rol”, chegou a dizer o secretário de 
Tributação de Natal, Ludenílson 
Lopes, no ano passado.

O secretário de Tributação 
de Parnamirim defendeu que, 
no caso do município, o reajuste 
também seja aplicado de uma vez, 
já que a defasagem supera duas 
décadas em alguns casos. Ele res-
saltou, contudo, que essa definição 
cabe ao prefeito Rosano Taveira 
e à Câmara Municipal, que deve 
analisar este ano um projeto para 
mudanças na cobrança do IPTU.

Secretário de Tributação de Parnamirim, Fábio Roberto explica mudanças no cálculo

Parnamirim tem 100 mil imóveis com 
valor de mercado e IPTU desatualizados
Nos próximos meses, a Prefeitura pretende dar início a um amplo trabalho de atualização das avaliações dos imóveis.
Em alguns casos, segue servindo como parâmetro para cálculo do IPTU o mesmo valor de avaliação de até 20 anos atrás

Tributação

Ascom Prefeitura de Parnamirim / Divulgação

O Governo do Rio Grande do 
Norte terá de encaminhar para a 
Assembleia Legislativa um projeto 
de lei para reajustar o piso salarial 
do funcionalismo. A medida é ne-
cessária para que nenhum servidor 
do Estado receba menos do que o 
salário mínimo nacional, definido 
em R$ 1.045 na semana passada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, pa-
ra valer a partir de 1º de fevereiro.

A secretária estadual de Adminis-
tração, Virgínia Ferreira, explica que, 

nos últimos cinco anos, o reajuste dos 
salários era automático. Contudo, de 
acordo com ela, o Tribunal de Contas 
do Estado conseguiu na Justiça uma 
decisão que impede o Executivo de 
conceder o aumento dessa forma.

Assim que a Assembleia voltar 
do recesso parlamentar, em 4 de 
fevereiro, o projeto será protocolado 
na Casa, com pedido para análise 
urgente. A matéria deverá prever sa-
lário mínimo de R$ 1.045 a partir de 
fevereiro e R$ 1.039 só para janeiro 

(que havia sido o valor anteriormen-
te definido pelo governo federal).

Somente após a aprovação dos 
deputados é que o governo lançará 
uma folha complementar para pa-
gar a diferença do salário de janei-
ro para quem recebe só o mínimo. 
Este mês, como ainda não há auto-
rização legislativa para o reajuste 
de 4,48%, os servidores receberão 
apenas R$ 998 (que era o mínimo 
em vigor até dezembro). 13 mil fun-
cionários estão nessa situação. Secretária Virgínia Ferreira (Administração) diz que folha de janeiro será complementada

Aumento do piso salarial depende 
de aval da Assembleia Legislativa

Salário mínimo

Alex Régis / Prefeitura do Natal
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Cerca de 40% da população de 
Natal está desassistida pela rede 
de atenção básica em saúde, se-
gundo o presidente do Sindicato 
dos Médicos do Rio Grande do Nor-
te (Sinmed RN), Geraldo Ferreira. 
De acordo com a entidade, a lacuna 
corresponde à diferença entre o nú-
mero de equipes médicas que de-
veriam estar atuando em Natal e 
o que realmente está funcionando.

Atualmente, afirma Geraldo 
Ferreira, Natal tem 130 equipes 
do Programa de Saúde da Família, 
enquanto deveria ter algo em torno 
de 220 (90 a mais), já que ultrapas-
sou a marca dos 880 mil habitantes 
– segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Nas contas do presidente do 
Sinmed RN, a capital potiguar 
deveria ter uma equipe de saúde 
para cada 4 mil habitantes. Na 
distribuição atual, porém, cada 
equipe tem de cobrir uma área com 
aproximadamente 6,7 mil pessoas. 
“É uma cobertura insuficiente”, 
afirmou, em entrevista nesta sex-
ta-feira, 17, ao programa Manhã 
Agora, da rádio Agora FM (97,9).

Geraldo Ferreira acrescentou 
que, para agravar esse quadro, re-
cebeu a informação nesta semana 
de que, das 130 equipes atuantes 
hoje em Natal, 27% estão incom-
pletas – ou seja, com a necessidade 
de mais profissionais.

“A maioria dos problemas da 
saúde da capital deriva dessa de-
sassistência. As pessoas procuram 
assistência; não encontram; sobre-
carregam as UPAs; as UPAs ficam 
superlotadas; e os pacientes aca-
bam sobrecarregando os hospitais. 
Para completar, a gente enfrenta 
desde o ano passado a ameaça de 
fechamento de leitos”, completou 

o presidente do Sindicato dos Mé-
dicos.“A perda nos leitos do SUS 
é enorme. Infeliz de quem precisa 
de um internamento em Natal, 
porque vai enfrentar filas significa-
tivas. Natal tem 40% de sua área 
descoberta, na atenção básica”, 
acrescenta Geraldo.

No fim de 2019, os médicos de 
Natal fizeram uma greve de 40 
dias para cobrar melhores condi-
ções de trabalho e o pagamento de 
gratificações – que correspondem 
a cerca de metade da remune-
ração total dos profissionais. A 
paralisação foi encerrada após a 
costura de um acordo com a Pre-
feitura do Natal.

Segundo Geraldo Ferreira, o 
Município se comprometeu a pa-
gar a dívida – em torno de R$ 50 
mil por médico – em 18 parcelas, a 
partir de junho de 2020. Além dis-
so, os pagamentos das gratificações 
que vencerem de agora em diante 
deverão ser normalizados a partir 
de fevereiro.

FALTA DE INSUMOS
Semanalmente, o Sinmed RN 

tem visitado unidades de saúde 
para averiguar a situação dos 
atendimentos, as condições de 
trabalho dos médicos e o nível de 
estoque dos produtos. O que tem 
se visto, de acordo com Geraldo 
Ferreira, é um cenário de falta de 
insumos básicos.

Uma das mais recentes ins-
peções aconteceu na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do Po-
tengi, na Zona Norte de Natal. Na 
farmácia, os médicos receberam os 
relatos de “faltas continuadas de 
insumos elementares”.

“Isso causa uma desarruma-
ção no atendimento. É bem ver-
dade que essas faltas acontecem 
durante um ou dois dias e depois 
são solucionadas, mas o ideal é 
que haja um planejamento para 
haver continuidade do atendi-
mento e os pacientes não serem 
prejudicados”, finalizou Geraldo 
Ferreira.

O nível de utilização da ca-
pacidade instalada da indústria 
brasileira subiu para 78,2% em 
novembro. O resultado é o melhor 
para o mês desde 2015. As infor-
mações estão na pesquisa Indica-
dores Industriais, divulgada pela 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI).

Com o aumento de 0,3% em 
relação a outubro, o indicador 

atingiu o maior nível desde agos-
to de 2018. 

De acordo com o economista 
da CNI Marcelo Azevedo, a uti-
lização da capacidade instalada 
deve fechar 2019 com resultado 
positivo.

“O ritmo de crescimento da 
indústria, especialmente no iní-
cio de 2019, foi frustrante. Com 
isso, o faturamento, o emprego e 

as horas trabalhadas na produ-
ção devem ter fechado o ano com 
pequenas quedas na comparação 
com a média de 2018. A massa 
salarial e o rendimento médio do 
trabalhador devem ter quedas”, 
pondera Azevedo, por outro lado. 
Mas ele acrescenta que a indús-
tria deve iniciar o ano mantendo 
a tendência de recuperação do 
segundo semestre.

Para Geraldo Ferreira, maioria dos problemas da saúde deriva da “desassistência”

Rede básica de saúde só cobre 
60% de Natal, denuncia Sinmed

Utilização da capacidade instalada
da indústria é o maior desde 2015

Segundo presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, capital 
potiguar deveria ter uma equipe de saúde para cada 4 mil habitantes

SUS

Em novembro

José Aldenir / Agora RN
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AgPetrobras distribuiu mais de R$1,77 bi-
lhão em generosos patrocínios na última 
década. A maior parte, R$1,05 bilhão, foi 

entregue em apenas dois anos: 2013, início oficial 
da crise política e dos protestos de rua, e 2014, 
auge do esquema de corrupção revelado pela La-
va Jato, e ano da reeleição da petista Dilma. Na 
meia década de Dilma foram realizados 76% dos 
gastos. 

Procurada, a Petrobras se recusou a comentar 
a redução atual e os gastos recordes durante go-
verno do PT.

Só as escolas de samba do Rio ganharam R$24 
milhões para desfiles de 2014 e 2015. No GP Brasil 
de 2014, foram mais R$ 21,8 milhões.

No primeiro ano completo de governo Temer 
(2017), a estatal gastou R$169,2 milhões, menos 
de um terço dos anos de esbanjamento do PT

Em 2019, de crise econômica e troca de go-
verno, a Petrobras pagou R$48,6 milhões em 41 
patrocínios. Mais de R$1 milhão por contrato.

Foram 1.890 contratos de patrocínios desde 
2009 ao custo de R$1,772 bilhão. O recorde é de 
2013, quando foram gastos R$505 milhões.

Petrobras tem gastos bilionários em patrocínios 

PODER SEM PUDOR

CULPA É DE JK
A vidente mineira Leila Alckmin ficou famosa, 

em 1989, quando previu a vitória do candidato do 
PL à Presidência da República, Guilherme Afif 
Domingos. Detalhe: o espírito do falecido presidente 
Juscelino Kubistchek teria relatado a ela como seria 
o desfecho da eleição. Afif não venceu, nem sequer 
foi para o segundo turno, mas a vidente carregava 
na ponta da língua a explicação para o seu fiasco: 
“Eu nunca disse que Afif seria o presidente. Quem 
garantiu isso foi JK.” Ah, bom.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

LAVA JATO NO STF
Balanço da força-tarefa do 

Ministério Público Federal, a 
Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal anda sem pressa: são 
71 inquéritos, 45 denúncias 
contra 126 investigados. Um 
dia serão julgados.

GASTANÇA NÃO TIRA FÉRIAS
As férias dos deputados 

federais seguem até 4 de 
fevereiro, mas os gastos com 
o ressarcimento de despesas 
já aparecem desde o começo 
de janeiro. Até agora foram 
R$31.927,16 na conta do 
contribuinte.

PETISTA DE FÉRIAS
José Guimarães (PT-CE) 

é recordista de gastos com o 
“cotão”, a verba que deputados 
usam para ressarcir despesas 
e até no recesso. Já apresentou 
nove recibos para ser ressarcido 
R$ 2,4 mil nas férias. 

Quem melhor 
que você, mulher?”

Deputada Janaína 
Paschoal a Regina Duarte,
convidada para a
Secretaria de Cultura

“

Divulgação

TUCANO DE FÉRIAS
O segundo deputado que mais 

gastou com o “cotão” durante o 
recesso de fim de ano foi o ex-
presidente do PSDB Aécio Neves 
(MG). Ele gastou R$1.558,05 
apenas com Sedex, já em 2020.

CIDADES VIOLENTAS
Salvador e Manaus são o 

segundo e terceiro municípios 
mais violentos do país, atrás do 
Rio. A capital baiana registrou 
728 assassinatos em 2019 (jan-
set), e Manaus, 607. São Paulo é o 
quarto com 500 mortes.

QUE TAL?
A tarifa diferenciada de 

energia para igrejas gerou 
uma contraproposta sedutora. 
Em vez de subsidiar o custo, 
José Nelto (Pode-GO) sugere 
que o governo abra linha de 
crédito especial em bancos 
públicos para igrejas, creches, 
universidades federais etc 
instalarem placas solares.

