
Mano Menezes não 
resiste a nova derrota 
e deixa o Palmeiras
Desde 2015, equipe não somava 
três derrotas seguidas. A de 
ontem foi para o Flamengo
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Secretaria de Saúde espera realizar 
10 mil cirurgias em 2020 no Estado

Mutirão 07

Iniciativa pretende reduzir fila e tempo de espera nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte. Atualmente, serviço especializado é 
prestado pelos hospitais Walfredo Gurgel e Deoclécio Marques, que enfrentaram crise em outubro. Situação está normalizada, diz pasta
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O déficit comercial do setor 
de manufaturas subiu 
em três anos de zero para 

US$ 30 bilhões. A informação, 
lembrada neste final de semana 
pela coluna da jornalista Mirim 
Leitão, de O Globo, acrescenta à 
capacidade ociosa da indústria 
e à desvalorização cambial as 
perdas expressivas obtidas pelas 
exportações brasileiras.

Lembre-se que, de janeiro a 
setembro, as exportações brasileiras 
caíram 6% em relação a igual 
período do ano passado.

Numa definição lapidar, o 
economista Manoel Pires, ex-
secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, resumiu 
assim a atual situação da economia 
brasileira:

“Estamos vivendo um momento 
em que o governo está explorando os 
limites implícitos da democracia”.

De fato, é inquietante.
Com o dólar nas alturas e o 

governo impondo limites sobre os 
juros cobrados no cheque especial, o 

que cria taxas fixas sobre limites 
usados ou não, o risco é que, ao 
invés dos bancos aumentarem 
o crédito, pisem no freio para se 
proteger.

Não se trata aqui de se defender 
os bancos, que ganham fábulas com 
o “spread”, que é a diferença entre 
a remuneração que eles pagam ao 
aplicador para captar um recurso e 
o quanto cobram para emprestar o 
mesmo dinheiro.

Mas, com a economia debilitada 
e a indústria endividada com o 
dólar em alta, tirando todos aqueles 

conhecidos setores que se beneficiam 
dessa situação, há de se convir 
que o problema é grave diante 
da percepção da incerteza que ele 
imprime.

Sem bases reais de crescimento 
econômico, com um governo 
passando frequentes negativos para 
os investidores, faz todo o sentido 
(mais uma vez) o recado de Manoel 
Pires quando ele diz, forrado de 
razão:

“Estamos vivendo um momento 
em que o governo está explorando 
os limites implícitos da democracia. 
Vejo o ministro do Meio Ambiente 
com dificuldade para lidar com a 
agenda do meio ambiente, o das 
Relações Exteriores, da Cidadania. 
Há um movimento generalizado 
dentro do governo. É um processo 
que não sabemos onde vai parar”.

Com um ambiente assim, é 
possível que, por mais corretas, 
algumas medidas na área 
econômica se percam no labirinto 
das confusões políticas.

Tudo a ver com o momento.

Fogo amigo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

SACRIFÍCIO DE ANIMAIS
O Senado pode aprovar amanhã 

uma lei que proíbe o sacrifício, para 
fins de controle populacional, de 
cães, gatos e aves por órgãos de 
controle de zoonoses, canis públicos 
e estabelecimentos similares.

SIMPLES
Cerca de 738 mil micro e 

pequenas empresas inadimplentes 
com o Simples Nacional – regime 
tributário especial para pequenos 
negócios – começaram a receber 
notificações para regularizarem a 
situação. Após o conhecimento do 
termo, o contribuinte tem até 30 
dias para impugnar a notificação 
ou quitar os débitos, sob pena de 
serem excluídas do Simples em 1º de 
janeiro de 2020.

DADOS PESSOAIS
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), determinou a criação de uma 
comissão de juristas para elaborar 
um anteprojeto de lei sobre o 
tratamento de dados pessoais 
para fins de segurança pública, 
defesa nacional e atividades de 
investigação de infrações penais.

O procurador-geral da República Augusto Aras emitiu, pela se-
gunda vez, parecer a favor do presidente Jair Bolsonaro ter a 
liberdade de bloquear usuários em seu perfil no Twitter. Desta 

vez, a manifestação foi declarada em processo movido pelo jornalista 
William de Lucca Martinez. No mês passado, o PGR opinou sobre 
o assunto em ação levada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela 
deputada Natália Bonavides (PT-RN). No caso em questão, William 
de Lucca afirma ter sido bloqueado pelo presidente após responder 
Bolsonaro em um tweet sobre a repercussão internacional das quei-
madas na Amazônia. Segundo o jornalista, a ação teria sido ferido a 
lei visto que Bolsonaro utiliza o Twitter como meio de comunicação 
da Presidência da República, “pelo qual são transmitidas inúme-
ras informações de interesse público”. Em sua manifestação, Aras 
declara que a conta do presidente não tem caráter oficial e, apesar 
de veicular informações de interesse social e repercutir determina-
das políticas públicas, não gera direitos ou obrigações que poderia 
classificar a ação de bloqueio como ato administrativo.

Bloqueios legais

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

AUXÍLIO A PESCADORES
O governo federal editou uma 

medida provisória que institui o 
Auxílio Emergencial Pecuniário, 
de R$ 1.996,00, para os pescadores 
profissionais artesanais dos 
municípios brasileiros afetados pelas 
manchas de óleo no litoral.

BEBIANNO TUCANO
Ex-ministro do governo de Jair 

Bolsonaro e ex-líder do PSL, o 
advogado Gustavo Bebianno afirmou 
neste domingo, 1º, que a democracia 
no Brasil se encontra em risco por 
causa da postura do presidente da 
República. “O momento político 
que atravessamos hoje é grave, 
gravíssimo, nossa democracia está 
em risco”, disse Bebianno em evento 
no Rio de Janeiro que marcou sua 
filiação ao PSDB.

Lazer, cultura, arte e conhecimento deram a tônica 
de mais uma Caminhada Histórica de Natal, que chegou 
à oitava edição. No último sábado, 30, os participantes 
percorreram as ruas da Cidade Alta e da Ribeira, con-
templando mais de 50 locais de destaque, entre monu-
mentos, prédios, igrejas, casas e praças.

Neste ano, o evento contou com novidades, que abar-
cavam questões ambientais e de acessibilidade, além de 
concursos voltados a estudantes, músicos e fotógrafos. A 
idealização e a produção são da Viva Entretenimento, 
com apoio da Prefeitura do Natal. O evento, inclusive, 
faz parte das comemorações do Natal em Natal.

Na questão ambiental,  todo o material impresso 
utilizado teve o selo FSC, uma certificação internacio-
nalmente reconhecida e que garante a procedência a 
partir de manejo florestal responsável. Além disso, du-
rante a Caminhada, catadores devidamente cadastrados 
e identificados trabalharam para impedir o acúmulo de 
lixo nas ruas e promover a coleta seletiva. As ações de 
cunho ambiental que têm como mote a frase “Quem ama 
preserva e cuida do próximo” reforçaram ainda mais o 
objetivo principal da Caminhada em valorizar a cidade 
como um todo.

“A Caminhada tem como objetivo promover a inte-
gração entre a população e sua identidade. Queremos 
mostrar todo o potencial turístico de Natal, que já é in-
ternacionalmente conhecida por suas belas praias, avan-
çando para questões históricas e culturais, por meio do 
rico acervo que está à nossa disposição. Foi mais uma 
edição de sucesso”, destacou Jarbas Filho, diretor da 
Viva Entretenimento, idealizador e promotor do evento.

A contadora Maria Rosa Pereira participou pela 
terceira vez da caminhada e falou que é sempre gra-
tificante caminhar pelas ruas de Natal, admirando os 
monumentos históricos da cidade e aprendendo mais 
sobre o nosso patrimônio. “A nossa cidade possui uma 
riqueza histórica relevante, mas pouca gente valoriza. 
A caminhada é um momento fundamental para aler-
tarmos a sociedade sobre a importância da preservação 
desses espaços para que a atual e as futuras gerações 
tenham a oportunidade de saber como viviam nossos 
antepassados, ajudando também a criar esse sentimen-
to de pertencimento”, destacou.

O fotógrafo amador Ciro Peixoto viu na caminhada 
a oportunidade de exercer seu hobby predileto. “Eu sou 
um apaixonado pela fotografia. Aqui temos um vasto 
material a explorar”, finalizou.

8ª Caminhada Histórica 
reúne quase 5 mil em Natal

Cultura

Evento contou com novidades, que abarcavam 
questões ambientais e de acessibilidade e concursos

Marco Polo / Prefeitura do Natal

Evento integra calendário oficial do Natal em Natal e tem apoio da Prefeitura

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



O advogado Júlio César Câ-
mara venceu as eleições suple-
mentares de Ceará-Mirim, na 
Grande Natal. Com 100% das 
urnas apuradas, o candidato do 
PSD obteve 14.272 votos, ape-
nas 53 a mais do que o adversá-
rio Ronaldo Venâncio (PV), que 
obteve 14.219 votos.

Agora, Júlio César (que terá 
como vice Baiá de Jumária, do 
Poddemos) assumirá a Prefei-
tura para um mandato tampão, 
até o fim de 2020. Ele poderá, 
contudo, concorrer à reeleição 
no pleito do ano que vem. O pre-
feito interino, Ronaldo Venân-
cio, deverá deixar o comando da 
cidade nos próximos dias e vol-
tar para o mandato de vereador 
na Câmara Municipal.

Além de Ceará-Mirim, ou-
tro município do Rio Grande do 
Norte teve eleições suplemen-
tares neste domingo, 1º: Alto do 
Rodrigues, na região Oeste.

Por lá, o vencedor da eleição 
suplementar foi Nixon da Silva 

Baracho (DEM), que terá como vi-
ce-prefeita Emília Patrícia (MDB).

Ceará-Mirim e Alto do Ro-
drigues tiveram eleições suple-
mentares porque os prefeitos 
eleitos em 2016 foram cassados 
pela Justiça Eleitoral. O motivo 
foi abuso de poder econômico, no 
caso de Ceará-Mirim, e infração 
à Lei da Ficha Limpa, no caso de 
Alto do Rodrigues.

Os dados completos da apu-
ração das eleições nos dois muni-
cípios estão no site do Agora RN.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse no sábado, 30, que não vai 
interferir no preço da carne bo-
vina, que no mercado atacadista 
teve alta média de 22,9%. Segun-
do ele, é o mercado quem define o 
preço do produto. Ele, no entanto, 
disse acreditar que o preço do pro-
duto deve baixar.

“Quero deixar bem claro que es-
se negócio da carne é a lei da oferta 
e da procura. Não posso tabelar, 
inventar. Isso não vai dar certo”, 
disse o presidente na chegada ao 
Palácio do Alvorada, após viagem 
a Resende (RJ), onde participou 
da inauguração da 8ª cascata de 
ultracentrífugas, na Fábrica de 
Combustível Nuclear (FCN).

“Tivemos uma pequena crise 
agora [no preço da carne] mas vai 
melhorar. A carne aqui, interna-
mente, daqui a algum tempo, acho 
que vai diminuir o preço”, comple-
tou, dirigindo-se a um dos popula-
res que o aguardavam no local.

No fechamento de novembro, 
o aumento nos preços da carne 

bovina desossada no mercado 
atacadista foi de 22,9% na média 
de todos os cortes pesquisados, de 
acordo com a Scot Consultoria.

