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As delações premiadas, 
faz tempo, passaram 
a ter valor de 

mercado de acordo com sua 
procedência, seu pedigree 
vamos dizer assim.

Antes, qualquer uma 
tinha o condão de ganhar as 
manchetes, mobilizando as 
pessoas numa quantidade 
muito maior do que hoje em 
dia. E a razão é simples: pela 
repetição, foram declinando 
em prestígio, perdendo 
credibilidade.

Isso tem uma explicação. Os 
vazamentos dessas delações, 
como a que busca implicar agora 
a governadora Fátima Bezerra, 
tendo o ex-ministro Antônio 
Palocci como protagonista, é 
desses cujos valores, derivados da 
credibilidade, andam em baixa.

 Mas é claro que a imprensa se 
apressará a noticiar o vazamento 
de um veículo porque assim fica 
mais fácil impactar a opinião 
pública, mesmo sem ter o domínio 

da apuração primária, sujeitando-
se a repercutir informação de 
terceiros.

É o que acontece, mas não é 
correto que aconteça, especialmente 
quando o delator no caso passou a 
ser um colaborador com interesse 
direto em melhorar sua situação 
com a Justiça.

Não se trata de pura e simples 
defesa da governadora, até porque 
este jornal não é banca. Trata-se 
de lembrar que os vazamentos 
extemporâneos servem para muito 

pouca coisa quando não são 
suficientemente embasados.

No caso, os recursos 
de origem ilícita para a 
campanha da governadora a 
deputada federal nas eleições 
de 2010.

Antiga, a delação também é 
subjetiva, já que acusa Fátima 
de saber de um esquema ilícito, 
o que não deverá render muita 
coisa, já que envereda pela 
ruela de suposições que jamais 
redundarão em ruas ou até 
avenidas.

Já vimos esta novela antes. 
E, como é bom sempre deixar 
claro, algumas prosperaram pelo 
volume de provas, como as que 
encarceraram o ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral, e outras menos, 
como a do banqueiro André Esteves, 
cuja reputação aniquilada não 
pode nem ser comemorada com o 
arquivamento de seu caso pelo STF.

Portanto, enquanto este caso 
não for apurado, que ele tenha o 
peso que merece: o de uma pluma.

O peso de uma delação
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13º PARCELADO
A Câmara dos Deputados 

analisa um projeto de lei 
que poderá permitir aos 
empregadores, mediante acordo 
com os trabalhadores, fazer o 
pagamento parcelado do 13º 
salário. A proposta do deputado 
Lucas Gonzalez (Novo-MG) é que 
a gratificação natalina possa ser 
dividida em 12 vezes.

VAGAS EM CONCURSOS
A deputada estadual Isolda 

Dantas (PT) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia 
Legislativa que reserva 20% 
das vagas de concursos públicos 
oferecidos no Estado para pessoas 
autodeclaradas negras em 
concursos públicos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
O secretário municipal de 

Saúde, George Antunes, prestou 
contas nesta segunda-feira, na 
Câmara Municipal de Natal, das 
ações de sua pasta referentes ao 
segundo quadrimestre de 2018. A 
prestação de contas foi aprovada 
com ressalvas. Na ocasião, a 
Secretaria de Saúde mostrou que 

Chegou a R$ 4 bilhões o total de valores recuperados por meio 
de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, 
termo de ajustamento de conduta (TAC) e renúncias volun-

tárias de réus ou condenados, já efetivamente restituídos, ao longo 
dos mais de cinco anos da Operação Lava Jato. Este montante 
foi atingido no mês de outubro, com o início da aplicação de R$ 
220 milhões pela Ecorodovias para subsidiar a redução de 30% 
na tarifa das praças de pedágio da empresa. Até aqui, desde que 
foi deflagrada em sua primeira fase, em março de 2014, a Lava 
Jato já levou a condenações que somam 2.249 anos de prisão para 
acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa 
no âmbito da Petrobrás, entre 2004 e 2014. “Estes resultados só de-
monstram que o compromisso do Ministério Público Federal é o de 
investigar e punir os responsáveis e recuperar o dinheiro desviado”, 
declarou o procurador Júlio Noronha, integrante da força-tarefa.

R$ 4 bilhões de volta

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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investe mais do que o mínimo na área, 
mas mostrou que quase a totalidade 
(99,5%) é para custeio, o que dificulta a 
criação de novos serviços.

ÁGUA MINERAL
A água mineral natural teve o 

preço reajustado nesta segunda-feira, 
2, em todo o Rio Grande do Norte. 
O garrafão de 20 litros, que custa 
para o consumidor final entre R$ 5 e 
R$ 7, com o reajuste, passa a custar 

entre R$ 5,50 e R$ 7,70, ou seja, uma 
elevação de cerca de 10%.

AMEAÇAS A BOLSONARO
A Polícia Federal cumpriu nesta 

segunda-feira, 2, dois mandados 
de busca e apreensão em Três 
Corações e Alfenas, municípios no 
Sul de Minas Gerais, para apurar 
supostas ameaças publicadas em 
redes sociais contra o presidente 
Jair Bolsonaro.

Os trabalhos dos deputados da 62ª legislatura da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte serão 
avaliados na próxima quarta-feira, 4, com a eleição do 
“Parlamentar do Ano”. A premiação ocorre desde 1982 e 
elege o parlamentar com atuação destacada ao longo do 
ano. Em 2018, o deputado estadual Hermano Morais foi 
eleito o Parlamentar do Ano pela imprensa que cobre os 
trabalhos legislativos.

“Os jornalistas aptos a votar são membros do Comitê 
de Imprensa da Casa e escolhem aqueles que, na sua vi-
são, tiveram atuação de destaque durante o ano”, explica 
o jornalista e presidente do Comitê, Oliveira Wanderley.

Detran reforça fiscalização

Parlamentar do Ano
será eleito nesta quarta

Área de orla

Assembleia

No primeiro final de semana, as ações se 
concentraram nas praias do litoral Norte

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande 
do Norte (Detran-RN) começou a intensificar as ações de 
fiscalização de condutores e de veículos automotores que 
utilizam as vias litorâneas e a faixa de areia das praias. 
No último final de semana, as ações se concentraram nas 
praias do litoral Norte, mais precisamente nas áreas de 
Muriú, Pititinga, Barra do Rio e Pitangui.

A equipe de fiscalização do Detran-RN chegou a fla-
grar uma criança de 10 anos de idade pilotando uma mo-
tocicleta de 160 cilindradas na faixa de área de praia. Na 
ocasião, o menino estava com o responsável, que foi autu-
ado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As atividades foram focadas no sentido de coibir a 
circulação proibida de veículos na orla, buscando evitar 
ocorrências de acidentes envolvendo banhistas que estão 
utilizando as praias. A medida também abordou conduto-
res para checar a documentação dos motoristas e veículos.

A fiscalização flagrou também condutores insistindo em 
circular com seus veículos na faixa de areia de praia, colo-
cando em perigo a integridade física dos banhistas. Nessa 
situação, o motorista infrator é autuado no artigo 187 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo a infração de 
natureza média, com perda de quatro pontos na CNH e 
multa no valor de R$ 130,16, podendo o veículo ser apreen-
dido, caso o condutor não respeite a determinação do agente 
de retirada do automóvel da área proibida de circulação.

As equipes ainda alertaram os bugueiros sobre o res-
peito às áreas de preservação ambiental e as faixas de 
areia privativas aos banhistas e pedestres, como também 
o perigo da superlotação dos buggys em percursos em du-
nas ou mesmo em rodovias.

Detran-RN / Divulgação

Praias de Muriú, Pititinga, Barra do Rio e Pitangui receberam as ações
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, negou 
nesta segunda-feira, 2, que tenha 
tratado com o ex-ministro Antônio 
Palocci – ela própria ou seus asses-
sores – sobre a doação de recursos 
de origem ilícita para a campanha 
dela a deputada federal nas elei-
ções de 2010.

A afirmação é uma resposta ao 
acordo de delação premiada que 
Palocci fechou com a Polícia Fede-
ral. Segundo a revista Crusoé, que 
diz ter tido acesso ao conteúdo da 
delação, o ex-ministro dos governos 
petistas – condenado na Operação 
Lava Jato por corrupção – afirmou 
aos investigadores que Fátima 
Bezerra foi uma das beneficiárias 
de propina paga pela empreiteira 
Camargo Corrêa ao PT em 2010. 
Palocci teria dito, segundo a revis-
ta, que, além de ser beneficiada, 
Fátima sabia do esquema ilícito 
que abasteceu sua campanha.

O pagamento indevido, segun-

do Palocci, teria sido disfarçado 
de doação oficial para campanhas 
do PT daquele ano. Outra bene-
ficiada teria sido Gleisi Hoffman, 
hoje deputada federal e, à época, 
candidata ao Senado pelo Paraná. 

Na delação, o ex-ministro teria di-
to que era o responsável dentro do 
PT pela distribuição de recursos de 
origem ilícita.

Em nota, a assessoria de Fáti-
ma Bezerra esclareceu que a en-

tão deputada federal não recebeu 
doação da Camargo Corrêa em 
2010, conforme está registrado na 
prestação de contas apresentada 
à Justiça Eleitoral. A assessoria 
da governadora disponibilizou um 
link na internet no qual consta a 
prestação de contas da campanha 
de Fátima a deputada em 2010, 
“que comprova que não há qual-
quer menção à referida empresa”.

Fátima acrescentou que as con-
tas de campanha foram aprovadas 
pela Justiça Eleitoral e que, além 
de não ter tratado de doação com 
Palocci, também não conversou so-
bre o assunto com representantes 
da empreiteira Camargo Corrêa. 
Por fim, a assessoria da governado-
ra diz esperar que “as informações 
sejam devidamente apuradas e es-
clarecidas”.

Gleisi Hoffman, hoje deputada 
federal e presidente nacional do 
PT, não havia comentado o assunto 
até o fechamento desta edição.

Governadora disponibilizou contas na qual não consta doação da Camargo Corrêa

Fátima rebate Palocci e diz que não tratou
com ele sobre propina disfarçada de doação

Delação

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte tem 
233 mil inscrições na dívida ati-
va do governo federal. O valor 
acumulado em débitos fiscais não 
pagos é superior a R$ 33 bilhões. 
A lista de devedores traz empre-
sas dos mais diversos segmentos, 
pessoas físicas e até 152 das 167 
prefeituras potiguares.

O levantamento do Agora RN 
foi feito a partir de dados forneci-
dos pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). A lista 
traz dívidas inscritas no cadastro 
federal entre 1978 e 2019.

A inadimplência com o Impos-
to de Renda de Pessoa Física é a 
principal razão para a entrada 
de potiguares na dívida ativa. Ao 
todo, 38.605 pessoas deixaram de 
prestar contas com a Receita Fe-
deral até este ano. O valor total 
devido por estas pessoas é de R$ 
1,9 bilhão.

Com relação ao valor total, o 
maior volume foi encontrado com 
os devedores do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica. O débito total so-
mado é de R$ 11,6 bilhões, segun-
do o levantamento da PGFN, o 
que representa 24.417 empresas.

Já o maior devedor está rela-
cionado com os valores tributários 
não pagos pela pessoa jurídica de 
Edvaldo Fagundes de Albuquer-
que. Ele é um empresário da ci-
dade de Mossoró, na região Oeste 
potiguar, e é citado em diversos 
processos judiciais por sonegação 
fiscal. Com diversas inscrições na 
lista do governo federal, o mosso-
roense tem uma dívida que soma 
R$ 614 milhões.

Em abril de 2015, o Ministério 
Público Federal pediu a prisão 
de Edvaldo Fagundes e de outros 
cinco parentes dele por conta de 
crimes de falsidade ideológica, la-
vagem de dinheiro e organização 
criminosa.

152 das 167 prefeituras do Rio 
Grande do Norte também estão 
inscritas na dívida ativa. As cida-
des potiguares devem R$ 152 mi-
lhões ao governo federal. O maior 

devedor é o município de Natal, 
com R$ 41 milhões, em valores 
não pagos do Benefício de For-
mação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep).