INFLAÇÃO RECUA
Segundo a FGV, o IPC-S 

recuou para 0,48%, queda de 
0,09 ponto em relação à última 
apuração. Quatro das sete 
capitais pesquisadas registraram 
decréscimo. Brasília, Recife e 
Porto Alegre tiveram alta.

Contribuinte pagará R$20 bilhões em subsídios
Sem direito a se recusar a bancar o 

privilégio, os brasileiros vão pagar R$20,1 
bilhões somente em 2020 para a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), espécie 
de fundo para subsidiar o setor elétrico. O 

detalhamento feito pelo economista Daniel 
Lima desmonta a trama da Aneel contra 
energia solar: o valor do subsídio para 
termelétricas movidas a diesel é o triplo do 
previsto para energia solar em 2022.

O PROBLEMA REAL
Entre 2011 e 2013, a energia de hidrelétricas 

caiu de 91,2% a 79,2% da geração no Brasil. Já a 
das termelétricas passou de 8,4% a 19,8%.

EXPLICA AÍ, ANEEL
Enquanto leilões de energia solar e eólica 

registram os menores preços história, abaixo de 

R$100/MWh, nas termelétricas passam dos 
R$200.

CUSTO DO DINHEIRO
Só para gerir essa dinheirama, serão gastos 

cerca de R$25 milhões, 125% mais que em 
relação a 2019, segundo o economista Daniel 
Lima.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) expedi-
du recomendação na sexta-feira, 
17, para que o Governo do Estado 
dispense licitação para firmar con-
tratos com as bancas organizado-
ras dos concursos públicos para a 
Polícia Civil e o Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (Itep).

Segundo o promotor de Jus-
tiça Vitor Emanuel de Medeiros 
Azevedo, autor as duas recomen-
dações, a dispensa de licitação vai 
permitir “maior agilidade” para 
a realização dos concursos, pois o 
modelo de concorrência com pre-
gão é o mais demorado dos proce-
dimentos licitatórios.

Em suas considerações, o pro-
motor revela ainda a urgência no 
provimento de cargos vagos no âm-
bito da Polícia Civil e do Instituto 
Técnico-Científico de Perícia.

No caso da Polícia Civil, o con-
curso público terá 307 oportunida-
des para a carreira de agente de 
polícia, 33 para escrivão e 63 para 
delegado. Para o Itep, o concurso 
público será de 255 vagas para o 
quadro de agentes técnicos, legis-
tas e peritos criminais.

“(O promotor) recomenda à 
Secretaria Estadual da Adminis-
tração que dê andamento ao pro-
cesso administrativo tendente à 
deflagração do concurso público 
para o preenchimento de 255 
cargos no quadro de pessoal do 
Instituto Técnico-Científico de 
Perícia (Itep), devendo, para a 
contratação dos serviços técnico 
especializados na organização e 
execução do certame, abster-se 
de realizar licitação na modali-
dade pregão, decidindo entre a 
licitação na modalidade concor-
rência tipo melhor técnica ou 
técnica e preço e a dispensa de 
licitação, preferencialmente por 
esta última, dada a sua maior 
agilidade”, diz o texto da portaria 
referente ao Itep.

“(O promotor) recomenda à 
Secretaria Estadual da Adminis-
tração que dê andamento aos pro-
cessos administrativos tendentes 
à deflagração do concurso público 
para o preenchimento de cargos 
de delegado, escrivão e agente da 
Polícia Civi”, diz a recomendação 
referente à Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte.

MP recomenda dispensa
de licitação para concursos
Certames preveem abertura de 562 vagas para 
as duas instituições: 307 para a Civil e 255 no Itep

Itep e Polícia Civil do RN

Polícia Civil espera concurso para agentes de polícia, escrivães e delegados

José Aldenir / Agora RN

Assessor de ministro Paulo 
Guedes e mais 28 viram réus

Greenfield

O juiz federal Vallisney 
de Souza Oliveira, da 10ª 
Vara Federal de Brasília, 
abriu ação penal contra os 29 
ex-executivos dos fundos de 
pensões Petros, Funcef, Pre-
vi e Valia denunciados pela 
força-tarefa Greenfield por 
gestão temerária na aprova-
ção de investimento no Fundo 
de Investimentos e Participa-
ções (FIP) Sondas, veículo de 

investimentos da Sete Brasil 
Participações. Esteves Pedro 
Colnago Júnior, chefe da As-
sessoria Especial de Relações 
Institucionais do Ministério da 
Economia, chefiado pelo minis-
tro Paulo Guedes, está na lista 
de denunciados.

A denúncia de 126 páginas 
apresentada pela Greenfield 
dizia que os crimes teriam 
ocorrido de 2011 a 2016.
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A Secretaria Estadual de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer (Seec) 
espera a publicação oficial do reajus-
te do piso nacional dos professores, 
passando de R$ 2.557,74 para R$ 
2.886,24, – anunciado na última se-
mana pelo presidente Jair Bolsonaro 
–, para avaliar o impacto da medida 
sobre a folha dos servidores da pasta.

Segundo a pasta estadual, 
também não há prazo para a incor-
poração do valor nos salários dos 
servidores da educação. Em 2019, 
o reajuste dos salários dos servido-
res só aconteceu em abril. À época, 
a governadora Fátima Bezerra 
aumentou os salários em 4,17%, 
fazendo com que os vencimentos 
de um professor passassem de R$ 
2.578,72 para R$ 2.686,25.

De acordo com a Secretaria de 
Educação, após a publicação do 
índice de reajuste de 12,8% (o que 
não aconteceu por parte do Minis-
tério da Educação até o fechamen-
to da reportagem), o estudo de im-
pacto finaneiro será feito junto com 
as secretarias de Administração e 
Planejamento e Finanças.

O coordenador-geral do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Educa-
ção no Rio Grande do Norte (Sinte), 
José Teixeira, espera que o governo 
envie o projeto de lei com o aumen-
to dos salários já na volta do recesso 
da Assembleia Legislativa, em 4 de 
fevereiro. “Nós estamos esperando 
que o reajuste seja incorporado já 
nos salários de março”, disse.

De acordo com o Ministério da 
Educação, o acréscimo está pre-
visto na chamada Lei do Piso (Lei 
11.738), de 2008. O piso salarial 
dos professores do magistério é 
atualizado, anualmente, no mês 
de janeiro. A regra está em vigor 
desde 2009, ano em que o valor de 
R$ 950 foi o ponto de partida para 
o reajuste anual. 

O MEC utiliza o crescimento do  
valor anual mínimo por aluno como 
base para o reajuste salarial. Des-
sa forma, é utilizada a variação ob-
servada nos dois exercícios imedia-
tamente anteriores à data em que 
a atualização deve ocorrer. O valor 
mínimo por aluno é estipulado com 
base mo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). Para 
2019, o valor chegou a R$ 3.440,29, 
contra R$ 3.048,73 em 2018.

Segundo dados da Confede-
ração Nacional dos Municípios 
(CNM), o reajuste causará impac-
to de aproximadamente R$ 8,7 
bilhões aos cofres municipais de 
todo País. Somente no Rio Grande 
do Norte, o novo piso representará 
um impacto de R$ 151,538 mi-

Em 2019, o reajuste dos salários da educação no RN só aconteceu em abril

Estado ainda analisa impacto do 
novo piso nacional do magistério
Secretaria Estadual de Educação não estipulou prazo para incorporar 
reajuste aos salários dos servidores da pasta no Rio Grande do Norte

Aumento

José Aldenir / Agora RN

A empresa PETROGÁS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA inscrita 
no CNPJ nº 03.138.148/0001-85 emite NOTA PÚBLICA DE ALER-
TA ao comércio e público em geral sobre golpe que está sendo 
praticado por terceiros com uso ilegal de seus dados através de 
emissão de cheques clonados em nome desta.

Informamos que será realizado boletim de ocorrência a esse 
respeito às autoridades competentes

LICENÇA AMBIENTAL
GEL PETROLEO LTDA, inscrito sob CNPJ: 07.006.283/0002-09, torna público, conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 10/01/2020, através do Pro-
cesso Nº 20200020453, a Licença Ambiental – Renovação da Licença de Operação para 
funcionamento de um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, com área construída 
de 462,84 m² e Terreno de 1.000,00 m², situado a Av. Hermes da Fonseca, 755 Tirol CEP: 
59.014-495, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 002/2019 – Pregão Eletrônico). PROCESSO ADM. Nº 1573/2019, CONTRATO 
ADM. Nº 002/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: 
ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº. 
30.082.076/0001-74. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. Dotação 
Orçamentária: Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde Nº 2400301712211047909. 
Contrapartida do Munícipio 03.001.10.301.0026.1.093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, 
VALOR GLOBAL R$ 1.132,00 (hum mil, cento e trinta e dois reais). Assinaturas em 06/01/2020, 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e 
Contratada: Edmilson Roberto Munhoz, CPF: Nº 953.989.619-34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 002/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 1573/2019, CONTRATO 
ADM. Nº 003/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: 
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº. 29.312.896/0001-26. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: TC – 
Ministério da Saúde Nº 2400301712211047909. Contrapartida do Munícipio. 
03.001.10.301.0026.1.093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 
1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Assinaturas em 06/01/2020, Contratante: FRANCISCO 
DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Lilian Cristina de 
Souza, CPF: Nº 052.295.896-63.

(Licitação nº 002/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 1573/2019, CONTRATO 
ADM. Nº 004/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: 
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI, CNPJ nº. 
20.371.330/0001-09. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. Dotação 
Orçamentária: Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde Nº 2400301712211047909. 
Contrapartida do Munícipio 03.001.10.301.0026.1.093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, 
VALOR GLOBAL R$ 4.747,00 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais). Assinaturas em 
06/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Aline Gomes de Almeida, CPF: Nº 280.178.008-19.

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 002/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 1573/2019, CONTRATO 
ADM. Nº 005/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: 
RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ nº. 10.719.048/0001-08. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. Dotação Orçamentária: Exercício de 2019: TC – 
Ministério da Saúde Nº 2400301712211047909. Contrapartida do Munícipio 
03.001.10.301.0026.1.093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR GLOBAL R$ 
832,90 (oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Assinaturas em 06/01/2020, 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e 
Contratada: Rita de Andrade Vieira, CPF: Nº 032.442.234-27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 002/2019 – Pregão Eletrônico), PROCESSO ADM. Nº 1573/2019, CONTRATO 
ADM. Nº 006/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: 
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ nº. 35.662.667/0001-34. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. Dotação Orçamentária: 
Exercício de 2019: TC – Ministério da Saúde Nº 2400301712211047909. Contrapartida do 
Munícipio 03.001.10.301.0026.1.093.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 06 meses, VALOR 
GLOBAL R$ 15.572,00 (quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais). Assinaturas em 
06/01/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Arthur Henrique Costa Lima, CPF: Nº 085.399.564-89.

EXTRATO DE CONTRATO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação (LRO) referente ao Sistema de 
Abastecimento de Água Integrado Piquiri-Carnauba dos Dantas/RN, no Estado do Rio 
Grande do Norte.

REQUERENDO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

lhões. O gasto das prefeituras de-
ve passar de R$ 1,180 bilhão para 
R$ 1,331 bilhão.

Em nota enviada aos prefeitos 
de todo o Brasil, a Confederação 
reforça que o piso nacional é o valor 
abaixo do qual não pode ser fixado 
o vencimento inicial da carreira 
inferior, a ser pago aos professores 

com formação em nível médio na 
modalidade normal. 