Já os preços da carne bovina 
vendida em supermercados e 
açougues de São Paulo registra-
ram uma alta de 8%, na média de 
todos os cortes, segundo a consul-
toria. No Paraná a alta também 

foi consistente, 3,5%. Já no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais as 
variações foram mais tímidas, de 
0,2% e 1%, respectivamente.

A principal explicação para a 
alta nos preços é o aumento das 
exportações da carne para a Chi-
na. Outras proteínas como frango, 
devido à procura, também subi-
ram de preço.
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Um parecer da consultoria le-
gislativa do Senado avaliou como 
inconstitucional o governo isentar 
empresas de contribuições que in-
cidem sobre a folha de pagamento. 
A proposta é o cerne da medida 
provisória que cria o Trabalho Ver-
de Amarelo, enviada no início do 
mês ao Congresso, com objetivo de 
estimular a contratação de jovens 
entre 18 e 29 anos. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), estuda devolver a MP sem 
nem sequer colocá-la em votação.

No documento em que anali-
sam a MP, revelado pelo site Po-
der360, os técnicos do Senado afir-
mam que, embora benéfico para as 
empresas, o benefício fiscal pode 
ser considerado irregular.

“A Constituição não admite hi-
pótese de não incidência de contri-
buição sobre a folha de pagamento, 
o que nos faz concluir pela inade-
quação da proposta governamental 
em isentar tais contribuições sobre 
os empregados contratados nos ter-

mos do Contrato Verde Amarelo”, 
aponta o parecer, encomendado 
pelo senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Os consultores também ques-
tionam a legalidade de isenção do 
recolhimento do salário-educação, 
que tem destinação constitucional 
para o custeio da educação básica, 
também prevista na MP.

As empresas que fizerem a ade-
são ao programa terão redução de 
até 34% nos impostos que pagam 
sobre a folha de salários, desde que 
ampliem o número de funcionários.

Outro ponto da MP tratado no 
parecer é a taxação do seguro-de-
semprego, proposto pelo governo 
como fonte para bancar o novo pro-
grama. Segundo os consultores, es-
sa cobrança fere, ao mesmo tempo, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
a emenda do teto de gastos.

“Essa compensação não ob-
servará os critérios de equilíbrio 
financeiro e atuarial, dado que as 
contribuições vertidas pelos benefi-

ciários do seguro desemprego serão 
destinadas, com efeito, a cobrir os 
direitos  recorrentes da contagem 
do tempo de gozo desse benefício 
para fins de aposentadoria”, diz o 
documento.

Hoje, quem recebe o seguro-de-

semprego não é taxado. O benefício 
é assegurado pela Constituição de 
1988 com o objetivo de fornecer 
suporte financeiro ao trabalhador 
formal demitido sem justa causa 
enquanto busca recolocação no 
mercado. É pago por um período 

que varia de três a cinco meses, de 
forma alternada ou contínua.

A consultoria ainda levanta 
dúvidas sobre outros pontos, como 
o fim da multa de 10% do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) pagas pela empresa em 
caso de demissão sem justa-causa 
e a permissão para trabalho aos 
domingos.  

Atualmente, as empresas pa-
gam 50% de multa nas demissões: 
40% ficam com o trabalhador e os 
outros 10% vão para os cofres da 
União, que repassa os recursos pa-
ra a administração do fundo. Para 
a consultoria do Senado, esse ponto 
deveria ser tratado via projeto de 
lei, e não por MP.

Em relação ao trabalho aos 
domingos, o parecer aponta que 
o tema já foi tratado - e rejeitado 
no Congresso - na MP da Liber-
dade Econômica. A legislação 
veda que o governo edite nova 
medida provisória para tratar do 
mesmo tema.

Análise foi encomendada pelo senador Randolfe Rodrigues. MP pode nem ser votada

Consultoria do Senado questiona 
legalidade do programa Verde Amarelo
Técnicos afirmam que, embora benéfico para as empresas, benefício fiscal é irregular, já que Constituição “não
admite hipótese de não incidência de contribuição sobre a folha de pagamento”. Outros pontos são questionados

Benefício fiscal

Edílson Rodrigues / Agência Senado

Presidente declarou que os preços são regulados por lei da oferta e procura

Bolsonaro diz que governo não 
atuará para baixar o preço da carne

Agricultura

Marcos Corrêa / PR

Júlio César vence eleição em 
Ceará-Mirim e assume até 2020

Eleição suplementar

Ele teve apenas 53 votos de maioria

Reprodução
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O governador em exercício do 
Rio Grande do Norte, Antenor 
Roberto, e o secretário de Admi-
nistração Penitenciária (Seap), 
Pedro Florênio, apresentaram 
a empresários, durante encon-
tro na Federação das Indústrias 
(Fiern), um projeto que melhora o 
ambiente para que empresas con-
tratem mão de obra carcerária.

Segundo Antenor, o projeto é 
parte do plano de reestruturação 
do sistema prisional protagoni-
zado pelo Governo do Estado. O 
governador em exercício desta-
cou que o Rio Grande do Norte 
vem avançando gradualmente 
no sistema de segurança pública 
e que a reformulação do sistema 
prisional é parte fundamental 
deste processo. “Uma das pri-
meiras medidas que tomamos 
foi avançar na profissionalização 
das pessoas privadas de liberda-
de, bem como dos agentes peni-
tenciários, dando visibilidade e 
corresponsabilidade pelo sistema. 
Convocamos agentes concursados 
e adotamos medidas de valoriza-
ção da categoria. O controle do 
sistema passa diretamente pelo 
desempenho desta função”, afir-
mou Antenor Roberto.

O secretário Pedro Florêncio ex-
plicou que, para manter o sistema 

penitenciário sob controle e seguro, 
é preciso ir além e ter um olhar 
diferente para as pessoas privadas 
de liberdade, promovendo ações 
de ressocialização dos internos 
através de educação, capacitação 
e trabalho. “Temos uma certeza: 
aquela pessoa que está cumprindo 
pena em algum momento vai retor-
nar para a sociedade e cabe a nós a 
decisão de como vamos devolvê-lo”, 
enfatizou Florêncio.

As empresas podem aderir 
ao projeto de duas formas: con-
tratando mão de obra carcerária 
em sua empresa ou instalando-se 
dentro do sistema penitenciário. 
O major Avelino, chefe de gabi-
nete de Segurança Institucional 
da Seap, conduziu a apresenta-
ção mostrando cases de projetos 
semelhantes que estão em pleno 
funcionamento em outros estados 
brasileiros, bem como os benefí-
cios para os empresários aderi-
rem ao programa.

Os benefícios para as empre-
sas são muitos. O primeiro deles 
é social, rompendo com o ciclo do 
crime, visto que o apenado passa 
a ter um emprego. A segurança 
patrimonial é outro ganho. Ela é 
garantida pelo Estado para aque-
las empresas que se instalarem 
dentro dos presídios. Outra van-

tagem é a remuneração dos traba-
lhadores, que não segue as leis da 
Consolidação da Leis Trabalhistas 
(CLT). O pagamento é o salário 
mínimo, sem adição de impostos 
(INSS, FGTS ou 13º salário).

O preso que trabalha segue o 
que versa a Lei de Execuções Pe-
nais. Ele recebe como remuneração 
25% do salário numa conta pou-
pança para ser resgatado quando 
posto em liberdade. Outros 25% 
são encaminhados ao Estado co-
mo forma de ressarcimento pelas 
despesas com a manutenção do 

condenado. Os 50% restantes são 
recebidos pela família do interno.

Atualmente, cerca de 1 mil 
internos com bom comporta-
mento participam de cursos de 
capacitação promovidos pelo 
Senai através de contrato com a 
Seap. “Estes internos saem com 
capacitação para ter seu próprio 
negócio, visto que a entrada no 
mercado de trabalho é uma outra 
barreira, mas a possibilidade de 
retorno ao crime foi reduzida”, 
destacou Pedro Florêncio.

Outra medida adotada pelo 

governo para garantir segurança 
ao projeto foi a assinatura de um 
termo de cooperação técnica para 
implementação do Plano Estadual 
da Política Nacional de Trabalho 
à Pessoa Privada de Liberdade e 
Egresso do Sistema Prisional. O 
documento foi assinado na última 
quinta-feira, 28, pelo Governo do 
Estado, através da Secretaria da 
Administração Penitenciária (Se-
ap), com a Procuradoria Regional 
do Trabalho e o Ministério Público 
do Trabalho. “Chamamos o Minis-
tério Público para apoiar e fazer 
parte deste projeto, pois acredi-
tamos no sucesso e no benefício 
para toda a sociedade”, reforçou o 
governador em exercício.

Uma nova reunião entre o 
Governo do Estado e as empresas 
interessadas em aderir ao progra-
ma foi agendada para esta sema-
na. “Nós somos parceiros do Rio 
Grande do Norte, e temos a cer-
teza que este projeto de inclusão 
social  junto aos apenados, com o 
trabalho do Senai na formação e 
qualificação profissional, será um 
projeto de sucesso. Desta reunião, 
algumas empresas já mostraram 
interesse. Voltaremos a nos reu-
nir para aprofundar este debate”, 
concluiu o presidente da Fiern, 
Amaro Sales.

Projeto foi apresentado em reunião na Federação das Indústrias na semana passada

Governo do RN apresenta projeto
para estimular contratação de presos
Preso que trabalha segue o que versa a Lei de Execuções Penais. Ele recebe como remuneração 25% do salário numa conta 
poupança para ser resgatado quando posto em liberdade. Outros 25% são encaminhados ao Estado e 50% ficam com a família

Mão de obra carcerária

Fiern / Reprodução

Deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE)

Polícia Federal indicia Bivar no 
esquema de candidaturas laranjas

PSL

Michel Jesus / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal indiciou o 
deputado federal Luciano Bivar, 
presidente nacional do PSL, por 
supostas fraudes na aplicação de 
recursos destinados a candidatu-
ras femininas em Pernambuco. 
Além de Bivar, a PF indiciou as 
candidatas Maria de Lourdes 
Paixão, Érika Santos e Mariana 
Nunes, todas do PSL. A PF impu-
ta a Luciano Bivar os crimes tipi-
ficados nos artigos 350 e 354 do 
Código Eleitoral e no artigo 288 
do Código Penal.

“As investigações concluíram 
que o representante do PSL em 
Pernambuco (Bivar) teria ocul-
tado, disfarçado e omitido movi-
mentações de recursos financei-
ros oriundos do fundo partidário, 

através de três candidatas fictí-
cias”, informou a PF.

Bivar é presidente do PSL, 
partido pelo qual o presidente 
Jair Bolsonaro se elegeu. Após 
brigas internas, o presidente da 
República formalizou neste mês 
sua saída da legenda e prepara 
a criação de uma nova sigla, a 
Aliança pelo Brasil.

Ainda segundo a PF, foram 
realizadas “diligências” na última 
sexta-feira, 29, “para proceder 
aos interrogatórios e correlatos 
indiciamentos dos envolvidos, a 
fim de concluir o Inquérito Poli-
cial que versa acerca de investi-
gação instaurada por requisição 
do Tribunal Regional Eleitoral 
em Pernambuco”.