Para recuperar parte dos va-
lores inscritos na dívida ativa, o 
governo federal publicou no últi-
mo sábado, 30, uma medida provi-
sória que permite o parcelamento 
dos valores. Os débitos poderão 
ser parcelados em até 84 meses.

Para os que acumulam mais 
de R$ 15 milhões, a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional deta-
lha que somente dívidas conside-
radas irrecuperáveis ou de difícil 
recuperação receberão desconto de 
50% sobre o valor total. Os demais 
débitos inscritos na dívida ativa 
poderão ser renegociados, mas 
não haverá desconto.

Para quem tem dívidas meno-
res que R$ 15 milhões, o parcela-
mento pode ser feito pela internet, 
por meio da Plataforma Regula-
rize. No entanto, ainda de acordo 
com a PGFN, esta parcela de de-
vedores ainda será notificada do 
débito, por meio de edital, a partir 
desta semana.

Para quem deve menos de R$ 15 milhões, regularização pode ser feita pela internet

RN tem 233 mil inscritos na dívida ativa 
federal; débito passa de R$ 33 bilhões
Levantamento do Agora RN foi feito a partir de dados fornecidos pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN). Lista traz dívidas inscritas no cadastro federal entre 1978 e 2019

Inadimplência

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Governo do Estado 
apresentou nesta segunda-
-feira, 2, aos servidores pú-
blicos, a proposta de reforma 
da Previdência local que 
pretende encaminhar para a 
Assembleia Legislativa ainda 
neste mês de dezembro.

Para servidores que rece-
bem até R$ 5.839,45 (teto do 
funcionalismo), a proposta de 
reforma do governo Fátima 
Bezerra mantém a alíquota 
de contribuição ao regime 
inalterada em 11%. A partir 
deste valor, a alíquota passa-
ria a 14%, aumentando pro-
gressivamente de acordo com 
o salário do servidor. O limite 
é 18%, incidente sobre quem 
ganha mais de R$ 20 mil.

Ainda segundo a propos-
ta, um mesmo salário será 
atingido por múltiplas alíquo-
tas. No salário de um servi-
dor que recebe R$ 21 mil, por 
exemplo, sobre o valor de até 
R$ 5.839,45 incide 11%; de 
R$ 5.839,46 até R$ 10.000,00, 
incide 14%; de R$ 10.000,01 
até R$ 20.000,00, incide 16%; 
e, por fim, nos R$ 1 mil res-
tantes de seus vencimentos, 
incidirá a alíquota de 18%.

“Temos um prazo de 90 
dias para fazer essas modifica-
ções, como determina a refor-
ma da Previdência aprovada 
no Congresso e sancionada 
pelo presidente Bolsonaro”, ex-
plicou o secretário Carlos Edu-
ardo Xavier, da Tributação.

A proposta apresentada 
ontem também sugeriu uma 
série de alterações em relação 
à proposta federal. É o caso, 
por exemplo, das regras sobre 
pensão por morte e cálculo do 
valor do benefício. A reforma 
da Previdência da União obri-
ga o servidor a trabalhar por 
40 anos para a integralidade 
do benefício. No caso da pro-
posta estadual, o tempo per-
manecerá de 35 anos.

Esta ainda não é a pro-
posta oficial do governo, já 
que foi aberto o prazo até 
próximo dia 17 para os ser-
vidores darem sua contribui-
ção na proposta.

Governo do RN 
propõe alíquota 
progressiva de 
contribuição

Previdência

Proposta foi apresentada ontem

José Aldenir/AgoraRN
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O deputado federal Fábio Faria 
(PSD-RN) acusou a governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, de agir com incoerência 
ao propor a imposição de um teto 
de gastos para o governo potiguar 
e uma reforma da Previdência es-
tadual. As duas medidas, adotadas 
nacionalmente pelos governos Mi-
chel Temer e Jair Bolsonaro, foram 
duramente criticadas pelo PT, par-
tido de Fátima, que votou contra as 
propostas no Congresso Nacional.

Em um vídeo publicado no Ins-
tagram e no Twitter, Fábio Faria 
criticou o que entende ser uma mu-
dança no discurso de Fátima, que 
deixou o Senado no final do ano 
passado para assumir o Governo 
do Estado.

“Não posso ser omisso e me 
calar diante de tantas atrocidades 
que tenho visto, principalmente 
com o modus operandi da gover-
nadora Fátima, do PT. Eu lembro 
que, quando votei a PEC do Teto 
de Gastos, ela era senadora e eu, 
deputado federal. A PEC, que eu 
considero altamente importante, 
ela chamou de PEC da Morte. Fez 
vários discursos na tribuna (do Se-
nado), gritando, com falta de edu-
cação, criticando. Foi governadora, 
mandou para a Assembleia e a As-
sembleia aprovou”, postou o parla-
mentar, na última sexta-feira, 29.

A proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) à qual Fábio se refere 
foi enviada por Fátima Bezerra 
para a Assembleia Legislativa 
em fevereiro, no segundo mês do 
governo. Pelo texto, aprovado em 
segundo turno pelos deputados em 
agosto, o Governo do Estado não 
poderá gastar, a partir de 2020 e 
por oito anos, mais do que a despe-
sa orçada no ano anterior acrescida 
de até 70% do crescimento da re-
ceita ou a correção pela inflação, o 
que for maior. Já aprovada, a PEC 
aguarda agora a promulgação para 
começar a valer.

A emenda do teto de gastos 
estadual é parecida com a que foi 
proposta em 2016 pelo então pre-
sidente Michel Temer e aprovada 
ainda naquele ano pelo Congresso. 
A diferença é que a emenda nacio-
nal valerá por mais tempo (20 anos 
contra 8) e afeta investimentos 
públicos em áreas como saúde e 
educação, algo que ficou de fora na 
proposta de Fátima.

A fala de Fábio Faria foi reba-
tida no sábado, 30, pelo secretário 
estadual de Gestão de Projetos e 
Relações Institucionais, Fernando 
Mineiro. Pelo Twitter, o ex-depu-
tado argumentou que o governo 
Fátima Bezerra está corrigindo o 
que classificou como “atrocidades 

Deputado federal Fábio Faria (PSD-RN)

Fábio diz que Fátima dá “golpe” 
ao propor reforma, e Mineiro reage
No Twitter, deputado federal provoca governo ao dizer que Fátima Bezerra 
age com incoerência. Secretário diz que atual gestão corrige “atrocidades”

Troca de farpas

João Gilberto / ALRN

Sei muito reconhecer 
quanto tem mérito, mas é 
muito blábláblá. Não tem 
nada sendo feito”

Fábio Faria
deputado federal pelo PSD,
sobre o governo Fátima Bezerra

“

Governo afirma que conversa
com EUA para evitar sobretaxa

Aço e alumínio

O governo brasileiro divul-
gou uma nota nesta segunda-
-feira, 2, em que diz estar “em 
contato com interlocutores em 
Washington” após ter tomado 
conhecimento da declaração do 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre intenção 
de sobretaxar o aço e o alumínio 
do Brasil.

“O governo trabalhará para 
defender o interesse comercial 
brasileiro e assegurar a fluidez 
do comércio com os EUA, com 
vistas a ampliar o intercâmbio 
comercial e aprofundar o rela-
cionamento bilateral, em bene-
fício de ambos os países”, afirma 
a nota, assinada pelos minis-
térios das Relações Exteriores, 
Economia e Agricultura.

Antes da nota, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que, “se 
for o caso”, vai conversar com o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, a respeito da 
restauração de tarifas sobre a 
importação, pelos EUA, de aço e 

alumínio de Brasil e Argentina. 
Para ele, a medida anunciada 
pelo presidente norte-america-
no não é “retaliação”.

Nesta segunda, Trump afir-
mou, no Twitter, que a desva-
lorização das moedas de Brasil 
e Argentina prejudicam agri-
cultores norte-americanos. Por 
isso, vai restaurar as tarifas de 
importação sobre o aço e o alu-
mínio dos dois países.

“Brasil e Argentina têm 
presidido uma desvalorização 
maciça de suas moedas. O que 
não é bom para nossos agricul-
tores”, escreveu Donald Trump. 
“Portanto, com efeito imediato, 
restaurarei as tarifas de todo o 
aço e alumínio enviados para os 
EUA a partir desses países”.

De acordo com o presidente 
dos EUA, “o Federal Reserve 
[banco central dos EUA] deve-
ria agir da mesma forma, para 
que países, que são muitos, não 
se aproveitem mais do nosso dó-
lar forte”.

Secretário estadual Fernando Mineiro

José Aldenir / Agora RN

administrativas” deixadas pelo ex-
-governador Robinson Faria, que é 
pai de Fábio.

O secretário cobrou, ainda, que 
o deputado federal listasse ações 
executadas em benefício do Rio 
Grande do Norte. Mineiro também 
apontou que, embora seja parla-
mentar eleito pelo Estado, Fábio 
não visita o RN “há tempos”. “Qdo 
nos visitar, podemos marcar uma 
conversa pra mostrar o q está sen-
do feito (sic)”, escreveu.

Em resposta a Mineiro, Fábio 
gravou novo vídeo, desta vez para 
apresentar ações de seu mandato 
na Câmara dos Deputados. Ele dis-
se que, apenas este ano, o governo 
federal já pagou R$ 15 milhões em 
emendas parlamentares indicadas 
por ele a cerca de 40 municípios po-
tiguares. Além disso, ressaltou que 
tem agilizado, por sua boa relação 
com os ministros do governo, obras 
que precisam de verba federal, 
como as do saneamento em Natal 
e Parnamirim. Fábio destacou 
também que, por ação sua, foram 
liberados mais de R$ 950 milhões 
no ano passado para a saúde do 
Estado, que está em situação de 
calamidade pública.

“Se vocês fossem depender dos 
políticos que vocês têm no seu par-
tido (PT)... A deputada do seu parti-
do (Natália Bonavides), ao invés de 
ajudar, abrindo portas no governo 
federal, foi processar no Supremo 
Tribunal Federal o presidente da 
República porque ele tinha bloque-

ado ela no Twitter. E perdeu. Foi 
vergonhoso. Como vai pedir ajuda 
agora? Vocês vão precisar dos de-
putados que têm força em Brasí-
lia”, afirmou.

O deputado do PSD voltou a de-
clarar, ainda, que Fátima age com 
incoerência ao propor reforma da 
Previdência e um teto para os gastos 
públicos. Ele cobrou um posiciona-
mento de Mineiro sobre o assunto e 
ainda perguntou sobre o pagamento 
dos salários atrasados, que se arras-
tam desde o governo do pai dele.

“Sei muito reconhecer quanto 
tem mérito, mas é muito blábláblá. 
Não tem nada sendo feito. Vocês 
prometeram pagar o 13º de 2018. 
Agora nem fala. Cadê o décimo que 
vocês iam pagar, porque vocês sa-
bem levantar dinheiro?”, continuou 
o deputado, acrescentando que 
políticos do PT fizeram oposição 
ao governo Robinson Faria após o 
impeachment de Dilma Rousseff, 
em 2016.

“Você foi do governo passado 
até o meio de 2016 e comandavam 
seis secretarias, até romperem 
porque não aceitaram a votação 
minha, como deputado federal, no 
impeachment. Você sabe a forma 
como eu trabalho. Não vou para 
frente de greve, não fico levantan-
do plaquinha, eu não fico batendo 
no peito, falando que resolvi isso 
ou aquilo ou fazendo outdoor. Eu 
gosto de resolver as coisas que são 
importantes”, concluiu.

Mineiro retrucou apontando 
que Fábio “traiu” o apoio que o 
PT ofereceu a Robinson Faria nas 
eleições de 2014. “Depois de nossa 
saída do governo de seu pai, deu no 
q deu”, acrescentou o secretário.

A discussão continuou. “Vc é de 
responder as coisas e está se esqui-
vando”, disse Fábio, em resposta, 
cobrando mais uma vez um posicio-
namento do ex-deputado estadual 
sobre a PEC do Teto de Gastos e a 
reforma da Previdência propostas 
por Fátima.
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A Prefeitura do Natal vai re-
alizar no próximo sábado, 7, em 
Igapó, na zona Norte da cidade, 
a sétima edição do projeto “Par-
ticipa Natal nos Bairros”. Será a 
última edição do ano da iniciati-
va, que tem levado serviços para 
mais perto da população.