No entanto, a CNM explica 
que, se o Município pagou, em 
2019, a mais do que o valor do piso 
estabelecido para este ano, não es-
tá obrigado a conceder reajuste em 
igual percentual ao do piso salarial 
do magistério.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CEARÁ-MIRIM/RN
Tabelião e Oficial de Registro: Aldemir Vasconcelos de Souza Júnior

Rua Heráclito Vilar, 803, Centro, Ceará-Mirim/RN – CEP 59570-000 - (84) 3274-9058, e-mail: 1oficiocearamirim@gmail.com

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS
PARA FINS DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Bacharel ALDEMIR VASCONCELOS DE SOUZA JUNIOR, Tabelião e Oficial de Registro do 1º Ofício de Notas 

e Registro de Imóveis de Ceará-Mirim/RN, na forma do artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, acrescido pelo artigo 
1.071 da Lei nº 13.105/2015 (Novo CPC) e do artigo 467 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Provimento nº 156/2016-CGJ/RN), FAZ SABER a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCER-
TOS OU NÃO SABIDOS, INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS 
HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante este Cartório de Registro de Imóveis o pedido de USUCA-
PIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA/ EXTRAORDINÁRIA, formulado por PAULO NUNES DA TRINDADE (C.I. RG nº 
141.244-SSPDS/RN, expedida 02.02.2009; CPF/MF nº 143.740.644-00), brasileiro, filho de Antônio Batista da Trindade e 
Raimunda Nunes da Trindade, agricultor, casado no regime da comunhão parcial de bens com a Sra. LUZIMAR BATISTA 
DA SILVA (C.I. RG nº 265.778-SSP/RN, expedida 02.01.1976; CPF/MF nº 157.000.974-00), brasileira, filha de Cícero 
Vicente da Silva e Olindina Maria Batista da Silva, aposentada, ambos residentes e domiciliados na Rua José Erivan 
Barbosa, 1740, Candelária, Natal-RN, CEP 59.064-810. I - O pedido encontra-se fundamentado no artigo 1.238 do Código 
Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002) e artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973, tendo sido prenotado no Protocolo – Livro 1, sob 
o número 49.968, por meio do qual o requerente pretende adquirir, por usucapião ordinária/extraordinária, o imóvel rural 
com as seguintes descrições, características e confrontações: a) Descrição tradicional: UMA (01) GLEBA DE TERRAS, 
denominada de Sítio Santa Clara, situada na zona rural de Ceará-Mirim/RN,  com área total de 19,2275ha (dezenove 
hectares vinte e dois ares e setenta e cinco centiares) e perímetro de 4.176,71m, limitando-se ao NORTE, com Estrada 
da Raposa, medindo 99,19m; ao SUL, com Estrada dos Matutos, medindo 120,37m; ao LESTE, com Francisca Nunes 
da Trindade Gomes, medindo 2.016,25m; e ao OESTE, com Raimundo Firmino do Nascimento, medindo 1.940,91m; 
III.b) Descrição georreferenciada: O perímetro está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no 
marco denominado G4Y-M-0224 de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM – Datum SIRGAS2000, 
Este (X) 243.857,52m e Norte (Y) 9.373.597,50m referentes ao Meridiano Central 33º00’; daí confrontando com Francisca 
Nunes da Trindade Gomes, com azimute de 174º46’45’’ e distância de 2.016,25m, segue até   o marco G4Y-M-0221 de 
coordenada Norte (Y) 9.371.589,62m, Este (X) 244.040,98m; daí confrontando com Estrada dos Matutos, com azimute 
de 302º27’46’’ e distância de 120,37m, segue até o marco G4Y-M-0222 de coordenada Norte (Y) 9.371.654,23m, Este 
(X) 243.939,43m; daí, confrontando com Raimundo Firmino do Nascimento, com azimute de 354º39’49’’ e distância de 
1.940,91m, segue até o marco G4Y-M-0223 de coordenada Norte (Y) 9.373.586,73m, Este (X) 243.758,92m; Finalmente 
do marco G4Y-M-0223 segue até o marco G4Y-M-0224, (início da descrição), confrontando com Estrada da Raposa, com 
azimute de 83º45’44’’, e distância de 99,19m, fechando assim o perímetro acima descrito. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir do PPP-IBGE, e encontram-se representadas 
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nr. 51º WGr, fuso 25, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM (Responsável Técnico: Ridinry Souza 
da Silva, técnico em agrimensura, CREA-RN nº 150642258-6, ART/CREA-RN nº 20170102659). c) Matrículas do Imóvel 
Uucapiendo e Proprietários Tabulares: Não há registro do referido imóvel. II - o requerente alega possuir o imóvel como 
seu desde o ano de 1978, de forma interrupta, mansa, pacífica e sem oposição, tendo-o adquirido por meio de doação 
verbal do seu genitor Sr. ANTÔNIO BATISTA DA TRINDADE, o qual foi possuidor do imóvel desde então, em constante 
“animus domini”. III - O referido imóvel se encontra perfeitamente descrito, caracterizado e confrontado pela planta e 
memorial descritivo constantes dos autos, ficando qualquer INTERESSADO CIENTE do procedimento administrativo de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, podendo sobre ele se manifestar/impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente Edital. IV - ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação/impugnação no prazo indicado, presumir-
-se-ão aceitos os fatos alegados no pedido de usucapião.

NOTA PÚBLICA
ALERTA DE GOLPE
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

São aproximadamente 2,6 mil 
metros de uma via estreita que liga 
a Avenida das Fronteiras, no bairro 
Potengi, à Avenida João Medeiros 
Filho, no Pajuçara.

Mas quem já entrou pela pri-
meira vez nessa artéria estreita e 
alongada da Zona Norte de Natal, 
de mão dupla, com certeza tomou 
um susto.

Guarnecida por essas duas im-
portantes avenidas, está a Aveni-
da Governador Antônio de Melo e 
Souza, que é mais conhecida como 
“Avenida Pompeia”, um verdadeiro 
shopping a céu aberto, onde é possí-
vel comprar de tudo e onde o varejo 
se mistura ao atacado.

De farmácias (umas oito) a loté-
ricas, academias, lojas de conveni-
ência 24 horas, pronta entrega de 
peças de confecção, clínicas médi-
cas, veterinárias, petshops, oficinas 
de carros e motos, retifica de mo-
tores, açougue e mercadinhos, não 
há um comércio ou serviço que não 
tenha ali.

Uma concentração de tantos 
negócios que já virou sinônimo de 
centro comercial até para varejistas 
estabelecidos em pontos comerciais 
mais nobres da cidade. E até de 
alguns lojistas de shoppings, que 
vão para lá arrematar confecções 
que revendem em seus pontos pelo 
dobro ou o triplo do preço.

Mais do que isso, a Pompeia, 
como é mais conhecida na região, 
virou um local de oportunidades 
para muita gente que, desemprega-
da, revende as confecções de pronta 
entrega compradas ali.

São desde sacoleiros até pesso-
as que montaram butiques dentro 
das próprias casas para revender 
produtos aos vizinhos. Vendedores 
de porta em porta que descobriram 
uma maneira de ganhar a vida na 
Avenida Pompeia. E não é de hoje. 

Com forte presença comercial, 
mas também muitos moradores, 
principalmente nas pequenas e 
numerosas ruas que cruzam a arté-
ria principal, a Pompeia é o tipo de 
avenida que foi crescendo a partir 
da necessidade. 

Primeiro, com a chegada de li-
nhas regulares do sistema público 
de transporte, vieram os pioneiros 
do comércio numa rua predomi-
nantemente residencial. Dizem que 
a expansão para valer dos pontos 
comerciais começou por volta de 
2010, embora já existissem algu-
mas lojas aqui e ali.

Avenida Governador Antônio de Melo e Souza, a “Pompeia”, no bairro Potengi Empresária Ester Costa é dona de uma loja de pronta entrega de confecções

Avenida Pompeia: um imenso shopping
a céu aberto em plena zona Norte de Natal
Com preços justos e com grande variedade de produtos e serviços, via comercial se espalha por mais de dois quilômetros 
de extensão e chama a atenção de consumidores e microempresários de toda a Região Metropolitana da capital potiguar

Compras

Fotos: José Aldenir / Agora RN

 PONTO DE CONFLUÊNCIA
DE LOJAS DE PONTA ENTREGA
      Ester Costa é um exemplo 
recente da Avenida Pompeia. 
Ex-feirante, ela resolveu abrir 
uma pronta entrega de confecções 
depois de ter sido maltratada 
num atacado ao tentar fazer uma 
compra de roupa sem cadastro. 
“Não consegui nem entrar”, diz ela 
enquanto uma de suas atendentes 
(são duas) ajuda um casal de 
sacoleiros atrás de mercadorias.

Ela conta que, não faz muito 
tempo, as pessoas chegavam para 
comprar e eram pessimamente 
atendidos pelas lojas da região. A 
negociação era fria e distante e, a 
partir dessa má experiência, é que 
ela e o marido resolveram abrir 
uma loja ali.

“Primeiro, porque não gostamos 
do tratamento e resolvermos virar 
concorrência; e, segundo, porque 
em terra onde não tem bom atendi-
mento, ganha quem tem”, ironiza.

Vendendo apenas para quem 
compra lotes com 10 peças, mais 
recentemente – por causa da crise – 
ela passou a vender peças isoladas, 
aumentando um pouco o valor de 
revenda. O marido é contra essa po-
lítica, mas ela diz que é preciso fa-
zer dinheiro de qualquer maneira.

Emerson, o motorista por apli-
cativo que levou a reportagem do 
Agora RN até Pompeia, conta que, 
depois de perder o emprego, foi o 
comércio dali que conseguiu tirá-lo 
do sufoco. “Eu e minha mulher, com 
R$ 50 de calcinhas e sutiãs, conse-
guimos fazer R$ 1 mil em dois me-
ses e, sempre que a coisa aperta, a 
gente volta para cá”, conta.

Tecnicamente, nos dois extre-
mos da avenida, uma dando para a 
João Medeiros Filho e a outra para 

a Fronteiras, a Pompeia tem áreas 
de concentração por especialidade 
de comércio que vão de um lado a 
outro. Material de construção, de 
um lado, e confecção, de outro.

Mas o tempo tem se encarrega-
do de mudar isso, já que, no miolo 
da avenida, a diversidade de ativi-
dades comerciais é tão ampla que 
tudo convive junto e misturado: far-
mácia com conveniência, mercearia 
com academia, loja de ração com 
clínica médica, oficina de carros e 
motos, escola, padarias, bares e, co-
mo se não bastasse, uma feira livre 
aos domingos.

Esse bioma diversificado funcio-
na como chamariz para que a rua 
seja frequentada por muitos mora-
dores da Zona Norte, mas também 
da região metropolitana que, com 
frequência, passam pela Zona Nor-
te em direção a outros destinos.

ZONA NORTE JÁ É A
3ª MAIOR EM NEGÓCIOS

Um levantamento encomen-
dado pelo Agora RN à Junta Co-
mercial do RN (Jucern) revela que, 
embora o número de empresas 
tenha crescido pouco em Natal nos 
últimos três anos (de 2017 a 2019), 
a Zona Norte tem sustentado a 
terceira colocação após as regiões 
Leste e Sul.

Hoje, em matéria de empresas 
ativas, a zona Norte tem 2.895 es-
tabelecimentos comerciais, 1.496 
de serviços e 814 indústrias.

São números ainda bem aquém 
em relação à Zona Sul, onde se 
encontram, ativos, 4.711 estabe-
lecimentos comerciais, 9.059 esta-
belecimentos de serviços e 2.570 
indústrias.