PEC das emendas abre brechas 
para “fraudes”, afirma MPF

Em análise no Congresso

O Ministério Público Fe-
deral emitiu uma nota técnica 
em que questiona a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que retira da União a fiscaliza-
ção de repasses de verbas fede-
rais a estados e municípios por 
meio de emendas parlamenta-
res. Segundo a procuradoria, a 
medida abre brechas para frau-
des por dificultar a identificação 
de malversação dos recursos.

A PEC 48/2019, que aguar-
da parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado, prevê uma nova 
forma de repasse de verba por 
emenda parlamentar: a trans-
ferência especial. Neste cená-
rio, o dinheiro é repassado dire-

tamente a estados e municípios 
independente da celebração de 
convênio e se tornarão recurso 
estadual ou municipal no mo-
mento da transferência.

Por isso, a fiscalização da 
verba deixa de ser de órgãos de 
controle federal, como o Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
e passam para as mãos para 
tribunais de contas estaduais.

“Não obstante as incon-
sistências contábeis e fiscais 
que permeiam a atuação dos 
tribunais de contas estaduais, 
a pulverização da fiscalização 
de recursos de natureza essen-
cialmente federal (...) dificulta 
a identificação de fraudes sis-
têmicas”, afirma o MPF.
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A taxa de desemprego no País 
caiu para 11,6% no trimestre en-
cerrado em outubro, de acordo com 
os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgada na 
sexta-feira, 29, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Nos três meses encerra-
dos em setembro, a taxa ficou em 
11,8%. No mesmo período de 2018, 
em 11,7%. A população desocupa-
da ainda soma 12,4 milhões.

O mercado de trabalho brasilei-
ro alcançou taxa de informalidade 
de 41,2% no trimestre móvel até 
outubro, pouco abaixo do recorde 
de 41,3% da série histórica iniciada 
em 2015, registrado nos trimes-
tres móveis encerrados em julho e 
setembro. São 38,751 milhões de 
trabalhadores atuando na infor-

malidade.
O resultado foi puxado por 

recordes tanto na população de 
trabalhadores atuando por conta 

própria quanto na de pessoas tra-
balhando sem carteira assinada no 
setor privado.

O trabalho por conta própria al-

cançou 24,446 milhões de brasilei-
ros em outubro, sendo que 19,466 
não têm CNPJ. Em um ano, o tra-
balho por conta própria ganhou a 
adesão de 913 mil pessoas. Em um 
trimestre, na comparação com os 
três meses encerrados em julho, fo-
ram 219 mil trabalhadores a mais 
nessa condição.

O trabalho sem carteira assi-
nada no setor privado cresceu para 
um contingente de 11,852 milhões 
de trabalhadores. O emprego sem 
carteira no setor privado aumen-
tou em 280 mil vagas em um ano, 
uma alta de 2,4%. Em um trimes-
tre, foram 194 mil trabalhadores a 
mais.

Apesar da elevada informali-
dade, o trabalho formal também 
cresceu. O mercado de trabalho 
abriu 61 mil vagas com carteira as-

sinada no setor privado em relação 
ao trimestre terminado em julho. 
Na comparação com o trimestre 
encerrado em outubro de 2018, fo-
ram criadas 344 mil vagas formais 
no setor privado, uma alta de 1,0%.

O setor público ficou estável, 
com 11,675 milhões de trabalha-
dores no trimestre até outubro, 
enquanto o trabalho doméstico 
absorveu mais 69 mil pessoas na 
comparação com o trimestre móvel 
até outubro de 2018.

A renda média real do traba-
lhador foi de R$ 2.317 no trimestre 
encerrado em outubro. O resultado 
representa alta de 0,8% em relação 
a igual período do ano anterior. A 
massa de renda real habitual paga 
aos ocupados somou R$ 212,808 
bilhões, alta de 2,6% ante igual pe-
ríodo do ano anterior.

Trabalho sem carteira assinada no setor privado cresceu para 11,8 milhões

Desemprego cai, mas País ainda tem 12,4 
milhões à procura de trabalho, aponta IBGE
Mercado de trabalho brasileiro alcançou taxa de informalidade de 41,2% no trimestre móvel até outubro, pouco abaixo
do recorde de 41,3% da série histórica iniciada em 2015, registrado nos trimestres móveis encerrados em julho e setembro

PNAD Contínua

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil



Na próxima terça-feira, 3, a 
Câmara Municipal de Natal pro-
moverá, às 9h da manhã, a tercei-
ra rodada do Fórum de Debates 
sobre a revisão do Plano Diretor 
da capital potiguar. O objetivo é 
reunir os vereadores, especialis-
tas e instituições envolvidas no 
processo para discutir temáticas 
diversas relacionadas à revisão do 
Plano. Agora, o foco da discussão 
no plenário da Casa serão as Áre-
as Especiais. O ciclo de palestras 
do Fórum de Debates está sendo 
conduzido por Thiago Mesquita, 
coordenador do Plano Diretor 
de Natal e titular da Secretaria 
de Meio Ambiente e urbanismo 
(Semurb).

O presidente da Casa, verea-
dor Paulinho Freire (PSDB), res-
saltou que os debates estão forne-
cendo subsídios técnicos para que 
os parlamentares estejam prepa-
rados para receber o texto e fazer 
as considerações necessárias. “Os 
primeiros dois encontros foram 
excelentes, com ótima participa-
ção de autoridades e especialistas. 

Acredito que no próximo debate 
não vai ser diferente. Aproveito 
para lembrar que quem não pu-
der estar presente na Câmara 
pode acompanhar tudo através da 
TV Câmara Natal”.

Por sua vez, Patrícia Cha-
gas, coordenadora do Fórum de 
Debates pela Câmara Municipal 
de Natal, explicou a trajetória da 
peça urbanística até chegar ao 
Legislativo para ser votada. “A 
revisão do Plano Diretor é cons-
tituída de cinco etapas. No mo-
mento, o processo encontra-se no 
final da terceira etapa. A quinta 
e última constitui na chegada do 
projeto à Câmara Municipal de 
Natal. O Executivo Municipal já 
recebeu mais de 2 mil sugestões 
em torno das reflexões sociais so-
bre o projeto.

No dia 11 de dezembro, o ple-
nário da Casa abordará o tema 
Gestão, Planejamento e Fundos 
de Desenvolvimento Urbano, fa-
zendo a quarta e última rodada de 
discussões do Fórum de Debates 
sobre a revisão do Plano Diretor.
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A Casa Civil não ajuda nada na articulação 
para aprovar projetos importantes, como a 
Medida Provisória da Liberdade Econômica 

ou a reforma da Previdência, segundo se queixam 
integrantes do time de Paulo Guedes no Ministé-
rio da Economia. Para os assessores de Guedes, a 
condição de “superministério”, provoca um certo 
ciúme nos demais ministros, sobretudo aqueles, 
como Onyx Lorenzoni, que rivalizam com Guedes 
no “protagonismo” do governo Jair Bolsonaro.

O secretário especial da Previdência, Rogério 

Marinho, é tido como o maior articulador político 
do governo, na aprovação de reformas.

Ao contrário da Casa Civil ou da Secretaria de 
Governo, assessores do Ministério da Economia ne-
gociam apoio com cada parlamentar.

A Casa Civil e os articuladores oficiais não se 
moveram para aprovar a MP da Liberdade Econô-
mica, considerado um grande avanço.

Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Luiz Ramos (Arti-
culação) são considerados prováveis substituições 
em uma minirreforma ministerial.

Casa Civil sequer ajuda na articulação política

PODER SEM PUDOR

DOADOR SOLÍCITO
Juarez Távora era candidato a presidente e foi a São Luís, 

Maranhão, com o governador de São Paulo, Jânio Quadros, 
que o apoiava. Momentos antes, Adhemar de Barros, 
adversário de Jânio, deixava o mesmo hotel que receberia a 
dupla, quando o abordaram pedindo dinheiro para “entidades 
beneficentes”. Solícito, Adhemar prometeu uma doação 
generosa, mas o pedido deveria ser feito à “pessoa certa”, 
prestes a chegar: “É o dr. Jânio Quadros”. Os pedintes ficaram 
animados e Adhemar deu mais uma dica: “Se ele não quiser 
dar, insistam. O homem é um tremendo pão-duro.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ELES SÓ PENSAM NAQUILO
Após o golpe de acabar 

o limite do Fundão Sem 
Vergonha, para bancar suas 
campanhas com dinheiro 
público, que pode passar de R$5 
bilhões em 2020, deputados 
e senadores reclamam, sem 
pudor, da demora do Palácio 
do Planalto para liberar suas 
milionárias emendas. 

PIADA PRONTA
A Comissão de Meio 

Ambiente da Câmara realiza 
audiência pública com 
representante da frente de 
“Defesa pelos Jumentos”. 
A Câmara garante que não 
é encontro do PT e seus 
puxadinhos.

ECONOMIA VOLTA A BOMBAR
Feito o balanço da Black 

Friday, verificou-se em todo o 
País, das lojas de São Paulo ao 

Tira foto, filma, a ONG faz 
campanha contra o Brasil”

Presidente Jair Bolsonaro 
sobre a suspeita de ação criminosa 
de ONGs na Amazônia

"

Divulgação

shopping de classe media baixa de 
Maceió, Manaus ou Porto Alegre, 
que a economia brasileira voltou a 
bombar com força.

NÃO FAZ SENTIDO
O deputado Lafayette 

Andrada (Rep-MG) criticou a 
Aneel e lembrou que o ministro 

Bento Albuquerque (Minas 
e Energia) fala em investir 
R$450 bilhões em dez anos 
na transmissão e geração de 
energia. “Como é possível o 
Estado inibir a produção solar?”, 
indigna-se.

SOLTO, DEFINHOU
O assunto “Lula” atingiu a 

maior relevância dos últimos 12 
meses entre 3 e 9 de novembro, 
nas buscas do Google, quando 
foi solto: 100, o máximo do 
Google Trends. Já caiu para 8 
nas semanas seguintes.

COMISSÃO DE UMA NOTA SÓ
A Comissão de Agricultura 

da Câmara marcou audiência 
para debater “alto índice de 
indeferimentos de benefícios 
previdenciários”. Só um 
representante de trabalhadores 
na agricultura confirmou 
presença.

BA: passado, presente e futuro no banco dos réus
No mais impressionante escândalo da 

História recente do Judiciário, a Operação 
Faroeste, da Polícia Federal, revelou um 
Tribunal de Justiça da Bahia enrolado com 
corrupção no passado, no presente e no futuro. 
A começar pela inacreditável ex-presidente 

Maria do Socorro Barreto Santiago, presa 
sexta, 29, no esquema criminoso de R$581 
milhões. A sorte é que a Justiça brasileira é 
composta de maioria de magistrados honrados 
como o ministro Og Fernandes (STJ), que 
acabou a farra.

PRESENTE COMPROMETIDO
O presidente da corte, Gesivaldo Britto, 

o presente do TJBA, também foi afastado 
por envolvimento no esquema de venda de 
sentenças.

FUTURO DESALENTADOR
A cara do futuro do TJBA era Maria da Graça 

Osório Pimentel Leal: não fosse a PF, ela teria 
sido eleita presidente no dia seguinte à operação.

