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ABC perde e América 
apenas empata pela
Copa do Nordeste

Estreias 16
Adesão 02

Fátima: “Vamos fazer uma reforma 
diferenciada da do Governo Federal”

Previdência 03, 04 e 05

Em entrevista exclusiva, governadora do RN, Fátima Bezerra, diz que reforma da Previdência que será enviada para a Assembleia 
Legislativa pela sua gestão será fruto do diálogo e terá impactos mitigados para os servidores. Quatro itens estão em negociação

Precariedade 08 e 09

Governo Federal 
estuda erguer Centro 
Administrativo no RN

Morre aos 78 anos 
Marcos Formiga,
ex-prefeito de Natal

Banda potiguar 
concorre a vaga no 
Lollapalooza 2020

Local para receber a estrutura 
está definido: quarteirão entre as 
avenidas Alexandrino de Alencar e 
Zacarias Monteiro

Marcos Formiga administrou a 
cidade entre os anos de 1983 e 
1986. Prefeito Álvaro Dias decretou 
luto oficial de três dias

Grupo de indie rock The Last 
Strangers (TLS) pode participar 
da abertura do festival, que 
acontecerá em abril em São Paulo

Projeto 07 Luto em Natal 02 Música 11

Infraestrutura
de Ponta Negra
preocupa “trade”Aliança pelo Brasil reúne

2 mil apoiadores em Natal
Com o aumento da frequência 
de turistas na alta temporada, 
fica mais evidente a falta de 
estrutura de um dos cartões 
postais da cidade

Apoiadores assinaram fichas na qual endossam a criação do
partido, que precisa de 500 mil assinaturas em todo o País
para ser oficializado a tempo de disputar as eleições municipais

Luciano Marcos / ABC FC

José Aldenir / Agora RN

Acessibilidade ruim, ratos na orla e taxa para usar banheiro são problemas

Na próxima rodada, equipes 
potiguares se enfrentam no 
estádio Frasqueirão, em Natal

Kobe Bryant
morre aos
41 anos
Ícone do basquete
morreu em um acidente 
de helicóptero nos EUA

Tragédia 16
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Não há mais a menor dúvida 
de que o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 

Moro, além de forte candidato à 
sucessão de Jair Bolsonaro, é uma 
bomba-relógio dentro de um governo 
vocacionado para explosões.  

O episódio envolvendo a 
recriação de um Ministério da 
Segurança Pública, acenada e 
cancelada numa mesma semana 
pelo presidente, mas que pode ser 
restabelecido a qualquer momento, 
definiu a natureza da situação.

Para Moro, o problema é 
Bolsonaro. Para Bolsonaro, 
adivinhem...

Na física, o processo de fissão 
nuclear é a divisão do núcleo de 
um átomo instável em dois núcleos 
menores, pelo bombardeamento de 
partículas como nêutrons.

No governo do capitão Jair, 
é simplesmente alguém querer 
alguma coisa mais do que ele. 
Voltando à física da política, 
“bolsonarismo” e “morismo”, 

separados, são forças antagônicas 
dentro de uma bomba chamada 
extrema direita brasileira.

Logo, o que está em disputa é a 
hegemonia, por suposto.

Quando o PT estava no poder 
e, como costuma dizer o jornalista 
Reinaldo Azevedo, parecia mais 
eterno do que os diamantes, uma 
das acusações feitas ao partido 
dizia respeito a  suas posições 
hegemônicas, não obstante as 
alianças celebradas ao longo dos 
governos Lula e Dilma Rousseff.

Jair Bolsonaro é pior, muito 

pior, se considerarmos que, para 
alguém que pregava contra a 
reeleição presidencial, ele não só 
antecipou em três anos esse debate 
(posto desde o ano passado), como 
suas consequências tendem a ser 
deletérias.

Sem partido por enquanto, tendo 
em vista a implosão do PSL logo 
no primeiro ano de seu governo, o 
capitão mira um partido no qual 
ele seja a expressão da lei, a síntese 
de tudo, não cabendo nesse projeto 
espaço para mais nada.

Ou seja, Sérgio Moro que procure 
outro caminho. O problema é que o 
reloginho em cima dessa bomba já 
foi ativado.

Ao desistir temporariamente da 
criação do Ministério da Segurança 
Pública, Bolsonaro apenas 
reprogramou a explosão para mais 
tarde, possivelmente quando a relação 
com o seu ministro mais poderoso 
esteja irreversivelmente deteriorada.

Nada a fazer, portanto, a não ser 
esperar. Tic, tac, tic, tac...

Em rota de colisão

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

LUTO EM NATAL
Morreu neste domingo (26), 

aos 78 anos, em decorrência de 
problemas pulmonares, o ex-prefeito 
de Natal Marcos Formiga, que 
administrou a cidade entre 1983 
e 1986. O velório começa hoje, às 
7h, no cemitério Morada da Paz, 
em Emaús. O prefeito Álvaro Dias 
decretou luto oficial de três dias na 
cidade.

REIS MAGOS
Foi concluída neste fim de 

semana, após 17 dias de trabalho, a 
demolição do prédio que abrigou o 
Hotel Internacional dos Reis Magos. 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados pelo Ministério da Economia na última 
sexta-feira indicam uma retomada da atividade econômica 

brasileira. Ao todo, foram gerados 644.079 postos de trabalho, um 
aumento de 21,63% se comparado a 2018. Os oito setores econômicos 
registram saldo positivo, com destaque para comércio e  serviços, 
responsáveis pela abertura de 528 mil novas vagas. No Rio Grande 
do Norte, a diferença entre admissões e demissões no ano ficou 
positiva em 3.741 vagas. O número de vagas geradas não superou 
o registrado em 2018, quando o saldo de postos de trabalho criados 
ficou positivo em 5.542. O saldo de 2019 supera, porém, os acumula-
dos dos anos anteriores.

Retomada econômica

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Agora, a empresa responsável pelo 
serviço, a Grupo Duarte, ficará 
mais 60 dias no local para limpar o 
terreno.

PT EM PARNAMIRIM
A governadora Fátima Bezerra 

disse que o seu partido – o PT – 
integra em Parnamirim o grupo 
político do ex-prefeito Maurício 
Marques, que tem coordenado 
reuniões da oposição para discutir 
as eleições de 2020 na cidade. O ex-
gestor, que governou a cidade entre 
2009 e 2016, também tem feito duras 
críticas ao atual prefeito, Rosano 
Taveira.

Evento do Aliança reúne 
2 mil pessoas em Natal

Apoios

Apoiadores assinaram fichas na qual 
endossam a criação do novo partido

Cerca de 2 mil pessoas participaram, no último sába-
do (25), de um evento em Natal para cooptar apoios para 
o Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, apoiadores do 
presidente assinaram fichas na qual endossam a criação 
do partido, que precisa de 500 mil assinaturas em todo o 
País para ser oficializado a tempo de disputar as eleições 
municipais.

A participação de Bolsonaro, aguardada por vide-
oconferência, não aconteceu por causa da viagem do 
presidente à Índia. O fuso horário e compromissos da 
agenda prejudicaram o contato, segundo a coordenação 
do movimento.

Estiveram presentes no evento o coronel aviador 
Hélio Oliveira, que tem coordenado a criação do partido 
no RN; o deputado federal General Girão; e a advogada 
Karina Kufa, que tem prestado assessoria jurídica para 
o partido.

Caravanas de vários municípios do Estado e também 
da Paraíba e do Ceará compareceram ao evento.

REPRESENTAÇÃO FEMININA
O Avante já tem 48 pré-

candidatos a vereador em Natal. 
Todos vão para a disputa de outubro. 
Além disso, a legenda é a que tem o 
maior número de mulheres em sua 
nominata, superando o mínimo de 
30% exigido pela legislação eleitoral. 
O partido é o único do Estado que 
tem uma mulher na presidência: 
Karla Veruska.

PRIORIDADE
O deputado estadual Coronel 

Azevedo (PSC) defende que 
aposentados e pensionistas tenham 
prioridade no recebimento dos 
salários por parte do Governo do 
Estado. Em seguida, os funcionários 
da ativa e, só depois, os cargos 
comissionados.

CHUVA HISTÓRICA
O número de mortos em 

decorrência das chuvas em Minas 
Gerais subiu para 44, conforme 
boletim da Defesa Civil divulgado 
ontem. Catorze mortes aconteceram 
em Belo Horizonte. Há, ainda, 
13.887 desalojados e 3.354 
desabrigados. São 19 desaparecidos 
e 12 feridos. A chuva é a maior 
desde que os índices pluviométricos 
começaram a ser medidos.
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Deputado federal General Girão fala para cerca de 2 mil pessoas
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Entre os presentes, esteve a advogada do partido Karina Kufa



SEGUNDA-FEIRA, 27.01.2020 Política 3

“Estamos resgatando um ato de 
dignidade para com os servidores”

Entrevista

já estamos colhendo. Na China, eu 
participei de cinco encontros bila-
terais. Lá eu estive com a Kerui 
Petroleum, que é a maior empresa 
de exploração de petróleo na Chi-
na e uma das maiores do mundo. 
A Kerui Petroleum já está inves-
tindo no Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Petro Recôncavo, 
na exploração dos campos madu-
ros de Mossoró. Além disso, a Ke-
rui Petroleum anunciou que está 
abrindo um escritório com sede no 
Rio Grande do Norte.

AGRICULTURA FAMILIAR
No fim do ano passado, eu es-

tive em Brasília com o presidente 
da AFD, que é a agência de finan-
ciamento do governo francês. Vou 
voltar a ter uma nova agenda com 
ele no primeiro semestre deste ano 
para cuidar das tratativas finais 
de um empréstimo de 41 milhões 
de euros, portanto, R$ 200 mi-
lhões, que nós vamos investir em 
agricultura familiar, para mitigar 
os efeitos da seca. Isso é já resulta-
do da agenda que nós fizemos pela 
Europa.

ABERTURA DO CAPITAL DA CAERN
A Caern não vai ser privatizada. 

Contudo, nós vamos sim abrir o ca-
pital da Caern para trazer investi-
mentos privados, para que a gente 
possa avançar naquilo que é o papel 
da Caern, sob a liderança do Gover-
no do Estado, que continuará sendo 
o acionista majoritário: o abasteci-
mento de água e o saneamento.

SALÁRIOS DOS SERVIDORES
Terminamos o ano de 2019 

pagando os salários dos servi-
dores religiosamente dentro 
do mês. E iniciamos este ano 
honrando o nosso compromisso 
e anunciando o calendário de 
pagamento dos servidores pú-
blicos do Rio Grande do Norte, 
algo que não acontecia há mui-
to tempo. Há muito tempo que 
calendário de pagamento tinha 
virado uma palavra proibida no 
dicionário político-administra-
tivo do Estado. Estamos resga-
tando esse ato de dignidade pa-
ra com os servidores públicos. O 
que estamos fazendo é cumprir 
aquilo que está na Constituição. 
Anunciamos esta semana o ca-
lendário. Está lá garantido que 
o servidor vai receber, de janeiro 
a dezembro, na mesma política 
de antecipação do ano passado. 
Além disso, o 13º salário os ser-
vidores vão colocar no bolso.

Continua nas páginas 4 e 5

R$ 200 mi R$ 121 mi 507
DESTAQUES

é o valor do empréstimo que o 
Estado espera obter para investir 
em agricultura familiar

é o valor, em investimentos, que o 
Estado espera aplicar nos próximos 
meses na área de segurança pública

foi o número de vidas poupadas 
em 2019, após a queda no número 
de homicídios no RN

O Governo do Rio 
Grande do Norte 
anunciou na sema-

na passada o calendário de 
pagamentos dos salários 
dos servidores públicos 
do Estado. O cronograma 
prevê que, até dezembro, 
os servidores receberão 
seus vencimentos dentro 
do mês trabalhado. 

Para quem ganha até 
R$ 4 mil ou é da área de 
segurança pública, o sa-
lário será pago antecipa-
damente, no dia 14 ou 
15 de cada mês. Quem 
ganha acima deste valor 
recebe nesta data 30% dos 
salários. O complemen-
to virá no último dia útil 
do mês, mesma data em 
que os demais servidores 
também recebem. A data 
de pagamento do 13º será 
anunciada no segundo se-
mestre.

Para a governadora Fá-
tima Bezerra, o anúncio 
do calendário significa o 
“resgate de um ato de dig-
nidade para com os servi-
dores públicos”.

Em entrevista à rádio 
Agora FM (97,9), cujos me-
lhores momentos o Agora 
RN reproduz a seguir, a 
governadora trata desse e 
outros assuntos. Na con-
versa de 1h30, disponível 
no canal “Agora TV” no 
YouTube, Fátima fala de 
desenvolvimento econômi-
co, equilíbrio financeiro, 
reforma da Previdência, 
segurança pública, saú-
de e vários outros temas. 
Confira: ç

José Aldenir / Agora RN

MISSÃO À EUROPA E À CHINA
Aquela agenda cumpriu um 

papel importantíssimo. Diante 
da escassez de investimentos pú-
blicos no País, temos que correr 
atrás de investimentos privados, 
que vão trazer o que o nosso povo 
mais precisa, que é a geração de 
emprego e renda. Chegamos lá 
para dizer que representamos a 

terceira maior região do País em 
densidade populacional e extensão 
territorial. São mais de 54 milhões 
de pessoas. Fomos lá apresentar 
uma carteira de investimentos de 
bilhões de reais nas áreas de ener-
gia, petróleo e saneamento.