Mas a Zona Norte ganha ligei-
ramente da Zona Leste.
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Tânia Maria, ou simplesmente 
Dona Tânia, atriz de última hora 
e autora de uma das frases mais 
emblemáticas de Bacurau (2019), 
filme de Kleber Mendonça Filho e 
Juliano Dornelles, foi homenagea-
da na última quarta-feira, 15, em 
Parelhas, no Seridó do Rio Grande 
do Norte. Ela recebeu a comenda 
Senador Dario Pereira e o título 
de cidadã parelhense das mãos do 
vereador José Patrocínio Neto.

Moradora do povoado Santo 
Antônio, na zona rural de Pare-
lhas, Tânia conta que a frase dita 
por ela no filme - “Que roupa é 
essa, menino!?” - foi puro improvi-
so. “Eu era figurante e não tinha 
roteiro. Aquelas foram as palavras 
que saíram da minha boca, mas 
eu não esperava ficar famosa com 
essa frase. Trabalhei mais próximo 
de Sônia Braga e Silvero Pereira, 

e, para eles, tudo que eu falava era 
uma graça só”, contou.

Dona Tânia, 72 anos, trabalha 
desde os 15 como costureira, foi 
homenageada em solenidade na 
Câmara Municipal de Parelhas. 
“Foi uma sensação muito forte 
saber que fui reconhecida desse 
jeito”, diz. A condecoração foi pro-
posta pelo vereador José Patrocínio 
Neto (MDB). “É um momento de 
reconhecimento dos filhos da nossa 
terra que prestam serviço ao nosso 
município. Parabéns à Dona Tânia 
e a todos os parelhenses”, disse o 
parlamentar.

Sobre a relação com o cineasta 
Kleber Mendonça Filho, Tânia diz 
ter feito um novo amigo. “Kleber 
todo dia me manda mensagem. 
Ele é ótimo. Foi muito bom ter tido 
essa oportunidade. Ganhei muitos 
amigos. Sou muito feliz por ter par-

ticipado de Bacurau”.
Segundo Dona Tânia, a apro-

ximação com o diretor aconteceu 

por meio da atriz Renata Roberta, 
que procurava por figurantes na 
região. Ela foi descoberta dentro 

da própria casa, onde vive com três 
gerações diferentes de sua família: 
filha, neta e bisneta. “Eles vieram 
aqui no povoado, aí Renata bateu 
aqui em casa para tomar água. Foi 
quando ela me avistou e disse que 
precisava de alguém com a minha 
voz e que eu já tava contratada”, 
relembra Tânia.

O carisma da costureira, que se 
descobriu atriz aos 72 anos, já lhe 
rendeu mais um papel na sua nova 
carreira. Tânia foi convidada para 
participar do elenco do próximo fil-
me de Leonardo Lacca, ainda sem 
data de estreia. “Para este filme, eu 
já fui como atriz mesmo e não figu-
rante. Quando cheguei em Recife 
para as filmagens, me senti a pró-
pria Sônia Braga. Passei três dias 
lá e fui muito bem recebida. Ainda 
vou voltar para gravar outras ce-
nas”, encerrou.

Tânia Maria, de 72 anos, durante a homenagem na Câmara Municipal de Parelhas

Costureira que participou de “Bacurau” 
recebe homenagem na cidade de Parelhas 
Atriz iniciante, mesmo aos 72 anos, e responsável por uma das frases mais marcantes do longa brasileiro premiado
no Festival de Cannes, na França, a potiguar Tânia Maria já está até trabalhando em um novo projeto cinematográfico

Cinema

Rádio Rural AM 1470 / JCN
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Dicas para
concursos
Começar a estudar para concursos é uma rotina diferente, e se adaptar a 

ela leva tempo. Muitos erros são cometidos por concurseiros de primeira 
viagem, mas aqui iremos apontar algumas dicas para evitar erros básicos.

Escolher uma área, organizar e planejar os métodos de estudos, fazer revi-
sões, traçar metas e objetivos, buscar uma fonte de motivação, enfim. São várias 
as atitudes que podem ser tomadas na assertividade do estudo.

Escolha a área que deseja focar
Ter uma direção é uma estratégia importante, pois não adianta atirar para 

todos os lados sem uma preparação objetiva. Existem concursos para as áreas 
de tribunal, educação, saúde, bancário, polícia, legislativo, dentre muitos outros. 
Então, para começar, defina uma área que tenha mais afinidade com você, ava-
lie as disciplinas onde você tem mais facilidade de aprender e comece por ai.

Cada área de concurso vai exigir de você um conhecimento especifico. Por isso 
não é assertivo focar em todas as áreas. Você pode prestar vários concursos e 
deve, mas identifique uma área afim e foque nela.

APRENDA A LER O EDITAL
Essa é uma dica valiosa e, 

infelizmente, o erro persiste 
em concurseiros experientes. 
Inclusive pessoas são pagas para 
destrincharem o edital, mas você 
não precisa disso.

Aprenda a ler o edital, não 
foque apenas no cargo e no 
salário, analise-o como um todo. 
Verifique as possibilidades de 
ser chamado, se há cadastro 
de reserva para algum cargo, 
as funções, o que será cobrado 
especificamente.

Leia todo o edital, todas as 
informações de que precisa estão 
lá. Além disso, acompanhe todas 
as retificações na página da banca 

organizadora ou, se for o caso, nos 
diários oficiais ou outros meios.

ANTECIPE-SE À 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Um erro comum dos iniciantes 
em concursos públicos é esperar 
que os editais sejam publicados 
para dar início aos estudos. Não!

Antecipe os seus estudos à 
publicação do edital, até porque 
após a publicação, o tempo para 
realização do concurso é pequeno, 
em geral de dois a três meses, e 
esse tempo não é o suficiente para 
a sua preparação.

Então, comece antes, pegue 
editais antigos e veja o que foi 
cobrado e já comece os seus 

estudos. 
wJá esteja preparado quando 

o edital for publicado.

ORGANIZE E PLANEJE 
SUAS ATIVIDADES

Após definir a área de 
concurso que irá focar, trace um 
plano de estudos. Nele você pode 
definir os assuntos necessários a 
serem vistos e o tempo necessário 
para cada um. Além disso, destine 
um tempo do seu dia especifico 
para estudar e não apenas quando 
der. Faça dos seus estudos uma 
rotina, uma constância. Destine 
o tempo também para revisar 
todo o material e para resolver 
questões.

DEFINA O MATERIAL QUE IRÁ 
USAR PARA ESTUDAR

Existem várias possibilidades 
para estudar: livros, apostilas, 
vídeo aulas, resolução de 
questões, cursinhos preparatórios 
etc. Dentre essas opções defina 
aquelas que são possíveis 
de serem mantidas e as 
que representam um maior 
desenvolvimento seu enquanto 
estudante.

Conheça-se ao ponto de 
identificar onde o seu rendimento 
é maior. Defina o meio dos seus 
estudos e comece a estudar.

FAÇA REVISÕES E

 RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
Essa é uma dica valiosa 

que você que está começando 
ainda não saiba: fazer revisões 
e resolver questões é a parte 
fundamental dos estudos. 
Por isso, é importante definir 
no seu planejamento os dias 
destinados a essas atividades.

Consulte provas antigas 
para o órgão que você pleiteia 
a vaga, bem como da banca 
organizadora responsável 
pela organização do concurso. 
Todas essas questões te darão 
um direcionamento de como 
o assunto pode ser abordado 
em sua prova.

DESCANSE
Assim como a 

intensificação dos estudos, 
o descanso também é 
fundamental. É no bom sono 
que iremos assimilar e guardar 
as informações absorvidas ao 
longo do dia.

Sem o devido descanso 
a absorção do conteúdo 
não será eficiente. Tenha um 
bom sono, invista em chás 
calmantes, caso necessário, 
pratique atividades físicas, 
que também irão auxiliar no 
processo de bom sono.

AJUSTE O SEU MÉTODO
Se acontecer alguma 

reprovação, melhor que 
se lamentar, é o candidato 
examinar o que deu de errado, 
o que faltou para atingir o 
objetivo naquele concurso, 
realizar as correções que são 
necessárias em sua preparação 
ou na execução na hora de 
fazer as provas. É importante ir 
ao próximo concurso com as 
antigas falhas corrigidas.
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Trabalhar em equipe vai exigir mais jogo de 
cintura da sua parte. Parceria ou sociedade 
pode desandar se tentar impor demais 
as suas vontades e opiniões. Melhore o 
diálogo e saiba ceder. Há sinal de tensão 
com amigos: saiba dialogar. 

Talvez você tenha que abrir mão de 
alguns interesses pessoais por causa 
da família ou de assuntos de casa. 
Avalie o que é prioridade para tomar a 
melhor decisão. 

A ordem do dia é cumprir as suas tarefas de 
rotina sem esperar muitas novidades. Evite 
criar expectativas para não se decepcionar. 
Apenas faça o que você sabe que precisa 
fazer. Controle o estresse e proteja a sua 
saúde. 

A Lua pode deixar você com um jeito mais 
desconfiado do que já é. Aposte na discrição 
e evite comentar seus planos com os outros. 
Proteja seus segredos para não se aborrecer 
com trapaças e fofocas. 

Mudanças e imprevistos podem 
tumultuar um pouco o seu dia. Mas você 
poderá contar com a sorte e terá muita 
criatividade para contornar os obstáculos. 
Quem planeja viajar no fim do dia pode 
enfrentar alguns contratempos. 

A Lua pode deixar você com um jeito mais 
desconfiado do que já é. Aposte na discrição 
e evite comentar seus planos com os outros. 
Proteja seus segredos para não se aborrecer 
com trapaças e fofocas. 

Trabalhar em família pode ser desafiador 
para você hoje. Terá que ter muita calma 
e paciência para conciliar as vontades de 
todos, sem brigar. É melhor não contar 
muito com a sorte em jogos e planejar bem 
os gastos: não caia na lábia de golpistas! 

É possível que nem tudo saia como você 
planejou hoje. Sabendo disso, baixe suas 
expectativas, evite bater de frente com os 
chefes e encare os obstáculos com toda a força 
e perseverança de Capricórnio.

O céu alerta que não será tão fácil 
expor suas ideias no trabalho. Pode ter 
dificuldade para defender suas opiniões 
ou mesmo para que te compreendam. 
Fale com calma e esclareça qualquer 
mal-entendido.

Você pode sentir mais dificuldade para se 
concentrar nas tarefas ou para aprender uma 
nova função. Busque um ambiente tranquilo e 
silencioso para trabalhar ou estudar. Evite se 
indispor com chefes ou autoridades no fim do 
dia. Converse sem brigar.

Controlar os gastos pode ser um desafio 
para você hoje. Não será fácil resistir às 
tentações nas vitrines ou fugir de coisas 
supérfluas. No trabalho, vai contar com 
raciocínio rápido e ótima capacidade de 
memorização. fique longe de fofocas.

 Você vai querer cortar da sua vida tudo 
que for superficial e pode começar pelas 
amizades. Só vai manter na sua vida as 
parcerias que realmente fizerem sentido. A 
Lua estimula uma viagem no fim do dia.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Penha pede segredo a Leila sobre o envolvimento de Magno na morte de Genilson. Magno pede 
Betina em casamento. Miguel aconselha Davi sobre Vitória. Álvaro confessa a Vitória que atentará 
contra a ocupação dos alunos à escola. Camila e os alunos encontram materiais novos na escola 
e denunciam com um vídeo nas redes sociais. Thelma procura Danilo. Lurdes desconfia ao ver 
Eunice na casa de Álvaro, e alerta Camila. Thelma desabafa com Durval. Álvaro presenteia Estela. 
Érica incentiva Ryan, que faz sucesso na gravação de seu comercial.