ATÉ TU, RUI?
Para completar a tragédia que deixa os 

baianos em estado de choque, o governador 
Rui Costa (PT) teria também seus laços com a 
safadeza.

Nove pessoas morrem 
pisoteadas durante baile funk

São Paulo

Nove pessoas morreram piso-
teadas e sete ficaram feridas após 
um tumulto em um baile funk na 
comunidade de Paraisópolis, zona 
sul de São Paulo, na madrugada 
de domingo, 1º.  Policiais milita-
res perseguiam dois suspeitos em 
uma motocicleta quando entra-
ram no local onde ocorria a festa, 
com cerca de cinco mil pessoas, 
segundo a corporação. As identi-
dades das vítimas - uma mulher, 
sete homens e um adolescente de 
14 anos - não foram divulgadas.

Ainda segundo a versão oficial, 
havia seis motocicletas da PM 
estacionadas na altura da Aveni-

da Hebe Camargo, na zona sul, 
para reforçar o patrulhamento 
da região por causa do baile funk. 
Por volta das cinco horas da ma-
nhã, passou pelo local uma outra 
moto com dois suspeitos, que 
dispararam contra os agentes de 
segurança e fugiram em direção 
a Paraisópolis. Os policiais, então, 
perseguiram a dupla.

Ao chegar à comunidade, os 
policiais afirmam que teve início 
o tumulto e os suspeitos se escon-
deram na multidão. Isso causou 
pânico e fez com que participantes 
da festa tropeçassem e se machu-
cassem gravemente.

Plano Diretor: Câmara de
Natal discute áreas especiais

Fórum de debates

Objetivo é reunir os vereadores, especialistas e 
instituições envolvidas no processo de revisão do Plano

Será o terceiro encontro na Câmara para discutir um dos temas ligados à revisão do Plano

Marcelo Barroso / Câmara de Natal



SEGUNDA-FEIRA, 02.12.2019 Cidades 7

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) planeja executar, a 
partir do início de 2020, um projeto 
para realizar 10 mil procedimentos 
cirúrgicos. Chamada de Plano Es-
tadual de Cirurgias Eletivas, a ini-
ciativa terá o objetivo de reduzir a 
fila de espera em hospitais públicos 
e o tempo em que as pessoas aguar-
dam por este tipo  de intervenção 
médica no Rio Grande do Norte.

Para efetuar o plano, segundo 
o secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, serão feitos con-
vênios com a Prefeitura do Natal 
e instituições filantrópicas e priva-
das. A iniciativa será apresentada 
ainda em dezembro, mas ele não 
entrou em detalhes sobre os cus-
tos. “Queremos reduzir o tempo de 
espera por cirurgias”, disse. A no-
vidade foi anunciada no programa 
“Manhã Agora”, da rádio Agora 
FM (97,9).

O novo projeto da pasta será 
utilizado também para desafogar a 
fila para cirurgias ortopédicas. Es-
te serviço especializado é prestado 
pelos hospitais públicos Walfredo 
Gurgel (Natal) e Deoclécio Mar-
ques (Parnamirim). No entanto, 
em outubro, as duas unidades pas-
saram por crises no atendimento 
por conta do fim de um convênio 
com uma cooperativa médica.

De acordo com Cipriano Maia, 
o contrato com a Cooperativa 
Médica do Rio Grande Norte (Co-
opmed), que fornecia mão de obra 
para o Deoclécio Marques, foi en-
cerrado e não será renovado. A for-
ça de trabalho foi substituída por 
25 médicos ortopedistas do quadro 

estatutário.
O secretário reforça que todos 

os serviços do Deoclécio Marques 
estão normalizados.  “Estamos or-
ganizando o atendimento da linha 
de atenção ortopédica. Temos, 
sim, uma grande demanda repri-
mida de cirurgias, mas isso está 
sendo equacionado”, detalhou. O 
novo modelo de atendimento já 
realizou 62 cirurgias em apenas 
nove dias úteis.

Para 2020, a Sesap espera 
iniciar as obras de reforma da uni-
dade hospitalar de Parnamirim, 
melhorando o espaço físico para a 
circulação de pessoas. “A melhoria 
da ambiência, oriunda de uma ver-

ba federal, tem prazo de entrega de 
seis meses”, explicou. Além disso, 
a unidade espera que a situação 
financeira estadual melhore para 
deflagrar as obras de ampliação.

O secretário estadual também 
rebateu as críticas recebidas com 
a relação ao trabalho exercido por 
ele à frente da pasta. As reclama-
ções partiram até de aliados polí-
ticos, como o vereador Fernando 
Lucena (PT), que chegou a pedir 
a exoneração de Cipriano Maia 
após o anúncio do encerramento 
das atividades do Hospital Ruy 
Pereira – unidade de referência 
para o tratamento de doenças vas-
culares.

Cipriano ressaltou que recebeu 
a Saúde com mais de R$ 120 mi-
lhões em dívidas não pagas e com 
um orçamento R$ 400 milhões 
menor que o executado em 2018. 
“Cada um fala o que quer e faz a 
crítica que bem entende. Estou 
conduzindo meu trabalho com toda 
a responsabilidade, como sempre 
fiz, tentando viabilizar as políticas 
e ações de saúde. Sabemos que há 
vozes e interesses que se mostram 
incomodados, e que se manifestam 
sem propriedade ou conhecimento 
sobre o assunto”, rechaçou.

Ainda sobre o Hospital Ruy 
Pereira, Cipriano Maia falou que 
os serviços especializados pres-

tados serão transferidos para o 
Hospital da Polícia Militar, que 
foi recentemente reformado. “O 
hospital [Ruy Pereira] não tem 
condições de se manter funcio-
nando. A equipe de engenharia da 
Sesap recomendou que o contrato 
não fosse renovado. Não será feito 
o fechamento, mas a transferên-
cia dos serviços”, relatou.

A mais recente crise enfren-
tada pela pasta é com relação ao 
pedido judicial feito pelo Conselho 
Regional de Medicina (Cremern) 
para bloquear quase R$ 1 milhão 
do Governo do Estado para conclu-
são do setor da Unidade de Tera-
pia Intensiva da (UTI) do Hospital 
Regional Tarcísio Maia, em Mos-
soró. Segundo Cipriano Maia, a 
estrutura física da nova UTI está 
finalizada, mas a Sesap encontrou 
erros no projeto, o que inviabilizou 
a abertura.

“Nós estamos participando des-
ta discussão na Justiça Federal. 
Constatamos que a obra realizada 
não atendeu os requisitos da vigi-
lância sanitária. Foram inúmeros 
os erros de projeto. Nós já notifica-
mos a empresa para a correção das 
distorções. Além disso, estamos 
resolvendo a questão do aporte 
elétrico para a Unidade de Terapia 
Intensiva”, explicou.

Outro foco de constantes em-
baraços para a gestão da Sesap, o 
Hospital Varela Santiago, unidade 
de referência ao atendimento in-
fantil, terá novo convênio firmado 
em na próxima semana. De acordo 
com Cipriano Maia, as dívidas da 
gestão pública já foram pagas. 

De acordo com secretário, todos os serviços do Deoclécio Marques estão normalizado: 62 cirurgias foram realizadas em 9 dias 

Secretaria de Saúde vai criar plano para 
realizar 10 mil cirurgias eletivas em 2020
Iniciativa pretende reduzir fila e tempo de espera nos hospitais públicos do Rio Grande do Norte. Serviço especializado 
é prestado pelo Walfredo Gurgel (Natal) e Deoclécio Marques (Parnamirim), que enfrentaram crise em outubro 

Estado

Rayane Mainara

A expectativa da Secretaria 
Estadual de Saúde é reduzir o nú-
mero de servidores contratos com 
entidades ou cooperativas profis-
sionais. A meta é convocar mais de 
1.400 novos funcionários através 
de concurso público.

Para isso, a pasta pretende fir-
mar um Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) com o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). O acordo 
vai permitir que a pasta contrate 
novos servidores públicos, mesmo 
que isso ultrapasse os limites de 

gastos com pessoal.  
“Não abrimos mão das coope-

rativas. O que estamos fazendo é 
a racionalização dos atendimentos, 
pois vamos manter o diálogo com 
as entidades médicas”, salientou o 
secretário. Em 2020, o governo es-
tadual adotará nova política para 
contratos terceirizados. O objetivo 
é adequar contratos a atual situa-
ção financeira estadual.

O secretário também apontou 
para a importância dos consórcios 
interfederativos com os municí-

pios potiguares. A proposta prevê 
a melhor utilização dos recursos 
públicos e a gestão compartilhada 
de unidades de saúde, como policlí-
nicas, que podem desafogar a de-
manda por atendimentos exercida 
sobre os hospitais públicos. A me-
dida recebeu críticas de deputados 
estaduais, que argumentaram que 
os consórcios serviriam de “trans-
ferência de responsabilidade” do 
Estado para os municípios.

“Há uma incompreensão ou jo-
go político. Isso não é ver o proble-

ma para enfrentá-lo, mas fazer jogo 
político ou eleitoral. O consórcio 
não é transferência de responsabi-
lidade. O projeto é interfederativo 
e não municipal. O arranjo interfe-
derativo é administrativo, jurídico 
e legal, onde o Estado e Município 
compartilham decisões. O rateio de 
recursos financeiros é feito em as-
sembleia com todos os envolvidos. 
Queremos, com isso, que as regiões 
tenham o poder definir o uso de re-
cursos para melhorar o atendimen-
to em saúde”, encerrou. Secretário de Saúde, Cipriano Maia 

Governo espera reduzir contratos
com entidades ou cooperativas médicas 

José Aldenir / Agora RN
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A Marinha informou que con-
sidera estabilizada a crise pelo 
avanço do óleo sobre o litoral bra-
sileiro e deve enviar de volta ao 
Rio de Janeiro, a partir de 20 de 
dezembro, tropas que reforçam o 
combate ao desastre ambiental.

“Basicamente, o que toca a praia 
hoje são vestígios (das manchas de 
óleo). A quantidade é pequena. O 
que nos leva a falar que estamos 
vivendo período de estabilização”, 
disse o coordenador operacional 
do Grupo de Acompanhamento e 
Avaliação da Marinha, almirante 
Marcelo Francisco Campos.

O monitoramento feito pelo 
Ibama, porém, aponta que o nú-
mero de localidades atingidas 
continua subindo. O último ba-
lanço indicou que já são 803. Ao 
todo, 126 municípios de todos os 

nove estados do Nordeste, do Es-
pírito Santo e do Rio de Janeiro 
foram afetados por fragmentos ou 
manchas de petróleo cru desde 30 
de agosto.

Em 20 de dezembro, começará 
a segunda fase da Operação Ama-
zônia Azul, com foco em ações de 
manutenção e controle, conduzi-
das por equipes locais da Marinha 
e agentes de Estados e municípios. 
As equipes do Rio, no entanto, de-
vem seguir em alerta.

“Diria que a situação hoje é 
controlada. A maior parte das áre-
as atingidas hoje estão limpas. E 
quantidade de óleo que tem apa-
recido, é cada vez menor”, afirmou 
o Campos.