PETRÓLEO E GÁS
A agenda internacional teve 

como primeira etapa a Europa, 
junto com o Consórcio Nordeste. 
Visitamos França, Itália e Alema-
nha. E a segunda etapa foi a da 
China, para onde eu fui só. Eu era 
a única representante brasileira 
no seminário promovido pelo ban-
co chinês para discutir oportuni-
dades com países de língua portu-
guesa. Os resultados concretos nós 

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, em entrevista à Rádio Agora FM (97,9) na última sexta-feira (24)
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SALÁRIOS ATRASADOS
Nós já pagamos uma parte de 

2017, que a gente tinha herdado, 
e vamos quitar, até o dia 15 de 
fevereiro, a folha de novembro 
de 2018. Está dependendo de 
um empréstimo, mas está cami-
nhando bem e eu quero dar uma 
palavra de tranquilidade aos 
servidores. Estamos totalmente 
empenhados em cumprir mais 
este compromisso e vamos seguir 
lutando em busca de novas recei-
tas extraordinárias.

 REAJUSTE DO MAGISTÉRIO
Todos sabemos a situação, do 

ponto de vista fiscal e financeiro, 
em que se encontra o Rio Grande 
do Norte. Neste mês mesmo tive-
mos uma pancada: uma redução 
de R$ 60 milhões no Fundo de 
Participação dos Estados. Mas 
quero reafirmar que o piso sala-
rial do magistério será cumprido. 
A forma como vai ser cumprido 
é que vai ser objeto de discussão 
entre governo e sindicato. É pro-
vável que haja um escalonamento 
porque não há condições de pagar 
de forma integral, assim como foi 
feito nos anos anteriores.

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA LOCAL

Os estados são obrigados a 
tomar essas medidas no âmbito 
estadual. Até o dia 31 de julho, se 
o Estado não fizer a reforma da 
Previdência, ele será penalizado. 
Por exemplo, ele não receberá o 
CRP, que é o Certificado de Re-
gularização Previdenciária. As 
consequências são: o Estado não 
pode fazer convênio nem opera-
ção de crédito. Ou seja: o estado 
fica completamente ingovernável. 
Segundo: nós temos um déficit 
da ordem de R$ 130 milhões por 
mês, que dá um déficit em torno 
de R$ 1,5 bilhão por ano. Por-
tanto: há de se ter medidas para 
diminuir esse déficit. Não tem co-
mo continuar com uma situação 
dessa. Somos obrigados a fazer 
e enviaremos em fevereiro para 
a Assembleia Legislativa. Mas 
vamos fazer uma reforma dife-
renciada da do Governo Federal. 
Será através do diálogo, o que 
não aconteceu nos outros estados. 
Acrescento ainda que não abro 
mão de fazer todo o esforço para 
mitigar os impactos junto aos ser-
vidores. É fato que tem um déficit 
imenso, mas é fato também que 
não é justo, e não farei isso, que 
os servidores, que não têm culpa 

desse déficit, arquem sozinhos 
com os custos. Isso não é justo.

 TAXAÇÃO DOS INATIVOS
Nós já tínhamos tomado a 

posição de que quem ganha até 
um salário mínimo não pagaria 
contribuição à Previdência, mas já 
determinei à equipe econômica que 
reinicie os estudos, porque nós va-
mos ampliar essa isenção. Estamos 
fazendo isso por uma questão de 
justiça. Eu não vou tratar os desi-
guais de forma igual.

PONTOS NEGOCIÁVEIS
Temos colocado a proposta de 

uma alíquota variando de 11% 
a 18%, de forma progressiva. 
O Governo Federal está traba-
lhando até 22%. Com relação às 
medidas atuariais, como idade 
mínima, tempo de contribuição e 
pensões, a proposta do Governo 
Federal ficou muito dura. Esta-
mos abertos ao diálogo. Já colo-
camos isso para o fórum. Vamos 
diminuir, flexibilizar.

CONCURSO
Estamos acima do limite pru-

dencial. É muito fácil chegar aqui 
e dizer que tem que ter concurso. 
Quem me dera eu pudesse fazer 
concurso em todas as áreas. No 
Idema, é um absurdo. Mais de 
90% dos quadros é de terceiriza-
dos. Mas o Estado está acima do 
limite prudencial. O Estado hoje 
só pode contratar servidor na área 
de segurança, educação e saúde, 
e, mesmo assim, só para repor o 
número de aposentados. Espero, 
e estamos trabalhando para isso, 
tirar o Estado desse cenário de de-
sequilíbrio em que ele se encontra 
e fazer os concursos públicos que 
são necessários. Mas eu só posso 
fazer quando a lei permitir.

 
PROEDI

O Proedi veio para corrigir 
uma distorção, que era o Proadi, 
que parou no tempo e no espaço 
e colocou o Rio Grande do Nor-
te numa situação de absoluto 
“ilhamento”. Enquanto Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas 
chegavam a 99% de isenção, es-
távamos com até 75%. A não mu-
dança nessas políticas de incen-
tivo trouxe um prejuízo imenso 
ao Rio Grande do Norte. Fez com 
que o RN perdesse competitivi-
dade e 22 mil empregos.

EMBATE COM AS PREFEITURAS
Faz parte da democracia. 

Quero dizer de todo meu respeito 
pela Femurn. É legítimo o papel 
dela. Mas todas as medidas ado-
tadas até então no Rio Grande do 
Norte em matéria de política de 
incentivo foram feitas via decre-
to. Na hora em que eu fui fazer, 
não pode. Mas já temos resulta-
dos da nova política de estímulo 
ao desenvolvimento. Já temos 
13 novos pedidos de inscrição no 
Proedi. São novas indústrias pa-
ra o Estado.

SEGURANÇA
Estamos vencendo aquela 

sensação de pânico que tinha 
tomado conta do Rio Grande do 
Norte. Os números são resulta-
do de foco, gestão, integração e 
planejamento. Nossa equipe de 
segurança é muito preparada, 
muito competente. E temos tido 
responsabilidade de fazer um 
trabalho integrado com as de-
mais forças de segurança. Tra-
balho integrado também com o 
sistema prisional. Terminamos 
2019 praticamente sem fugas. 
Hoje há um controle do sistema 
prisional, o que contribui muito 
para esse resultado importante 
que nós alcançamos. Houve a re-
dução de mais de 26% das condu-
tas violentas letais intencionais. 
Foram 507 vidas foram poupa-
das, a maior redução nos últimos 
16 anos. Mas tivemos também 
redução de roubo de veículos em 
21%, em ataques a bancos (78%) 
e nos feminicídio (30%). E vamos 
avançar cada vez mais. Instala-
mos o Botão do Pânico, a primei-
ra delegacia funcionando 24h, 
para atender mulheres vítimas 
de violência. Tivemos também 
aumento na apreensão de dro-
gas, de mais de 50%. Isso é resul-
tado de um trabalho integrado.

INVESTIMENTOS
São R$ 121 milhões sendo 

investidos no Rio Grande do 
Norte. Esta semana, entreguei 
51 viaturas. Faz parte dos R$ 80 
milhões de um convênio com a 
Senasp. Além disso, temos mais 
R$ 41 milhões de emenda im-
positiva ao Orçamento Geral da 
União. Essa emenda é da época 
em que eu era senadora. Arti-
culei junto à bancada federal, e 
toda a bancada aprovou. Esse 
dinheiro vai para viaturas, para 
os instrumentos de trabalho dos 
agentes de segurança, para inte-
ligência e para a compra de um 
novo helicóptero.

SAÚDE
Em janeiro ainda, estarei 

lançando o Programa Estadual 
Mais Cirurgias. Queremos fazer, 
nos próximos meses, cerca de 10 
mil cirurgias. Já pedi ao secre-
tário celeridade nisso. Já conse-
guimos recursos e vamos fazer. 
Vamos fazer esse mutirão na 
rede própria nossa, mas também 
em parceria com a iniciativa pri-
vada, através de uma chamada 
pública.

REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
Queremos ainda este ano, 

após ser aprovada a Lei do Con-
sórcio, que se encontra na As-
sembleia Legislativa, começar a 
implementar as primeiras poli-
clínicas do Rio Grande do Norte. 
E estamos investindo também 
na requalificação dos hospitais. 
Nosso foco é organizar os servi-
ços do SUS no Estado através da 
regionalização. Essas policlíni-
cas vão desafogar os hospitais.

 VOTAÇÕES APERTADAS NA 
ASSEMBLEIA

O que nós pretendemos fazer 
é aprofundar o diálogo cada vez 
mais com a Assembleia Legisla-
tiva. Faz parte da democracia. O 
governo vai continuar tendo mui-
ta serenidade porque tudo aquilo 
que o governo envia para a As-
sembleia é de interesse do povo 
do Rio Grande do Norte. E o go-
verno tem que ter a sensibilidade 
de entender que a Assembleia 
Legislativa é uma casa plural, 
portanto, uma casa com o dever 
de fazer o debate. É pela via do 
debate que a gente constrói os 
consensos em nome da cidadania 
e da dignidade do povo do Rio 
Grande do Norte. Temos uma 
bancada aguerrida. O líder do 
governo, George Soares, perma-
nece no cargo, juntamente com 
as demais lideranças que dão 
sustentação ao nosso governo. E 
temos um diálogo respeitoso com 
a oposição. Neste contexto, que-
ro destacar o papel do deputado 
Ezequiel Ferreira. Na condição 
de presidente de um poder, man-
tendo a autonomia e a indepen-
dência do poder Legislativo, tem 
trabalhado buscando a harmonia 
junto ao poder Executivo.

PT E AS ELEIÇÕES
2020 EM NATAL

São eleições muito impor-
tantes, porque dizem respeito 
ao presente e ao futuro das 

“Vamos fazer uma 
reforma diferenciada
da do Governo Federal”

Qero reafirmar que o piso 
salarial do magistério será 
cumprido. A forma como vai 
ser cumprido é que vai ser 
objeto de discussão entre 
governo e sindicato”

Nós já pagamos uma parte 
de 2017, que a gente tinha 
herdado, e vamos quitar, 
até o dia 15 de fevereiro, 
a folha de novembro de 
2018. Está dependendo 
de um empréstimo, mas 
está caminhando bem e eu 
quero dar uma palavra de 
tranquilidade aos servidores. 
Estamos totalmente 
empenhados em cumprir 
mais este compromisso e 
vamos seguir lutando em 
busca de novas receitas 
extraordinárias”

Com relação às medidas 
atuariais, como idade
mínima, tempo de 
contribuição e pensões, a 
proposta do Governo Federal 
ficou muito dura. Estamos 
abertos ao diálogo. Já 
colocamos isso para o fórum. 
Vamos diminuir, flexibilizar”

Tem um sentimento muito 
forte pelo nome da deputada 
federal Natália Bonavides, 
por razões óbvias. Ela é muito 
atuante e vem despontando 
em todas as pesquisas de 
opinião que têm sido feitas.
É o nome mais forte da 
oposição na disputa
municipal em 2020 em Natal”

Em janeiro ainda, estarei 
lançando o Programa Estadual 
Mais Cirurgias. Queremos 
fazer, nos próximos meses, 
cerca de 10 mil cirurgias. Já 
pedi ao secretário celeridade 
nisso. Já conseguimos 
recursos e vamos fazer. Vamos 
fazer esse mutirão na rede 
própria nossa, mas também 
em parceria com a iniciativa 
privada, através de uma 
chamada pública”

O Proedi veio para corrigir 
uma distorção, que era o 
Proadi, que parou no tempo 
e no espaço e colocou o 
Rio Grande do Norte numa 
situação de absoluto 
“ilhamento”. Enquanto 
Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Alagoas chegavam a 99% 
de isenção, estávamos com 
até 75%. A não mudança 
nessas políticas de incentivo 
trouxe um prejuízo imenso 
ao Rio Grande do Norte. 
Fez com que o RN perdesse 
competitividade e 22 mil 
empregos”

“ “

“ “

“
“

nossas cidades. Além de eleger 
novos prefeitos, vai-se eleger a 
composição para outro poder 
muito importante, que é o Le-
gislativo. Meu partido vem tra-
tando desse assunto e vem con-
versando com o PCdoB, que é 
o parceiro mais próximo. Esta-
mos conversando também com 
os demais partidos aliados. O 
presidente do PT, Júnior Souto, 
tem me colocado que o partido 
terá candidatura própria. Esse 
é o desejo do PT, o que eu acho 
extremamente legítimo, as-
sim como acho legítimo que os 
demais partidos, que estão na 
base de sustentação ao nosso 
governo, tenham candidaturas 
próprias também.

DEFINIÇÃO DO NOME
O PT definiu que tem can-

didatura própria, mas não tem 
definição sobre o nome. Tem 
um sentimento muito forte pe-
lo nome da deputada federal 
Natália Bonavides, por razões 
óbvias. Ela é muito atuante e 
vem despontando em todas as 
pesquisas de opinião que têm 
sido feitas. É o nome mais for-
te da oposição na disputa mu-
nicipal em 2020 em Natal. Há 
um sentimento muito forte no 
partido para que ela disponi-
bilize o nome dela. Mas vamos 
aguardar. Eu tenho conversa-
do com ela. O próprio presi-
dente Lula e a deputada Gleisi 
Hoffmann (presidente nacional 
do PT) também já expressaram 
essa opinião. Ela (Natália) sa-
be o sentimento da militância e 
de um segmento expressivo da 
população de Natal, que já foi 
traduzido em pesquisas. Va-
mos aguardar.