Como nas demais edições, o 
Participa Natal de Igapó acon-
tecerá das 8h30 às 12h30 no 
prédio de uma escola municipal 
que receberá serviços de ma-
nutenção e recuperação, como 
pintura, jardinagem e manuten-
ção elétrica. No caso de Igapó, o 
evento terá como base a Escola 
Municipal Vereador José Sote-
ro, que fica na rua Aracaju.

Sob a coordenação da Se-
cretaria Municipal de Plane-
jamento (Sempla), com o apoio 
do Setor de Comunidades da 
Secretaria Municipal de Go-

verno, a ação “Participa Natal 
nos Bairros” realizou, nas seis 
edições, cerca de 30 mil atendi-
mentos. O projeto envolve todas 

as secretarias e órgãos munici-
pais, além de instituições par-
ceiras. Os serviços e ações se 
concentram, principalmente, 

nas áreas de educação, saúde, 
limpeza urbana, saneamento 
básico, defesa do consumidor, 
políticas para as mulheres, se-
gurança e defesa social, esporte 
e lazer, assistência social, mobi-
lidade urbana, habitação e cul-
tura, entre outras.

Para o secretário de Plane-
jamento, Alexsandro Ferreira, 
“a Ação Participa Natal nos 
Bairros chega ao final deste 
ano marcada pelo sucesso, 
devido, principalmente, à par-
ticipação da comunidade e à 
dedicação de todos envolvidos, 
sejam da Prefeitura ou das ins-
tituições parceiras”. “Há tam-
bém de se registar o apoio in-
tegral do prefeito Álvaro Dias, 
incentivador da ação, que fez 
questão de se fazer presente 
em todas as edições”, finalizou 
o secretário.

Em Igapó, projeto “Participa Natal nos Bairros” terá como base Escola José Sotero

Igapó receberá sétima edição do projeto 
“Participa Natal nos Bairros” no sábado
Como nas demais edições, Participa Natal de Igapó acontecerá pela manhã no prédio de
uma escola que receberá serviços de manutenção e recuperação, como pintura e jardinagem

Natal

Prefeitura do Natal / Divulgação

A defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) pediu nesta segunda-
-feira, 2, ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a anula-
ção do julgamento que levou 
à condenação de 17 anos e 
um mês de prisão impos-
ta pelo Tribunal Regional 
Federal (TRF-4) no caso do 
sítio de Atibaia.

O advogado Cristiano Za-
nin, que defende Lula, classi-
ficou como ‘constrangimento 
ilegal’ a decisão do tribunal, 
que elevou a pena do petista 
antes prevista em 12 anos e 
11 meses de reclusão.

A defesa alega que o 
desembargador João Pedro 
Gebran Neto, relator da 
Lava Jato no TRF-4, julgou 
o mérito do processo en-
quanto haviam recursos que 
mereciam análise, em uma 
“inversão tumultuária do 
processo”.

Lula recorre ao 
Supremo contra 
condenação no 
caso do sítio

Atibaia
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Parlamentares brasileiros têm ritmo próprio de 
“trabalho”, mas neste dezembro o ócio na Câmara 
dos Deputados alcançou a outro patamar. Serão 

apenas 9 dias trabalhados oficialmente, incluindo 
esta segunda-feira (2), quando menos de 10% dos 
deputados compareceram. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, convocou sessão para esta e a próxima 
segunda (9), terças (3 e 10) e quartas (4 e 11). Haverá 
ainda três dias para a Comissão de Orçamento. Depois, 
somente em 2020.

O problema é que, para além do orçamento, 

estão pendentes de votação na Câmara e no Senado 
inúmeras MPs e projetos importantes.

O ritmo dos senadores é o mesmo. Em vez de 
trabalhar, o presidente Alcolumbre preferiu visitar a 
terra da Disney com dois colegas.

Judiciário e carreiras jurídicas têm 60 dias de 
“recesso”. Incluindo feriados e a reunião dos Brics, 
serão 83 dias de folga oficial em 2019.

A PEC da Reforma Administrativa não anda 
porque Judiciário e carreiras jurídicas não abrem mão 
da regalia de dois meses de férias.

Moleza: Câmara trabalha só 9 dias em dezembro

PODER SEM PUDOR

PROMESSA DE POLÍTICO
Jefferson Brant saiu de Uberlância (MG) e, em 

Brasília, pediu um emprego ao primo Rondon Pacheco, 
líder do general Emílio Médici na Câmara. “Claro! É só 
esperar. Você será agente administrativo da Câmara”, 
prometeu o parente ilustre. O tempo foi passando, e 
nada. O primo só dizia: “vai sair”. E advertia: “não fale 
para ninguém, guarde segredo”. Certo dia um jornal 
informou que 20 mil candidatos disputavam as vagas 
para agente administrativo na Câmara. Jéferson jamais 
esquecerá a desculpa esfarrapada do primo: “Eu não 
disse para não falar a ninguém? Vazou.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

DIREITO DE DEFESA
Futuro embaixador em 

Lisboa, Carlos Alberto Simas 
Magalhães deve designar um 
diplomata para estabelecer 
relações mínimas com a 
imprensa portuguesa, que 
publica mentiras sobre 
o Brasil com espantosa 
regularidade. Ao menos para 
tentar o direto de defesa.

AMEAÇA NÃO METE MEDO
Se era sincera a ameaça, 

ninguém deu à mínima. 
O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, prometeu 
cortar salário de deputado 
faltoso. Às 15h47 de ontem 
eram presentes só 41; às 
18h12, míseros 49. Fiasco.

ASSALTO OFICIAL
Só falta de vergonha 

explica cobrança de 
pedágio na estrada de 

Procedimentos, atitude 
e comportamento da PM... 
não vai mudar”

Governador João Dória

não vai mudar o programa 
de segurança após mortes em 
Paraisópolis

“

Divulgação

chão, esburacada, com 50km 
de extensão em Carolina, no 
Maranhão “governado” pelo 
PCdoB. Caminhoneiro é assaltado 
em até 140 reais.

LOBBY IN NATURA
Representantes de empresas 

de energia foram convidados 
a falar nesta terça (3) à 
Comissão do novo Código 
de Energia Elétrica. Palco 
armado só para quatro 
presidentes de associações de 
empresas.

GERVÁSIO VIVE
O Conselho da Justiça 

Federal homenageará 
nesta quinta (5) o grande 
repórter fotográfico Gervásio 
Raimundo, recém-falecido, 
por meio dos colegas Orlando 
Brito e Hermínio Oliveira.

SEGURANÇA NO UBER
Audiência pública para 

discutir a segurança de 
motoristas de aplicativo será 
realizada nesta terça (3) 
na Câmara, por iniciativa 
do deputado Luiz Miranda 
(DEM-DF). Uber e 99Pop 
estarão representados.

Investigados querem disputar eleição no TJ-Bahia 
Afastados do Tribunal de Justiça da Bahia no 

escândalo de venda de sentenças, investigado na 
Operação Faroeste, os desembargadores Maria 
da Graça Pimentel Leal e José Olegário Monção 
Caldas manobram para adiar a eleição desta quarta 

(4) para substituir o atual presidente, também 
afastado. Ambos são candidatos. Os envolvidos na 
maracutaia, incluindo a ex-presidente do TJBA 
Maria do Socorro Santiago, agora presa, acham que 
tudo vai dar acabar em acarajé. 

PENSE NUM ABSURDO
Frase célebre do ex-governador Otavio 

Mangabeiras definiria bem a candidatura 
da dupla: “Pense num absurdo, na Bahia há 
precedente”.

NORMA DO CNJ
Resolução do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) determina que a eleição ocorra 
em até 60 dias antes da posse dos novos 
dirigentes.

DATA É REGIMENTAL
O fim dos 60 dias coincide com 4 de 

fevereiro de 2020, primeiro dia útil do mês, data 
regimental de posse da nova diretoria.

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final (CCJ) da 
Câmara Municipal de Natal re-
jeitou nesta segunda-feira, 2, um 
projeto de autoria do vereador Fúl-
vio Saulo Mafaldo (Solidariedade) 
que proíbe a inauguração de obras 
não concluídas no município. A 
justificativa é que já existe uma lei 
municipal com o mesmo teor. “O 
que precisamos é continuar fiscali-
zando”, disse o presidente da CCJ, 
vereador Ney Júnior (PSD).

Além de analisar este projeto, 
a CCJ manteve ontem veto ao 
projeto de autoria da vereadora 
Nina Souza (PDT) que trata da 
alienação onerosa de áreas públi-
cas lindeiras a imóveis privados. O 
Poder Executivo vetou o texto por 

entender que a competência para 
regular o assunto é da Prefeitura. 
Por isso, explicou que já enviou pa-
ra análise dos vereadores projeto 
com o mesmo teor.

Os vereadores aprovaram, 
ainda, o projeto de autoria do Exe-
cutivo que institui a opção pelo pa-
gamento de precatórios mediante 
acordo direto e que regulamenta a 
Câmara de Conciliação de Preca-
tórios. “O projeto facilita a negocia-
ção e traz benefícios ao município. 
Como não identificamos vícios de 
ilegalidade, optamos pela aprova-
ção da matéria”, explicou o relator, 
vereador Preto Aquino (Patriota). 
Os vereadores Luiz Almir (MDB) 
e Kleber Fernandes (PDT) tam-
bém participaram da reunião.

CCJ da Câmara Municipal se 
reúne para analisar projetos
Uma das iniciativas foi aprovadas foi a que cria 
em Natal a Câmara de Conciliação de Precatórios

Comissão de Justiça

Prefeitura de São Gonçalo 
divulga edital com 547 vagas

Concurso público

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante e o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (SAAE) 
divulgaram nesta segunda-fei-
ra, 2, o edital de um concurso 
público que vai preencher vagas 
no município. São oferecidas 
547 vagas na Prefeitura e mais 
36 vagas para o SAAE. Há opor-
tunidades para os níveis funda-
mental, médio e superior.

As inscrições para o concur-
so começam na quinta-feira, 5, a 
partir das 9h, e seguem até as 
22h do dia 6 de janeiro de 2020, 
e poderão ser feitas na internet 
(www.ibfc.org.br). A taxa para 
inscrição é R$ 45 para nível 
fundamental e de R$ 55 para os 
cargos de nível médio. Já para 

os cargos de nível superior, o va-
lor da taxa de inscrição é R$ 70.

O concurso será dividido 
em três etapas: prova objetiva 
(para todos os cargos); prova de 
títulos (para os cargos de nível 
superior); e teste de aptidão físi-
ca e avaliação psicológica (para 
a Guarda Municipal). As provas 
objetivas acontecem nos dias 
16 de fevereiro e 8 de março, a 
depender do cargo escolhido, e 
terão duração de 3h.

Para conferir todas as in-
formações sobre cargos, datas, 
conteúdos programáticos e atri-
buições gerais dos cargos, basta 
conferir o edital disponível no 
site da prefeitura (saogoncalo.
rn.gov.br).

Vereadores Preto Aquino, Nina Souza, Ney Lopes Júnior, Fúlvio Saulo e Luiz Almir

Marcelo Barroso / CMN
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Carregando entre 400 a 600 
contêineres por semana no atual 
período de safra de frutas e descar-
regando entre 300 a 500, o Porto 
de Natal incluiu no rol de suas 
dificuldades logísticas, como a fal-
ta de um scanner para fiscalizar 
as cargas fechadas, a morosidade 
nas operações causada pela quebra 
frequente dos equipamentos que 
fazem a movimentação.

“Existem três empilhadeiras 
de contêineres aqui no porto, mas 
raramente todas funcionam ao 
mesmo tempo; muitas vezes uma 
ou duas estão quebradas, o que tor-
na muito lenta a operação”, conta 
um dos estivadores escalados para 
trabalhar neste final de semana.