Com a decisão, devem retornar 
ao Rio os dois maiores navios da 
Marinha: o Bahia e o Atlântico. Manchas atingiram ao menos 126 municípios de todos os nove Estados do Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro

Crise do óleo: Marinha diz que situação foi 
estabilizada e deve desmobilizar equipes
Monitoramento feito pelo Ibama, porém, aponta que o número de localidades atingidas continua subindo. Balanço da 
última semana contabilizou 806 locais, espalhados pelos nove Estados do Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro

Meio ambiente

Hélia Scheppa / SEI
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Das 52 pessoas com permissão 
legal para consumir medicamentos 
à base de canabis (maconha) no Bra-
sil, quatro estão em Natal, onde há 
uma fila crescente de interessados. 
Elas sofrem de enfermidade ou têm 
parentes com doenças como mal de 
Parkinson, epilepsia, depressão e 
câncer, situações para as quais existe 
indicação médica de uso. 

Para debater o tema “Cannabis 
medicinal e as perspectivas para 
a Saúde Pública”, uma audiência 
aconteceu na última sexta-feira na 
Assembleia Legislativa do RN, pro-
positura da deputada Isolda Dantas 
(PT), justamente para debater o uso 
de cannabinoides para fins medici-
nais no Estado.

Segundo Felipe Farias, presi-
dente da Associação Reconstruindo 
Canabis no RN, uma ONG criada 
no Brasil em 2010, mas que existe 
em Natal desde meados de 2017, 
todo o usuário da canabis para fins 
medicinais no Brasil precisa de um 
“habeas corpus” para produzir a 
planta cuja flor será transformada 
em óleo, com composições diferentes 
para cada paciente. 

Um ano após a aprovação do pri-
meiro medicamento à base de can-
nabis no Brasil, o remédio, indicado 
para pessoas com esclerose múltipla 
custa em média R$ 2.500, com três 
frascos que cobrem o tratamento por 
pouco mais de um mês.

“Um dinheiro que a grande 

maioria das pessoas não têm, razão 
pela qual lutamos para que cada 
diz mais pessoas possam produzir a 
partir das sementes disponíveis, que 
são importadas, sem serem conside-
radas traficantes aos olhos da lei”, 
diz Felipe Farias.

Estudos não reconhecidos pe-
la Associação Médica Brasileira 
indicam que o uso de substâncias 
derivadas da cannabis são eficazes 
no tratamento de crises convulsi-
vas, depressão, ansiedade, escle-
rose múltipla, dores neuropáticas, 
transtornos psiquiátricos, doenças 
neurodegenerativas e sindrômicas, 
estágio avançado de doenças infla-
matórias e autoimunes, além de 
alguns tipos de câncer. Audiêcia pública foi proposta pela deputada estadual Isolda Dantas (PT)

Audiência pública na Assembleia do
RN discute uso medicinal da maconha
Um ano após a aprovação do primeiro medicamento à base de cannabis no Brasil, o remédio, indicado para pessoas com 
esclerose múltipla vendido em farmácia custa R$ 2.500, com três frascos que cobrem o tratamento por pouco mais de um mês

Saúde

Eduardo Maia / ALRN

Inf.:(82) 99673-7007 | e-mail: carlospinholeiloeiro@hotmail.com | www.leilaovip.com.br

CARLOS ADRIANO SOLANO DOS SANTOS PINHO, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEAL nº 15, com 
escritório à Rua Comerciário José Pontes Magalhães, 70, Bloco Espanha, sala 07, Jatiúca, Maceió/
AL, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, 
nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes JOSÉ RIBAMAR DE SÁ e sua 
esposa ROSILDA JANUARIO DE CARVALHO SÁ, brasileiros, casados sob o regime de comunhão 
universal de bens, ele aeronauta, portador do C.I. Nº 18.824.475-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 057.218.221-04, ela advogada, portadora C.I. RG nº 324.114 SSP-RN, inscrita no CPF/MF sob nº 
090.236.308-58, residentes e domiciliados na Av. Engenheiro Roberto Freire, 3112, ap. 2904, Ponta 
Negra, nesta Capital . levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 09 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, Av. Fernandes Lima, 651, 5º andar, Farol, Maceió/AL, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.101.454,40, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, UM APARTAMENTO RESIDENCIAL 
Nº 1701, no 17º pavimento da TORRE “B”-SUL, integrante do Empreendimento denominado “SOLAR 
ALTAVISTA”, situado na Rua Ismael Pereira da Silva, entre as Ruas Antônio Farache e Missionário Joel 
Carlson, nº 1515, no bairro de Capim Macio, zona Sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta 
Capital, composto de estar/jantar, varanda com churrasqueira, lavado, circulação, estar íntima, 03 suítes, 
sendo 01 suíte máster, copa/cozinha, despensa, área de serviço, quarto de empregada e wc, com 196m² 
de área privativa, 134,24m2 de área real de uso comum (incluindo as vagas de garagem), totalizando 
330,24m² de área real, edifi cado na fração ideal de 0,00640851282486 do terreno próprio, designado 
por área “A”, medindo 13.258,38m² de superfície, com 04 vagas de garagem localizadas no pavimento 
garagem 1, numeradas de nºs 157, 158, 161 e 162. Imóvel objeto da matrícula nº 39.715 do Registro de 
Imóveis 3ª Zona de Natal/RN. Obs: Ocupado . Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 16 de dezembro 
de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 826.757,05. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra 
será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula 
o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 
1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE E PRESENCIAL

Natal/RN, 27 de novembro de 2019.
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira da SESED

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO Nº 00510050.000664/2019-88

A SESED, através de sua Pregoeira, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade acima, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO NO MÍNIMO 
MONOTURBINA, conforme faculta o inciso I, do Art. 15, do Decreto Estadual nº 20.103/2007, 
de acordo com as disposições constantes do Termo de Referência (Anexo I) e da Minuta do 
Contrato (Anexo II), partes integrantes do Edital. Este se encontra à disposição dos 
interessados, na internet, no site: www.licitacoes-e.com.br sob o nº 788761 e no site: 
www.compras.rn.gov.br. DATA DA SESSÃO: 12/12/2019, HORÁRIO (Brasília/DF): às 10:00 
horas, LOCAL: www.licitacoes-e.com.br. Qualquer informação será prestada pela 
CPL/SESED, com endereço na Rua Carlos Chagas, 3466-A, Candelária, Natal/RN, Fone (84) 
3232-7118, no horário das 08h às 17h ou pelo email: cplsesed@gmail.com.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA CNPJ: 08.249.708/0001-35, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença de Alteração, para Refino e Moagem de Sal Marinho, localizada Salina Santa Clara, Localidade 
Tabuleiro Alto, s/nº, Zona Rural, Cep: 59.649-899 – Mossoró/RN.

Frediano Jales Rosado
Empresário 

Devedores com mais de R$ 15 
milhões inscritos na dívida ativa da 
União podem pedir o parcelamento 
instituído pela Medida Provisória 
899, também conhecida como Me-
dida Provisória do Contribuinte 
Legal. O Ministério da Economia 
publicou no Diário Oficial da União 
portaria que regulamenta o proces-
so de renegociação e informou que 
o governo deve arrecadar R$ 460 
milhões em 2019 e R$ 6,4 bilhões 
em 2020 com o parcelamento. 

Responsáveis por apenas 2% do 
total, os devedores de maior porte 
poderão fazer o pedido em uma 
unidade da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) de seu 
domicílio fiscal. O requerimento 
deverá ser protocolado acompa-
nhado de um plano de pagamento 
e de recuperação fiscal. 

Os devedores de menos de R$ 
15 milhões, que concentram os 98% 
restantes, precisarão esperar o iní-
cio da semana que vem para serem 
notificados por edital. Eles precisa-
rão fazer o pedido pela Plataforma 
Regularize. A ferramenta está 
disponível na página da PGFN na 
internet, mas o serviço só será libe-
rado após a publicação do edital. 

A portaria publicada instituiu 
as duas modalidades de renego-
ciação. O parcelamento indivi-
dual é destinado a contribuintes 

com dívida ativa total superior a 
R$ 15 milhões; devedores falidos, 
em processo de liquidação ou re-
cuperação, com dívida ativa de 
qualquer tamanho; entes públicos 
com dívidas de qualquer tamanho 
e dívidas de mais de R$ 1 milhão 
suspensas pela Justiça e devida-
mente garantidas. 

Destinado principalmente a pe-
quenos devedores, o parcelamento 
por adesão abrangerá débitos ins-
critos na dívida ativa há mais de 15 
anos sem garantia, dívidas antigas 
suspensas pela Justiça há mais 
de dez anos, empresas declaradas 
extintas ou inaptas, pessoas físicas 

falecidas e devedores com capaci-
dade de pagamento insuficiente 
pelos critérios da PGFN. 

BENEFÍCIOS
Pelas regras do parcelamento, 

somente dívidas consideradas ir-
recuperáveis ou de difícil recupe-
ração receberão desconto de 50% 
sobre o valor total, podendo chegar 
a 70% em caso de pessoa física, em-
presário individual, microempresa 
ou empresa de pequeno porte em 
recuperação judicial. Os demais 
débitos inscritos na dívida ativa 
poderão ser renegociados, mas sem 
desconto.

Parcelamento individual é destinado a contribuintes com dívida superior a R$ 15 mi

Renegociação da dívida ativa renderá 
R$ 6,4 bilhões ao governo em 2020

Economia

Agência Brasil 
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Conheça truques certeiros para fazer seu 
amigo de quatro patas ser mais obediente

Fotos: Divulgação

seu cão em
Adestre
casa

O adestramento de cães é uma preocupação constante. Ensi-
nar alguns truques ao pet pode ajudar a facilitar algumas 
tarefas do dia a dia, além de ser uma forma de educá-lo. 
Mas se você não pretende contratar um profissional e quer 
ensinar seu cãozinho a obedecer comandos mesmo assim, é 
possível adestrar em casa mesmo.

COMECE CEDO
Treinar um cachorro jovem

exige menos repetições. 
Adestrar pets mais velhos é possível, 

mas demora mais, já que será
preciso corrigir hábitos

já adquiridos. Se o mascote vai
 ficar muito em casa, escolher

um com temperamento
tranquilo ajuda.

1
EM CASOS GRAVES…

Cães que passam muito
tempo sozinhos, por não se 

relacionarem com outras pessoas, 
podem ficar agressivos. Procure
por adestradores profissionais 

quando o treinamento não estiver 
funcionando – ou se você não

se sentir preparado
para isso.

2

DÊ RECOMPENSAS
Não grite quando ele fizer 

algo errado. Mas se fizer algo certo, 
recompense-o com um biscoito

ou um pouco de ração. Crie uma
rotina de alimentação em vez de 
deixar comida no pote o dia todo.

Se ele tiver comida sempre
ao alcance, não vai valorizar

o “prêmio”.

3
DURAÇÃO DAS SESSÕES

Não adianta separar mais
do que 15 minutos para uma sessão

de treinamento, pois o foco 
do cachorro é curto. Para evitar 

dispersão, ensine-o em lugares com 
poucas distrações. Torne isso
um hábito diário para que a
comunicação entre você e o

 seu animal fique 
cada vez melhor.

4
MODERE OS TRUQUES

Além do adestramento que
melhora o comportamento dos cães 
(não atacar pessoas, fazer xixi no 
lugar certo, etc.), há os comandos

como sentar, rolar e fingir de morto. 
Use-os com cautela. Alguns

movimentos, como ficar de pé,
não são naturais. Repeti-los

várias vezes pode
causar lesões.