SENTIMENTO DO
ELEITOR DE NATAL

Acho que será um sentimen-
to de mudança, de renovação. 
Há tempos que está em curso 
em Natal (o sentimento) de ter 
uma gestão moderna, no sentido 
de pensar uma cidade com mais 
ousadia, uma cidade inclusiva, 
uma cidade mais humana, que 
responda aos anseios da popu-
lação. Renovação por um projeto 
de perfil popular, democrático, 
participativo. Uma gestão mo-
derna não apenas na palavra, 
mas que traga cidadania, inclu-
são social, desenvolvimento, que 
traga emprego para o nosso povo 
e que inclua as pessoas.

Sandro Menezes / Governo do RN
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Governadora Fátima Bezerra e o vice, Antenor Roberto, durante entrega de equipamentos para agentes de segurança pública

No ano passado, Fátima foi à Europa com demais governadores do Nordeste em busca de investimentos para a região

Governadora durante entrega de novas instalações do Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros
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SALÁRIOS ATRASADOS
Nós já pagamos uma parte de 

2017, que a gente tinha herdado, 
e vamos quitar, até o dia 15 de 
fevereiro, a folha de novembro 
de 2018. Está dependendo de 
um empréstimo, mas está cami-
nhando bem e eu quero dar uma 
palavra de tranquilidade aos 
servidores. Estamos totalmente 
empenhados em cumprir mais 
este compromisso e vamos seguir 
lutando em busca de novas recei-
tas extraordinárias.

 REAJUSTE DO MAGISTÉRIO
Todos sabemos a situação, do 

ponto de vista fiscal e financeiro, 
em que se encontra o Rio Grande 
do Norte. Neste mês mesmo tive-
mos uma pancada: uma redução 
de R$ 60 milhões no Fundo de 
Participação dos Estados. Mas 
quero reafirmar que o piso sala-
rial do magistério será cumprido. 
A forma como vai ser cumprido 
é que vai ser objeto de discussão 
entre governo e sindicato. É pro-
vável que haja um escalonamento 
porque não há condições de pagar 
de forma integral, assim como foi 
feito nos anos anteriores.

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA LOCAL

Os estados são obrigados a 
tomar essas medidas no âmbito 
estadual. Até o dia 31 de julho, se 
o Estado não fizer a reforma da 
Previdência, ele será penalizado. 
Por exemplo, ele não receberá o 
CRP, que é o Certificado de Re-
gularização Previdenciária. As 
consequências são: o Estado não 
pode fazer convênio nem opera-
ção de crédito. Ou seja: o estado 
fica completamente ingovernável. 
Segundo: nós temos um déficit 
da ordem de R$ 130 milhões por 
mês, que dá um déficit em torno 
de R$ 1,5 bilhão por ano. Por-
tanto: há de se ter medidas para 
diminuir esse déficit. Não tem co-
mo continuar com uma situação 
dessa. Somos obrigados a fazer 
e enviaremos em fevereiro para 
a Assembleia Legislativa. Mas 
vamos fazer uma reforma dife-
renciada da do Governo Federal. 
Será através do diálogo, o que 
não aconteceu nos outros estados. 
Acrescento ainda que não abro 
mão de fazer todo o esforço para 
mitigar os impactos junto aos ser-
vidores. É fato que tem um déficit 
imenso, mas é fato também que 
não é justo, e não farei isso, que 
os servidores, que não têm culpa 

desse déficit, arquem sozinhos 
com os custos. Isso não é justo.

 TAXAÇÃO DOS INATIVOS
Nós já tínhamos tomado a 

posição de que quem ganha até 
um salário mínimo não pagaria 
contribuição à Previdência, mas já 
determinei à equipe econômica que 
reinicie os estudos, porque nós va-
mos ampliar essa isenção. Estamos 
fazendo isso por uma questão de 
justiça. Eu não vou tratar os desi-
guais de forma igual.

PONTOS NEGOCIÁVEIS
Temos colocado a proposta de 

uma alíquota variando de 11% 
a 18%, de forma progressiva. 
O Governo Federal está traba-
lhando até 22%. Com relação às 
medidas atuariais, como idade 
mínima, tempo de contribuição e 
pensões, a proposta do Governo 
Federal ficou muito dura. Esta-
mos abertos ao diálogo. Já colo-
camos isso para o fórum. Vamos 
diminuir, flexibilizar.

CONCURSO
Estamos acima do limite pru-

dencial. É muito fácil chegar aqui 
e dizer que tem que ter concurso. 
Quem me dera eu pudesse fazer 
concurso em todas as áreas. No 
Idema, é um absurdo. Mais de 
90% dos quadros é de terceiriza-
dos. Mas o Estado está acima do 
limite prudencial. O Estado hoje 
só pode contratar servidor na área 
de segurança, educação e saúde, 
e, mesmo assim, só para repor o 
número de aposentados. Espero, 
e estamos trabalhando para isso, 
tirar o Estado desse cenário de de-
sequilíbrio em que ele se encontra 
e fazer os concursos públicos que 
são necessários. Mas eu só posso 
fazer quando a lei permitir.

 
PROEDI

O Proedi veio para corrigir 
uma distorção, que era o Proadi, 
que parou no tempo e no espaço 
e colocou o Rio Grande do Nor-
te numa situação de absoluto 
“ilhamento”. Enquanto Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas 
chegavam a 99% de isenção, es-
távamos com até 75%. A não mu-
dança nessas políticas de incen-
tivo trouxe um prejuízo imenso 
ao Rio Grande do Norte. Fez com 
que o RN perdesse competitivi-
dade e 22 mil empregos.

EMBATE COM AS PREFEITURAS
Faz parte da democracia. 

Quero dizer de todo meu respeito 
pela Femurn. É legítimo o papel 
dela. Mas todas as medidas ado-
tadas até então no Rio Grande do 
Norte em matéria de política de 
incentivo foram feitas via decre-
to. Na hora em que eu fui fazer, 
não pode. Mas já temos resulta-
dos da nova política de estímulo 
ao desenvolvimento. Já temos 
13 novos pedidos de inscrição no 
Proedi. São novas indústrias pa-
ra o Estado.

SEGURANÇA
Estamos vencendo aquela 

sensação de pânico que tinha 
tomado conta do Rio Grande do 
Norte. Os números são resulta-
do de foco, gestão, integração e 
planejamento. Nossa equipe de 
segurança é muito preparada, 
muito competente. E temos tido 
responsabilidade de fazer um 
trabalho integrado com as de-
mais forças de segurança. Tra-
balho integrado também com o 
sistema prisional. Terminamos 
2019 praticamente sem fugas. 
Hoje há um controle do sistema 
prisional, o que contribui muito 
para esse resultado importante 
que nós alcançamos. Houve a re-
dução de mais de 26% das condu-
tas violentas letais intencionais. 
Foram 507 vidas foram poupa-
das, a maior redução nos últimos 
16 anos. Mas tivemos também 
redução de roubo de veículos em 
21%, em ataques a bancos (78%) 
e nos feminicídio (30%). E vamos 
avançar cada vez mais. Instala-
mos o Botão do Pânico, a primei-
ra delegacia funcionando 24h, 
para atender mulheres vítimas 
de violência. Tivemos também 
aumento na apreensão de dro-
gas, de mais de 50%. Isso é resul-
tado de um trabalho integrado.

INVESTIMENTOS
São R$ 121 milhões sendo 

investidos no Rio Grande do 
Norte. Esta semana, entreguei 
51 viaturas. Faz parte dos R$ 80 
milhões de um convênio com a 
Senasp. Além disso, temos mais 
R$ 41 milhões de emenda im-
positiva ao Orçamento Geral da 
União. Essa emenda é da época 
em que eu era senadora. Arti-
culei junto à bancada federal, e 
toda a bancada aprovou. Esse 
dinheiro vai para viaturas, para 
os instrumentos de trabalho dos 
agentes de segurança, para inte-
ligência e para a compra de um 
novo helicóptero.

SAÚDE
Em janeiro ainda, estarei 

lançando o Programa Estadual 
Mais Cirurgias. Queremos fazer, 
nos próximos meses, cerca de 10 
mil cirurgias. Já pedi ao secre-
tário celeridade nisso. Já conse-
guimos recursos e vamos fazer. 
Vamos fazer esse mutirão na 
rede própria nossa, mas também 
em parceria com a iniciativa pri-
vada, através de uma chamada 
pública.

REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
Queremos ainda este ano, 

após ser aprovada a Lei do Con-
sórcio, que se encontra na As-
sembleia Legislativa, começar a 
implementar as primeiras poli-
clínicas do Rio Grande do Norte. 
E estamos investindo também 
na requalificação dos hospitais. 
Nosso foco é organizar os servi-
ços do SUS no Estado através da 
regionalização. Essas policlíni-
cas vão desafogar os hospitais.

 VOTAÇÕES APERTADAS NA 
ASSEMBLEIA

O que nós pretendemos fazer 
é aprofundar o diálogo cada vez 
mais com a Assembleia Legisla-
tiva. Faz parte da democracia. O 
governo vai continuar tendo mui-
ta serenidade porque tudo aquilo 
que o governo envia para a As-
sembleia é de interesse do povo 
do Rio Grande do Norte. E o go-
verno tem que ter a sensibilidade 
de entender que a Assembleia 
Legislativa é uma casa plural, 
portanto, uma casa com o dever 
de fazer o debate. É pela via do 
debate que a gente constrói os 
consensos em nome da cidadania 
e da dignidade do povo do Rio 
Grande do Norte. Temos uma 
bancada aguerrida. O líder do 
governo, George Soares, perma-
nece no cargo, juntamente com 
as demais lideranças que dão 
sustentação ao nosso governo. E 
temos um diálogo respeitoso com 
a oposição. Neste contexto, que-
ro destacar o papel do deputado 
Ezequiel Ferreira. Na condição 
de presidente de um poder, man-
tendo a autonomia e a indepen-
dência do poder Legislativo, tem 
trabalhado buscando a harmonia 
junto ao poder Executivo.

PT E AS ELEIÇÕES
2020 EM NATAL

São eleições muito impor-
tantes, porque dizem respeito 
ao presente e ao futuro das 

“Vamos fazer uma 
reforma diferenciada
da do Governo Federal”

Qero reafirmar que o piso 
salarial do magistério será 
cumprido. A forma como vai 
ser cumprido é que vai ser 
objeto de discussão entre 
governo e sindicato”

Nós já pagamos uma parte 
de 2017, que a gente tinha 
herdado, e vamos quitar, 
até o dia 15 de fevereiro, 
a folha de novembro de 
2018. Está dependendo 
de um empréstimo, mas 
está caminhando bem e eu 
quero dar uma palavra de 
tranquilidade aos servidores. 
Estamos totalmente 
empenhados em cumprir 
mais este compromisso e 
vamos seguir lutando em 
busca de novas receitas 
extraordinárias”

Com relação às medidas 
atuariais, como idade
mínima, tempo de 
contribuição e pensões, a 
proposta do Governo Federal 
ficou muito dura. Estamos 
abertos ao diálogo. Já 
colocamos isso para o fórum. 
Vamos diminuir, flexibilizar”

Tem um sentimento muito 
forte pelo nome da deputada 
federal Natália Bonavides, 
por razões óbvias. Ela é muito 
atuante e vem despontando 
em todas as pesquisas de 
opinião que têm sido feitas.
É o nome mais forte da 
oposição na disputa
municipal em 2020 em Natal”

Em janeiro ainda, estarei 
lançando o Programa Estadual 
Mais Cirurgias. Queremos 
fazer, nos próximos meses, 
cerca de 10 mil cirurgias. Já 
pedi ao secretário celeridade 
nisso. Já conseguimos 
recursos e vamos fazer. Vamos 
fazer esse mutirão na rede 
própria nossa, mas também 
em parceria com a iniciativa 
privada, através de uma 
chamada pública”

O Proedi veio para corrigir 
uma distorção, que era o 
Proadi, que parou no tempo 
e no espaço e colocou o 
Rio Grande do Norte numa 
situação de absoluto 
“ilhamento”. Enquanto 
Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Alagoas chegavam a 99% 
de isenção, estávamos com 
até 75%. A não mudança 
nessas políticas de incentivo 
trouxe um prejuízo imenso 
ao Rio Grande do Norte. 
Fez com que o RN perdesse 
competitividade e 22 mil 
empregos”

“ “

“ “

“
“

nossas cidades. Além de eleger 
novos prefeitos, vai-se eleger a 
composição para outro poder 
muito importante, que é o Le-
gislativo. Meu partido vem tra-
tando desse assunto e vem con-
versando com o PCdoB, que é 
o parceiro mais próximo. Esta-
mos conversando também com 
os demais partidos aliados. O 
presidente do PT, Júnior Souto, 
tem me colocado que o partido 
terá candidatura própria. Esse 
é o desejo do PT, o que eu acho 
extremamente legítimo, as-
sim como acho legítimo que os 
demais partidos, que estão na 
base de sustentação ao nosso 
governo, tenham candidaturas 
próprias também.

DEFINIÇÃO DO NOME
O PT definiu que tem can-

didatura própria, mas não tem 
definição sobre o nome. Tem 
um sentimento muito forte pe-
lo nome da deputada federal 
Natália Bonavides, por razões 
óbvias. Ela é muito atuante e 
vem despontando em todas as 
pesquisas de opinião que têm 
sido feitas. É o nome mais for-
te da oposição na disputa mu-
nicipal em 2020 em Natal. Há 
um sentimento muito forte no 
partido para que ela disponi-
bilize o nome dela. Mas vamos 
aguardar. Eu tenho conversa-
do com ela. O próprio presi-
dente Lula e a deputada Gleisi 
Hoffmann (presidente nacional 
do PT) também já expressaram 
essa opinião. Ela (Natália) sa-
be o sentimento da militância e 
de um segmento expressivo da 
população de Natal, que já foi 
traduzido em pesquisas. Va-
mos aguardar.