Uma fonte do sindicato da ca-
tegoria informou ao Agora RN que 
o medo dos trabalhadores é que, 
com a lentidão, caminhoneiros são 
obrigados a longas esperas nos ar-
redores do porto, na Ribeira, o que 

pode influenciar mais exportadores 
desviarem suas cargas para o porto 
de Pecém, no Ceará.

“Neste fim de semana, a quan-
tidade de caminhões parados nos 
arredores do porto foi grande, 
provocando muitas reclamações 
dos motoristas e na semana que 
vem tudo deve se repetir”, contou 
a fonte.

Cada empilhadeira de contê-
iner tem capacidade para 40 tone-
ladas de carga. No último mês de 
outubro, segundo o Sindicato dos 
Estivadores do Porto de Natal, o 
terminal embarcou 25% a menos 
de frutas para a Europa em relação 
ao mesmo período do ano passado.

“Queremos trabalhar com mais 
eficiência, mas esse problema se 
junta a outros que prejudicam todo 
mundo, desde os trabalhadores, os 
caminhoneiros, os exportadores a 
o porto como um todo”, explicou o 
trabalhador, que pediu para não 

ser identificado.
O Porto de Natal sofreu, na 

segunda quinzena de setembro, a 
maior redução de suas exportações 
de frutas da história, ao deixar de 

embarcar 300 contêineres de me-
lão por semana.

No ano passado, em setembro, 
o terminal embarcou para a Euro-
pa entre 600 e 800 contêineres por 

semana, cada um deles transpor-
tando entre 18 a 22 toneladas de 
frutas.

Com a redução, o porto deixou 
de embarcar só em setembro mais 
de 10 mil toneladas de melão.

Desde que as Polícia e a Receita 
Federal apreenderam três tonela-
das de cocaína escondidas dentro 
de contêineres de frutas, em feve-
reiro deste ano, e mais 66 tabletes 
em setembro último, os exportado-
res e o próprio armador, a francesa 
CMA/CGM, têm tentado alugar 
um scanner para fiscalizar os con-
têineres refrigerados de frutas.

Além desse problema, a falta de 
tomadas para esses contêineres e a 
deficiência do porto de não operar 
à noite pela falta de defensas na 
porte Newton Navarro tem sido 
responsabilizas pelo progressivo 
desinteresse dos exportadores em 
continuar operando no Porto de 
Natal.

Preocupação maior é que Porto de Natal perca espaço para Pecém, no Ceará

Morosidade nas exportações é a mais 
nova preocupação no Porto de Natal
Neste fim de semana, a quantidade de caminhões parados nos arredores do porto foi grande, provocando muitas reclamações 
dos caminhoneiros; longa espera pode influenciar mais exportadores desviarem suas cargas para Pecém, no Ceará.

Infraestrutura

José Aldenir/AgoraRN

Os governos do Brasil e 
da Alemanha firmaram acor-
dos de cooperação técnica e 
financeira para incentivar o 
desenvolvimento sustentável, 
informa o Ministério da Agri-
cultura. Conforme a pasta, o 
aporte financeiro deve ser de 
81,9 milhões de euros do go-
verno alemão, sendo 40,4 mi-
lhões para projetos vinculados 
ao Ministério da Agricultura.

Os recursos deverão ser 
aplicados em bioeconomia (14 
milhões de euros), proteção 
florestal, recuperação am-
biental e reflorestamentos em 
pequenas propriedades rurais 
na Mata Atlântica (13,1 mi-
lhões), inovação nas cadeias 
produtivas da agropecuária 
na Amazônia (7,5 milhões) e 
implementação do Cadastro 
Ambiental Rural (5,8 mi-
lhões).

Representantes dos dois 
países reuniram-se, de 27 a 
29 de novembro. 

Brasil e Alemanha 
firmam acordo 
para apoiar 
agropecuária

Transferência

Hoje, a faixa de isenção já 
é próxima desse valor: no IR de 
2019, beneficiou quem ganhava 
até R$ 1.903,98

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou nesta segunda-feira 
(2) que pretende elevar, ainda 
neste ano, a faixa de isenção do 
Imposto de Renda para atingir 
trabalhadores que ganham até 
“próximo de R$ 2 mil” por mês.

Hoje, a faixa de isenção já 
é próxima desse valor: no IR de 
2019, beneficiou quem ganhava 
até R$ 1.903,98. A mudança, se 
confirmada, valeria para o IR de 
2020.

“Eu gostaria de entregar o 
meu governo, por exemplo, quem 
ganhasse até R$ 5 mil ficasse 
isento do Imposto de Renda. Es-
tou trabalhando para que este 
ano a gente chegue próximo aos 
R$ 2 mil. O pessoal pode recla-
mar: ‘só R$ 2 mil, prometeu R$ 5 
mil.’ Eu prometi R$ 5 mil, espero 
cumprir até o final do meu man-
dato”, disse o presidente.

No ano passado, o então 

Ministério da Fazenda (hoje 
Economia) divulgou cálculo que 
apontava que, se a isenção para 
quem ganha até R$ 5 mil fosse 
aplicada, o governo deixaria de 
arrecadar R$ 60 bilhões por ano.

Bolsonaro admitiu que a sua 
proposta gerou “reação” por parte 
de sua equipe econômica e da Re-

ceita Federal, mas disse acredi-
tar que seus “argumentos” serão 
ouvidos.

Ao elevar a faixa de isenção, 
o governo reduz o número de 
pessoas que pagam o Imposto de 
Renda e, com isso, arrecada me-
nos.

“Tem reação por parte da 
equipe econômica? Tem, é óbvio 
que tem. Tem por parte da Recei-
ta? Tem. E isso daí em parte eu 
estou forçando um pouco a barra, 
mas não vou constranger a equi-
pe econômica, muito menos a 
Receita Federal. Acredito que os 
meus argumentos sejam ouvidos 
por parte deles, apesar de eu não 
entender de economia”, comple-
tou o presidente.

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
O presidente voltou a defen-

der que a Caixa Econômica Fe-
deral promova cortes de juros do 
cheque especial, do rotativo do 
cartão de crédito e de outras car-
teiras na esteira de uma provável 
nova redução da taxa básica de 

juros na próxima semana. Mais 
cedo, o presidente disse que a ta-
xa (hoje, em 5% ao ano) deve cair 
para 4,5% ao ano.

“A Caixa está na vanguarda 
da questão econômica. No vácuo 
disso, os outros bancos vão dimi-
nuir suas taxas de juros. Se não, 
vão perder rentabilidade”, disse 
Bolsonaro, que aproveitou o mo-
mento para reiterar que não há 
interferência da Presidência da 
República nas decisões do banco 
estatal. “Você não pode intervir. 
O presidente da Caixa indicou 
seus diretores, vice-diretores, su-
perintendências, e a Caixa tem 
tudo para dar certo e vem dando 
certo.”

Sobre a agenda do governo no 
Congresso nos próximos meses, 
Bolsonaro afirmou que uma refor-
ma tributária completa pode ter 
difícil aprovação e o Planalto po-
de recorrer a uma medida menos 
ambiciosa. “Se fizermos uma sim-
plificação tributária, vai ser muito 
bem vinda”, afirmou, sem deta-
lhar as possibilidades da medida.

Presidente Jair Messias Bolsonaro 

Bolsonaro pretende elevar faixa de 
isenção do IR para “próximo de R$ 2 mil” 

Sunday

Marcos Corrêa/PR
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Regularização dos estudantes 
ocorrerá de acordo com edital 

Um dos critério do edital é a 
solicitação de dispensa da prova 
pelo próprio estudante em caso 
de acidente, assalto, casamen-
to, extravio, perda, furto ou rou-
bo de documento de identifica-
ção, luto, acompanhamento de 
cônjuge transferido(a) de muni-
cípio por seu empregador, saú-
de, maternidade, paternidade, 
atividade acadêmica, concurso 
público ou processo seletivo de 
trabalho, intercâmbio, privação 
de liberdade e trabalho. Ainda 
assim, o estudante deverá ter 
preenchido o questionário no 
período estipulado em edital. 
Caso o coordenador do curso in-
defira o pedido, cabe recurso no 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que deve ser 
feito pelo Sistema Enade.

A dispensa da prova tam-
bém pode acontecer por inicia-
tiva das instituições de ensino 
superior, por compromissos 
acadêmicos vinculados ao curso 
avaliado pelo Enade, como ati-
vidade curricular e intercâmbio 
acadêmico. Nesse caso, pelo 
Sistema Enade, a instituição 
deve apresentar declaração 
ou documento que comprove a 
participação do estudante na 
atividade. Também nesses ca-
sos o estudante terá garantida 

a regularidade apenas se tiver 
preenchido o questionário.

O estudante também será 
dispensado quando não tiver 
sido inscrito no período previs-
to ou sido informado sobre sua 
inscrição no Enade, além de ou-
tras situações que inviabilizem 
integralmente a participação 
do aluno, por ato ou omissão 
da instituição de ensino. Nesse 
caso, a regularização ocorrerá 
mediante registro no Sistema 
Enade, por ação direta e exclu-
siva do coordenador de curso.
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

Critérios de dispensa

Wilson Dias / ABR

Estudantes podem ser dispensados

Estudantes que ainda não fizeram 
Enade precisam justificar ausência

Educação

Os estudantes inscritos na 
condição de concluintes regu-
lares que não fizeram a prova 
do Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade) 
2019 e/ou não responderam ao 
Questionário do Estudante pre-
cisam justificar a ausência. As 
provas que avaliam os cursos de 
instituições de ensino superior 
foram aplicadas no dia 24 de 
novembro, com a presença de 

390 mil estudantes, 89,6% dos 
inscritos.

A solicitação de dispensa da 
prova deve ser feita ao coorde-
nador de curso da instituição, de 
2 de janeiro de 2020 a 5 de feve-
reiro. A prova e o preenchimento 
do questionário são componentes 
curriculares obrigatórios para 
que o estudante obtenha o diplo-
ma da graduação.

O questionário desse ano foi 

respondido por 93,7% dos partici-
pantes. As instituições de ensino 
inscrevem os estudantes ingres-
santes e concluintes dos cursos 
de graduação avaliados na edição 
do Enade. Apenas os concluintes 
precisam fazer a prova.

O Enade 2019 avalia mais 
de 8 mil cursos pertencentes a 
29 áreas de conhecimento, ofer-
tadas por 1.953 instituições de 
educação superior.

solicitação de dispensa da prova deve ser feita ao coordenador de curso da instituição, de 2 de janeiro de 2020 a 5 de fevereiro

Provas que avaliam os cursos de instituições de ensino superior foram 
aplicadas no dia 24 de novembro, com a presença de 390 mil estudantes.

Daniel dos Santos /Sucom
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A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte (Caern) 
vai migrar, a partir de 2020, do 
Ambiente de Contratação Regulado 
para o Ambiente de Contratação 
Livre de Energia, que possibilita a 
contratação de energia de diferentes 
geradores ou comercializadoras e de 
diversas fontes de geração. 

A Companhia potiguar estreia no 
mercado livre de energia liderando o 
ranking no número de unidades con-
sumidoras: enquanto companhias de 
saneamento como a Sabesp (SP) tra-
balha com energia livre em cerca de 
50 unidades e a Saneago (GO) em 33 
unidades, a Caern sai na frente com 
60 unidades consumidoras, entre po-
ços, estações elevatórias de água bru-
ta e tratada e estações de tratamento 
de água e de esgoto, que passarão a 
funcionar com energia 100% renová-
vel (solar, eólica e hidrelétrica). 

A mudança deve gerar uma 
economia mínima de R$ 44 milhões 
para a Caern, num período de cinco 
anos. “Essa economia pode ser ainda 
maior, pois no Ambiente de Con-
tratação Livre o consumidor possui 
a liberdade para estabelecer uma 
negociação de valor e de condições 
contratuais com os fornecedores, 
como prazo e pagamento”, destacou 
o engenheiro mecânico Pedro Medei-
ros, chefe da Unidade de Controle 
Operacional e Gestão Energética da 
Caern.