5

PARA IR ALÉM

BINO (ANDROID)

Aplicativo que organiza o ades-

tramento do seu cachorro.

TUDO SOBRE CACHORROS

Canal do YouTube com dicas pa-

ra donos desesperados (ou não).

ADESTRAMENTO INTELIGENTE

Livro de Alexandre Rossi, zootec-

nista pela USP e ex-apresenta    
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Viva prepara programação especial em 
comemoração ao décimo aniversário

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Em 18 de maio de 2010 

entrava no ar o Viva, à época 
conhecido como o canal de 
reprises da Globo. Que logo 
tornou-se um dos líderes de 
audiência na televisão paga, 
reapresentando novelas e 
programas de sucesso, posto 
que ocupa até hoje.

Devido à sua importância 
no Grupo Globo, o Viva, como 
se constata, também passou a 
investir em conteúdo inédito, 

transformando, veja só, a 
televisão aberta em segunda 
janela.

Dito isto, surge a 
informação, confirmada por 
setores importantes desse 
canal pago, que já está sendo 
preparada uma programação 
especial para celebrar os seus 
10 anos em maio de 2020.

Programas, novelas, 
séries... Envolvimento de 
atores e apresentadores 

renomados. Enfim, haverá 
toda uma grade especialmente 
criada para a ocasião. A 
coluna, inclusive, já pode 
antecipar uma dessas 
novidades.

O Viva exibirá no ano 
que vem uma edição especial 
“Ao Vivo” da “Escolinha 
do Professor Raimundo”, 
comandada por Bruno Mazzeo 
e todos os seus alunos. 
Promete.

n A troca de cenários do 
“Balanço Geral” e “Cidade 
Alerta”, a Record deixou para 
o ano que vem.

nMárcia Dantas é um nome 
em ascensão no jornalismo do 
SBT...

n...Faz por merecer as apostas 
que estão sendo feitas em cima 
dela.

nSilvio Santos distribuiu 
ordens para que ninguém, no 
SBT fizesse sensacionalismo 
em cima da morte do Gugu...

n... ue isso fosse evitado 
em todos os programas e no 
jornalismo.

nA propósito, em outro 
afastamento, SS ainda não tem 
novas gravações marcadas.

nA partir desta segunda-
feira, o “Jornal da Band” 
exibe a série de reportagens 
especiais “Caminhos do São 
Francisco”...

n...Os repórteres Olívia 
Freitas e Filipe Peixoto 
embarcam em uma viagem 
pelos 2.830 quilômetros do Rio 
São Francisco.

n Após Anaid na 
macrossérie “Jezabel”, 
Brendha Haddad começou 
a filmar “Farrel”, filme de 
Anthony Almeida, sob direção 
de Felipe Cunha e Gabriel 
Steglich...

n...Investigação, ação e 
suspense movimentam 
o roteiro, no qual a atriz 
interpreta Karen Gobi, uma 
analista de sistemas. 

Bate-Rebate

Maurício Fidalgo)

FLASHBACK
 Em cena de “Segunda Chamada”, no ar amanhã, Lúcia (De-

bora Bloch) relembra de uma conversa que teve com Paulo (Caio 
Blat), dias após a morte de Marcelo (Artur Volpi). Na lembrança, 
a professora, abatida e em busca de respostas, questiona o colega 
sobre a briga que ele teve com seu filho, no dia do acidente. O pro-
fessor se vê obrigado a revelar a verdade sobre o passado do jovem.

BLACK

02 DE DEZEMBRO

ÉDEN RECEPÇÕES

DAS 16 ÀS 22 HORAS

DESFALQUE
Felipe Vergile está deixando 

o jornalismo da Rede TV!. Partiu 
dele a iniciativa.Ainda não há 
ninguém designado para substitui-
lo na chefia de redação transmídia.

 SEM REPOSIÇÃO
O que se observa, apoiado até 

em informações que vem de lá, 
é que o jornalismo da Rede TV! 
trabalha com a sua capacidade 
bem diminuída.

Várias posições de trabalho 
foram extintas ao longo dos 
últimos meses.

 
CAPRICHO

Casablanca e Record nunca se 
empenharam tanto em um projeto 
de novela bíblica como acontece 
agora, com “Gênesis”, escrita 
por Emílio Boechat e dirigida 
por Edgard Miranda.Dos efeitos 
especiais e visuais a trabalhos 
externos, tudo está sendo muito 
bem planejado. A produção já tem 
mais de 30 capítulos aprovados, e 
em sistema de gravação. Estreia 
prevista para abril.         

 ESCALADA  
Festa nos bastidores de “Salve-

se Quem Puder”, próxima novela 
das sete da Globo, com estreia 
prevista para fim de janeiro.A 
veterana Marilu Bueno viverá 
uma personagem importante na 
história de Daniel Ortiz.

RECUPERADA
“Êta Mundo Bom!” foi o 

último trabalho da Marilu, que 
se afastou do vídeo por causa de 
um problema de saúde. Chegou 
inclusive a ser internada em 
estado grave.Agora, recuperada, 
voltará ao trabalho.

JUNTO E MISTURADO
As inserções da Igreja 

Universal, ao longo da 
programação da Record, têm se 
tornado cada dia mais frequentes. 
Espaço que não se limita mais 
tão somente ao horário das 
madrugadas.
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Garantindo maior rapidez e efi-
cácia no diagnóstico, o Laboratório 
Central Doutor Almino Fernandes 
(Lacen-RN) voltou a realizar exa-
mes de raiva animal. Por cerca de 
cinco anos, as amostras estavam 
sendo enviadas para o Lacen da 
Bahia, em função de problemas no 
andamento da reforma do labora-
tório de raiva animal no Lacen-RN.

Dessa forma, os resultados dos 
exames que antes levavam de 15 
a 20 dias para serem concluídos 
podem agora ser obtidos em até 
72 horas. “O retorno das análises 
no RN é de grande importância 
para a vigilância, já que possibilita 
uma maior celeridade das respos-
tas. Assim, é possível evitar o uso 
desnecessário dos imunobiológi-

cos utilizados, em caso de contato 
com animais suspeitos de raiva. 
Por exemplo, quando alguém leva 
uma mordida de um cachorro de 
rua, precisando, assim, receber o 
esquema vacinal e sorologia contra 
raiva de forma preventiva, pode 
suspender o tratamento ao se con-
firmar um diagnóstico negativo 
para a doença”, explica o coordena-
dor do laboratório de raiva animal 
do Lacen-RN, o veterinário Paulo 
Ferreira.

Segundo o coordenador, essa 
economia do soro antirrábico é es-
pecialmente importante no atual 
cenário, no qual o país enfrenta 
problemas no abastecimento do 
insumo devido à falta de adequa-
ções necessárias, por parte de dois 

dos três laboratórios produtores 
do soro, para cumprir as normas 
exigidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa 
situação só deverá ser regularizada 
a partir de janeiro de 2020.

DADOS
De acordo com o mais recente 

boletim epidemiológico da raiva 
no RN, divulgado pela Subcoor-
denadoria de Vigilância Ambien-
tal (Suvam), até 1º de novembro 
de 2019, foram confirmados, por 
diagnóstico laboratorial, 77 ani-
mais com a doença: 67 morcegos, 
cinco raposas, dois bois, uma 
égua e dois cães.

Os casos foram registrados em 
26 municípios do RN.

Após 5 anos, RN volta a realizar 
exames para diagnóstico de raiva 

Análise

O grupo de dança contemporâ-
nea potiguar Entre Nós Coletivo de 
Criação apresentará seu novo tra-
balho, gratuitamente, na Escola Es-
tadual Antônio Pinto de Medeiros 
e no Parque das Dunas, nos dias 6 
de 8 de dezembro, respectivamente. 
O espetáculo “Querendo…” aborda 
questões acerca de relacionamen-
tos, incluindo o assédio às mulheres.

“Trazemos para a cena as pro-
vocações masculinas e reações da 
mulher de forma clara e inteligente, 
onde mostramos a força feminina 
para combater o assédio. Ao levar 
este espetáculo para o ambiente 
escolar, contribuímos para o de-
senvolvimento social e a formação 
cultural da comunidade, através 
da apresentação e do debate que se 
segue. Dessa forma, nosso objetivo 
é educar através de uma obra que 
aborda o assunto de forma clara e 
de fácil assimilação”, explica Diana 

Fontes, diretora do espetáculo.  
O tema é bastante relevante, 

levando em contas que os números 
da violência contra a mulher são 
alarmantes: 22 milhões (37,1%) de 
brasileiras passaram por algum ti-
po de assédio em 2018, segundo le-
vantamento do Datafolha feito em 
fevereiro deste ano, encomendado 
pela ONG Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP).

Em “Querendo…”, o premiado 
coreógrafo brasileiro Henrique Ro-
dovalho carimba seu estilo peculiar, 
sempre com humor e movimen-
tação cotidiana, falando – de uma 
maneira única e envolvente – sobre 
a tentativa de construir um rela-
cionamento amoroso, os encontros 
e desencontros e o assédio sobre a 
mulher. O coletivo é formado pelos 
bailarinos João Alexandre Lima, 
Thazio Menezes e Anádria Ras-
syne, e já apresentou o espetáculo 

em diversos festivais no Nordeste, 
como o Festival de Inverno de Ga-
ranhuns e o Festival de Inverno de 
Campina Grande. 

 A apresentação na escola ain-
da será seguida por um bate-papo 
sobre temas abordados na obra. A 
companhia tem patrocínio do Go-
verno do Estado, Lei Câmara Cas-
cudo e Rio Center. “Querendo…” foi 
aprovado no edital para circulação 
de espetáculo Lenício Queiroga da 
Funcarte.

Grupo de dança
aborda ASSÉDIO
em apresentação 
gratuita

Cerca de 37% das brasileiras passaram por algum tipo de assédio em 2018, 
segundo levantamento do Datafolha encomendado pela organização FBSP

Cultura 

QUERENDO...

Escola Estadual Antônio
Pinto de Medeiros 
Quarta, 6, às 14h

Parque das Dunas
Sexta, 8, às 16h30

ç

ç

Brunno Martins
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LICENÇA AMBIENTAL

ODETE PEREIRA ALVES, inscrita no CPF: 637.941.797-49, torna público, conforme a resolu-
ção CONAMA nº237/97, que requereu à SEMURB em 19/02/2019, através do Processo Admi-
nistrativo nº 036642/2019, a Licença Ambiental Simplificada para funcionamento de um prédio 
de uso misto, comercial e residencial multifamiliar com área construída de 1.104,45m² em um 
terreno de 477,83m², situado na Av. Erivan França 230A (frente do prédio) e R. João Rodrigues 
de Oliveira 1961 (rua de trás do prédio), Ponta Negra, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇAO
 
F RAMOS ALVES EIRELI  inscrito sobre CNPJ: 33.737.014/0001-41  torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Con-
cessão da Licença de Operação   de nº 2014-072362/TEC/LO-0096 com validade até 08/09/2020  
para um Comércio Varejista de Combustíveis Líquidos  com capacidade total de armazenamento de 
45.000L, localizado na RUA JOAQUIM GREGÓRIO, 662 PENEDO –CAICÓ - RN.