AMOR DE MÃE

Lola pede para Julinho conversar com Lili antes de viajar. Lili pede para que o namorado firme um 
compromisso com ela antes de viajar. Karine incentiva a ida de Julinho para o Rio de Janeiro, e 
Soraia agradece. Adelaide sofre com o estado de Justina. Alfredo tenta se explicar para Adelaide. 
Shirley pensa na conversa que teve com Inês. Afonso repreende Alfredo pelo roubo na oficina. 
Clotilde sente-se mal. Felício pede que Marcelo não conte para Carlos sobre seu namoro com Isabel. 
Lola vê o terno novo de Alfredo e desconfia. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto disfarça sua febre para Leila. Paloma consegue comprar uma fantasia para 
desfilar como destaque na escola de samba. Nana e Marcos aprovam a ideia de Evelyn 
de relançar a Editora com a publicação do livro de Alice. Alberto fica feliz por poder 
desfilar no Sambódromo. Alice comemora com Francisca e Cláudia o lançamento de 
seu livro. 

Ruth fica perplexa após a descoberta de que João é seu sobrinho. Revoltado após o 
desentendimento na escola, João foge para a rodoviária com Feijão. Luisa passa mal 
e desmaia, Pendleton a socorre. Bento se preocupa de que Ruth deixe de o amar caso 
encontre seu sobrinho. Nadine aplica os exercícios aos candidatos que concorrem a vaga 
de estágio da O11O. Marcelo e Ruth procuram por João

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

D & D FUEL LOGISTIC LTDA, CNPJ: 24.962.030/0001-47 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 17/12/2025 em favor do empreendimento 
com a atividade de Transporte de Cargas Perigosas, Localizado na Rua Ary Parreiras, 297 Alecrim CEP: 
59.040-220 no município de NATAL/RN.

DEYSE RAQUEL DA ROCHA CAMPOS
Sócia

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada - LS, para extração mineral de Saibro numa área de 40,25 (há) localizada 
Zona Rural no Município de Pedra Grande/RN. 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Requerente/Proprietário

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada - LS, para extração mineral de Saibro numa área de 39,23 (há) localizada 
Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN. 

DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

GUZERA SOLAR ENERGIA LTDA., CNPJ: 31.345.755/0001-51, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Prévia - LP Nº 2019-135306/TEC/LP-0085, com o prazo de validade até 20 de novembro de 2021, em 
favor do empreendimento USINA FOTOVOLTAICA GUZERÁ, com 60MW de potência, a se localizar na 
Fazenda Riacho Grande, Zona Rural do município de Mossoró/RN.

David Ricardo Fontes Pereira

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação, Imobiliárias, Incorporadoras, Loteadoras, Colo-
nizadoras, Urbanizadoras e Administradoras de Imóveis do Estado do Rio Grande do Norte – SECOVI/
RN, CNPJ nº 04.951.756/0001-77, sediado na Av. Senador Salgado Filho, 1791, 2º andar, Sala 202, 
Edifício Elali, Lagoa Nova, CEP 59056-000, Natal/RN, com base territorial no Estado do Rio Grande 
do Norte, em cumprimento ao estabelecido no artigo 605 da CLT, NOTIFICA às Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis próprios ou de Terceiros, Imobiliárias, Incorporadoras de 
Imóveis, Loteadoras, Colonizadoras e Urbanizadoras, optantes pelo pagamento da Contribuição Sindical 
Patronal de 2020, conforme artigos 578 e 579 da CLT, que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 
31 de janeiro de 2020, de acordo com os valores da tabela expedida pela CNC, para o exercício de 2020, 
e, após esse prazo, será atualizado na forma do art. 600 da CLT. A Guia de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana será enviada pela via postal ou, em caso de não recebimento e havendo interesse no 
pagamento, poderá ser obtida através do site www.secovirn.com.br, solicitada pelo telefone (84) 3223-
6687 ou e-mail contato@secovirn.com.br. 

Natal/RN, 20 de janeiro de 2020.
Renato Alexandre Maciel Gomes Netto - Presidente.

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, João Câ-
mara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de Empresa Especializada para a 
prestação de serviços de publicação de Atos Oficiais emanados do SEST SENAT, através de jornal regular, com tiragem 
de grande circulação semanais no Estado do Rio Grande do Norte, no caderno de espaço específico de publicação de 
editais e anúncios oficiais, de matérias de interesse do SEST SENAT – DN 128 – João Câmara/RN, tais como extratos de 
editais, aviso de resultado, anuncio de processo seletivo e outros congêneres (em preto e branco), cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 05/02/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do SEST SE-
NAT João Câmara/RN, até o dia 04/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. Antônio Severiano Câmara, 2250 – 
Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar através do e-mail licitacao.dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

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 Grande 
do Norte, para recolherem a Contribuição Sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da Consolida-
ção 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

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020
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Globo define equipe de transmissão 
do “Oscar 2020” e repete trio

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

Canal 1
A transmissão do Oscar, 

92ª edição, na Globo, dia 9 de 
fevereiro, terá apresentação de 
Maria Beltrão, com comentários 
da atriz Dira Paes (foto) e Artur 
Xexéo.

Os mesmos três pela terceira 
vez consecutiva.

A tradução simultânea ficará 
a cargo de Anna Vianna.

Normalmente, por causa dos 
seus compromissos de grade,

o início das transmissões, 
direto do Dolby Theatre, em 
Hollywood, ocorre após o “Fan-
tástico”, por volta das 23h, com 
a cerimônia já em andamento, 

mas atenta aos movimentos de 
entrega das estatuetas.

Um problema que a TNT, no 
caso, não enfrenta.

E a repercussão do “Globo de 
Ouro”, no começo no mês, já deu 
um bom indicativo do interesse 
neste próximo “Oscar”.

Em tempo: sempre, ao se fa-
lar da sua transmissão, não tem 
como não lembrar a participação 
de Glória Pires na edição de 2016.

Depois daquela experiência 
e a reação das redes sociais às 
suas respostas, partiu dela a 
decisão de não comentar mais a 
festa do cinema.

ÚLTIMA FORMA
Depois de novos estudos, foi 

definido que o “Domingão do 
Faustão” continuará ao vivo na 
Globo.

E não mais gravado, de 15 em 
15 dias, como se cogitou fazer a 
partir deste ano. A flexibilidade e 
praticidade das ações comerciais 
foram decisivas no caso.

VELHA DISCUSSÃO
Desde que o videotape foi 

inventado, ou que chegou ao Brasil 
em 1960, existe a discussão do que 
é mais compensador para qualquer 
programa: gravar ou exibir ao vivo.

A divisão de votos e pontos de 
vista nunca foi muito significativa.

CASO EM QUESTÃO
O “Domingão do Faustão”, 

diante desta nova ordem, 
continuará com a maior parte 
das suas exibições ao vivo. Mas 
aumentará, ao longo desta 
temporada, a exibição dos gravados.

Por outro lado, favorecendo o 
centro de custos do programa, as 
produções do “Show dos Famosos” e 
“Dança dos Famosos”, que até o ano 
passado eram no Rio, agora passam 
para São Paulo.

ENCONTRO
Na sexta-feira, em São Paulo, 

vários setores da Record discutiram 
estratégias para o lançamento de 
“Gênesis”.

Previsto para abril, a ideia é 
começar a trabalhar com isso desde 
agora. Isso é bom...

... O RUIM
É que na dramaturgia da 

Record, já de algum tempo, figuras 
completamente estranhas ao meio 
passaram a frequentar os seus 
interiores.

Todos com celulares na mão, 
encarregados de enviar para 
alguém de cima, vídeos ou fotos das 
gravações. Detalhes, como roupas e 
especialmente decotes, são os mais 
visados. Um negócio escancarado e 
extremamente incômodo.

INTERINA
A Band anunciou a participação 

de Patrícia Maldonado na 
apresentação do “Aqui na Band”, 
ao lado de Luís Ernesto Lacombe, a 
partir desta segunda-feira (20).

Iniciativa tomada em função 
dos “últimos dias de férias de Silvia 
Poppovic, que retorna ao comando 
da revista eletrônica no dia 27”.

O FATO
Na verdade, Silvia Poppovic 

também deveria voltar ao programa 
no dia de hoje.

Porém, em ajuste com a equipe, 
ela só retomará seu trabalho 
na outra segunda-feira, porque 
precisou passar por uma cirurgia 
estética e ficará mais essa semana 
em recuperação.

n Maria Casadevall já 
iniciou os ensaios de “A 
Garota da Moto”...
n ..  Filmagens a partir 
da primeira semana de 
fevereiro.
n SporTV apresenta hoje 
algumas novidades da sua 
programação, com destaque 
para as duas edições do 
“News” com Janaína Xavier. 
n Programa da Olga 
Bongiovanni volta, ao vivo, 
nesta segunda, 12h, na Rede 
TV!.
n Maureen Maggi, ex-atleta, 
também estará entre os 
participantes do “Made in 
Japão”, reality show da 
Sabrina Sato na Record...
n .. As gravações serão 
iniciadas nesta terça-feira 
nos estúdios da GGP, 
do Gugu Liberato, em 
Alphaville.
n GloboNews, nesta próxima 
madrugada, vai estrear a 
“Edição das 3h”...
n ... Como se observa, entre 
os canais abertos e fechados, 
os espaços noticiosos 
continuam se ampliando...
n ... Uma tendência que 
sempre se entendeu como 
inevitável.
n Louvável o esforço da TV 
Cultura em se reforçar no 
campo esportivo, inclusive 
procurando ampliar o seu 
número de transmissões...
n .. Porém um maior cuidado 
se exige na formação e 
constituição da sua equipe de 
esportes...
n  ... O trabalho apresentado, 
muitas vezes, beira o 
amadorismo. Parece gente 
brincando de fazer televisão.
·n  Já começou no Rio o 
trabalho de produção do 
reality de futebol “Uma Vida, 
Um Sonho”, que vai marcar a 
estreia de Glenda Kozlowski 
na programação do SBT.

Bate-Rebate

C´est fini
Ontem, domingo, a ESPN deu início às transmissões do Australian Open, primeiro grand slam da temporada de tênis, e que tem a presença dos melhores tenistas do mundo.Exclusivo, com mais de 270 horas de espaço na programação.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

VIDA NO SÍTIO
Em “Salve-se quem 

Puder”, a próxima novela 
das sete na Globo, depois 
de ser dada como morta e 
entrar no

Programa de Proteção 
à Testemunha, Kyra/
Cleyde (Vitória Strada) 
tenta se adaptar aos 
novos hábitos simples no 
sítio de Ermelinda (Grace 
Gianoukas) em Judas 
do Norte, fictícia cidade 
do interior de São Paulo. 
Dentre os desafios: o 
convívio com animais.

GRAVANDO
Começaram as gravações de “O 

Anjo de Hamburgo”, parceria da 
Globo e Sony, em Buenos Aires.

Todo o elenco já foi colocado 
à disposição do diretor Jayme 
Monjardim. Sophie Charlotte 
é a protagonista. Depois dela, 
será iniciada a produção de “Rio 
Connection”.

CONTEÚDO
A Natpe, uma das maiores feiras 

de conteúdo, começa amanhã, terça, 
e vai até quinta, em Miami.

No catálogo da Globo, títulos 
como “A Dona do Pedaço”, “Bom 
Sucesso”, “Órfãos da Terra”, “Tempo 
de Amar”, “Aruanas”, “Segunda 
Chamada”, “Desalma” e “Onde Está 
Meu Coração”.

DETALHE
No ano passado, participaram 

da Natpe Miami, mais de 5 mil 
profissionais, representando 70 
países e cerca de 400 empresas 
exibidoras.