A migração para o Ambiente de 
Contratação, que será iniciada no 
próximo mês, deve ser consolidada 
até junho de 2020, quando as unida-
des consumidoras selecionadas pela 
Caern começam a funcionar com 
energias renováveis adquiridas no 
mercado livre. “Durante este período 
serão realizadas todas as adequações 
de engenharia no sistema de medi-
ção, que será monitorado via internet 
pela Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), entidade 
que fará a medição online e fatura-
mento da energia consumida”, expli-
cou o chefe da Unidade de Controle 
Operacional e Gestão Energética da 
Caern.

A primeira fase do processo de 
migração contempla ainda o cancela-
mento dos contratos das 60 unidades 
selecionadas com a Concessionária 
de energia elétrica, que deixa de ser 
o fornecedor de energia elétrica para 
estas estruturas, mas continua reali-
zando a distribuição e transporte da 
energia. 

BENCHMARKING
Os estudos para entrada no Am-

biente de Contratação Livre inicia-

Companhia potiguar lidera o ranking do número de unidades consumidoras

Caern estreia no Mercado Livre 
de Energia no próximo ano 
Migração para ambiente de contratação será iniciada no próximo mês, e deve ser consolidada até 
junho de 2020; mudança deve gerar uma economia mínima de aproximadamente R$ 44 milhões 

Finanças

José Aldenir/AgoraRN

Essa economia pode ser 
ainda maior, pois no 
Ambiente de Contratação 
Livre o consumidor possui a 
liberdade para estabelecer 
uma negociação de valor e de 
condições contratuais com os 
fornecedores, como prazo e 
pagamento”

Pedro Medeiros
Chefe da Unidade de Controle 
Operacional e Gestão Energética 
da Caern

"

ram em abril deste ano, após diver-
sas consultas como benchmarking 
às empresas de saneamento básico 
que já atuam no ambiente livre, tais 
como Sabesp (SP), Embasa (BA) 
e Saneago (GO). Oito meses após 
o início dos estudos, a Caern está 
pronta para ingressar no merca-
do livre de energia e seu projeto já 
vem sendo usado como modelo para 
outras companhias de saneamento 
nordestinas que pretendem seguir 
os passos da Caern. 

“Somos a segunda companhia 
do Nordeste a entrar no Ambiente 
de Contratação Livre, logo atrás da 
Embasa, que já atua no mercado li-
vre de energia desde 2016. E nosso 
projeto já vem inspirando compa-
nhias como a Deso (SE) e Cagepa 
(PB), que pretendem ingressar em 
breve no mercado livre” informou o 
engenheiro mecânico Pedro Medei-
ros, destacando que a migração leva 
a Caern a uma nova fase de sua ges-
tão energética. 

“Essa migração garante não 
apenas a redução dos custos com 
energia elétrica, mas garante prin-
cipalmente sustentabilidade, ao 
utilizar energias 100% renováveis, 
como a solar, a eólica e a hidrelétri-
ca, contribuindo assim com o meio 
ambiente, que é um de nossas prin-
cipais missões”, ressaltou.

O estudo de viabilidade técni-
ca e econômica para migração do 
Ambiente de Contratação Regula-
do (mercado cativo sob concessão 
no Estado para a Cosern) para o 
Ambiente de Contratação Livre 
foi desenvolvido pela Gerência de 
Inovação Tecnológica e Controle de 
Perdas da Caern (GIP), com apoio 
das Unidade de Controle Operacio-
nal e Gestão Energética (UCGE) e 
Unidade de Controle de Perdas e 
Automação (UCPA). 

O Mercado Livre de Ener-
gia, como o próprio nome diz, é 
um setor da iniciativa privada 
que permite aos consumidores 
comprarem energia elétrica di-
retamente dos geradores e das 
empresas comercializadoras no 
chamado Ambiente de Contra-
tação Livre. No Ambiente de 
Contratação Regulada os con-
sumidores realizam a compra 
de energia direta das conces-
sionárias e distribuidoras, sem 
a liberdade de escolha sobre a 
compra ou o seu fornecedor de 
energia. 

Esse consumidor paga uma 
fatura mensal de energia e as 
tarifas são reguladas pelo go-
verno, não há uma concorrência 
de mercado como no ambiente 
livre.

Quem opta pelo comércio 
livre de energia pode comprar 
diretamente dos geradores ou 
das empresas comercializado-
ras através de contratos comer-
ciais bilaterais em condições 
previamente negociadas, como 
preço, prazos de contratação, 
volume de energia adquirida 
ou qualquer outro ponto que as 

partes entenderem negociável, 
como em qualquer contrato de 
compra e venda no mercado. 

Nesse caso, o comprador pa-
ga uma fatura sobre o serviço de 
distribuição para sua concessio-
nária local – a tarifa regulada 
– e uma outra fatura para pa-
gamento da energia comprada 
– preço negociado no ambiente 
livre.

Não é qualquer consumidor 
que pode negociar no Merca-
do Livre de Energia. Apenas 
empresas que possuem cargas 
acima de 500 kW podem adotar 
o modelo. Os consumidores resi-
denciais no Brasil estão fora do 
Mercado Livre de Energia. 

O primeiro passo para se 
tornar um consumidor livre é 
procurar um atendimento espe-
cializado, por meio de empresas 
gestoras e consultoras que atu-
am no mercado e conhecem bem 
as regras comerciais. Apesar de 
a negociação ser livre, há fortes 
regras e procedimentos junto à 
CCEE para efetuar os processos 
de compra e venda de energia, 
como também consolidação das 
cargas de geração e consumo.

O que é e como funciona 
o Mercado Livre de Energia

Termina no dia 6 de dezembro 
o prazo para empresas gráficas 
participarem da primeira licitação 
realizada por aplicativo de celular 
pelo Governo do Rio Grande do 
Norte, para o fornecimento de ma-
terial de expediente e divulgação 
do Projeto Integrado de Desenvol-
vimento Sustentável do RN – o Go-
verno Cidadão. A licitação pioneira 
será realizada através do aplicativo 
SOL (Sistema Online de Licitação), 
desenvolvido conjuntamente pelos 
estados do Rio Grande do Norte e 
da Bahia no âmbito do acordo de 
empréstimo com o Banco Mundial.

As empresas gráficas cadas-
tradas no SOL do RN já podem 
encaminhar as propostas através 
do aplicativo. As que ainda não 
se cadastraram, devem baixar o 
aplicativo disponível na loja virtual 
Google Play Store, fazer o cadastro 
e, depois, apresentar propostas . 
O Governo Cidadão desenvolveu 
um tutorial com o passo a passo do 
cadastramento. O vídeo está dispo-
nível no Youtube. 

“O SOL É uma ferramenta ágil, 
moderna e segura, que facilita a vi-
da das empresas e o trabalho dos 
órgãos de fiscalização, assegurando 
a transparência e o controle social 
sobre os rumos do Projeto, como 
determina a governadora Fátima 
Bezerra”, afirmou o secretário de 
Gestão de Projetos e Metas, Fer-
nando Mineiro, coordenador do 
Governo Cidadão.

Para que a licitação tenha a 
maior transparência possível, o se-
cretário encaminhou ofício a todas 
as gráficas cadastradas no sistema 
do Governo e ao Sindicato das In-
dústrias Gráficas do RN (Singraf) 
divulgando o pregão e solicitando 
que as empresas se inscrevam no 
sistema para participar. “É a pri-
meira licitação que faremos, um 
shopping, em modo piloto. A ideia 
é que todas as associações benefici-
árias do Governo Cidadão possam 
licitar seus equipamentos por meio 
do Sol e, no futuro próximo, os de-
mais órgãos do Governo também 
usem a ferramenta. É mais segu-
rança, agilidade e transparência 
nas nossas aquisições”, destaca 
Mineiro.

O APLICATIVO SOL
O Sol foi desenvolvido pela em-

presa Caiena, contratada por meio 
de uma parceria entre os governos 
do Rio Grande do Norte e Bahia, e 
financiado com recursos do Banco 
Mundial. A equipe do projeto Go-
verno Cidadão formada por Carlos 
Nascimento, Daniella Cavalcanti, 
Pedro Ivo, Alisson Abrante, Thya-
go Henrique e Hércules Aquino fez 
adaptações na ferramenta para 
que licitações na modalidade sho-
pping também possam ser realiza-
das pelas associações.

Licitação de material 
gráfico por aplicativo 
recebe propostas 
até 6 de dezembro

Varela Santiago
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 LARGUE O CELULAR
Notificações de WhatsApp 
acabam com a imersão na 

leitura. Silencie as notificações 
e use apps que regulam o 
tempo gasto no aparelho.

1

NÃO GOSTOU? PARTA 
PARA OUTRA

Se o livro estiver chato, 
desencane: ler é hobby, não 
obrigação. Se estiver legal, 

interrompa a leitura em 
momentos cruciais para atiçar 

a própria curiosidade.

3

PREPARE O TERRENO
Os livros precisam ser 

incorporados à sua rotina. 
O ideal é um ambiente 
confortável e silencioso, 
mas, se você estiver no 

ônibus, playlists de música 
instrumental abafam o 

barulho lá fora. Nada de 
canções com letra; elas 

confundem.

4

ESCOLHA DIREITO
Nenhuma dica funciona 

se o livro não te interessar. 
Experimente gêneros de ficção 

e não-ficção até encontrar 
os seus favoritos. Precisa 
ler um clássico? Escolha 

edições comentadas, que 
contextualizam passagens.

2
ENTURME-SE

Busque canais literários no 
YouTube e redes sociais 
especializadas. Conversar 

sobre livros mantém o 
interesse vivo. Procure 

grupos de assinatura, que 
enviam livros selecionados 

mensalmente.

5

Como
ler mais

FOREST (ANDROID E IOS)
Quanto menos você mexe 

no celular, mais a árvore virtual 
do game cresce.

SKOOB
Rede social para leitores. Dá para 

trocar sugestões, organizar a 
biblioteca e conhecer escritores.

PRIBERAM (ANDROID E IOS) 
Um dicionário prático para 

você não interromper a leitura 
por muito tempo.

LEITURINHA 
Clube de livros infantis para

incentivar os pequenos. Tem cura-
doria de psicólogos e pedagogos.

PARA SABER MAIS

Tá parado no mesmo livro há meses? 
Não tem tempo para colocar a leitura em dia? 
Temos cinco grandes dicas para resolver esses problemas

Ler é algo prazeroso, mas 
uma rotina cheia (e o celular) 
podem transformar a leitura em 
uma árdua tarefa. Pensando 
nisso, reunimos as dicas de 
duas especialistas no assunto: 
Isabella Lubrano, criadora do 
canal “Ler Antes de Morrer“, e 
Bel Rodrigues, escritora e que 
também é booktuber (Algum 
Infinito)
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Globo elogia rodízio do “JN” e busca
novas ações para fortalecimento da rede

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
O rodízio de apresentadores no “Jornal Nacio-

nal”, encerrado no último sábado, além do devido 
reconhecimento ao trabalho das praças, também 
se integra a um conjunto de ações que se propõe a 
valorizar o desempenho de todas.

A escalação dos representantes das diversas 
emissoras atingiu plenamente os objetivos preten-
didos. E a ordem é não parar por aí. Enquanto ou-
tras novidades são pensadas, também é um desejo 
continuar reforçando as filiais e afiliadas.

A experiência na NSC TV, em Santa Catarina, 

por exemplo, é vista como um sucesso. Há 2 anos a 
afiliada tem como diretor de Jornalismo o carioca 
César Seabra, que foi diretor de Esportes da Globo 
por 6 anos (até 2017), diretor da Globonews e chefe 
do escritório em NY. Em Minas, emissora própria, 
foi para lá em abril o também carioca – e experien-
te - Marcelo Moreira.

Com a concorrente Record dando dor de cabeça 
em algumas regiões do país - Bahia, Goiás e Pará 
-, a Globo entende que esse também é mais um 
motivo para não descuidar do PNT.

DE NOVO
Na última sexta-feira, Silvio 

Santos determinou que o escato-
lógico “Alarma TV” voltasse a ser 
programado nas madrugadas do 
SBT.

Mas ontem já voltou atrás. 
Mandou interromper a sua exibi-
ção.