FRANCISCO RAMOS ALVES EIRELI
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇAO
 

F RAMOS ALVES EIRELI  inscrito sobre CNPJ: 33.737.014/0001-41   torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Con-
cessão da Licença de Operação   de nº 2018-125600/TEC/LO-0222 com validade até 27/03/2025 para 
um TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS com capacidade total de armazenamento de 16,12 
toneladas, localizado na RUA JOAQUIM GREGÓRIO, 662 PENEDO –CAICÓ - RN

FRANCISCO RAMOS ALVES EIRELI
Sócio Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR, CPF 032.640.014-11, torna público que recebeu do Instituto Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS, com prazo de validade até 18/11/2025, em favor do empreendimento de extração mineral de sai-
bro, numa área de 10ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848159/19, localizada na localidade 
de Juremal, município de Pedra Grande-RN.

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR 
Requerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇAO
 
TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA  inscrito sobre CNPJ: 35.283.670/0001-
47   torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Renovação Licença de Operação   de nº 2019-146423/
TEC/RLO-0877 com validade até 16/03/2020 para um TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
com capacidade total de armazenamento de 15,76 toneladas, localizado na AVENIDA DÃO SILVEIRA 
3712 – CANDELÁRIA NATAL RN

ANTONIO CARDOSO SALES
Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

WF CERVEJARIA LTDA, CNPJ nº 30.471.988/0001-38, torna público que está requeren-
do a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA - LRO para a FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES localizada FAZENDA 
MACEDONIA – ZONA RURAL- S/N / BREJINHO - RN.

 WILLIAN GUTH - PROPRIETARIO

JARDINS AMSTERDÃ

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

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do 
Norte, na forma do Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empregados(as) 
da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), para participação de Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada na  Delegacia do Sindicato situada na rua Francisco Ferreira Souto, 
nº 217 – Centro – Areia Branca/RN, no dia 06/12/2019, às 16h30min, em primeira convocação. Na 
Lancha de troca de turno do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, no dia 06/12/2019 às 08h30min, 
em primeira convocação. Na sede do Sindicato, localizada na Esplanada Silva Jardim, nº 76 - Ribeira 
- Natal/RN, no dia 11/12/2019, às 16h30min, em primeira convocação. Nos horários e locais acima 
citados, não havendo quorum mínimo previsto no estatuto na primeira chamada, fica estabelecido, 
30 minutos após a primeira convocação, em segunda e última convocação com qualquer número de 
associados presentes, com a seguinte ordem do dia: 
a) Discutir e deliberar sobre a mudança na proposta de equacionamento do Plano de Saúde;
b) Discutir e deliberar sobre a mudança no normativo do banco de horas;
c) Discutir e deliberar sobre as determinações abusivas do Gerente do Porto de Natal;
d) Discutir e deliberar sobre a precarização do trabalho da guarda portuária;
e) Discutir e deliberar sobre a terceirização ilegal da guarda portuária;
f) Discutir e deliberar sobre indicativo de greve. 

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros -  Diretor Presidente 

O Golazo! é um novo jogo 
de futebol com gráficos 2.5D, 
que serve como uma alter-
nativa mais “simples” aos já 
conhecidos FIFA 20 e PES 
2020, que são os principais 
nomes do gênero. Desenvolvi-
do pela Klabater, o game dei-
xa a simulação de lado e foca 
inteiramente na diversão com 
um ritmo de gameplay acele-
rado que remete aos clássicos 
do arcade e ao famigerado In-
ternational Superstar Soccer 
do Super Nintendo. O Golazo! 
já está disponível para Nin-
tendo Switch desde setembro, 
mas seu lançamento para 
PS4 e Xbox One só ocorreu na 
última semana.

Com suporte a multi-
player local para até quatro 
jogadores, é possível partici-
par de partidas descontraí-
das em três modos de jogo: 
Jogo Rápido, Copa do Mundo 
e Ranqueamento Internacio-
nal. São 52 seleções únicas 
para escolher, incluindo o 
Brasil, e “jogadores lendá-
rios” são usados como refe-
rência para compor os times. 
Em contrapartida aos demais 
jogos de futebol, Golazo! 
não conta com regras, como 
faltas e impedimentos, e os 
personagens ainda recebem 
melhorias com o decorrer da 
partida, tais como correr mais 
rápido e desferir chutes com 
muito mais força.

Conforme os jogadores 
completam partidas, eles re-
cebem moedas que podem ser 
usadas para comprar acessó-
rios e uniformes diferentes 
— tem até mesmo a máscara 
de Jason Voorhees, da série 
de filmes Sexta-Feira 13. O 
humor também promete ser 
uma constante em Golazo!, 
então os desenvolvedores de-
cidiram entregar todos os 28 
técnicos desenhados à mão 
para fazer sátiras de figuras 
icônicas do futebol mundial.

Jogo de futebol 
com gráficos 2.5D 
chega ao PS4 e 
Xbox One

Golazo!

Personagens são cartunescos

Reprodução








 
      
                    





                  
    
                    
                    


 








          
             

                     
  
                    
               
 
                  


                    


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro 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 por item, Processo Licitatório 
Nº. 092/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/12/2019 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 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 29/11/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro 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 por item, Processo Licitatório 
Nº. 091/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, com REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 13/12/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitaco-
es ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 
17h00min. Macaíba/RN, 29/11/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro 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 por item, Processo Licitatório 
Nº. 093/2019, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA VIABILIZAR A OFERTA DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍ-
LIO MORTALIDADE, OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – SEMTAS, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/12/2019 
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 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 29/11/2019. Pregoeiro/PMM.

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

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

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

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

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)
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Poderá se dar bem nos planos 
profissionais, mesmo que tenha que 
se sacrificar um pouco. Bom momento 
para se arriscar na mudança do visual. 
Os amigos podem apresentar alguém 
interessante.

Logo cedo, reserve um tempo para 
cuidar de assuntos pendentes 
em casa. Depois, poderá fazer 
planos animados para curtir o dia! 
Demonstrações de carinho deixam a 
vida a dois mais gostosa.

Você começa o final de semana com 
mais disposição para sair da rotina, 
fazer uma viagem ou embarcar em um 
programa animado de última hora. Há 
sinal de novidades na vida amorosa! 

Graças ao seu charme, será fácil 
fazer amigos e se entender melhor 
com as pessoas mais próximas. 
Ótimo momento também ao lado 
da família. A dois, você pode se 
comprometer com algo mais sério.

É um bom momento para jogar fora o 
que não usa mais e abrir espaço para 
coisas novas em casa. Depois, seu lado 
aventureiro animará o final de semana! 
Saia da rotina para animar o romance.

O astral é favorável para guardar uma 
grana na poupança e organizar melhor 
os seus gastos. Aproveite para colocar 
o papo em dia com os amigos. A vida 
amorosa se torna mais leve. 

Você vai se divertir mais hoje se estiver 
na companhia de pessoas queridas. Pode 
despertar seu lado místico e se interessar 
no assunto. Muito amor carinho na 
relação com a sua alma-gêmea. 

Seus pontos fortes continuam em destaque 
e vai sobrar determinação para correr atrás 
dos seus objetivos. Administre bem a sua 
grana. A possessividade pode marcar os 
momentos ao lado do par.

Neste sábado, cuide das tarefas de 
rotina e deixe tudo em ordem antes de 
curtir os momentos de lazer. O desejo 
de viver algo mais sério também fica 
evidente na paquera.

Neste final de semana, o desejo de ficar 
no seu canto pode crescer. Aproveite para 
relaxar, ficar no seu canto e recarregar as 
baterias. Seu jeito autêntico e animado 
fortalece os laços com o par.

Bom momento para curtir seus 
passatempos preferidos e relaxar. 
Um passeio conta com excelentes 
energias. Tudo indica que vai fazer 
sucesso na conquista. Dê uma 
chance a um novo amor.

Os amigos estarão ao seu lado para o que 
der e vier -- retribua na mesma moeda! 
Mais tarde, diminua o ritmo. Há sinal de 
companheirismo e altas doses de carinho 
ao lado da sua alma gêmea.

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

Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica 
receosa quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lurdes a aceitar a morte de Domênico. Tiago 
conhece Natália, Miranda e Carol. Vitória conta a Natália e Miranda que está grávida de Davi. Belizário 
vê Magno com Betina e reconhece o rapaz. Ryan, Magno, Érica e Camila planejam presentear 
Lurdes. Davi garante a Vitória que deseja cuidar do bebê. Lurdes visita o túmulo de Domênico, e 
Thelma apoia a amiga. Lurdes se emociona com a atitude de seus filhos. 

AMOR DE MÃE

Começa a transfusão de sangue de Alfredo para Júlio, que agradece ao filho. João e Shirley 
acreditam que Inês perdoará os dois. Alfredo comemora o sucesso da transfusão de sangue, 
e Lola e seus filhos se emocionam. Emília sofre com o comportamento de Adelaide. Júlio não 
resiste e falece diante de Lola e seus filhos. O corpo de Júlio é velado pela família e amigos. 
Marcelo avisa a Mabel da morte de Júlio. Almeida desabafa com Clotilde. Zeca conta a Olga, 
Candoca e Dona Maria sobre o falecimento de Júlio. Emília e Afonso confortam Lola. 

ÉRAMOS SEIS

zarcos fica intrigado com a revelação de Vera. Ramon e Francisca ganham o concurso 
de dança. Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é essencial para a recuperação de 
Alberto. Francisca e Ramon decidem levar Alice, Gabriela e Peter para a viagem que 
ganharam como vencedores da dança de salão. Toshi e Léo dormem juntos. Alberto diz 
a Paloma que ela o faz ser uma pessoa melhor. Alberto recupera a memória. 

Yasmin fala para o pai que quer morar com ele. Hugo fica chateado após a saída de Eric da 
escola. Gabriela desconfia que Raquel seja a Dark Lady. Vini coloca um ponto final em sua 
relação com Gabi e diz a ex namorada que não quer mais nada com ela. Marcelo fala para 
Luisa que sente ciúmes de OTTO. Roger pede que sua equipe na O11O passe a trabalhar no 
projeto que Filipa desenvolveu no Campo de Férias. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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atletismo
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baiano
Exerce
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oriental
de medi-
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teado de
Carlinhos

Brown

Letra que
simboliza

o real

Pedido do 
trabalha-
dor para o

patrão

Principal
cerimônia
católica

Ingrid Gui-
marães, a-
triz de "Cha-
pa Quente"  

Bosque
espesso;
floresta

Seio 
(Anat.)

Gatuno;
larápio
(gíria)
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do sítio de

Lobato
(Lit.) 

Girar em
volta de
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(?) bem:
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boa im-
pressão 
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3/acá — out. 5/missa — selva. 6/esmola. 7/saveiro. 9/rastafári.

O hexacampeão Lewis Ha-
milton passeou neste domingo, 
1º, ao vencer de ponta a ponta o 
GP Abu Dabi, a última corrida 
do ano, para fechar a tempora-
da de 2019 da Fórmula 1 com 
mais uma vitória e ficar perto de 
igualar o recorde de triunfos do 
alemão Michael Schumacher.