A expectativa é que esses 
números possam ser superados

SÓ UM LEMBRETE
A Record está anunciando uma 

nova mudança no cenário do “Fala 
Brasil”, trocado em outubro. O atual 
não agradou. Também já fala em 
fazer o mesmo no “Hoje em Dia”.

Antes colocar no ar qualquer 
coisa, sempre é bom desenvolver 
estudos bem cuidadosos, fazer até 
pesquisas se for o caso, para verificar 
se o projeto é mesmo o ideal.

LÁ ATRÁS
Na estreia da Xuxa na Globo, 

que tinha uma equipe de cenografia 
das mais competentes liderada pelo 
Mauro Monteiro, o Boni só na 5ª vez 
aprovou o que entendeu ser o melhor.

Antes, não dispondo dos 
recursos atuais, era tudo na base 
do desenho. No papel. Hoje, com as 
facilidades oferecidas, tais erros não 
podem ser cometidos.
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Artilheiro da edição pas-
sada do Campeonato 
Potiguar, com 13 gols, 
o atacante Jefesson 
Vieira Eufrazio, o 
Jefinho, de 25 anos, 
foi disputado por 
muitos clubes, após 
se destacar pelo Po-
tiguar de Mossoró. 
Na ocasião, o Fortale-
za-CE, clube da série A 
do Brasileirão, por pouco não 
contratou o jogador.

Oriundo do pequeno município 
de Triunfo Potiguar, na região Oes-
te do Rio Grande do Norte, distante 
cerca de 273 Km de Natal, Jefinho 
iniciou a carreira no Assu, em 2014. 
Lá, o jogador permaneceu por três 
anos e, depois, ficou sem clube em 
2018. Até que no início de 2019, se-
guiu rumo ao Potiguar de Mossoró.

Foi no time “Macho” onde o 
atacante viveu sua grande fase, 
durante o Campeonato Potiguar de 
2019. Além de artilheiro, o atleta 
foi declarado revelação, melhor jo-
gador e esteve presente na seleção 
da competição.

“Foi um momento maravilhoso. 
Pelo primeiro ano, pude dar sequ-
ência ao trabalho na minha carrei-
ra. Antigamente, jogava três meses 
e ficava o resto da temporada para-
do”, contou.

Após o término do Estadual, 
os efeitos do sucesso de Jefinho co-
meçaram a aparecer. Figueirense-
-SC, América, ABC, Fortaleza-CE, 
Treze-PB e Sport-PE brigaram 
pela contratação do atleta. O Leão 
cearense chegou até a anunciar a 
contratação do atacante e ele vestiu 
o material do clube, mas, após pro-
blemas na negociação, no fim das 

contas, o ABC ficou com o jogador 
para a disputa da Série C.

No alvinegro, o atacante marcou 
sete gols em 15 jogos, mas não foi 
capaz de evitar o rebaixamento do 
clube. Com o desmanche do elenco 
abecedista, depois da competição, 
Jefinho, ainda em 2019, foi parar 
no Cuiabá-MT, onde marcou quatro 
gols em 14 jogos e foi vice-campeão 
da Série C e campeão da Copa Verde.

A derrota do Cuiabá, na final 
da Série C, foi para o Operário-PR, 
clube pelo qual Jefinho foi anun-
ciado como reforço na última quin-
ta-feira, 16. Lá, ele vai disputar o 

Campeonato Paranaense e a 
Série B do Brasileirão.

O jogador elogiou a 
estrutura do novo clu-
be e falou que gosta 
do clima no Paraná, 
apesar de ser dife-
rente de todos os lu-
gares onde já viveu.

“O contrato termi-
nou com o Cuiabá e eu 

fiquei esperando. Graças a 
Deus, o Operário me procurou 

e eu estou em um clube com uma 
ótima estrutura e excelentes profis-
sionais. O clima é bem diferente de 
onde morei, mas é muito bom”, disse.

Quarto maior artilheiro do Brasil 
em 2019, com 24 gols, Jefinho pro-
jeta balançar as redes mais vezes 
este ano. O atacante contou que sua 
inspiração é o português Cristiano 
Ronaldo, da Juventus-ITA, devido 
à dedicação do atleta. Ele sonha em 
um dia jogar na Seleção Brasileira.

“Eu quero fazer um bom ano. 
Sempre onde estou, tenho como 
meta ser artilheiro e fazer muitos 
gols. Espero superar a quantidade 
que fiz no ano passado. Me inspiro 
no Cristiano Ronaldo, por ser um 
profissional dedicado, e sonho em 
um dia chegar a Seleção Brasileira, 
pois nada para Deus é impossível”, 
concluiu.

Atacante Jefinho 
fez 13 gols em 15 
jogos pelo Potiguar 
de Mossoró no 
Estadual 2019

Por onde anda Jefinho, artilheiro 
do Campeonato Potiguar 2019?
Atacante joga 
atualmente no 
Operário-PR e tem 
contrato até o fim do 
ano com o clube, que 
disputará a série B 
nesta temporada

Goleador

Fotos: Yhan Victor e Divulgação

24 gols
DESTAQUE

Com essa marca, atacante foi o 
quarto maior artilheiro do Brasil
na temporada passada
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Globo define equipe de transmissão 
do “Oscar 2020” e repete trio

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

Canal 1
A transmissão do Oscar, 

92ª edição, na Globo, dia 9 de 
fevereiro, terá apresentação de 
Maria Beltrão, com comentários 
da atriz Dira Paes (foto) e Artur 
Xexéo.

Os mesmos três pela terceira 
vez consecutiva.

A tradução simultânea ficará 
a cargo de Anna Vianna.

Normalmente, por causa dos 
seus compromissos de grade,

o início das transmissões, 
direto do Dolby Theatre, em 
Hollywood, ocorre após o “Fan-
tástico”, por volta das 23h, com 
a cerimônia já em andamento, 

mas atenta aos movimentos de 
entrega das estatuetas.

Um problema que a TNT, no 
caso, não enfrenta.

E a repercussão do “Globo de 
Ouro”, no começo no mês, já deu 
um bom indicativo do interesse 
neste próximo “Oscar”.

Em tempo: sempre, ao se fa-
lar da sua transmissão, não tem 
como não lembrar a participação 
de Glória Pires na edição de 2016.

Depois daquela experiência 
e a reação das redes sociais às 
suas respostas, partiu dela a 
decisão de não comentar mais a 
festa do cinema.

ÚLTIMA FORMA
Depois de novos estudos, foi 

definido que o “Domingão do 
Faustão” continuará ao vivo na 
Globo.

E não mais gravado, de 15 em 
15 dias, como se cogitou fazer a 
partir deste ano. A flexibilidade e 
praticidade das ações comerciais 
foram decisivas no caso.

VELHA DISCUSSÃO
Desde que o videotape foi 

inventado, ou que chegou ao Brasil 
em 1960, existe a discussão do que 
é mais compensador para qualquer 
programa: gravar ou exibir ao vivo.

A divisão de votos e pontos de 
vista nunca foi muito significativa.

CASO EM QUESTÃO
O “Domingão do Faustão”, 

diante desta nova ordem, 
continuará com a maior parte 
das suas exibições ao vivo. Mas 
aumentará, ao longo desta 
temporada, a exibição dos gravados.

Por outro lado, favorecendo o 
centro de custos do programa, as 
produções do “Show dos Famosos” e 
“Dança dos Famosos”, que até o ano 
passado eram no Rio, agora passam 
para São Paulo.

ENCONTRO
Na sexta-feira, em São Paulo, 

vários setores da Record discutiram 
estratégias para o lançamento de 
“Gênesis”.

Previsto para abril, a ideia é 
começar a trabalhar com isso desde 
agora. Isso é bom...

... O RUIM
É que na dramaturgia da 

Record, já de algum tempo, figuras 
completamente estranhas ao meio 
passaram a frequentar os seus 
interiores.

Todos com celulares na mão, 
encarregados de enviar para 
alguém de cima, vídeos ou fotos das 
gravações. Detalhes, como roupas e 
especialmente decotes, são os mais 
visados. Um negócio escancarado e 
extremamente incômodo.

INTERINA
A Band anunciou a participação 

de Patrícia Maldonado na 
apresentação do “Aqui na Band”, 
ao lado de Luís Ernesto Lacombe, a 
partir desta segunda-feira (20).

Iniciativa tomada em função 
dos “últimos dias de férias de Silvia 
Poppovic, que retorna ao comando 
da revista eletrônica no dia 27”.

O FATO
Na verdade, Silvia Poppovic 

também deveria voltar ao programa 
no dia de hoje.

Porém, em ajuste com a equipe, 
ela só retomará seu trabalho 
na outra segunda-feira, porque 
precisou passar por uma cirurgia 
estética e ficará mais essa semana 
em recuperação.

n Maria Casadevall já 
iniciou os ensaios de “A 
Garota da Moto”...
n ..  Filmagens a partir 
da primeira semana de 
fevereiro.
n SporTV apresenta hoje 
algumas novidades da sua 
programação, com destaque 
para as duas edições do 
“News” com Janaína Xavier. 
n Programa da Olga 
Bongiovanni volta, ao vivo, 
nesta segunda, 12h, na Rede 
TV!.
n Maureen Maggi, ex-atleta, 
também estará entre os 
participantes do “Made in 
Japão”, reality show da 
Sabrina Sato na Record...
n .. As gravações serão 
iniciadas nesta terça-feira 
nos estúdios da GGP, 
do Gugu Liberato, em 
Alphaville.
n GloboNews, nesta próxima 
madrugada, vai estrear a 
“Edição das 3h”...
n ... Como se observa, entre 
os canais abertos e fechados, 
os espaços noticiosos 
continuam se ampliando...
n ... Uma tendência que 
sempre se entendeu como 
inevitável.
n Louvável o esforço da TV 
Cultura em se reforçar no 
campo esportivo, inclusive 
procurando ampliar o seu 
número de transmissões...
n .. Porém um maior cuidado 
se exige na formação e 
constituição da sua equipe de 
esportes...
n  ... O trabalho apresentado, 
muitas vezes, beira o 
amadorismo. Parece gente 
brincando de fazer televisão.
·n  Já começou no Rio o 
trabalho de produção do 
reality de futebol “Uma Vida, 
Um Sonho”, que vai marcar a 
estreia de Glenda Kozlowski 
na programação do SBT.

Bate-Rebate

C´est fini
Ontem, domingo, a ESPN deu início às transmissões do Australian Open, primeiro grand slam da temporada de tênis, e que tem a presença dos melhores tenistas do mundo.Exclusivo, com mais de 270 horas de espaço na programação.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

VIDA NO SÍTIO
Em “Salve-se quem 

Puder”, a próxima novela 
das sete na Globo, depois 
de ser dada como morta e 
entrar no

Programa de Proteção 
à Testemunha, Kyra/
Cleyde (Vitória Strada) 
tenta se adaptar aos 
novos hábitos simples no 
sítio de Ermelinda (Grace 
Gianoukas) em Judas 
do Norte, fictícia cidade 
do interior de São Paulo. 
Dentre os desafios: o 
convívio com animais.

GRAVANDO
Começaram as gravações de “O 

Anjo de Hamburgo”, parceria da 
Globo e Sony, em Buenos Aires.

Todo o elenco já foi colocado 
à disposição do diretor Jayme 
Monjardim. Sophie Charlotte 
é a protagonista. Depois dela, 
será iniciada a produção de “Rio 
Connection”.

CONTEÚDO
A Natpe, uma das maiores feiras 

de conteúdo, começa amanhã, terça, 
e vai até quinta, em Miami.

No catálogo da Globo, títulos 
como “A Dona do Pedaço”, “Bom 
Sucesso”, “Órfãos da Terra”, “Tempo 
de Amar”, “Aruanas”, “Segunda 
Chamada”, “Desalma” e “Onde Está 
Meu Coração”.