VINHETA
Assim como a Globo, o SBT 

também já tem a sua mensagem 
de fim de ano.

Produção criada em cima de 
um antigo jingle do “Programa 
Silvio Santos”, composição de Ar-
chimedes Messina, “vamos sorrir 
e cantar”.

JORNALISMO
A TV Capixaba, afiliada da 

Band no Espírito Santo, extinguiu 
o seu departamento de jornalismo. 
Na sexta-feira foram demitidos to-
dos os seus integrantes, entre re-
pórteres, editores e cinegrafistas, 
inclusive a editora-chefe Luciane 
Freitas, com 18 anos de casa.

Só sobrou o apresentador 
Adriano Beraldi. 

TUDO CERTO
Leo Dias confirma sua volta à 

Rede TV!. Não será apresentador.
Está tudo conversado e acer-

tado para começar a trabalhar no 
dia 15 de janeiro.

CONDIÇÕES
Entre as exigências feitas, co-

mo casa e carro em São Paulo, Leo 
Dias também colocou o seu desejo 
de não trabalhar com proibições. 
Ou de se ver obrigado a não citar 
nomes vetados pela Rede TV!.

Casos conhecidos, como os de 
Luana Piovani, Preta Gil, Zezé Di 
Camargo e Latino, entre outros 
que têm ou processaram a casa. 
Amilcare, o dono, parou, pensou 
e disse “preciso aprender a traba-
lhar com o perdão”.

SEGUIDORES
Assim como o Gugu Liberato, o 

filho dele, João Augusto, também 
aumentou consideravelmente o 
número dos seus seguidores nos 
últimos dias.

Foi de 50 mil para mais de um 
milhão.

FIM DE ANO
Marcelo Tas já gravou os es-

peciais de fim de ano de seu pro-
grama, “Provocações”, exibido 
terça-feira na TV Cultura. No dia 
24, véspera de Natal, vai ao ar o 
programa com o filósofo e escritor 
Mario Sergio Cortella.

Já no último dia do ano, Tas 
entrevista a chef de cozinha e 
apresentadora Rita Lobo.

n O filme “Dois Mais Dois”, 
com Marcelo Serrado, Carol 
Castro, Roberta Rodrigues e 
Marcelo Laham começou a ser 
rodado em São Paulo...

n ... É o primeiro trabalho de 
direção de Marcelo Saback no 
cinema.

n A vida é assim, não teve 
jeito mesmo: apesar de todos 
os acontecimentos, está 
confirmada a realização do 
“Família Record”...

n ... O programa será exibido 
nos próximos dias 17 e 19...

n ... Recebendo como 
convidados o cantor Daniel e a 
dupla Fernando e Sorocaba.

n Assim como a Record já 
deve estar se preocupando 
em encontrar novos 
apresentadores para o “Power 

Couple” e “Canta Comigo”...

n ... Isso se já não escolheu.

n O Ópera de Arame, em 
Curitiba, sábado, foi palco da 
gravação da última parte do 
especial Roberto Carlos...

n ...  O programa será exibido 
dia 20 na Globo.

n Na TV Brasil, a segunda 
temporada do programa 
“Atos”, com apresentação de 
Bruno Barros, começa dia 7, 
às 21h30, recebendo Cauã 
Reymond. Dia 14, espaço para 
Cláudia Raia, e 21, Marcos 
Frota.

n O programa “Terra da 
Padroeira”(TV Aparecida), 
domingo passado, ocupou o 
quarto lugar de audiência em 
SP. Só ficou atras de Globo, 
SBT e Record. 

Bate-Rebate

Divulgação

Divulgação TV Cultura

INVESTIMENTOS 2 
Com passagens por grandes 

veículos de comunicação, Dony 
e Samy assumem a missão 
de revolucionar o conteúdo de 
educação financeira no país em 
2020, reforçando o propósito 
da empresa de eliminar o eco-
nomês e trazer cada vez mais 
os brasileiros para o mundo dos 
investimentos.

De acordo com Fernando Mi-
randa, presidente da Easynvest, 
este é o pontapé inicial de um 
projeto estruturado e de longo 
prazo, que promete mudar com-
pletamente o jeito com que os 
brasileiros lidam com o próprio 
dinheiro.

C´EST FINI
A Globo guarda a sete chaves o 

novo visual das protagonistas da 
nova novela das sete “Salve-se 

Quem Puder”.
Depois do quinto capítulo, 
as personagens de Deborah 

Secco, Vitória Strada e Juliana 
Paiva entrarão no Programa 
de Proteção a Testemunha e 
ganharão novas identidades.
Deborah deverá ficar ruiva, 
enquanto Vitória, se nada 

mudar, adotará um corte ao 
estilo “joãozinho”, com cabelos 

bem curtos. A mudança vai 
acontecer em 10 dias

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

VIDA NORMAL

A família Liberato, no 
sábado mesmo, dia seguin-
te ao sepultamento, viajou 
para os Estados Unidos.

Os três filhos tinham 
provas marcadas para esta 
segunda-feira. Mas já exis-
te a decisão de passar as 
festas no Brasil.

Dony De Nuccio e Samy Dana, profissionais que deixaram o Grupo Globo há pouco tempo, agora 
vão trabalhar juntos na Easynvest, considerada a maior plataforma de investimentos independente 
do Brasil. Foram contratados como Heads de Conteúdo da empresa e começam a atuar na criação de 
projetos desde já.

INVESTIMENTOS - 1
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Por décadas, Os Trapalhões fo-
ram representantes de um humor 
que alcançava todas as idades. 
Didi, Dedé, Mussum e Zacarias 
apostavam na comédia inocente, 
inspirada na forma circense, mas 
também em esquetes que podem 
parecer politicamente incorretos 
para os dias de hoje. Essa traje-
tória, que não foi tão harmoniosa 
como se via na telas da TV e dos 
cinemas, será contada por Rafael 
Spaca no documentário Trapalha-
das Sem Fim. 

Spaca, que já fez dois livros 
sobre o grupo, As HQs dos Trapa-
lhões e O Cinema dos Trapalhões, 
é fã do quarteto desde a infância. 
O diretor falou com 64 pessoas 
para o filme, financiado por ele 
e pelo produtor Atilio Bari, que 
apresenta o programa Persona 
em Foco, da TV Cultura. A última 
entrevista ocorreu em novembro 
deste ano, com Pelé, que partici-
pou do longa-metragem Os Trapa-
lhões e o Rei do Futebol (1986). O 
documentário tornou-se motivo de 
polêmica, já que Renato Aragão e 
Dedé Santana, os dois Trapalhões 
da formação clássica ainda vivos, 
não apoiam a produção. 

Mesmo assim, vários exibi-
dores já procuraram Spaca para 
comprar os direitos de Trapalha-
das Sem Fim. Assim que um acor-
do for fechado, o diretor começa o 
trabalho de pós-produção e mon-
tagem do documentário. Estão 
previstos dois cortes, um para o 
cinema e outro para a televisão, 
em cinco episódios.

O diretor conheceu Aragão em 
2016, durante entrevista para O 
Cinema dos Trapalhões. “Ele elo-
giou minha pesquisa e meus dois 
livros são fonte bibliográfica do li-
vro dele”, conta Spaca. Ele afirma 
que mandou o projeto completo do 
documentário para o humorista e 
não recebeu resposta.

Ao reenviar o projeto, recebeu 
uma mensagem de Aragão dizen-
do que ele não estava autorizado 
a fazer o filme. “Você não pode me 
proibir de fazer, você pode não me 
dar entrevista”, respondeu Spaca. 
“Ele viu que a pesquisa estava 
avançando quando me aproximei 
da Xuxa e do Roberto Guilherme 
(intérprete do Sargento Pincel). 
Mandei um pedido de entrevista 
para a Xuxa, via assessoria de 
imprensa, e quem responde é a 
Lilian Aragão (mulher de Aragão), 
dizendo que eu estava proibido de 
fazer o filme”, diz o diretor.

Para Spaca, Aragão é contra 
outras visões sobre ele e Os Tra-
palhões. “Ele tem noção que não 
vai ser só confete. As pessoas 

Documentário mostra outro lado do convívio dos artirtas, diferente do visto nas telas

Documentário não autorizado por 
“Didi” conta a história dos Trapalhões
Produção dirigida por Rafael Spaca conta com 64 entrevistados; Renato 
Aragão e Dedé Santana, únicos vivos atualmente, não apoiam o filme

Polêmica

Arquivo Estadão

 “Ele [Renato Aragão] 
tem noção que não 
vai ser só confete. As 
pessoas falaram dele 
espontaneamente, coisas 
que estavam entaladas”

Rafael Spaca
Escritor e diretor do documentário 
Trapalhadas Sem Fim

"

falaram dele espontaneamente, 
coisas que estavam entaladas.” O 
diretor entrevistou pessoas que 
trabalharam diretamente com o 
quarteto nos bastidores, incluindo 
o ex-empresário Élcio Spanier, a 
camareira e até o gerente da agên-
cia bancária em que eles tinham 
conta.

O ator Ferrugem, que partici-
pou de programas dos Trapalhões 
ainda criança, lembra que recla-
mou com o roteirista Wilson Vaz 
que sua participação estava ruim. 
Segundo Ferrugem, Vaz o levou 
até uma sala, mostrou um monte 
de folhas de papel e falou: “Isso 
aqui é o texto que eu faço pra você 
e o Renato não deixa passar”. Já 
o ex-empresário Spanier dá uma 
declaração ponderada sobre Ara-
gão. “Se eu não cuidei de mim, o 
erro não é do Renato. Se o Dedé 
não cuidou dele, não pode botar a 
culpa no Renato.”

No trailer de Trapalhadas 
Sem Fim, disponível no YouTube, 
outros entrevistados fazem elogios 
ao grupo. “Essa própria falta de 
responsabilidade, ou de respeito 
pela visão adulta, enriquecia o 
humor deles”, afirma Caetano 
Veloso, que citou nominalmente 
os quatro integrantes na música 

Jeito de Corpo. “Foi um marco 
dentro do humor brasileiro”, fala 
Ney Matogrosso, que não se sentia 
desrespeitado pelas imitações que 
Aragão fazia dele. 

Spaca contratou uma advoga-
da para lidar com questões sensí-
veis do filme. Uma delas é como 
utilizar a imagem dos humoristas. 
O diretor afirma que, com a nega-
tiva de Aragão em participar, não 
deve conseguir trechos de progra-
mas que pertencem à TV Globo. 
Mas imagens alternativas podem 
ser inseridas no documentário, in-
cluindo filmagens do grupo em um 
circo, erros de gravação e um raro 
episódio de Os Trapalhões exi-
bido pela TV Tupi em 1974, com 
Canarinho substituindo Mussum 
excepcionalmente. “Se não der 
para usar imagens, vamos fazer 
apenas com depoimentos. Isso não 
vai inviabilizar a difusão”, afirma 
Spaca.

A linha temporal do documen-
tário começa quando Aragão vai 
participar do humorístico A, E, I, 
O... Urca (1963), exibido pela TV 
Tupi. Em 1966, o diretor Wilton 
Franco cria para a TV Excelsior 
o programa Os Adoráveis Trapa-
lhões, com Aragão e Dedé. Mus-
sum, que fazia parte do grupo Os 
Originais do Samba, foi trabalhar 
com eles em 1972. Dois anos de-
pois, Zacarias entrou para a trupe. 

OUTRO LADO
 O advogado de Renato Ara-

gão informou que ele não vai se 
manifestar sobre o documentário 
de Spaca. Dedé Santana confirma 
a intenção de não falar para o fil-
me. “Não quero saber disso. Se ele 
(Spaca) quiser fazer o filme, faz. 
Não vou falar com ele porque vou 
fazer o meu documentário, que é 
o mesmo assunto. Não vou botar 
azeitona na empada dos outros.”
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O Facebook vai passar a 
permitir que usuários trans-
firam suas fotos e vídeos da 
rede social para o Google Fo-
tos. A medida é parte de um 
acordo entre as gigantes das 
redes sociais e das buscas, 
além de Microsoft e Twitter, 
além da Apple, que entrou na 
onda alguns meses atrás.