SENTIMENTO DO
ELEITOR DE NATAL

Acho que será um sentimen-
to de mudança, de renovação. 
Há tempos que está em curso 
em Natal (o sentimento) de ter 
uma gestão moderna, no sentido 
de pensar uma cidade com mais 
ousadia, uma cidade inclusiva, 
uma cidade mais humana, que 
responda aos anseios da popu-
lação. Renovação por um projeto 
de perfil popular, democrático, 
participativo. Uma gestão mo-
derna não apenas na palavra, 
mas que traga cidadania, inclu-
são social, desenvolvimento, que 
traga emprego para o nosso povo 
e que inclua as pessoas.

Sandro Menezes / Governo do RN
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Governadora Fátima Bezerra e o vice, Antenor Roberto, durante entrega de equipamentos para agentes de segurança pública

No ano passado, Fátima foi à Europa com demais governadores do Nordeste em busca de investimentos para a região

Governadora durante entrega de novas instalações do Hospital Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros
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Opresidente da Câmara, Rodrigo Maia, não 
é só recordista em uso e abuso de jatinhos 
da Força Aérea Brasileira (FAB) apenas em 

2019. Também é a autoridade que mais viajou nos 
jatos da FAB durante o recesso parlamentar: foram 
11 vezes. Em dezembro, só entre os dias 22 e 25, 
três viagens. A última de 2019, em jatinho oficial, foi 
para Campinas (SP). Em 2020, pleno recesso, já são 
8 passeios pela FAB. 

Rodrigo Maia viajou 238 vezes em jatinhos da 

FAB, durante o ano de 2019. Número superior ao 
total de dias de trabalho no parlamento.

No recesso de julho do ano passado, o presi-
dente da Câmara foi para Campinas, onde pegou 
um avião com a família para os EUA.

Maia realizou três viagens para Brasília, três para 
o Rio de Janeiro, onde reside, e outras duas para 
São Paulo. O viajante-mor da República passou ano 
novo em Miami, com a família e amigos. Ao menos 
abriu mão do desconforto do jatinho da FAB.

Maia já fez 11 viagens de jato da FAB no recesso

PODER SEM PUDOR

TANCREDO E A PNEUMONIA
A Câmara discutia em 1974 a cassação do deputado 

Francisco Pinto (MDB-BA), por suas críticas ao ditador 
Augusto Pinochet. Ernesto Geisel mandou o caso ao 
Supremo Tribunal Federal, que condenou Chico Pinto e 
a mesa da Câmara o cassou, num episódio vergonhoso. 
Tancredo Neves ouviu um deputado da Arena 
argumentar que não foi o AI-5, mas o STF, que o cassou. 
Tancredo reagiu contando uma história ocorrida em sua 
São João Del Rey: “Morreu o vizinho de um compadre 
meu. Um homem bom, trabalhador, honrado. Morreu 
de pneumonia, coitado. De madrugada, um parente 
dele chegou de viagem e perguntou à viúva: ‘Ele morreu 
de pneumonia simples ou dupla, Mariazinha?’ Ela 
respondeu, chorando: ‘Simples’. E ele: ‘Ah! Ainda bem!’”.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

VAI LÁ, WITZEL
O governador do Rio de 

Janeiro deveria aprender em 
uma ex-colônia inglesa nos 
cafundós da América Central 
chamada Belize. Lá, a água 
da torneira é tratada, própria 
para consumo, limpíssima e 
saudável.

LEI DO CÃO
No DF, há uma Lei 

do Carnaval que parece 
brincadeira: obriga o governo 
a distribuir dinheiro público 
com blocos carnavalescos e 
escolas de samba, algumas 
risíveis. São 51 blocos e 21 
escolas na fila.

PROJETOS DO ATRASO
Deputados do Psol 

apresentaram um projeto-
sanguessuga para tentar 
retirar os Correios da lista 

Não há erro”

Ministro Abraham 
Weintraub (Educação)
sobre o sistema 
e notas do Sisu 2020

“

Divulgação

de estatais a serem privatizadas. 
Eles insistem que a estatal “não 
dá prejuízo”, apesar do buraco 
bilionário.

FALTA POSIÇÃO
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, disse que “decisão 
judicial não se contesta” e vai 

esperar a o plenário do STF 
para se posicionar sobre 
o juiz das garantias. O 
Congresso que ele preside 
aprovou a lei.

MAIS GOLPE NO BRASIL
A Polícia Federal foi 

às redes esclarecer que a 
emissão de passaportes é 
feita exclusivamente pelo 
site da PF. A denúncia é 
que outros sites prometem 
“assessoria”, mas buscam só 
os documentos do cidadão.

MORDOMIAS CAPIXADAS
O deputado estadual Dr. 

Hércules (MDB) acionou o 
Ministério Público Federal 
para mandar fiscalizar a 
utilização de veículos oficiais 
por parte de órgãos federais 
no Espírito Santo e em 
outros estados.

Distribuidoras tentam golpe contra venda direta
Perto de perder o “cartório” que as tornou 

bilionárias, as distribuidores de combustíveis 
armaram um novo golpe, tentando “melar” 
a decisão do presidente Jair Bolsonaro de 
implantar no País a venda direta de etanol, 

pelos produtores, aos postos. O golpe é criar 
“distribuidoras somente de etanol”, com o 
objetivo malandro de perpetuar esse negócio 
oportunista, que prospera na exploração dos 
consumidores. 

MAIA PROMETEU
Bolsonaro obteve do presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, a promessa de votar projetos 
que autorizem imediatamente a venda direta.

LOBBY PODEROSO
Há projetos autorizando a venda direta, 

tanto na Câmara quanto no Senado, mas o 

lobby das distribuidoras tem dificultado a 
votação.

CARTÓRIO VERGONHOSO
As distribuidoras também encarecem o 

preço final da gasolina e do diesel: como usinas, 
as refinarias são proibidas de vender aos 
postos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 

52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplificada (RLS) para a 
Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0042-RN, localizado no Campo de 
Redonda, Município de Areia Branca/RN.

Harvey D. Gardiner
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 

52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação (RLO) para a 
Linha de Surgência do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0042-RN, localizado no Campo 
de Redonda, Município de Areia Branca/RN.

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 

52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação (RLO) para o 
poço de Extração de Combustível Fóssil 1-KOCH-2D-RN, localizado no Campo de Carcará, Município 
de Assú/RN.

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICACA - LS

Construtora Elos Engenharia Ltda, CNPJ: 00207218/0003-83, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença simplificada para 
transporte de resíduos sólidos não perigosos no âmbito do estado Rio Grande do Norte, localizada na 
Rua Ângelo Varela nº 1209, bairro: Alto Alegre, Alto do Rodrigues/ RN.

Gilberto da Costa
Diretor Operacional

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL Potiguar B141 SPE S.A., CNPJ 30.097.726/0001-55, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Sim-
plificada - LS, com prazo de validade até 22 de julho de 2025 em favor do empreendimento Rede de 
Média Tensão de 34,5 kV do Parque Eólico Vila Maranhão, localizado na Vila Maranhão, Zona Rural, 
no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL Potiguar B141 SPE S.A., CNPJ 30.097.726/0001-55, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplifi-
cada - LS, com prazo de validade até 22 de julho de 2025 em favor do empreendimento Trecho da Rede 
de Média Tensão de 34,5 kV dos Parques Vila Maranhão I, II, III e Vila Ceará I a SE Mel, localizado nas 
Vilas Paraíba e Ceará, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL Potiguar B141 SPE S.A., CNPJ 30.097.726/0001-55, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplifi-
cada - LS, com prazo de validade até 22 de julho de 2025 em favor do empreendimento Trecho da Rede 
de Média Tensão de 34,5 kV dos Parques Eólicos Vila Maranhão I, II, III e Vila Ceará I, localizado nas 
Vilas Paraíba e Maranhão, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes Licenças:

Renovação de Licença Simplificada para o empreendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-15 (Equi-
líbrio), medindo 230m de extensão localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.

Licença de Operação para o empreendimento Linha de Surgência Associada ao poço 7-GC-15 (Equilí-
brio), com destino o manifold na locação do poço 7-GC-01,  Campo de produção Galo de Campina, zona rural, 
Governador Dix-Sept Rosado-RN

Licença de Operação para o empreendimento Poço petrolífero 7-GC-15 (Equilíbrio), localizado no Cam-
po de produção Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.

Renovação de Licença Simplificada para o empreendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-16 (Po-
sitividade), medindo 50m de extensão localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Gover-
nador Dix-Sept Rosado-RN.

Licença de Operação para o empreendimento Linha de Surgência Associada ao poço 7-GC-16 (Positivi-
dade), com destino o manifold na locação do poço 7-GC-01,  Campo de produção Galo de Campina, zona rural, 
Governador Dix-Sept Rosado-RN

Licença de Operação para o empreendimento Poço petrolífero 7-GC-16 (Positividade), localizado no 
Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.

Renovação de Licença Simplificada para o empreendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-18 (Ener-
gia), medindo 415m de extensão localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.

Licença de Operação para o empreendimento Linha de Surgência Associada ao poço 7-GC-18 (Ener-
gia), com destino o manifold na locação do poço 7-GC-01,  Campo de produção Galo de Campina, zona rural, 
Governador Dix-Sept Rosado-RN

Licença de Operação para o empreendimento Poço petrolífero 7-GC-18 (Energia), localizado no Campo 
de produção Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade
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O Governo Federal estuda 
construir em Natal um centro 
administrativo para centralizar 
as atividades dos órgãos federais 
com sede na capital potiguar. O 
local para receber a estrutura es-
tá definido: o quarteirão entre as 
avenidas Alexandrino de Alencar 
e Zacarias Monteiro, no bairro do 
Tirol, na zona Leste da cidade.

Segundo Rômulo Campos, 
superintendente do Patrimônio 
da União do Rio Grande do Norte 
(SPU), a medida está relacionada 

com a economicidade, pois cen-
tralizaria os gastos públicos com 
contratos de serviços terceirizados 
– segurança e serviços gerais, por 
exemplo. Além disso, facilitaria a 
vida do cidadão, pois os serviços 
prestados pelos órgãos federais 
estariam em um só local.

“Há várias unidades federais 
espalhadas pela cidade. A união 
dos serviços resultaria na eco-
nomia por ter apenas um prédio 
concentrando todos esses depar-
tamentos”, disse Rômulo Cam-

pos, em entrevista ao programa 
“A Hora é Agora”, da rádio Agora 
FM (97,9).

O único entrave para o início do 
projeto, de acordo com o superinten-
dente do Patrimônio da União, tem 
nome e sobrenome: Plano Diretor de 
Natal. Com o ordenamento dos espa-
ços urbanos definido pela última re-
visão do plano, em 2007, foi imposta 
uma restrição de gabarito de 30 me-
tros para os prédios nas proximida-
des do Parque das Dunas. Desta for-
ma, caso não sejam feitas mudanças 

no gabarito, Rômulo Campos avalia 
que não há condições de se iniciar o 
projeto do centro administrativo. Ele 
chama atenção para o fato de que na 
Avenida Rui Barbosa, por exemplo, 
há uma grande diferença nos gaba-
ritos permitidos de construção. “De 
um lado da via, tem prédios baixos, 
mas do outro lado da rua tem pré-
dios de 70 e até 80 metros de altura”, 
analisa.

Em razão disso, a SPU está 
presente nas discussões do Plano 
Diretor da capital potiguar. Ele de-

talha que o centro administrativo 
federal pode ser instalado dentro 
do terreno da sede da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), que 
fica no cruzamento da Alexandri-
no de Alencar e Rui Barbosa. 

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente Urbanismo 
(Semurb), uma  audiência pública 
sobre o Plano Diretor acontece no 
próximo dia 31. A atividade será 
realizado no auditório do Parque 
da Cidade, em Pitimbú, na zona 
Sul de Natal.

União estuda centro administrativo em Natal
Unidade promete centralizar órgãos federais com representação no Rio Grande do Norte; projeto aguarda Plano Diretor

Projeto

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) planeja 
ampliar em até 15 dias as ativi-
dades das audiências de custódia 
para outras regiões do Estado. 
A expectativa é que o serviço 
seja levado para as comarcas de 
Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros e 
Nova Cruz.

O planejamento das ações se-
rá discutido na reunião do Grupo 
de Monitoramento e Fiscaliza-
ção (GMF) do sistema carcerário 
desta terça-feira (28).  Na última 
semana, o Tribunal de Justiça, a 
Corregedoria de Justiça e o GMF 
editaram a Portaria Conjunta nº 
1/2020, que disciplina o funciona-
mento das audiências de custódia 
nas comarcas que ainda não tinha 
regulamento próprio.

A audiência de custódia, de 
acordo com a Lei 13.964/2019 
(Pacote Anticrime), precisa acon-
tecer no prazo de 24 horas, sob 
pena de relaxamento da prisão, 
isso caso não haja motivação para 
não se realizar a atividade. 

Atualmente, nas comarcas 
em que custódia ainda não foi 
implantada, detalha o Judiciário, 
não há apresentação da pessoa 
presa em flagrante. O juiz recebe 
o processo e decide se mantém 
ou não a prisão de acordo com as 
informações do documento. Desta 
forma, a pessoa detida pode ficar 
dias esperando por uma definição 
do caso. No caso da audiência de 
custódia, a autoridade judicial 
tem que avaliar a legalidade e ne-
cessidade de manutenção da pri-
são dentro do prazo de 24 horas. 