DETALHE
No ano passado, participaram 

da Natpe Miami, mais de 5 mil 
profissionais, representando 70 
países e cerca de 400 empresas 
exibidoras.

A expectativa é que esses 
números possam ser superados

SÓ UM LEMBRETE
A Record está anunciando uma 

nova mudança no cenário do “Fala 
Brasil”, trocado em outubro. O atual 
não agradou. Também já fala em 
fazer o mesmo no “Hoje em Dia”.

Antes colocar no ar qualquer 
coisa, sempre é bom desenvolver 
estudos bem cuidadosos, fazer até 
pesquisas se for o caso, para verificar 
se o projeto é mesmo o ideal.

LÁ ATRÁS
Na estreia da Xuxa na Globo, 

que tinha uma equipe de cenografia 
das mais competentes liderada pelo 
Mauro Monteiro, o Boni só na 5ª vez 
aprovou o que entendeu ser o melhor.

Antes, não dispondo dos 
recursos atuais, era tudo na base 
do desenho. No papel. Hoje, com as 
facilidades oferecidas, tais erros não 
podem ser cometidos.
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Artilheiro da edição pas-
sada do Campeonato 
Potiguar, com 13 gols, 
o atacante Jefesson 
Vieira Eufrazio, o 
Jefinho, de 25 anos, 
foi disputado por 
muitos clubes, após 
se destacar pelo Po-
tiguar de Mossoró. 
Na ocasião, o Fortale-
za-CE, clube da série A 
do Brasileirão, por pouco não 
contratou o jogador.

Oriundo do pequeno município 
de Triunfo Potiguar, na região Oes-
te do Rio Grande do Norte, distante 
cerca de 273 Km de Natal, Jefinho 
iniciou a carreira no Assu, em 2014. 
Lá, o jogador permaneceu por três 
anos e, depois, ficou sem clube em 
2018. Até que no início de 2019, se-
guiu rumo ao Potiguar de Mossoró.

Foi no time “Macho” onde o 
atacante viveu sua grande fase, 
durante o Campeonato Potiguar de 
2019. Além de artilheiro, o atleta 
foi declarado revelação, melhor jo-
gador e esteve presente na seleção 
da competição.

“Foi um momento maravilhoso. 
Pelo primeiro ano, pude dar sequ-
ência ao trabalho na minha carrei-
ra. Antigamente, jogava três meses 
e ficava o resto da temporada para-
do”, contou.

Após o término do Estadual, 
os efeitos do sucesso de Jefinho co-
meçaram a aparecer. Figueirense-
-SC, América, ABC, Fortaleza-CE, 
Treze-PB e Sport-PE brigaram 
pela contratação do atleta. O Leão 
cearense chegou até a anunciar a 
contratação do atacante e ele vestiu 
o material do clube, mas, após pro-
blemas na negociação, no fim das 

contas, o ABC ficou com o jogador 
para a disputa da Série C.

No alvinegro, o atacante marcou 
sete gols em 15 jogos, mas não foi 
capaz de evitar o rebaixamento do 
clube. Com o desmanche do elenco 
abecedista, depois da competição, 
Jefinho, ainda em 2019, foi parar 
no Cuiabá-MT, onde marcou quatro 
gols em 14 jogos e foi vice-campeão 
da Série C e campeão da Copa Verde.

A derrota do Cuiabá, na final 
da Série C, foi para o Operário-PR, 
clube pelo qual Jefinho foi anun-
ciado como reforço na última quin-
ta-feira, 16. Lá, ele vai disputar o 

Campeonato Paranaense e a 
Série B do Brasileirão.

O jogador elogiou a 
estrutura do novo clu-
be e falou que gosta 
do clima no Paraná, 
apesar de ser dife-
rente de todos os lu-
gares onde já viveu.

“O contrato termi-
nou com o Cuiabá e eu 

fiquei esperando. Graças a 
Deus, o Operário me procurou 

e eu estou em um clube com uma 
ótima estrutura e excelentes profis-
sionais. O clima é bem diferente de 
onde morei, mas é muito bom”, disse.

Quarto maior artilheiro do Brasil 
em 2019, com 24 gols, Jefinho pro-
jeta balançar as redes mais vezes 
este ano. O atacante contou que sua 
inspiração é o português Cristiano 
Ronaldo, da Juventus-ITA, devido 
à dedicação do atleta. Ele sonha em 
um dia jogar na Seleção Brasileira.

“Eu quero fazer um bom ano. 
Sempre onde estou, tenho como 
meta ser artilheiro e fazer muitos 
gols. Espero superar a quantidade 
que fiz no ano passado. Me inspiro 
no Cristiano Ronaldo, por ser um 
profissional dedicado, e sonho em 
um dia chegar a Seleção Brasileira, 
pois nada para Deus é impossível”, 
concluiu.

Atacante Jefinho 
fez 13 gols em 15 
jogos pelo Potiguar 
de Mossoró no 
Estadual 2019

Por onde anda Jefinho, artilheiro 
do Campeonato Potiguar 2019?
Atacante joga 
atualmente no 
Operário-PR e tem 
contrato até o fim do 
ano com o clube, que 
disputará a série B 
nesta temporada

Goleador

Fotos: Yhan Victor e Divulgação

24 gols
DESTAQUE

Com essa marca, atacante foi o 
quarto maior artilheiro do Brasil
na temporada passada
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Um dos maiores ídolos do Bar-
celona em todos os tempos, Ronal-
dinho Gaúcho recusou o rótulo de 
responsável por ter mudado a his-
tória do clube no começo do século, 
quando liderou os time catalão na 
conquista do título da Liga dos 
Campeões de 2005/2006.

“É um orgulho escutar que 
mudei a história do Barcelona, 
mas isso não é verdade. Não fui 
eu, foi um grupo de jogadores que 
atravessava um grande momento”, 
disse Ronaldinho em entrevista à 
revista espanhola Panenka.

Ronaldinho Gaúcho conta ter 
ensinado português e aprendido 
espanhol com Messi, e que ambos 
tinham grande entendimento den-
tro de campo.

O craque chegou ao Barça em 
2003, contratado junto ao Paris 
Saint-Germain, e permaneceu no 
clube catalão até 2008. Além da Li-
ga dos Campeões, conquistou dois 
títulos do Campeonato Espanhol 
e dois da Supercopa da Espanha. 
“Foi tudo muito bonito, desde o pri-
meiro dia, o primeiro jogo. Foi algo 
mais que especial”, derreteu-se.

Ronaldinho falou também do 
tempo em que jogou com Lionel 
Messi, maior artilheiro da história 
do Barcelona. Ele se recorda que 
quando chegou ao clube, já se fala-
va de um menino que se destacava 
entre os mais novos.

“Logo ficamos amigos, co-
meçamos a jogar juntos e nos 
demos muito bem. Ele veio 
sendo diferente de todos os 
outros, e conversamos com 
Rijkaard para que Messi 
viesse treinar conosco. Tudo 
foi muito rápido. Tive a sorte de 
dar a ele o passe para seu primeiro 
gol. Com o tempo, é muito bom ver 
de perto alguém que começa e que 
logo conquista o mundo”, declarou 
o brasileiro, que, no entanto, negou 
que o argentino tenha lhe deixado 
algum ensinamento em particular.

“Sempre fomos muito próxi-
mos, aprendemos coisas do dia a 
dia. Ele me ensinou espanhol, e eu 
lhe ensinei português, mas com a 
bola nos entendemos perfeitamen-

te”, comentou.
Perguntado sobre que qualida-

de Messi poderia herdar de Ronal-
dinho se pudesse, o brasileiro foi 
taxativo: “Leo tem tudo, não preci-
sa de nada de mim”.

Ronaldinho disse ter recorda-
ções tão boas do seu passado com 
Barcelona que é impossível desta-
car apenas uma. “Desde o primeiro 
jogo, foi tudo alegria, e há muitas 
recordações. Acho que cheguei 
com milhares de 
pessoas esperan-
do por mim no 
estádio”, lembrou 
o ídolo, que elo-
giou o técnico do 
time na época, o 
holandês Frank 
Rijkaard.

“Ele é um 
grande treinador, 
um cara muito 
calmo, o melhor 
com quem já tra-
balhei. Ele sabia tudo porque joga-
va no melhor nível, e isso tornou as 
coisas muito fáceis para nós. Tudo 
que nos pediu, ele já tinha vivi-
do antes, então nos falou de uma 
maneira muito simples e direta”, 
enalteceu.

“Ele me deu muita liberdade. 
Afinal, quando não tínha-
mos a bola, também 
tínhamos de cumprir as 
nossas obrigações. Mas 
quando a tivemos, isso 
me fez sentir completa-
mente livre”, acrescentou.

Por isso, ele não 
hesita em admitir que 

o futebol do Barça é o que me-
lhor se adapta ao seu estilo de 
jogo, pois ter a bola é uma ca-
racterística do jogo do time es-
panhol. “Tudo que se faz é com 
uma bola. Quando você treina 
dessa maneira, então tudo fun-
ciona bem”, considerou.

Depois do sucesso no Barcelo-
na, Ronaldinho foi para o Milan, 
onde atuou com jogadores como 
Kaká, Thiago Silva, Pirlo, Be-

ckham, Seedorf, 
I b r a h i m o v i c , 
Gattuso e Mal-
dini. “Foi como 
chegar a um time 
dos melhores do 
mundo, como o 
Real Madrid dos 
galácticos”, com-
parou.

Na sequência 
da carreira, o ca-
misa 10 teve pas-
sagem discreta 

pelo Flamengo e depois defendeu o 
Atlético-MG, pelo qual foi campeão 
da Libertadores de 2013. Ainda 
vestiu as cores do Querétaro-MEX 
e do Fluminense antes de abando-
nar os gramados.

“Foi muito bom voltar ao meu 
país. Estava muito interessado 

porque tinha saído muito 
jovem, precisava ganhar a 
Libertadores e participar 
de outras competições. Eu 

também queria voltar 
fisicamente bem para 

competir a um nível 
elevado”, disse.

Ronaldinho nega ter mudado 
sozinho a história do Barcelona
Craque brasileiro é 
considerado um dos 
maiores jogadores da 
história do Barcelona. 
Campeão da Liga 
dos Campeões de 
2005/2006, Gaúcho 
enaltece o grupo 
do qual fez parte na 
Espanha

Craque

É um orgulho escutar 
que mudei a história do 
Barcelona, mas 
isso não é verdade. 
Não fui eu, foi um 
grupo de jogadores que 
atravessava um grande 
momento”

“

  
 

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 

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO, CPF N.º 569.667.504-25, torna público 

que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte- IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para construção civil de um condomínio residencial 
(CHAMPION HOUSE), com 10 unidades, inscrição imobiliária n.º1.0101.02.03.0905.0000.6 Sequencial 
n.º100.30557,  localizada na Rua dos Cisnes, praia da PIPA  - Municício de Tibau do Sul/RN.

ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO
proprietário

BAIXA VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BAIXA VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 13.367.828/0001-24 torna público que 
Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDE-
MA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 26/12/2025 em favor do empreendimento 
com a atividade de Transporte de Cargas Perigosas, Localizado na Av. Antônio Severiano da Câmara, 
1721 CENTRO CEP: 59.550-000 no município de JOÃO CÂMARA/RN.