Chamada de Projeto de 
Transferência de Dados de 
código aberto, a iniciativa foi 
anunciada em 2018 e tem o 
objetivo de reduzir o atrito 
entre os serviços e os con-
sumidores, permitindo que 
os dados sejam transferidos 
entre as plataformas signa-
tárias com maior facilidade. 
Em outras palavras, as em-
presas querem melhorar a 
portabilidade dos dados dos 
usuários.

O projeto é um esforço 
de algumas das maiores pla-
taformas de tecnologia em 
trabalharem juntas em APIs 
que criem pontes entre seus 
serviços, automatizando o 
trabalho de usuários que bai-
xam seus dados para subir 
novamente em outro local.

“No Facebook, acredita-
mos que se você compartilha 
seus dados com um serviço, 
deveria poder movê-los para 
outro”, escreveu o diretor de 
privacidade do Facebook, 
Steve Satterfield. “Este é o 
princípio da portabilidade 
de dados, que dá às pessoas 
controle e escolha enquanto 
incentiva a inovação”.

Ser capaz de transferir 
fotos e vídeos entre serviços 
é apenas um passo nesse 
processo de portabilidade, e 
muitos argumentam que os 
usuários devem poder trans-
ferir toda a sua informação 
social. O Facebook insinuou 
que vai produzir ferramen-
tas para isso no futuro, po-
rém só o tempo dirá se isso 
vai realmente acontecer.

Facebook 
vai permitir 
transferência para 
Google Fotos

Tecnologia

Serviço está disponível em Natal

Reprodução

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público que está re-
querendo a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre-RN, a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de areia, numa área de 40ha, inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848281/11, localizada na RN - 315, Município de Monte Alegre - RN.

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VIA LIMPA RN - SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 
15.138.716/0001-27, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a RLO Nº 2016-095950/TEC/RLO – 0024 para a Licença de 
Operação Coleta e Transporte de Resíduos não Perigosos, localizada na Rodovia BR 101 Norte, 
905 A Distrito Industrial – São Gonçalo do Amarante – RN

João Carlos Rodrigues de Queiroz
Diretor

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

EOL MARAL I S.A, 33.486.289/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Autorização Especial, com 
prazo de validade até 13/11/2020, em favor do empreendimento Canteiro de Obras, localizado no 
Sítio Estrada do Coqueiro, Rod RN 404, S/N, Zona Rural, município de Areia Branca/RN. 

Leandro Kenji Kawahira
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL MARAL I S.A, 33.486.289/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença de Instalação, 
com prazo de validade até 13/11/2023, em favor do empreendimento Usina de Energia Eólica 
Filgueira I, localizado no Sítio Estrada do Coqueiro, Rod RN 404, S/N, Zona Rural, município de 
Areia Branca/RN. 

Leandro Kenji Kawahira
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL MARAL II S.A, 33.486.296/0001-51, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença de 
Instalação, com prazo de validade até 13/11/2023, em favor do empreendimento Usina de 
Energia Eólica Filgueira II, localizado RN 404, Comunidade Benfica, S/N, Zona Rural, mu-
nicípio de Areia Branca/RN. 

Leandro Kenji Kawahira
Diretor

CONCESSAO DE LICENÇA PRÉVIA
 

Central Eólica Mundo Novo S.A., 14.791.036/0001-45, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP - Li-
cença Prévia, com prazo de validade até 02/12/2021, em favor do empreendimento Subestação 
Mundo Novo, com um pátio de 34,5/230kV, potência instalada de 120 MVA, localizada na Fazen-
da Mundo Novo e Limão, Zona Rural no Município de São Miguel do Gostoso/RN.

 
Ranier Messias

Representante Legal

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Dia: 19/12/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, Se-
gundo Leilão, se necessário, dia 20/12/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernan-
des Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora 
ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá 
em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, 
em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, 
designado por lote 01 (um) da quadra 11 (onze), situado à Alameda das Graviolas e Alamedas dos Angelins, 
integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, com área de 1.175,42 
m² (hum mil, cento e setenta e cinco metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), situado à 
margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matricula-
do no 1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.409. O lance mínimo para venda em Primeiro Público 
Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$1.074.820,28 (um milhão e setenta e 
quatro mil e oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da 
realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado também pelo valor da 
dívida e despesas: R$1.074.820,28 (um milhão e setenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e vinte e oito 
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência 
eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à 
razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam 
sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do 
imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou 
comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os membros da Associação dos Adquirentes do Empreendimento Residencial Diva 
Teixeira a se fazerem presentes à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 12 de 
Dezembro de 2019, na rua DaLagosta, s/n° lote 62 a 71, Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.090-500 
às 19 horas, em convocação única.
Propósito: Mudança Estatutária em relação ao endereço da sede da presente associação e 
outras mudanças que se fizerem necessárias.

                                Natal, 02 de Dezembro de 2019.

GEILSON FERREIRA GOES
Diretor Presidente

PODER JUDIClÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
24*  Vara Clvel da Comarca  de Natal

Rua Doutor Lauro Pinio, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

EDITAL DE CITAÇÂO - Prazo: 20(VINTE) dias
O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz dc Direito da 24‘ Vara Cívcl, na formu da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presenle edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a 
Ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (159), processo n° 0852069-83.2017.8.20.5001, proposta 
por ALLAN SANTIAGO GUIMARAES contra RAJKO LUBARDA e outros, sendo determinada a CITAÇAO de 
BRISA INCORP LTDA - EPP e outros, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três 
dias efetue o pagamcnto da divida no valor de R$ 4 1 7.655.00, acrescido de custas e honorários advocatícios 
fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) 
dias, o valor dos honorários advocatícios serão rcduzidos pela metade (art. 827, §l ° do CPC). Porém, o valor 
dos honorários podem ser elevados até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos a execução, 
poderido a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando 
em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §2° do CPC). A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constuído, 
independentemente de penhora de seus bens. ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos me-
ramente protelatórios será considerado ato atentaório à dignidadc da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, 
poderá, reconhecendo o débito, cfetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
acrescido de custas proccssuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 
(seis) parcelas mensais. acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 916), Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, 
lV, CPC). Eu, Carlaina Carla Costa de Almeida, Auxiliar Técnica, digitei.

Natal/RN, 8 de outubro de 2019.
Ricardo Augusto de Medeiros Moura - JUIZ DE DIREITO

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 (trinta) dias. Processo: 0806293-50.2015.8.20.5124 Ação: 
PROCEDIMENTO COMUM (7) Autor: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Réu: 
RÉU: JOSÉ FERREIRA DE SOUSA CITANDOS/INTIMANDOS: JOSÉ FERREIRA DE SOUSA CPF: 
056.119.544-7. FINALIDADE: Citar o demandado JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, ora em 
lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 297, 
CPC), a contar do fim do prazo deste edital, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. 
OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, 
dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 225, 
incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de 
Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocument 
o/listView.seam, utilizando o código 15070208593800800000002647849 e 
15071410501336900000002751822, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal 
n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio 
eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico 
quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser 
inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema 
PJe é o ".pdf". PARNAMIRIM/RN, 15 de julho de 2019. 

 
AGORA RN - 03/12/2019 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

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 RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 02/12/2025, a Licença de Operação 2019-138788/TEC/LO-0273 
referente ao Sistema de Abastecimento de Água do Bairro de Nova Parnamirim, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

Diretor de Empreendimentos
Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juiz(a) de Direito Auxiliar da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0821695-55.2015.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: CIRNE PNEUS 
COMERCIO E SERVICOS LTDA contra EXECUTADO: SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME, sendo 
determinada a CITAÇÃO de SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME CNPJ: 08.769.781/0001-95 -, para que: 1) 
no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$#{processoTrfHome.instance.valorCausaStr}, acrescido 
de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento 
integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o 
tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado 
legalmente constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 
257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi 

Natal, 22 de outubro de 2 0 1 9  
. 

Renata Aguiar de Medeiros Pires - Juíza de Direito 
 

 
Processo : 0821695 - 55 .2015 .8.20. 5001  EXEQUENTE: CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA EXECUTADO: 

SOUZA & SILVA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME 
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Dia intenso no trabalho. Poderá pensar 
novos projetos e fazer novos contatos. 
Emocionalmente, talvez esteja mexido(a), 
mas tente retomar o controle. Poderá 
conhecer alguém com uma visão. 

O dia pede mais recolhimento e 
reflexão. Olhe para si e poderá 
encontrar as respostas para suas 
dúvidas. Nas finanças, veja onde 
pode poupar. A paquera pode rolar 
enquanto faz uma atividade de rotina. 

Se seus projetos não estão andando 
como esperado, esse é o momento 
para ajustá-los. Ouça o que seu 
coração diz. Disposição para fazer 
exercícios físicos. Pode rolar uma 
paquera com alguém de longe. 

Se tem um jeito recatado, Marte 
vai te ajudar a se expressar melhor. 
Invista em ideias prósperas, busque 
parcerias e faça cursos. Mudanças 
positivas a dois, o período será de 
romance e confiança.

Criatividade em alta, aproveite! 
Caso surjam problemas, conseguirá 
resolver. Boa disposição para iniciar 
dietas e fazer exercícios. Se tem um 
amor, entenderão e resolverão suas 
diferenças tranquilamente. 

Gastos imprevistos e apetite estarão 
acentuados. Bom momento para quem 
trabalha com assuntos sigilosos ou 
em ambientes isolados. Casados(as) 
contarão com muita sintonia.

Os astros favorecem que sua atenção 
esteja mesmo nos assuntos de fim 
de ano, provas e estudos, festas ou 
férias. No meio disso tudo poderá 
tomar a iniciativa e convidar seu(ua) 
pretendente para sair.

Sua disposição para o trabalho está à 
toda, e pretende chegar ao final do ano 
zerando as pendências. A mente está ágil e 
consegue ver onde precisa melhorar. 

Momento para quem quer mudar 
de ramo ou rotina. Bom astral para 
quitar dívidas, reformar a casa 
ou buscar nova fonte de renda. A 
relação deve estar passando por um 
momento calmo e prazeroso.

Autônomos e profissionais liberais poderão 
ter um bom desempenho, principalmente em 
novos projetos. Evite empréstimos a amigos. 
Que tal uma visita ao médico? Talvez um(a) 
admirador(a) anônimo(a) se revele.

Dia favorável para fazer parcerias, 
atender clientes e fechar acordos. 
A bondade te trará crescimento. 
Pratique exercícios nos momentos 
do dia que puder. Aquela paquera 
despojada pode virar namoro.

Sua mente vai viajar enquanto as 
tarefas esperam ser feitas. Aproveite 
essa energia para curtir eventos 
sociais e participar de atividades em 
grupo. Durante essas saídas poderá 
conhecer alguém interessante.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Magno conta sobre o acidente com Genilson, e Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afirma 
a Vitória que não venderá seu restaurante. Lurdes anuncia aos filhos que Domênico está vivo. Davi 
apoia Vitória, que teme perder seu bebê novamente. Danilo garante a Thelma que não voltará a 
trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul, que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul 
está apaixonado por Érica. Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul e Érica ficam juntos. 
Samuel repreende Marina. Estela procura Raul.

AMOR DE MÃE

Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o 
repreende. Olga e Candoca se surpreendem com Justina. Maria consola Isabel. Mabel fica constrangida 
diante do comentário de Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará para São Paulo. Mabel 
não deixa Carlos acompanhá-la até sua casa. Almeida se entristece quando Assad avisa que a loja 
precisa de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta 
animar Marion. João prende Inês em seu quarto. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se reencontram na ilha BokaLoka. Mauri avisa a 
Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com Eric. Sofia pede 
a Marcos para deixar Paloma ficar com Alberto. Paloma fica intrigada com o afastamento 
de Marcos. Nana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar de Diogo. Isadora/
Marcela Klein propõe a Nana e Diogo que o casal passe um fim de semana juntos. 