Até o momento, as audiências 
só ocorrem em Natal. A cidade 
conta com uma Central de Fla-
grantes para promover a ativida-
de, que foi iniciada em 2015.

Tribunal de Justiça 
vai levar audiências 
de custódia para 
outras cidades

Em 15 dias

Em 22/01/2020
Edital nº 036/2019-PROGESP

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria no 1.270/95–R, de 
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no 150/2019-CONSEPE, de 24 de setembro de 2019, considerada parte integrante deste Edital, disponível nos sítios www.sigrh.ufrn.br e www.progesp.ufrn.br. A validade do concurso é 
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Classe/Padrão Regime de 
Trabalho

Vencimento Básico 
(*) Retribuição por Titulação (*) Auxílio Alimentação Total (*)

D I, 1 Dedicação 
Exclusiva R$ 4.472,64

Aperfeiçoamento R$ 447,26
R$ 458,00

R$ 5.377,90
Especialização ou RSC-I + Graduação R$ 894,53 R$ 5.825,17
Mestrado ou RSC-II + Especialização R$ 2.236,32 R$ 7.166,96

Doutorado ou RSC-III + Mestrado R$ 5.143,54 R$ 10.074,18
As vagas disponibilizadas são destinadas a diversas unidades da UFRN, conforme áreas de conhecimento e quantitativos especificados na planilha abaixo:

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

UNIDADES ACADÊMICAS ESPECIALIZADAS

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO

DISCIPLINA/ÁREA 
CONHECIMENTO (***)

DENOMINAÇÃO/
RT

VAGAS (Ampla 
Concorrência)

VAGAS –
Cotas (Lei nº 
12.990/2014)

VAGAS –
Candidatos 

com 
Deficiência

TOTAL 
DE 

VAGAS
TITULAÇÃO / REQUISITOS CÓDIGOS 

DE VAGA

Gastronomia DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR Bacharelado em Gastronomia 

ou Tecnólogo em Gastronomia 456401

Escola Agrícola 
de Jundiaí – 
Campus de 
Macaíba/RN

Produção de 
Ruminantes

DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR

Graduação em Zootecnia 
ou em Agronomia ou em 

Engenharia Agronômica ou em 
Medicina Veterinária ou em 

Ciências Agrárias 

266550

Gestão de Recursos 
Hídricos

DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR

Graduação em Engenharia 
Agrícola ou em Agronomia ou em 
Engenharia Agronômica ou em 

Engenharia Civil ou em Engenharia 
Ambiental ou em Engenharia 

Hídrica ou em Engenharia Agrícola 
e Ambiental ou em  Gestão 

Ambiental ou em Geografia ou em 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
ou em Licenciatura em Ciências 
Agrárias ou em Geologia ou em 

Ciências Ambientais ou Graduação 
Tecnológica em Recursos Hídricos 

ou Graduação Tecnológica em 
Gestão Ambiental ou Graduação 

Tecnológica em Irrigação e 
Drenagem

703909

Escola de Música 
– Campus de 

Natal/RN
Educação Musical 

e Percepção Musical
DI, 1 / Dedicação 

Exclusiva 02 (*) (**) 02 + CR Graduação em Música 271658
704486

Núcleo de 
Educação 

da Infância – 
Campus de Natal/

RN

Educação Infantil e 
Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental
DI, 1 / Dedicação 

Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR Graduação em Pedagogia 271609

Educação Musical na 
Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental

DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR

Licenciatura em Música ou 
Licenciatura em Artes com 

Habilitação em Música
271592

Escola de Saúde 
– Campus de 

Natal/RN

Enfermagem médico-
cirúrgica

DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR Graduação em Enfermagem 268828

Saúde coletiva (Gestão, 
Planejamento e 

Políticas de Saúde; 
Epidemiologia, Ciências 

Sociais Humanas)

DI, 1 / Dedicação 
Exclusiva 01 (*) (**) 01 + CR

Graduação na área da Saúde 
ou Graduação em Gestão 

Hospitalar ou Graduação em 
Saúde Coletiva ou Graduação 

em Gestão em Sistemas e 
Serviços de Saúde ou em 
Graduação em Gestão de 

Serviços de Saúde

270170

(*) Não haverá reserva de vagas para cotas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva.
(**) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido cadastro de reserva.
(***) As áreas do conhecimento correlatas às definidas em edital deverão obedecer às áreas e subáreas do conhecimento do CNPq ou da CAPES vigentes na data da publicação 
do edital do concurso.
CR – Cadastro de Reserva
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Os eternos e incorrigíveis 
problemas da orla de Ponta Negra

Turismo

Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Todos os anos, religiosamente, Mariluce 
Clein e Leoni Melo, amigas de longa data e 
companheiras de repartição pública em Pato 
Branco, no Oeste do Paraná, tiram duas se-
manas por ano para conhecer uma capital do 
Nordeste.

Desta vez, Natal foi escolhida. Na quin-
ta-feira da semana passada, um dia abafado, 
com rápidas pancadas de chuva, as duas ca-
minhavam tranquilamente pela orla de Pon-
ta Negra, ainda comemorando a promoção da 
operadora CVC que permitiu a elas cruzarem 
o País para conhecer o Morro do Careca, um 
dos cartões postais da capital potiguar.

As paranaenses ainda não sabem, mas a 
praia que elas tanto elogiaram pelas “águas 
quentinhas”, coisa que não existe no Sul, vi-
ve sérias deficiências de infraestrutura que 
a maioria dos turistas descobre em pouco 

tempo, mas que os “nativos” já conhecem 
muito bem.

Fora do estreito guarda-chuva de proteção 
dos hotéis e dos restaurantes, onde o turista 
pode se socorrer do mínimo necessário, que 
são um quarto e um banheiro decentes, a ver-
dade é que as intervenções pontuais da Pre-
feitura ainda não foram capazes de resolver a 
maioria dos problemas da orla.

Uma situação que levou o próprio presi-
dente do Sindicatos dos Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares, Habib Chalita, na semana 
passada, a declarar o seguinte: “Nosso medo é 
que Ponta Negra deixe de ser a praia do nata-
lense e, quando o local não é bom para quem 
mora nele, o que vai pensar o turista?”.

Ele se referia aos problemas clássicos, 
como escadas de acesso danificadas ou impro-
visadas, água servida estourando na calçada 
depois uma chuva qualquer, esgoto escorren-
do na praia, bem perto do Morro do Careca, 
ratos roubando comida dos turistas que se 
aventuram pelas pedras, falta de lugar para 
estacionar, e por aí vai.

Como não bastasse, há muitos ressen-
timentos entre os ambulantes que dispu-
tam espaço na menor orla do Nordeste 
em extensão. Pouco espaço para caber 38 
quiosques licenciados no calçadão e 70 
barracas com seus guarda-sóis abertos ao 
longo da praia.

Menos nas proximidades do Morro do 

Careca, onde no domingo retrasado um cami-
nhão da Secretaria de Serviços Urbanos (Sen-
sur) fez a limpa, carregado mesas, cadeiras e 
espreguiçadeiras de praia e criando perímetro 
nas imediações.

Naqueles poucos metros, a exemplo do que 
já aconteceu no ano passado e nessa mesma 
época, os fiscais não conversaram. “Eles iam 
mandando os clientes se levantar, enquanto 
recolhiam tudo e ameaçavam com multas 
entre R$ 2 mil a R$ 8 mil”, diz o ambulante 

Rildo Souza, 42 anos.
Mal a reportagem começa a ouvir um bar-

raqueiro, outros foram se aproximando para 
reclamar: “Tiraram o nosso ganha pão”.

Em geral, são moradores da Vila de Ponta 
Negra que, entre um bico e outro, tiram o sus-
tento na praia, sendo que na alta temporada 
deixam qualquer outro afazer para se dedicar 
exclusivamente aos turistas.

Nessa época, realmente, eles triplicam 
seus lucros. Pelos carros estacionados nas 

poucas vagas disponíveis do calçadão é 
possível saber a razão. Carro com placa de 
Fortaleza, Pernambuco, João Pessoa, mas 
também de Minas, Rio, São Paulo e Santa 
Catarina.

O ambulante Francisco de Assis Silva, 
32 anos, diz que os turistas que frequentam 
a orla de Ponta Negra, vindos dos hotéis das 
proximidades, fazem dali a primeira parada 
antes de estender a estadia por outras praias, 
principalmente se é a primeira vez que vêm 
para cá.

“À medida em que eles vão conhecendo 
melhor a orla é que o bicho pega, principal-
mente quando alguém, aqui e ali, avista o 
primeiro gabiru nas rochas ou sente a catinga 
dos banheiros”, diz ele.

Os próprios donos de algumas barracas 
pagam do bolso para que banheiros do cal-
çadão sejam limpos, mas o serviço deixa a 
desejar.

“Menininho”, apelido de um faz tudo da 
praia, recebe R$ 50,00 dos ambulantes por 
dia para limpar banheiros, mas, como o en-
tra e sai é muito grande, nem ele dá conta do 
serviço. Mesmo assim, as chaves da maioria 
dos banheiros ficam com os comerciantes, que 
cobram pelo uso de R$ 2 a R$ 3.

Enquanto nas praias do Meio e do Forte 
não se cobra por um guarda-sol e uma cerveja 
“litrão” custa entre R$ 10 a R$ 12, na orla de 
Ponta Negra só o direto à sombra custa R$ 

20, um valor que deixa de existir quando o 
ocupante solicita um dos poucos pratos do 
cardápio, que giram ao redor dos R$ 70. Em 
média, um coco sai a R$ 4.

EMPRESÁRIOS PREOCUPADOS
Definitivamente, a situação da orla de 

Ponta Negra não é das mais confortáveis. 
Tanto que o principal cartão postal de Natal 
foi tema, na semana passada, de reunião com 
a presença de representantes do trade turís-
tico da capital com o presidente da Câmara 
Municipal, Paulinho Freire (PSDB).

 Participante do encontro, o presidente do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes Bares e 
Similares do Rio Grande do Norte (SHRBS), 
Habib Chalita, alertou que a insegurança é 
um dos principais problemas enfrentados na 
região.

 Já Paulinho Freire foi mais enfático. Para 
ele, Ponta Negra “talvez seja a pior orla das 
capitais do Nordeste”. “Não podemos deixar 
que chegue a um ponto crítico que não se te-
nha solução”, pontuou.

 Paulinho Freire se comprometeu com os 
participantes em articular uma reunião com 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias ,e alguns se-
cretários municipais de áreas relacionadas ao 
tema para buscar soluções e iniciativas para 
Ponta Negra. No entanto, restando apenas 
uma semana para o fim da alta temporada, 
poderia ser uma notícia melhor.www

Mariluce Clein e Leoni Melo, turistas paranaenses, elogiaram as “águas quentinhas” de Ponta Negra

Com o aumento da 
frequência de turistas na alta 
temporada, fica mais evidente 
a falta de estrutura de um dos 
cartões postais da cidade

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Falta de lugar para 
estacionar é apenas um 
dos problemas da orla

Ratos na área das 
pedras e taxa para 
usar banheiro público 
incomodam visitantes

Acesso do calçadão 
para a orla tem escadas 
danificadas

Praia de Ponta Negra, 
com vista para o Morro 
do Careca, em Natal
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Os eternos e incorrigíveis 
problemas da orla de Ponta Negra

Turismo

Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Todos os anos, religiosamente, Mariluce 
Clein e Leoni Melo, amigas de longa data e 
companheiras de repartição pública em Pato 
Branco, no Oeste do Paraná, tiram duas se-
manas por ano para conhecer uma capital do 
Nordeste.

Desta vez, Natal foi escolhida. Na quin-
ta-feira da semana passada, um dia abafado, 
com rápidas pancadas de chuva, as duas ca-
minhavam tranquilamente pela orla de Pon-
ta Negra, ainda comemorando a promoção da 
operadora CVC que permitiu a elas cruzarem 
o País para conhecer o Morro do Careca, um 
dos cartões postais da capital potiguar.

As paranaenses ainda não sabem, mas a 
praia que elas tanto elogiaram pelas “águas 
quentinhas”, coisa que não existe no Sul, vi-
ve sérias deficiências de infraestrutura que 
a maioria dos turistas descobre em pouco 

tempo, mas que os “nativos” já conhecem 
muito bem.

Fora do estreito guarda-chuva de proteção 
dos hotéis e dos restaurantes, onde o turista 
pode se socorrer do mínimo necessário, que 
são um quarto e um banheiro decentes, a ver-
dade é que as intervenções pontuais da Pre-
feitura ainda não foram capazes de resolver a 
maioria dos problemas da orla.

Uma situação que levou o próprio presi-
dente do Sindicatos dos Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares, Habib Chalita, na semana 
passada, a declarar o seguinte: “Nosso medo é 
que Ponta Negra deixe de ser a praia do nata-
lense e, quando o local não é bom para quem 
mora nele, o que vai pensar o turista?”.

Ele se referia aos problemas clássicos, 
como escadas de acesso danificadas ou impro-
visadas, água servida estourando na calçada 
depois uma chuva qualquer, esgoto escorren-
do na praia, bem perto do Morro do Careca, 
ratos roubando comida dos turistas que se 
aventuram pelas pedras, falta de lugar para 
estacionar, e por aí vai.

Como não bastasse, há muitos ressen-
timentos entre os ambulantes que dispu-
tam espaço na menor orla do Nordeste 
em extensão. Pouco espaço para caber 38 
quiosques licenciados no calçadão e 70 
barracas com seus guarda-sóis abertos ao 
longo da praia.