JOSE RONALDO DE MORAIS COSTA
TITULAR

LICENÇA AMBIENTAL

CA & CJ SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA, inscrito sob CNPJ: 10.323.902/0001-12, torna 
público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 10/01/2020, 
através do Processo Nº 20200020364, a Licença Ambiental – Renovação da Licença de Ope-
ração para funcionamento de um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, com área cons-
truída de 665,42 m² e Terreno de 665,42 m², situado a Av. Romualdo Galvão, 1388 Lagoa Nova 
CEP: 59.056-105, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação 
de qualquer esclarecimento.

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 Saibro para uso na construção civil, na localidade 
da Fazenda Cantos, em uma área de 50 hectares, zona rural do município de Afonso Bezerra\RN.

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SE-
NAT, João Câmara-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de 
Empresa Especializada para prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agencia de viagens, 
para cotação, reservas e fornecimento de passagens aéreas nacionais, ao SEST SENAT Unidade DN 
128 – João Câmara/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no 
dia 04/02/2020 às 15h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT João Câmara/RN, até o dia 03/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado Av. 
Antônio Severiano Câmara, 2250 – Km 102 BR 406 –  Bairro São Francisco - João Câmara/RN ou solicitar 
através do e-mail licitacao.dn128@sestsenat.org.br.

Tatiane Ferreira de Faria
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
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Os Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020 podem ficar marcados como 
aqueles em que o número de mu-
lheres da delegação brasileira, pela 
primeira vez na história, foi supe-
rior ao de homens. Até o momento, 
o grupo nacional tem 80 mulheres 
garantidas e 65 homens. A questão, 
no entanto, não é apenas numéri-
ca. Do ponto de vista “qualitativo”, 
as chances de medalhas por parte 
do time feminino são grandes.

Nesse contexto, é preciso des-
tacar como os esportes coletivos 
ajudaram a dar o salto de vagas 
para as mulheres, com maior 
visibilidade para vôlei, futebol e 
handebol. No handebol, inclusive, 
Duda Amorim, eleita melhor jo-
gadora da Europa, está confiante 
com a possibilidade de o Brasil 
conquistar uma medalha olímpi-
ca, a única que falta em sua car-
reira. Outra modalidade na qual o 
Brasil vem forte entre as mulhe-
res é o vôlei de praia.

Até agora, a delegação mais fe-
minina da história do Time Brasil 
porcentualmente foi nos Jogos de 
Atenas, em 2004. Na Grécia, o País 

enviou 122 mulheres (49%) e 125 
homens (51%). O maior contingen-
te absoluto foi nos Jogos do Rio de 
Janeiro, em 2016, com 209 mulhe-
res para 256 homens.

Para os Jogos de Tóquio, que 

serão disputados de 24 de julho a 
9 de agosto, o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) pretende classificar 
a maior delegação de sua história 
para um evento fora do País, com 
300 atletas. Já estão garantidas 

152 vagas.
A seleção brasileira de ginásti-

ca rítmica, por exemplo, luta para 
garantir vaga. No Campeonato 
Mundial de Baku, disputado em 
setembro, o País terminou na 13.ª 

posição – só os cinco melhores se 
classificaram. Agora, a meta se-
rá buscar a vaga no Campeonato 
Pan-Americano, que será realizado 
nos Estados Unidos, em maio. Bra-
sileiras, americanas e mexicanas 
deverão protagonizar a briga pela 
última vaga olímpica.

Antes, será a vez das mulheres 
do basquete, que encaram um qua-
drangular de 6 a 9 de fevereiro em 
Bourges, na França. São três vagas 
para as anfitriãs, Austrália, Porto 
Rico e Brasil. Assim, as chances são 
grandes de carimbar o passaporte.

Por outro lado, ter presença 
garantida com antecedência para 
uma competição importante co-
mo os Jogos Olímpicos está sendo 
tratado como um diferencial para 
a nadadora Ana Marcela Cunha, 
tetracampeã mundial da marato-
na aquática. No Japão, ela busca a 
inédita medalha olímpica.

Ana Sátila, da canoagem 
slalom, é outra brasileira que já 
está garantida em Tóquio. Aos 23 
anos, ela vai para sua terceira edi-
ção da Olimpíada e sonha com um 
lugar no pódio.

Time feminino de handebol venceu os Jogos Panamericanos de Lima e é grande favorita a consquitar o ouro nesta edição

Time feminino do Brasil tem maiores 
chances de medalhas nos Jogos de Tóquio
Desempenho feminino tem crescimento em todos os esportes. Especialistas esperam que aconteça nesta edição a melhor 
campanha das mulheres representando o Brasil em Olimpíadas. Delegação com maior número de mulheres foi em Atenas

Olimpíadas

Abelardo Mendes Jr/ rededoesporte.

O técnico português Jesualdo 
Ferreira já decidiu quem será o 
substituto do zagueiro Gustavo 
Henrique, agora no Flamengo, na 
estreia do Santos no Campeonato 
Paulista, marcada para a próxima 
quinta-feira, na Vila Belmiro, con-
tra o Red Bull Bragantino: Luan 
Peres, jogador que chegou ao clube 
durante a temporada passada e foi 
bastante aproveitado pelo argenti-
no Jorge Sampaoli

A informação foi dada na sex-
ta-feira pelo próprio zagueiro, que 
concedeu uma entrevista coletiva 
no CT Rei Pelé. Segundo Luan 
Peres, Jesualdo disse a ele que 
pretende escalá-lo ao lado de Lucas 
Veríssimo na estreia no torneio 
estadual - o jogador de 25 anos, 
assim, ganhou a disputa com Luiz 
Felipe e Felipe Aguilar, os outros 
zagueiros do elenco alvinegro.

“O Jesualdo comentou comigo 
sobre começar jogando (contra o 
Red Bull Bragantino), sim”, disse 
Luan Peres. “Mas ele não me falou 
nada sobre ser titular no Paulista 

inteiro, isso não. Só que, se ele co-
mentou comigo sobre a estreia, é 
porque tem alguma coisa aconte-
cendo”.

Sob as ordens de Sampaoli, 
Luan Peres jogou muitas vezes co-
mo lateral-esquerdo, mas é pouco 

provável que isso ocorra com fre-
quência em 2020, já que Jesualdo 
Ferreira prefere que ele atue como 
zagueiro - sua posição natural. 
Apesar disso, o jogador diz que uma 
das características mais marcantes 
do português é exigir versatilidade 

de seus comandados.
“Com o Jesualdo, todo mundo 

tem de fazer mais de uma função. 
Por exemplo, ele tem utilizado nos 
treinamentos o (meia) Jean Mota 
na lateral esquerda e o (volante) 
Jobson como zagueiro”, afirmou

Outra coisa que chamou a 
atenção de Luan Peres foi o conhe-
cimento que Jesualdo demonstrou 
ter do elenco santista. 

Ainda segundo o zagueiro, o 
treinador não precisou fazer trei-
nos de observação dos atletas por-
que já sabia bem como cada um 
deles joga.

“Foi surpreendente porque 
quando ele chegou, já sabia as ca-
racterísticas de todos, não foi ne-
cessário avaliar os jogadores. Ele 
tem nos passado muitos trabalhos 
visando ao jogo, como o Sampaoli 
fazia”, relatou o zagueiro, que está 
emprestado ao Santos pelo Brugge, 
da Bélgica, até o fim do ano.

Por outro lado, garotos da base 
vêm ganhando oportunidades pa-
ra demonstrarem seu potencial no 

grupo principal.
Durante a semana, o técnico 

português vem observando e se-
lecionando alguns garotos para se 
integrarem ao elenco profissional. 
Nos treinos realizados ao longo 
da semana passada, Wagner Le-
onardo, zagueiro de 20 anos que 
treina no Santos B, ganhou uma 
oportunidade de demonstrar seu 
trabalho.

O jovem defensor, inclusive, já 
estreou entre os profissionais san-
tistas, em uma partida válida pela 
Copa do Brasil de 2019, contra o 
América de Natal.

Outros jovens jogadores que 
também receberam a oportunida-
de durante a semana foram o za-
gueiro Alex Nascimento e o meio 
campista Athos, ambos de 20 anos 
e destaques da base.

O time do Santos faz a estreia 
na temporada na próxima quin-
ta-feira, em partida válida pelo 
Campeonato Paulista, às 19h15 
(de Brasília), contra o Red Bull 
Bragantino, na Vila Belmiro.

Jesualdo Ferreira escolheu Luan Peres para compor a nova zaga do time santista 

Jesualdo tem time pronto para estreia no Paulista
Santos

Ivan Storti / Santos FC



ABC e América venceram, 
neste domingo, seus últimos con-
frontos antes de se enfrentarem, 
pela primeira vez, nesta edição do 
Campeonato Potiguar.

O alvinegro ganhou do Santa 
Cruz de Natal, com gol de Wally-
son, artilheiro do Estadual. Já o 
alvirrubro manteve os 100% na 
competição, com mais uma grande 
exibição. Desta vez, fora de casa, 
contra o Palmeira, Adriano Alves, 
Nilo e Wallace Pernambucano mar-
caram para a vitória americana.

Sem o técnico Francisco Diá, 
expulso na última rodada, o time 
abecedista entrou em campo dis-
posto a manter sua perseguição à 
liderança da competição. Com um 
início de jogo pressionando o time 
do Santa Cruz no seu campo de 
defesa, os atletas do alvinegro pare-

ciam ansioso para redimir o tropeço 
do último jogo, contra o Potiguar de 
Mossoró, que acabou empatado em 
2 a 2.

Diante de 1.261 pessoas, que 
foram assistir à partida no Fras-
queirão, em Natal, o ABC precisou 
de 25 minutos para fazer o gol do 
jogo.  Wallyson, sempre ele, mudou 
o placar no estádio.

Após sair na frente, o alvinegro 
começou a apresentar suas fragili-
dades. O meio campo teve um mau 
dia e não criou nada para o time 
abecedista. No ataque, Nubio Flá-
vio, que foi destaque nas últimas 
partidas também não conseguiu 
fazer o jogo fluir. Situações que pre-
ocupam o torcedor abecedista para 
o clássico.

A segunda etapa foi parada. 
O ABC pouco demonstrou do seu 

futebol. Assim como o Santa Cruz, 
que também não repetiu a mesma 
atuação do seu último jogo, em que 
venceu o Assu por 3 a 0. Com a im-
produtividade dos dois lados, nada 

se fez na partida e o jogo acabou em 
1 a 0 para o ABC.

AMÉRICA
Já o América, mais uma vez, 

conseguiu demonstrar sua supe-
rioridade no Campeonato Potiguar. 
Ainda 100%, o time vai jogar o 
“Clássico Rei”, na quarta-feira, 22, 
já classificado para a final do pri-
meiro turno da competição. 

Melhor ataque do campeonato, 
com 19 gols feitos, o alvirrubro tam-
bém é destaque defensivamente. 
Sofreu apenas dois gols, em cinco 
rodadas já disputadas no Estadual.

Além de defender bem, os za-
gueiros americanos também são 
goleadores. Adriano Alves foi quem 
abriu o marcador para o alvirrubro, 
ainda no primeiro tempo da parti-
da.

Depois do 1 a 0, a rede só vol-
tou a balançar no final da segunda 
etapa. Após cruzamento de Roma-
rinho, Nilo desviou e marcou o se-
gundo da equipe americana.
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O ABC precisou de 25 minutos para inaugurar o placar de jogo morno no 2º tempo

ABC e América vencem em seus últimos
confrontos antes do “Clássico Rei”
Na próxima rodada, os dois principais times potiguares vão se enfrentar no Arena das Dunas, nesta quarta-feira, 22, às 20h, 
com transmissão da 97 FM. O jogo dos dois maiores rivais deve expor algumas fragilidades das duas equipes em campo

Contagem regressiva

Luciano Marcos / ABC FC