O inglês da Mercedes osten-
ta 84 vitórias em sua carreira 
e está agora a sete de igualar 
Schumacher, o maior vencedor 
da categoria. Hamilton encer-
rou o ano pontuando em todas 
as corridas e ainda alcançou no 
circuito de Yas Marina o Grand 
Chelem, expressão usada quan-
do um piloto vence de ponta a 

ponta largando da pole e marca 
a melhor volta.

“Eu estou orgulhoso e muito 
grato a esta equipe, muito obri-
gado a todos aqui e em casa. 
Esse carro é uma obra de arte”, 
disse o hexacampeão, mantendo 
seu discurso de gratidão à Mer-
cedes.

O holandês Max Verstappen, 
da Red Bull, terminou em se-
gundo e ficou com terceiro lugar 
geral no campeonato. O pódio foi 
completo pelo monegasco Char-
les Leclerc, mas o piloto da Fer-
rari ainda pode ser punido por 
uma possível irregularidade na 
quantidade de combustível em 
seu carro.

Hamilton sobra em Abu Dhabi
Inglês da Mercedes ostenta 84 vitórias na carreira

Formula 1

Corrida foi a última da temporada 2019 da Fórmula 1: inglês venceu de ponta a ponta

Hamad I Mohamed / Reuters

São Paulo e Inter farão “final”; 
Galo se garante na elite em 2020

Brasileirão

São Paulo perdeu por 3 a 0 para o Grêmio

São Paulo / Divulgação
Com três gols sofridos em sete 

minutos, o São Paulo perdeu por 
3 a 0 para o Grêmio, fora de casa, 
e terá de decidir nas duas últimas 
rodadas do Campeonato Brasilei-
ro se conseguirá a vaga na fase de 
grupos da Libertadores - matema-
ticamente a equipe já está garan-
tida, mas ainda não sabe que fase 
entrará. Já o Grêmio confirmou 
sua vaga direta com o resultado.

Com a derrota, o São Paulo 
permaneceu com 57 pontos, três 
a mais que o Internacional, ad-
versário da próxima quarta-feira, 
no Morumbi. O duelo é um con-
fronto direto pela vaga na fase de 
grupos da Libertadores. Se o time 
paulista vencer, confirma sua 
classificação com uma rodada de 
antecedência.

Já o Atlético-MG derrotou o 
Corinthians por 2 a 1, neste do-
mingo, no Independência, pela 36ª 
rodada do Campeonato Brasilei-
ro e confirmou sua permanência 
da Série A, eliminando qualquer 
risco de rebaixamento. Com a vi-
tória, o time mineiro chega aos 45 
pontos, e não pode mais ser supe-

rado pelo Cruzeiro, que joga nesta 
segunda-feira, 2, contra o Vasco, 
em São Januário.

O Corinthians fica estagnado 
nos 53 pontos, na oitava colocação, 
e precisa de mais três pontos para 
não depender de outros resultados 
e se garantir na Copa Libertadores 
do próximo ano. A diferença, para 
Fortaleza e Goiás, nono e décimo, 
respectivamente, é de quatro pon-
tos, mas esses dois times têm mais 
vitórias que o Corinthians: 14 a 13.
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CEARÁ ATHLÉTICO-PR

1x1

Sab, 30/11 | Castelão | 19h

BOTAFOGO INTERNACIONAL

0x1

Sab, 30/11 | Nilton Santos | 19h

PALMEIRAS FLAMENGO

1x3
Dom, 01/12 | Allianz Parque | 16h

AVAÍ FLUMINENSE

1x1
Dom, 01/12 | Ressacada | 16h

GOIÁS FORTALEZA

1x2
Dom, 01/12 | Serra Dourada | 16h

ATLÉTICO-MG CORINTHIANS

2x1

Dom, 01/12 | Independência | 18h

CSA BAHIA

1x2
Dom, 01/12 | Rei Pelé | 18h

GRÊMIO

3x0
Dom, 01/12 | Arena do Grêmio | 19h

SANTOS CHAPECOENSE

2x0
Dom, 01/12 | Vila Belmiro | 19h

VASCO CRUZEIRO

 x

Seg, 02/12 | São Januário | 20h

SÃO PAULO

BRASILEIRÃO | 36ª RODADA

   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 87 36 27 48

2°  Santos 71 36 21 24

3º  Palmeiras 68 36 19 23

4º  Grêmio 62 36 18 24

5º  Athletico-PR 60 36 17 18

6º  São Paulo 57 36 15   7

7º  Internacional 54 36 15   5

8º  Corinthians 53 36 13   8

9º  Fortaleza 49 36 14   0

10º  Goiás 49 36 14  -15

11º  Bahia 48 36 12   2

12º  Atlético-MG 45 36 12    -5

13º  Vasco da Gama 44 35 11    -7

14º Botafogo 42 36 13 -12

15º   Fluminense 42 36 11   -9

16º  Ceará 38 36  10  -4

17º  Cruzeiro 36 35  7 -14

18º  CSA 32 36  8 -30

19º  Chapecoense 28 36    6 -24

20º  Avaí 19 36  3 -39

CLASSIFICAÇÃO

Mano Menezes não é mais 
técnico do Palmeiras. O treinador 
não resistiu à derrota para o Fla-
mengo na tarde deste domingo, 
por 3 a 1, no Allianz Parque, pelo 
Campeonato Brasileiro.

O treinador foi o segundo de-
mitido após uma derrota para o 
time carioca. No primeiro turno, 
uma derrota por 3 a 0, no Mara-
canã, levou à demissão do técnico 
Luiz Felipe Scolari.

A derrota em casa projetava 
um clima de tensão e instabili-
dade para as rodadas finais do 
Palmeiras no Brasileirão. Desde 
2015, a equipe não somava três 
derrotas seguidas, o que deixa o 
time estacionado nos 68 pontos. 
São cinco jogos sem vencer.

A passagem de Mano pelo 
Palmeiras durou pouco menos de 
quatro meses. Em 20 partidas sob 
o comando de Mano, o Palmeiras 
venceu 11 vezes, com cinco empa-
tes e quatro derrotas. Apesar do 
bom começo após emendar cinco 
triunfos seguidos, Mano não con-
seguiu manter o Palmeiras pró-
ximo ao Flamengo na briga pelo 
título brasileiro.

A situação de Mano era delica-
da antes mesmo de o jogo começar. 
A adoção da torcida única não im-
pediu o clima quente nas arqui-
bancadas assim que o Flamengo 
abriu o placar no início do jogo. Po-
liciais militares foram acionados 
para conter a reclamações dos pal-
meirenses atrás do banco de reser-
vas do Palmeiras. No setor oeste, 
palmeirenses se viraram para os 
camarotes para protestar contra 

a diretoria. As vaias no final do 
primeiro tempo mostraram o ta-
manho da insatisfação. O árbitro 
Ricardo Marques Ribeiro recolheu 
assentos das cadeiras que foram 
lançados no gramado.

Mano Menezes deixa o clube 
depois de ter sido confirmado pelo 
diretor Alexandre Mattos como o 
nome para 2020. O contrato iria 
até o fim de 2021. A multa resci-
sória é de um salário, assim como 

era com seu antecessor, Luiz Feli-
pe Scolari.

O JOGO
Ao vencer o Palmeiras por 3 a 

1, no Allianz Parque, na tarde des-
te domingo, o Flamengo resumiu a 
diferença dos dois times ao longo 
de todo o Campeonato Brasileiro. 
O campeão marcou a saída de bola 
do rival, mostrou belo jogo coleti-
vo, tocou de primeira e contou com 
grandes atuações individuais, es-
pecialmente de Gabriel e Arrasca-
eta, os autores dos gols, para fazer 
mais uma partida perfeita. Mes-
mo acertando duas bolas na trave, 
o Palmeiras dependeu apenas de 
Dudu. A torcida do Palmeiras, 
única no estádio, vaiou, protestou 
e chegou a arremessar os assentos 
das cadeiras do Allianz Parque.

Campeão do Brasileiro por 
antecipação, o Flamengo continua 
sua campanha particular para 
quebrar recordes. Com invencibi-
lidade de 28 jogos, o time carioca 
tem o melhor ataque da história 
dos pontos corridos. O artilheiro 
Gabriel Barbosa chegou aos 24 
gols, outro recorde.

Situação do treinador do Palmeiras era delicada antes mesmo de o jogo começar

Mano Menezes é demitido após derrota 
do Palmeiras para o Flamengo por 3 a 0
Desde 2015, a equipe paulista não somava três derrotas seguidas, o que deixa o time estacionado 
nos 68 pontos. São cinco jogos sem vencer. Passagem de Mano durou pouco menos de 4 meses

Não resistiu

Palmeiras / Divulgação

CSA perde para o Bahia em casa 
e está praticamente rebaixado

Em Maceió

Jogo aconteceu no estádio Rei Pelé, em Maceió. Time alagoano pode cair nesta segunda

Felipe Nyland / Gazeta de Alagoas

O CSA praticamente deu adeus 
às chances de permanecer na elite 
do Campeonato Brasileiro neste 
domingo ao perder para o Bahia, 
por 2 a 1, no estádio Rei Pelé em 
Maceió, pela 36ª rodada. O rebai-
xamento, inclusive, pode ser decre-
tado nesta segunda-feira, 2.

Na 18ª colocação, com 32 pon-
tos, o CSA pode alcançar o 16º 
Ceará no número de pontos, mas a 
diferença no saldo de gols é enorme 

(-4 contra -30). Mas, se o Cruzeiro 
ganhar do Vasco, no Rio, no encer-
ramento da rodada, vai chegar aos 
39 pontos e o time alagoano cairá 
para a Série B.

A vitória com um jogador a me-
nos desde os 18 minutos do segun-
do tempo fez o Bahia encerrar um 
jejum de nove jogos e chegar aos 48 
pontos, em 11º lugar. A sequência 
negativa deixou o time ainda com 
chances de vaga na Libertadores.

Santos bate Chapecoense e fica a 
uma vitória de ser vice-campeão

Vila Belmiro

Lucas Veríssimo marcou um dos gols ontem

Ivan Storti / Santos FC
O Santos se recuperou da der-

rota para o Fortaleza, na última 
quinta-feira, com um tranquilo 
triunfo por 2 a 0 sobre a Chapeco-
ense, na Vila Belmiro, na noite des-
te domingo, 1º. Assim, a equipe deu 
um passo muito importante para 
terminar o Campeonato Brasileiro 
na condição de vice-campeã.

O triunfo em casa (gols de Lu-
cas Veríssimo e Evandro) deixou 
os santistas com 71 pontos, três 
a mais do que o Palmeiras, que 
perdeu para o campeão Flamengo. 
A duas rodadas do fim da compe-
tição, o Santos só precisa de mais 
uma vitória para garantir a segun-
da colocação, já que tem dois triun-
fos a mais do que os palmeirenses.

A vitória sobre os catarinenses 
também fez o Santos igualar sua 
melhor campanha na era dos pon-
tos corridos com 20 clubes, iniciada 
em 2006. Em 2016, o time alvine-
gro terminou com 71 pontos.

O próximo jogo do Santos no 
Brasileirão, em que o time poderá 
garantir o vice-campeonato, será 

contra o Athletico-PR, na quarta-
-feira, em Curitiba. Já a Chapeco-
ense, também na quarta, enfrenta-
rá o CSA. Será a última partida do 
time catarinense na Arena Condá 
na Série A, já que está rebaixada.