Menos nas proximidades do Morro do 

Careca, onde no domingo retrasado um cami-
nhão da Secretaria de Serviços Urbanos (Sen-
sur) fez a limpa, carregado mesas, cadeiras e 
espreguiçadeiras de praia e criando perímetro 
nas imediações.

Naqueles poucos metros, a exemplo do que 
já aconteceu no ano passado e nessa mesma 
época, os fiscais não conversaram. “Eles iam 
mandando os clientes se levantar, enquanto 
recolhiam tudo e ameaçavam com multas 
entre R$ 2 mil a R$ 8 mil”, diz o ambulante 

Rildo Souza, 42 anos.
Mal a reportagem começa a ouvir um bar-

raqueiro, outros foram se aproximando para 
reclamar: “Tiraram o nosso ganha pão”.

Em geral, são moradores da Vila de Ponta 
Negra que, entre um bico e outro, tiram o sus-
tento na praia, sendo que na alta temporada 
deixam qualquer outro afazer para se dedicar 
exclusivamente aos turistas.

Nessa época, realmente, eles triplicam 
seus lucros. Pelos carros estacionados nas 

poucas vagas disponíveis do calçadão é 
possível saber a razão. Carro com placa de 
Fortaleza, Pernambuco, João Pessoa, mas 
também de Minas, Rio, São Paulo e Santa 
Catarina.

O ambulante Francisco de Assis Silva, 
32 anos, diz que os turistas que frequentam 
a orla de Ponta Negra, vindos dos hotéis das 
proximidades, fazem dali a primeira parada 
antes de estender a estadia por outras praias, 
principalmente se é a primeira vez que vêm 
para cá.

“À medida em que eles vão conhecendo 
melhor a orla é que o bicho pega, principal-
mente quando alguém, aqui e ali, avista o 
primeiro gabiru nas rochas ou sente a catinga 
dos banheiros”, diz ele.

Os próprios donos de algumas barracas 
pagam do bolso para que banheiros do cal-
çadão sejam limpos, mas o serviço deixa a 
desejar.

“Menininho”, apelido de um faz tudo da 
praia, recebe R$ 50,00 dos ambulantes por 
dia para limpar banheiros, mas, como o en-
tra e sai é muito grande, nem ele dá conta do 
serviço. Mesmo assim, as chaves da maioria 
dos banheiros ficam com os comerciantes, que 
cobram pelo uso de R$ 2 a R$ 3.

Enquanto nas praias do Meio e do Forte 
não se cobra por um guarda-sol e uma cerveja 
“litrão” custa entre R$ 10 a R$ 12, na orla de 
Ponta Negra só o direto à sombra custa R$ 

20, um valor que deixa de existir quando o 
ocupante solicita um dos poucos pratos do 
cardápio, que giram ao redor dos R$ 70. Em 
média, um coco sai a R$ 4.

EMPRESÁRIOS PREOCUPADOS
Definitivamente, a situação da orla de 

Ponta Negra não é das mais confortáveis. 
Tanto que o principal cartão postal de Natal 
foi tema, na semana passada, de reunião com 
a presença de representantes do trade turís-
tico da capital com o presidente da Câmara 
Municipal, Paulinho Freire (PSDB).

 Participante do encontro, o presidente do 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes Bares e 
Similares do Rio Grande do Norte (SHRBS), 
Habib Chalita, alertou que a insegurança é 
um dos principais problemas enfrentados na 
região.

 Já Paulinho Freire foi mais enfático. Para 
ele, Ponta Negra “talvez seja a pior orla das 
capitais do Nordeste”. “Não podemos deixar 
que chegue a um ponto crítico que não se te-
nha solução”, pontuou.

 Paulinho Freire se comprometeu com os 
participantes em articular uma reunião com 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias ,e alguns se-
cretários municipais de áreas relacionadas ao 
tema para buscar soluções e iniciativas para 
Ponta Negra. No entanto, restando apenas 
uma semana para o fim da alta temporada, 
poderia ser uma notícia melhor.www

Mariluce Clein e Leoni Melo, turistas paranaenses, elogiaram as “águas quentinhas” de Ponta Negra

Com o aumento da 
frequência de turistas na alta 
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Estreia de Sikêra Jr. vai mexer com 
a audiência no começo da noite

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

Canal 1
Em se tratando de audiência, e mais especial-

mente para todo aquele chegado a se envolver 
com o assunto, a partir desta terça-feira, com a 
estreia de Sikêra Jr. na Rede TV!, são enormes 
as possibilidades de mudanças nos resultados do 
começo da noite.

Para quem não conhece, trata-se de um comu-
nicador bastante popular em toda a TV do Norte 
e Nordeste, que agora irá se apresentar em rede 
nacional.

Aliás, o programa terá o nome “Alerta Nacio-
nal”, com exibição diária das 18h às 19h30, e leva-
rá uma emissora afiliada, no caso a de Manaus, 

diária e excepcionalmente a se transformar em 
máster ou cabeça de rede, responsável pela cen-
tralização e distribuição de todos os seus sinais. 
Raro isso acontecer, até pelos desafios envolvidos.

A questão do delay, por exemplo, é um dos 
principais a ser superado, daí os tantos testes e 
pilotos que devem continuar durante todo o dia 
de hoje.

E assim como tantos outros na sua linha de 
atuação, Ratinho lá atrás, Marcelo Rezende, Da-
tena, Bacci etc., a tendência é que ele, Sikêra, 
também passe a dividir opiniões. Se é que já não 
divide.

OTIMISTA
Consultado pela coluna, 

Sikêra Jr. disse que “essa 
experiência representa um 
enorme divisor de águas na 
minha trajetória profissional. 
Tenho certeza que com a 
mesma essência e humildade 
que chegamos até aqui, 
conseguiremos agradar o público 
brasileiro”.

E completou: “estou ansioso 
e confiante para superar esse 
grande desafio”.

ESTÁ CERTO
Vai sair a segunda 

temporada do “Tá Pago”, 
programa do Leandro Hassum 
no TNT.

A estreia, em vez de agosto 
como aconteceu no ano passado, 
poderá ser antecipada.

SÉRIE DA ÍNDIA
Sonia Blota, hoje a mais 

internacional das nossas 
repórteres, em nova missão, 
prepara agora uma série sobre a 
Índia do futuro.

Vai ao ar no “Jornal da 
Band”.

EXPECTATIVA
Não nesta próxima, mas 

na outra quarta-feira, 5, em 
reunião do CADE – Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica-, o assunto Fox 
Sports deve voltar à mesa.

E a torcida é que volte 
mesmo. Há uma enorme 
expectativa no mercado para 
que, esclarecidas as dúvidas que 
ainda existem, o assunto ganhe 
seu devido encaminhamento.

TÁ ENTREGUE
João Emanuel Carneiro já 

entregou na Globo a sinopse da 
sua próxima novela.

Na fila das 21h, depois da 
Manuela Dias, em cartaz, e Lícia 
Manzo, que virá a seguir, será a 
vez dele.

É COMIGO
Ainda da dramaturgia da 

Globo, após Glória Perez deixar 
essas funções, Silvio de Abreu 
passou a coordenar também o 
núcleo de criação de séries.

Está tudo centralizado nele.

VALE RESSALTAR
Enquanto a concorrência 

bate cabeça, a teledramaturgia 
da Globo experimenta um 
momento de organização muito 
importante, com fluxo constante 
de novas ideias.

Os autores, diretores e 
produção estão tendo um 
tempo maior para realizar os 
seus projetos, o que melhora 
a qualidade e abaixa o custo. 
Além disso, a audiência tem 
correspondido muito bem às 

nJá em reuniões de 
produção, o canal 
BandSports prepara o 
lançamento do “Esporte e 
Negócios”, novo programa do 
Beetto Saad.

nMarcado para hoje o 
retorno de Silvia Poppovic 
ao “Aqui na Band”, depois de 
passar por um procedimento 
estético.

nO prédio da TV Gazeta, 
na avenida Paulista, está 
passando por reformas...

nUma barulheira 
tremenda, entre furadeiras 
e marteladas, tem invadido 
programas como “Mulheres” 
e “Revista da Cidade”...

nNão é por nada, mas fica 
bem esquisito.

nOlga Bongiovanni, 
profissional, mesmo sabendo 
muito antes que seu 
programa será retirado do ar, 
entendeu que deveria seguir 
até o fim...

nPortanto, hoje ela vai se 
apresentar pela última vez 
na Rede TV!.

nDireção do SBT acena com 
a possibilidade de algumas 
mudanças na grade de 
programação...

nPor exemplo: se inserir na 
briga Globo versus Record no 
começo da tarde...

nComplicado é convencer o 
dono.

Bate-Rebate

C´est fini
Comandada pelo jornalista 

Pedro Neville, a GloboNews estreia nesta terça-feira, às 21h30, “Desacelera”, série semanal em três episódios, que aborda as consequências que a vida corrida dos brasileiros traz para a saúde.O programa apresentará dicas para quem quer saborear o presente e melhorar a qualidade de vida. Entre os assuntos abordados: ansiedade infantil, vício digital, falta de 
sono e outros transtornos de ansiedade.Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

novas novelas e séries.

INTERESSANTE ISSO
“Escrava Isaura”, produzida 

em 2004, mais uma vez em 
reprise – perdi a conta de 
quantas - tem ocupado o segundo 
lugar de audiência todas as 
tardes.

Todas as outras novelas da 
Record – “Caminhos do Coração” 
e “Rico e Lázaro”, também em 
reapresentação, e a inédita 
“Amor sem Igual” nunca chegam 
à vice-liderança. São inúmeras as 
leituras possíveis a partir disso.

MUDANÇA DE PLANOS
Na Record já se discute 

seriamente a possibilidade 
de cancelar as gravações de 
“Gênesis” no Marrocos e realizar 
todo o trabalho em questão por 
aqui mesmo.

O “charme” proporcionado 
pela gravação internacional e a 
facilidade de cenários naturais 
e estúdios foram colocados como 
prioridade no início. Mas, agora, 
depois de botar no papel, o 
pensamento já é outro.

NOVO PAR
Letícia Isnard inicia participação em “Amor de Mãe” 
na próxima quarta-feira. Como antecipado, ela fará 
Tracy, uma enfermeira que se envolve com Matias 
(Milhem Cortaz), depois que Miranda (Debora Lamm) 

NA FICÇÃO
Falando em transtorno de ansiedade, problema en-
frentado por Nanda, personagem de Gabriella Mustafá 
em “Malhação”, a jovem vai conseguir voltar a cantar, 
durante um evento na escola Otto Lara Resende.

Victor Pollak/ Divulgação Victor Pollak/ TV Globo
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Mantenha seus planos em segredo 
para não papel de trouxa e ser vítima de 
trapaças ou rasteiras. No trabalho, mostre 
seu espírito de liderança, mas evite bater 
de frente com a chefia. No amor, quem está 
só, fique atenta: pode pintar crush novo.

Essa semana não faltará disposição 
para encarar seus compromissos. O 
que é muito bom porque assuntos 
de casa vão exigir sua atenção. Além 
disso, sua saúde pode ficar mais 
sensível.

Você tem tudo para conquistar o que quer, 
mas faça isso sem alarde. Tente ter mais 
discrição em tudo o que faz. No serviço, vai 
precisar de mais sossego para render. No 
campo financeiro, vai estar tudo bem com 
a grana. 

Pra esta semana, os astros prometem sorte 
e conquistas. Aproveite a maré de sorte para 
fazer uma fezinha! Ah, esta semana você vai 
encarar suas tarefas com disciplina, mas é 
bom ter cuidado com mal-entendidos. No 
amor, não exagere nas cobranças. 

Os astros pedem paciência, para esta 
semana. Trabalhar em equipe vai exigir 
mais calma e jogo de cintura. E você vai 
precisar de aliados para realizar seus 
desejos. Contato com alguém que mora 
longe fará bem ao seu astral. 

Essa semana promissora para quem 
trabalha em casa ou com parentes. E 
os astros mandam uma dica pro campo 
profissional: no serviço, use sua boa lábia 
para conseguir o que quer.

Se está afim de crescer profissionalmente, 
faça cursos para se aperfeiçoar e batalhe 
com disposição para mudar o rumo da sua 
carreira. Os astros vão dar uma forcinha 
para quem quer iniciar dieta e investir mais 
na saúde. 

Você vai esbanjar criatividade e terá facilidade 
para dialogar a fazer acordos. No campo familiar, 
vai dar bom também: semana de sintonia em 
família. Já no amor, o romance vai precisar de 
mais confiança, viu, minha consagrada. 

Na vida profissional, você vai ganhar se 
trocar experiências com os colegas de 
serviço. Os astros enviam sinal verde, 
aproveite este momento. Mas primeiro 
você precisa sair do comodismo para criar 
novas oportunidades. 

No setor profissional, os astros indicam que você 
pode se destacar em entrevista de emprego, 
em reuniões ou na hora de fechar negócios. E 
tem mais: no setor financeiro, vão pintar novas 
oportunidades para ganhar grana: fique de olho 
pra não deixar passar.

No trabalho, nada de tentar impor a sua 
experiência aos colegas, se fizer isso, eles 
vão pegar ranço de você. Nas finanças 
pode ter ganhos inesperados mas, 
controle melhor seu dinheiro. Na família, 
podem rolar alguns conflitos. 