Após o bom desempenho nas provas téoricas e na apresentação, Ester é aprovada para 
integrar o quadro de alunos da Ruth Goulart. Eric foge, e aflito, seu pai vai procura-lo no 
colégio. Luca e Mirela se beijam e Vini presencia a cena. Luisa faz perguntas sobre Pendleton 
para Glória. Iure e Helô tentam novamente convencer o pai de Eric a aceitar o talento de seu 
filho com a dança. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A cearense Silvana Lima ca-
rimbou seu passaporte para a 
Olimpíada de Tóquio 2020, duran-
te a disputa da etapa de Mauí (Ha-
vaí), última do Circuito Mundial 
de Surfe (WCT), neste domingo 
(1). Ela é a segunda brasileira já 
classificada para a Olimpíada ano 
que vem: em outubro, na etapa de 
Portugal, a gaúcha Tatiana Wes-
ton-Webb, radicada no Havaí, foi a 
primeira a assegurar presença nos 
jogos olímpicos.

Neste domingo (1), Silvana 
Lima conquistou a última vaga 
olímpica do Circuito Mundial. A 
brasileira perdeu no último duelo 
para a heptacampeã mundial Ste-
phanie Gilmore, as oitavas de final 
de Mauí. No entanto, a cearense, 
de 35 anos, arrematou a vaga pois 
sua rival direta no ranking, a ne-
ozelandesa Paige Harej, foi elimi-
nada logo na primeira bateria das 
oitavas.

As outras surfistas já classifi-
cadas para a Olimpíada, além das 
duas brasileiras, são as australia-
nas Sally Fitzgibbons e Sthepha-
nie Gilmore, a francesa Johanne 
Defay, a costa-riquenha Brisa 
Hennessy, e as norte-americanas 

Caroline Marks e Carissa Moore.
Apesar da presença garantida 

em Tóquio 2020, Silvana Lima 
terminou a temporada em 12º lu-
gar no ranking, e não vai disputar 
o Circuito Mundial de Surfe em 
2020. A atleta registrou um comen-
tário nas redes sociais deixando 
claro que está feliz e vive um mo-
mento especial.

“Nunca imaginei que um dia 
iria representar meu país. Depois 
de tanta luta, hoje estou aqui 
graças a Deus, pra dizer que meu 
grande sonho acaba de ser realiza-
do!”

Já no Circuito Mundial mascu-
lino, a briga por vagas em Tóquio 
2020 segue acirrada. O Brasil terá 
dois representantes, entre os ho-
mens.  A definição dos classifica-
dos depende da última etapa: a da 
praia de Pipeline (Havai), que co-
meça no próximo domingo (8).  Até 
o momento, três brasileiros compe-
tem pelas duas vagas: o potiguar 
Ítalo Ferreira lidera o ranking, se-
guido pelo atual campeão Gabriel 
Medina, e Filipe Toledo, na quarta 
posição, também tem chances de 
conquistar um lugar na Olimpíada 
do Japão.  

Nordestina vai representar Brasil 
na estréia do surfe em Tóquio

Olímipiadas 2020

Cearense conquistou última vaga olímpica do 
Circuito Mundial, durante disputa da etapa de Mauí

Silvana Lima, 35 anos, terminou a temporada em 12º lugar no ranking

Rede do Esporte

Endurance cancela Interlagos 
por problemas com promotor

Automobilismo

A organização do Mundial 
de Endurance (WEC, na sigla 
em inglês) anunciou nesta se-
gunda-feira o cancelamento da 
etapa que seria realizada no 
Brasil entre janeiro e fevereiro 
de 2020. As 6 horas de São Pau-
lo seriam disputadas no autó-

dromo de Interlagos. Em comu-
nicado, o comando da categoria 
afirmou que por problemas com 
o Wpromotor do evento e pela 
falta de cumprimentos contra-
tuais, a prova sai do calendário 
e será substituída por Austin, 
nos Estados Unidos.



Campeão por antecipação já 
com os recordes de pontuação 
(87), de gols marcados (80) e de 
artilheiro (Gabriel, com 24) em 
uma só edição. Esse é o Flamengo 
no Campeonato Brasileiro, mas 
o técnico Jorge Jesus quer mais. 
De olho na disputa do Mundial 
de Clubes da Fifa neste mês, no 
Catar, o português quer o time 
em alto nível nos dois jogos que 
faltam: contra o Avaí, nesta quin-
ta-feira, no Maracanã, e contra o 
Santos, no domingo, na Vila Bel-
miro.

“Criamos uma marca desde 
que chegamos. Na palestra an-
tes dos jogos, falamos em tática 
e muito em jogar ‘à Flamengo’. 
Ainda temos motivação, muita 
motivação, para chegar nas mar-
cas. Isso faz com que a equipe 
continue com adrenalina, moti-
vação, mesmo já sendo campeão. 
Segue empenhada em busca das 
vitórias. Eles sabem que há mais 
um título a ser disputado, com 
dois adversários que estão no au-
ge, enquanto estamos em fim de 

temporada”, disse Jesus, em en-
trevista coletiva após bater o Pal-
meiras por 3 a 0, em São Paulo.

O treinador português mais 
uma vez elogiou o trabalho feito 
por todos no Flamengo, que resul-
taram nos títulos do Brasileirão e 
da Copa Libertadores. “Nunca 
temos certeza, mas acreditamos 
muito na competência do nosso 
trabalho. A estrutura não nos fal-
ta nada, temos todas as condições 
de mais alto nível para jogarmos. 
Com as vitórias e qualidade da 
equipe, o jogo se torna mais fá-

cil. É difícil parar o Flamengo, a 
resposta são os jogos. Se nós acre-
ditávamos? claro que sim. Senão 
não vinha o Brasil. Ainda temos 
mais um título para conquistar, o 
mais difícil”, afirmou.

Jesus brincou quando pergun-
tado se fez alguma promessa pe-
los títulos. “Os jogadores fizeram 
promessas entre eles. A minha 
promessa é cada vez mais amar 
minha profissão e esta equipe. É 
uma equipe que mexe muito com 
meu sentimento, eu estou sempre 
nas decisões que acharem que são 
melhores para equipe. Só espero 
que não façam uma promessa pa-
ra ficar careca (risos)”, comentou, 
que encerrou a coletiva exaltando 
Gabriel.

“O Gabigol é o nome dele, é 
gol. Não é por acaso que coloca-
ram esse apelido nele. Ele pode 
estar numa final em Lima, ficar 
90 minutos sem fazer uma jogada 
perigosa, ficar muito tempo sem 
tocar na bola, mas de um mo-
mento para outro gol do Gabigol”, 
finalizou.
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O argentino Jorge Sampaoli é a 
primeira opção do Palmeiras para 
substituir o técnico Mano Menezes, 
demitido após a derrota para o Fla-
mengo por 3 a 1, no domingo, pelo 
Campeonato Brasileiro. O nome 
vem sendo sugerido por conselhei-
ros ao presidente Maurício Galiotte 
desde os primeiros rumores da sa-
ída do treinador do Santos ao tér-
mino da atual temporada. Ele tem 
contrato com o clube da Baixada 
Santista até o final de 2020.

Sampaoli está inserido no con-
texto de mudança profunda que a 
presidência do Palmeiras pretende 
para o ano vem. Galiotte comentou 
sobre um novo modelo na forma de 
o Palmeiras atuar. Foi o presidente 
que respondeu e informou sobre as 
demissões de Mano Menezes e do 
diretor Alexandre Mattos. “O ciclo 
hoje (domingo) se encerra (sobre a 
demissão de Alexandre Mattos). O 
Palmeiras pensa agora num modelo 
diferente para o próximo ano, uma 

forma diferente de ver o futebol”, 
afirmou o cartola.

Uma das estratégias do Palmei-
ras para se aproximar do argentino 
é a contratação de Paulo Autuori 
para substituir Alexandre Mattos 
no cargo de diretor de futebol. Au-
tuori foi superintendente do Santos. 
Antes de ser demitido ele já havia 
definido que não ficaria no clube na 
próxima temporada. Acabou desli-
gado na última semana.

Contratar Sampaoli será uma 
tarefa difícil para o Palmeiras. O 
argentino já tem conversas adian-
tadas com o Racing, que formalizou 
uma oferta ao treinador assim que 
Eduardo Coudet, atual técnico do 
clube argentino, confirmou a sua sa-
ída em 2020. Para contratá-lo, por-
tanto, o Palmeiras terá de superar a 
proposta do vizinho. Em entrevista 
à TNT Sports da América Latina, o 
presidente do Racing, Victor Blan-
co, afirmou que o clube argentino 
espera contar com o treinador san-

tista na próxima temporada. “O 
Diego Milito (diretor de futebol do 
Racing) escolheu o Sampaoli e esta-
mos todos unidos atrás disso. Esta-
mos juntos à espera de que isso seja 
possível”, disse o mandatário.

Um dos motivos que fizeram 
Sampaoli pensar em deixar o San-
tos é a falta de dinheiro para a 
construção de um grupo que possa 
brigar pela conquista da Copa Li-
bertadores. Enquanto esteve na su-

perintendência do futebol alvinegro, 
Paulo Autuori explicou ao treinador 
que o ano de 2020 seria de dificulda-
des financeiras.

O Palmeiras deve oferecer a 
Sampaoli um projeto de reformu-
lação - com contratações baseadas 
no mercado sul-americano - para 
a disputa do torneio continental. 
Atualmente, o clube de Avellaneda 
é um dos mais poderosos do futebol 
argentino, competindo em condições 
de igualdade financeira com Boca 
Juniors e River Plate, vice-campeão 
da Libertadores.

Nesses quatro anos e meio, o 
Palmeiras foi campeão duas vezes 
do Brasileirão (2016 e 2018) e fa-
turou a Copa do Brasil em 2015. A 
falta de um título da Libertadores 
foi fundamental para o acirramento 
das cobranças sobre a diretoria. Nas 
duas últimas partidas que faltam 
ao time no Brasileirão ele deverá 
ser comandado pelo treinador da 
equipe sub-20.

Há rumores da saída de Sampaoli do Santos ao término da atual temporada

2020: Palmeiras escolhe Jorge Sampaoli 
como primeira opção para treinar o time
Nome vem sendo sugerido por conselheiros ao presidente Maurício Galiotte desde primeiros rumores da saída do treinador 
do Santos. Mano Menezes foi demitido após a derrota para o Flamengo por 3 a 1, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Novos Rumos

Ivan Storti / Santos FC

Técnico está de olho no Mundial 

Técnico Jorge Jesus quer Flamengo 
em alto nível no final do Brasileirão

Resultado

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Cruzeiro afasta Neves após 
meia ter ido a festa no Mineirão

Corte

O presidente do Conse-
lho Deliberativo do Cruzeiro 
e gestor do futebol do clube, 
Zezé Perrella, anunciou nesta 
segunda-feira o afastamento 
de Thiago Neves. A diretoria 
tomou a decisão após o meia 
ter ido a uma festa no Mineirão 
no último domingo. Um foto do 
jogador no evento circulou nas 
redes sociais.

Thiago Neves está em trata-
mento de um edema no músculo 
posterior da coxa esquerda e já 
não seria aproveitado na par-
tida contra o Vasco, na noite 
desta segunda-feira, em São 
Januário. O Cruzeiro luta para 
sair da zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. A equi-
pe está em 17.º lugar na tabela 
de classificação, com 36 pontos.

“Amigos, eu estou aqui 
na concentração do Cruzeiro, 
preocupado obviamente como 
todos vocês com o jogo de hoje 
(segunda-feira). E para minha 
surpresa, logo que acordo de 
manhã, eu vejo nosso atleta, 

Vídeo mostra jogador em festa

Reprodução

Thiago Neves, curtindo festa no 
Mineirão. Um jogador que está 
em recuperação que poderia até 
ser aproveitado no próximo jo-
go. Diferentemente do Léo, que 
está com a clavícula quebrada, 
acompanhou a delegação, tor-
cendo para nosso time, nesse 
momento difícil. Ele (Thiago 
Neves), ao contrário, preferiu 
fazer festa, comemorando o 
quê? Eu quero comunicar que 
a partir de agora, o Thiago não 
faz parte dos planos dessa dire-
toria”, anunciou Zezé Perrella.