Esta semana você terá inspiração extra para 
encontrar novas formas de ganhar dinheiro 
e terá mais determinação para investir na 
carreira. Fique ligada que pode até pintar 
uma chance de promoção.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Vitória e Sandro procuram por Tiago. Ryan garante a Lurdes que contratará um advogado para 
tirar Magno da cadeia. Tales confessa a Estela que está gostando de Lídia. Vinícius conta para 
Raul sobre o plano de Tales e Estela contra Lídia. Januário se oferece para ajudar Lurdes. Raul 
conversa com Lídia sobre Tales. Sandro e Vitória relatam o desaparecimento de Tiago para Miriam. 
Miriam confirma a Penha suas suspeitas sobre Belizário. Matias ofende Miranda, que decide 
terminar de vez seu casamento. Tales consegue despistar as desconfianças de Lídia. 

AMOR DE MÃE

Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha Clotilde a 
contar a novidade para Lola. Assad se despede da loja e de Almeida. Natália reclama 
dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel. Afonso 
se preocupa com a presença de Shirley, e Lola o consola. Olga e Zeca descobrem o 
paradeiro de Neves. Afonso conversa com Shirley. Julinho e Lili ficam noivos. Lola se 
despede de Julinho.

ÉRAMOS SEIS

Luiz e Clara discutem mais uma vez. Mateus e Dóris ficam tristes com a situação. Safira 
pede para que Geraldo doe sangue para filha, mesmo que seja anônimo. Gerado diz 
que acha que podem conseguir de outra maneira. Decepcionada, Safira diz que foi 
um erro ir lá fazer o pedido e vai embora. Otávio leva ‘Manuela’ até a sorveteria, mas 
Rebeca se recusa a acompanhar. 

Bento desconfia de que estejam escondendo algo dele. Lindomar pede demissão da Ruth 
Goulart. Marcelo confronta Débora e pergunta o motivo da ex estar espalhando boatos 
negativos sobre ele no colégio. Guilherme sugere uma ideia para descobrir se é Carla 
quem está enviando as mensagens anônimas para Raquel. Filipa e Paola convidam Ester 
para entrar no grupo das “3-Sis”. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

Você já deve ter ouvido que 
brasileiro deixa tudo para última 
hora, mas esse ditado popular 
não é verdade - pelo menos quan-
do o assunto é Carnaval. Segundo 
a rede social Pinterest, as buscas 
por esse termo no Brasil começam 
aumentar já em setembro do ano 
passado. No caso de 2020, os foli-
ões começaram a pensar nos pre-
parativos da festa com pelo me-
nos cinco meses de antecedência.

O levantamento da ferramen-

ta para este ano aponta que as 
fantasias em grupo são tendência, 
os termos “fantasia carnaval ami-
gas” teve um aumento de 923%, 
“fantasia carnaval dupla” cresceu 
535% e “fantasia de carnaval ca-
sal” teve uma alta de 477%.

Os acessórios também se des-
tacaram entre os “pins” (nome 
dado às publicações no Pinterest) 
que estão em alta: as tiaras foram 
757% mais buscadas e as ombrei-
ras, 193%.

O grupo musical potiguar de in-
die rock The Last Strangers (TLS) 
está entre as bandas que concor-
rem para participar da abertura do 
festival Lollapalooza 2020.

A indicação foi divulgada na úl-
tima segunda-feira (20), após aná-
lise das músicas e apresentações 
da banda, que traz composições 
autorais em inglês. O Lollapalooza 
Brasil será realizado no período de 
3 a 5 de abril, no Autódromo de In-
terlagos, em São Paulo.

A seleção faz parte do concur-

so cultural ‘Temos Vagas’, que vai 
escolher uma banda para abrir 
um dos festivais mais conhecidos 
do país. A abertura, no dia 3 de 
abril, tem grandes atrações na 
programação, como Guns N´Roses, 
Strokes, Lan Del Rey, Cage The 
Elephant e Vapire Weekend.

Para quem desejar ver a ban-
da potiguar subir aos palcos do 
Lollapalooza, é preciso acessar o 
link da banda no concurso (https://
www.radiorock.com.br/temosva-
gas/the-last-strangers) e votar.

Fantasias em grupo e tiaras 
são apostas do carnaval 2020

Banda potiguar concorre a 
vaga no Lollapalooza 2020

Buscas em ferramentas de pesquisa da internet 
tiveram salto de 900% em termos ligados à folia

Festas

Rock

Reprodução

Termo “fantasia de carnaval casal” teve alta de 477%, apontou pesquisa da Pinterest

Vladimir Platonow/Agência Brasil

Banda potiguar de indie rock The Last Strangers (TLS) é candidata ao Lollapalooza
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PATROCÍNIO

ABC e América irão disputar a 
final da Copa Cidade do Natal, tor-
neio equivalente ao primeiro turno 
do Campeonato Potiguar. Os dois 

já estão classificados para a decisão 
mesmo sem disputar a última par-
tida da primeira fase. Isso porque o 
terceiro colocado, o Santa Cruz de 
Natal, não tem mais condições de 
alcançar os dois clubes na tabela.

Há uma incógnita, contudo, so-
bre o local da decisão. O ABC, atual 
líder do campeonato, quer levar o 
jogo para o estádio Maria Lamas 
Farache, o Frasqueirão. Já o alvir-
rubro, um ponto atrás, pretende 
decidir na Arena das Dunas, está-
dio em que o clube já foi mandante 
em duas partidas.

O líder nesta primeira fase tem 

a vantagem do mando de campo, o 
que garante ao time 90% do estádio 
com sua torcida, toda a renda arre-
cadada no jogo, além da vantagem 
do empate.

Para o ABC garantir o Fras-
queirão na final, depende apenas 
de si. Após vencer o América por 
4 a 3 no “Clássico Rei”, o alvinegro 
está a apenas um ponto à frente do 
rival. Para jogar a final em casa 
sem se preocupar com outros resul-
tados, precisa vencer o vice-lanter-
na Assu na próxima quarta-feira 
(29), no Edgarzão.

Já o América espera uma “ze-

bra” na partida do alvinegro para 
sonhar com a classificação. Na Are-
na das Dunas, em Natal, contra o 
Potiguar do Mossoró, também na 
quarta, somente a vitória interessa 
ao time americano, para recuperar, 
além da liderança, a confiança na 
competição.

Nos últimos cinco anos, o clube 
que terminou a primeira fase da 
Copa Cidade do Natal na liderança 
em duas oportunidades não con-
quistou o troféu do primeiro turno. 
Apenas em 2018 que o ABC con-
quistou o título sem disputar final, 
devido à competição ter sido com os 

dois turnos disputados completa-
mente por pontos corridos.

Uma das decisões em que o 
líder da primeira fase não sagrou-
-se campeão aconteceu na edição 
passada, quando os dois atuais 
finalistas se enfrentaram e o Amé-
rica tinha a vantagem. O Alvinegro 
saiu vitorioso da Arena das Dunas.

A vitória na final da Copa Cida-
de do Natal já garante o vencedor 
na disputa pela decisão do Cam-
peonato Potiguar, para garantir 
calendário para o ano de 2021. A 
decisão do Estadual está agendada 
para o dia 5 de fevereiro, às 20h.

Arena ou 
Frasqueirão?
Liderança no Estadual definirá palco da final do 1º turno

Caso o ABC confirme 
sua liderança nesta 
fase do primeiro turno, 
o clube pretende jogar 
a partida decisiva no 
estádio Frasqueirão

X
Canindé SoaresDivulgação / Arena das Dunas
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Cinco atletas do Rio Grande 
do Norte serão contemplados, em 
2020, pelo programa Bolsa-Atle-
ta, do Ministério da Cidadania. 
Os esportistas selecionados são 
os que têm chance de classifica-
ção para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio, no meio 
do ano, ou já são medalhistas.

A lista com os nomes de todos 
os beneficiados foi publicada no 
Diário Oficial da União no dia 30 
de dezembro de 2019.

Dentre os potiguares, apenas 
o surfista Ítalo Ferreira disputa 
a modalidade olímpica. Abner 
Nascimento, Adriano Gomes, 
Halyson Oliveira e Terezinha 
Mulato representam o RN na 
disputa pelo ouro nos Jogos Pa-
ralímpicos, que acontecerão en-
tre os dias 25 de agosto até 6 de 
setembro em Tóquio.

Em todo o País, 6.248 atletas 
foram contemplados.

O Bolsa-Atleta é um progra-
ma do Governo Federal para ga-
rantir a manutenção pessoal aos 
atletas de alto rendimento que 

não têm patrocínio. O programa 
dá as condições necessárias para 
que eles se dediquem ao treina-
mento esportivo e possam parti-
cipar de competições que permi-
tam o desenvolvimento de suas 
carreiras. O atleta se inscreve no 
programa e, se for selecionado, 
passa a receber mensalmente, 
pelo período de um ano, um auxí-
lio financeiro creditado em conta.

O benefício é destinado a 
praticantes do desporto de ren-
dimento em modalidades olím-
picas e paralímpicas, e também 
nas modalidades vinculadas aos 
Comitês Olímpico e Paralímpico 
Internacionais. Também são con-
sideradas as modalidades não-o-
límpicas e não-paralímpicas para 
a concessão do benefício pleitea-
do por atletas de reconhecido des-

taque, nas categorias estudantil, 
nacional ou internacional.

Dependendo da categoria do 
atleta, o valor sofre uma varia-
ção. A menor quantia é destina-
da à atletas estudantis e de base, 
que recebem R$ 370 mensais. 
Já o maior valor é destinado pa-
ra os atletas que já subiram no 
pódio, que pode ser de até R$ 15 
mil por mês. Atletas olímpicos e 
paralímpicos recebem R$ 3.100 
mensalmente.

Dos quatro que estarão nas 
Paralimpíadas, só Halyson não é 
de Natal. O judoca, de 38 anos, 
oriundo de Parnamirim, é defi-
ciente visual e foi sétimo lugar 
no Parapan de Toronto, em 2015, 
e é visto como uma das esperan-
ças do Brasil para os Jogos.

Terezinha Mulato é outra 
potiguar que está na lista. Ca-
deirante por sequelas de polio-
melite, Terezinha foi a primeira 
mulher halterofilista a competir 
pelo Brasil oficialmente, quando 
a categoria feminina estreou em 
Jogos Paralímpicos, em Sydney 
2000. Nos Jogos do Rio, em 2016, 
ela terminou em 5º.

O nadador Adriano Gomes é 
mais um que é considerado apos-
ta para conseguir a classificação 
nos Jogos. Na sua última par-
ticipação, em 2015, ficou em 4º 
lugar, nas provas que disputou.

Abner Nascimento é o único 
potiguar que recebeu ouro no 
Parapan, dentre os que estão 
na lista. O atleta conquistou a 
medalha dourada no Judô para 
cegos, nos Jogos de Toronto, em 
2015.

Potiguar Therezinha Mulato foi a primeira mulher halterofilista a competir pelo Brasil, em Sidney, no ano de 2000

Cinco atletas potiguares são 
contemplados pelo programa 
Bolsa-Atleta para 2020
Dentre os 6.248 atletas 
selecionados pelo 
Ministério do Esporte, 
com chances de 
medalhas olímpicas 
ou paralímpicas, 
apenas cinco são 
representantes do Rio 
Grande do Norte

Representantes

José Aldenir / Agora RN

6.248
CONTEMPLADOS

esta foi a quantidade total de 
atletas contemplados no programa 
do Governo Federal.

R$ 3.100
VALORES

Atletas potiguares irão receber este 
valor, devido nenhum ainda ter 
conquistado o pódio olímpico.

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 
213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada RAIZA NOELIA DOS SANTOS SILVA DE SALES (CPF/MF nº 
064.508.854-40), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 37.153, 
deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno des-
membrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com os 
seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 
77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 
590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 
213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada AUBLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (CNPJ/MF 
nº 17.784.526/0001-02), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 
37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno 
desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com 
os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, 
com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, 
com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 
o art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER o notificado FRANCISCO FABIO BARBOSA (CPF/MF nº 
054.615.204-05), brasileiro, solteiro, vigilante, que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imó-
vel objeto da matrícula nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do 
imóvel denominado “um terreno desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma 
área de 45.843,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de 
Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; 
Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de 
propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 213, § 
3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada KALIZE MARTINS DA COSTA (CPF/MF nº 094.491.964-27), brasileira, 
solteira, secretária ou KAUINNY MARTINS DA SILVA (CPF/MF n° 011.657.224-88), que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA 
RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/
RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa 
de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste 
– com terras do Loteamento Central Parque Clube, com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do 
já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 213, 
§ 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER a notificada RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE LIMA (CPF/MF nº 061.769.404-43), 
brasileira, solteira, vendedora, que o Sr. JOSÉ PAULO DA ROCHA RASCH, proprietário do imóvel objeto da matrícula 
nº 37.153, deste Registro, que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel denominado “um terreno 
desmembrado de porção maior, situado em Estivas, Extremoz/RN” com uma área de 45.843,00m2 de superfície, com 
os seguintes limites: ao Norte – com terras de Beatriz Barbosa de Lima com 77,70m; Sul – com terras de Master Max, 
com 77,70m; Leste – com Tomaz Caridade, com 590,00m; Oeste – com terras do Loteamento Central Parque Clube, 
com 590,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito na Avenida 
Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO 
ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 
6.015/73. 

Extremoz/RN, 21 de janeiro de 2020.

Ranilson Mauricio de Souza
Oficial
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

J P DE ARAUJO CERAMICA  do CNPJ:  32.344.405/0001-33 , torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação de Licença Simplificada – RLS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado 
em Sítio Agua Doce S/N, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

Janaína Pereira de Araújo
Proprietária

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
003/2020, com o objetivo de SERVIÇO DE DOSIMETRIA (DOSÍMETROS TERMULOMINESCENTE), 
COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 07/02/2020 às 08h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.
rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 14h00min. 
Macaíba/RN, 24/01/2020. Pregoeira/PMM.

O Serviço Social do Transporte – SEST, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Con-
corrência para a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de combustível (gasolina 
e óleo) para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e a proposta será no dia 11/02/2020 ás 09h.

Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 10/02/2020, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. 
Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.
org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autori-
zação Especial - AE, com prazo de validade até 24 de janeiro de 2021 em favor do empreendimento 
Canteiro de Obras de Vila Ceará, localizado na Vila Ceará, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

Afonso Bezerra/RN, 24 de janeiro de 2020
Jesiel André Faustino da Silva 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2020

Pregoeiro Municipal

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 06/02/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E GASOLINA 
COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN. O 
edital e seus anexos encontram-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da 
Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0171/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

O MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 06 de fevereiro de 2020, às 
08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o Registro de 
Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no serviço de transporte 
escolar dos alunos da Rede Municipal e Estadual de ensino deste município de Cerro Corá/RN, de 
acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo 
a d m i n i s t r a t i v o .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  a  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  s i t e : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-mail: 
cpl.pmcerrocora@gmail.com.

PAULO SÉRGIO JULIÃO - Pregoeiro
Cerro Corá/RN, 24 de janeiro de 2020.

Em um jogo movimentado, mas 
com poucas chances de gol, Palmei-
ras e São Paulo empataram por 0 
a 0 o primeiro clássico do Campe-
onato Paulista, em jogo válido pela 
sgeunda rodada da competição, 
neste domingo (26). Mais objetivo e 
agressivo, o Palmeiras esteve mais 
perto da vitória e acertou duas bo-
las na trave, com Ramires e Luiz 
Adriano.

FOI PARA O ATAQUE
O técnico Vanderlei Luxembur-

go prometeu atacar o São Paulo 
e, para isso, escalou o potiguar 
Gabriel Veron no lugar de Rapha-
el Veiga. Isso demonstrava a in-
tenção de ser um time veloz, com 
passagem rápida do meio para o 
ataque. Veron estava espetado de 
um lado e Dudu do outro.

A estratégia era deixar que o São 
Paulo ficasse com a bola e surpreen-
der na retomada para o contra-ata-
que. Nesse contexto, o time conseguiu 
a melhor chance. Após boa jogada de 
Veron aos 17 da etapa inicial, Dudu 
finalizou sozinho à frente de Tiago 
Volpi, que fez ótima defesa.

Além da boa presença de Lucas 
Lima, responsável pela assistência 
para Dudu, o meia Ramires se des-
tacou. O jogador de 32 anos, com 
passagem pela seleção brasileira 
nas Copas de 2010 e 2014, parece 
estar recuperando suas melhores 
atuações após grandes dificuldades 
físicas no ano passado. Prova dis-
so foi o belo chute que acertou na 
trave. Ele foi um dos diferenciais 
da superioridade do Palmeiras no 
primeiro tempo.

O time do Morumbi aproveitou 
a marcação mais recuada rival, tro-
cou passes com precisão, principal-
mente com Daniel Alves, teve ele-
vado índice de posse de bola, mas 
pecou pela falta de objetividade. 
Faltou chutar a gol. Faltou agres-
sividade. A principal finalização da 

equipe aconteceu apenas em chute 
de longa distância de Helinho. We-
verton defendeu bem.

O zagueiro Arboleda, do São 
Paulo, teve o nome gritado três ve-
zes pela torcida do Palmeiras. Vale 
a explicação: nas férias, o defensor 
foi flagrado nas redes sociais usan-
do a camisa do rival. O equatoriano 
pediu desculpas, mas foi xingado 
no primeiro jogo e multado pela 
diretoria.

A temperatura de 33 graus em 
Araraquara e o início de tempora-
da impediram que os clubes manti-
vessem o ritmo puxado em todos os 
momentos do jogo.

EQUILÍBRIO E PRESSÃO FINAL!
No segundo tempo, Fernando 

Diniz mudou a maneira de atuar 
do São Paulo. Ele trocou Helinho 
por Liziero. Escalou Daniel Alves 
aberto na direita e Liziero saindo 
pela meia-esquerda. A intenção era 
melhorar a marcação e fazer mais 
jogadas pelos lados. As mudanças 
fizeram com que o time tivesse seu 
melhor momento no jogo, no início 
da etapa final.

Foi aí que o time conseguiu sua 

melhor chance. Após bola longa 
do goleiro do Tiago Volpi, ligação 
direta entre a defesa e o ataque, 
encontrou Daniel Alves sozinho. O 
veterano chutou em cima de We-
verton e desperdiçou a chance.

O Palmeiras respondeu com 
força com duas grandes chances 
em seguida. Aos 16 minutos, Luiz 
Adriano cabeceou sozinho no tra-
vessão. Em seguida, Victor exigiu 
grande defesa de Volpi com um 
chute de fora da área.

A exemplo do primeiro tempo, o 
São Paulo continuava pecando com 
a falta de profundidade. Ainda fal-
tava poder de finalização. Na ten-
tativa de resolver o problema, Di-
niz trocou Pablo por Pato. Do ponto 
de vista ofensivo, pouco adiantou. 
Pato se destacou por ajudar na 
recomposição defensiva, com dois 
desarmes importantes.

PRÓXIMOS JOGOS
Na próxima partida, o Palmei-

ras enfrenta o Oeste na quarta-fei-
ra, às 19h15, no Pacaembu, em São 
Paulo. No mesmo dia, às 21h30, o 
São Paulo visita a Ferroviária, na 
Fonte Luminosa, em Araraquara.

Lucas Lima, do Palmeiras, e Vitor Bueno, do São Paulo, disputam bola na Fonte Luminosa

Paulistão: Clássico movimentado 
termina sem gols em Araraquara
Mais objetivo e agressivo, o Palmeiras esteve mais perto da vitória e 
acertou duas bolas na trave. No segundo tempo, São Paulo melhorou

0 a 0

Bê Caviquioli / Estadão

Com dois de Luccas Claro, 
Fluminense goleia Bangu

Carioca

O time do Fluminense foi 
até o Estádio de Moça Bonita 
na tarde deste domingo e ven-
ceu o Bangu por 5 a 1, em jogo 
válido pela terceira rodada da 
Taça Guanabara, o primeiro 
turno do Campeonato Carioca. 
O zagueiro Luccas Claro foi 
destaque e marcou dois gols na 

partida. Yago Felipe, Felippe 
Cardoso e Gabriel Capixaba 
também anotaram, enquanto 
Juliano fez o de honra.

Com a vitória, os comanda-
dos de Odair Hellmann man-
têm o 100% de aproveitamento 
no torneio estadual e ficam na 
liderança do Grupo B.

Marinho tem fratura no pé esquerdo
Desfalque

Após passar por exames mé-
dicos, o atacante Marinho teve 
constatada uma fratura no pé 
esquerdo. Segundo previsão do 
departamento médico do Santos,  
elevai desfalcar a equipe paulis-
ta de quatro a seis semanas. O 
jogador se contundiu durante o 
duelo com o Red Bull Bragantino, 
que terminou empatado sem gols, 
na Vila Belmiro, na última quin-

ta-feira, na estreia do Santos no 
Campeonato Paulista.

Dessa forma, Marinho está fo-
ra da partida desta segunda-feira, 
contra o Guarani, no Brinco de 
Ouro, em Campinas, às 20 horas, 
pela segunda rodada do Estadual. 
O técnico português Jesualdo Fer-
reira tem como alternativa a esca-
lação de Derlis González, Arthur 
Gomes e Tailson. Atacante se machuchou na quarta-feira

Ivan Storti / Santos FC
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Kobe Bryant morre aos 41 anos
após acidente de helicóptero

Basquete

O americano Kobe Bryant, 41, considerado um 
dos maiores jogadores de basquete da história, mor-
reu neste domingo (26) em um acidente de helicóp-
tero em Calabasas, na Califórnia, cidade próxima 
próxima a Los Angeles.

O helicóptero em que o ex-jogador estava caiu e 
pegou fogo por volta das 10h no horário local (15h no 
horário de Brasília). Além de Bryant, outras quatro 
pessoas estavam na aeronave. O departamento de 
polícia local confirmou que todos os ocupantes da ae-
ronave morreram.

Bryant é conhecido por sua carreira no Los An-
geles Lakers, onde atuou como ala-armador por 20 
anos, até se aposentar em 2016. Durante a carreira 
conquistou cinco títulos da NBA e o ouro com a se-
leção americana de basquete nas Olimpíadas de Pe-
quim-2008 e Londres-2012.

No total, somando as 20 temporadas na NBA 
usando as camisas 8 e 24, Kobe Bryant terminou com 
a impressionante marca de 33.643 pontos - quarta 
maior de todos os tempos.

O ABC estreou com derrota 
na Copa do Nordeste. Jogando 
no estádio Batistão, em Araca-
ju (SE), a equipe alvinegra foi 
derrotada no último sábado (25) 
por 1 a 0 para o Confiança.

O único gol da partida foi 
marcado de pênalti. Aos 13 mi-
nutos do segundo tempo, Rafael 
Villa caiu na área e o juiz Emer-
son Ricardo de Almeida Andra-
de, da Bahia, marcou a penali-
dade. Renan Gorne cobrou no 
canto oposto do goleiro Rafael e 
marcou para os donos da casa.

No primeiro tempo, o ABC 
também havia tido um pênalti 
a seu favor, mas desperdiçou 
a cobrança. Cedric foi para a 
cobrança, mas o goleiro do Con-
fiança defendeu.

O próximo jogo do ABC se-
rá contra o Assu na próxima 
quarta-feira (29), às 20h, pela 
última rodada da primeira fa-
se do Campeonato Potiguar. A 
partida vai acontecer no estádio 
Edgarzão.

Pela Copa do Nordeste, o 
próximo duelo será no domingo 
(2), às 18h, no estádio Frasquei-
rão, contra o seu principal rival, 
o América.

TÉCNICO LAMENTA DERROTA
O técnico do ABC, Francis-

co Diá lamentou a derrota logo 

Copa do Nordeste: ABC perde 
pênalti e estreia com derrota
Time alvinegro teve chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas 
Cedric não acertou cobrança. No segundo tempo, time da casa venceu

Em Aracaju

América e Botafogo-PB empatam 
e time potiguar é vaiado na Arena

Copa do Nordeste

Três dias depois de perder por 4 
a 3 para o ABC, seu maior rival, o 
América voltou a decepcionar o tor-
cedor que foi à Arena das Dunas. 

Desta vez, a equipe potiguar 
ficou só no empate, por 0 a 0, com 
o Botafogo-PB, pela primeira ro-
dada da primeira fase da Copa do 
Nordeste.

O resultado incomodou a torci-
da. Após o duelo, que aconteceu no 
último sábado (25), a equipe alvir-
rubra recebeu vaias das arquiban-
cadas. O jogo foi pouco movimenta-
do, sem grandes chances.

Após um primeiro tempo mor-
no, o técnico americano, Waguinho 
Dias, fez duas substituições, colo-
cando Wilson e Felipe Pará. Mes-
mo assim, o jogo não saiu do 0 a 0.

O próximo jogo do América será 
pela última rodada da primeira fa-
se do Campeonato Potiguar, contra 
o Potiguar de Mossoró, na próxima 
quarta-feira (29), às 20h, também 

na Arena das Dunas. Pela Copa do 
Nordeste, o time volta a campo no 
domingo (2), às 18h, contra o ABC, 
no Frasqueirão.

AVALIAÇÃO DE WAGUINHO
Para o técnico Waguinho Dias, 

do América, faltou mais ofensivi-
dade ao time para evitar o empate. 
“A avaliação minha é excelente 
em termo da parte defensiva, mas 
faltou força para a parte ofensiva. 
Por isso que foi o primeiro jogo que 
nós não fizemos gol, mas, mesmo 
assim, se olhar o primeiro e o se-
gundo tempos, no segundo (tempo) 
nós criamos e o goleiro Samuel foi 
feliz em duas bolas que fizeram a 
diferença. O nosso goleiro Ewerton 
não fez nenhuma defesa difícil, a 
não ser em alguns chutes de fora, o 
que é obrigação dele. Mas defesa e 
sufoco da equipe deles de chegarem 
ao nosso gol eu não presenciei”, de-
clarou.

América e Botafogo jogaram na Arena das Dunas no último sábado (25) e não marcaram

Jogo aconteceu no estádio Batistão, em Aracaju (SE), para um público de 3 mil pessoas
José Aldenir / Agora RN

Twitter Confiança / Reprodução

na estreia da competição. O 
comandante alvinegro destacou 
que a equipe sofreu com o des-
gaste físico no meio de semana - 
quando venceu o América por 4 
a 3 pelo Campeonato Estadual 
- e ainda teve como desfalques 
o meia João Paulo e o atacante 
Wallyson.

“Acredito que, dentro das 
possibilidades, diante das au-
sências, fizemos um bom pri-
meiro tempo, mas cedemos 
espaço no segundo tempo, 
principalmente, pelo cansaço. 

Perdemos uma penalidade e 
perder penalidade, na casa do 
adversário, complica. O desgas-
te da viagem, somado ao jogo de 
quarta-feira, pesou na parte fí-
sica. Perdemos para um adver-
sário que tínhamos condições 
de vencer. Perdemos nos nossos 
próprios erros”, afirmou o técni-
co do ABC.

O ABC se reapresenta no 
CT Alberi Ferreira de Matos na 
tarde desta segunda-feira (27) 
para começar a preparação para 
os jogos contra Assu e América.

PATROCÍNIO


