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Governo federal libera R$ 4 milhões 
a mais para cirurgias eletivas no RN

Saúde 08

Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar, em 2020, o valor que é repassado para a realização de cirurgias eletivas. Valor 
poderá cobrir custos com 53 tipos de procedimentos. Secretário disse que valor extra é insuficiente para acabar com fila de espera

Urbanização 06

Alexandre Motta se 
coloca à disposição 
do PT para Prefeitura
Médico afirma que está disponível 
e critica gestão de Álvaro Dias. 
“É uma extensão do projeto de 
Carlos Eduardo”, declara

Eleições 2020 em Natal 03

Prefeito de Natal 
sanciona lei que 
autoriza venda de
“áreas lindeiras”

Nova lei, de iniciativa da 
vereadora Nina Souza (PDT) 
e aprovada pela Câmara 
Municipal, permite aos 
proprietários de imóveis 
vizinhos a áreas públicas 
propor ao Município compra 
de terrenos com desconto

Técnico do Potiguar culpa
gramado por derrota
Luciano Quadros chamou 
atenção da administração do 
estádio. Para ele, condições 
interferiram na derrota na estreia

Nogueirão 16

América terá só uma 
mudança na 2ª rodada
Única alteração será a saída
de Leandro Melo, por questões 
clínicas, e a entrada de 
Romarinho no lugar dele

Mexida 15

Esposa não se adapta a Natal, e 
goleiro rescinde contrato com ABC
Para repor a lacuna deixada por Wagner Coradin, ABC anunciou nesta
terça-feira, 7, o goleiro Gustavo Silva, de 22 anos, que estava no Rio Preto-SP

Baixa 15

Candidatos ao 
Governo do RN 
ainda têm dívidas 
de campanha

Número de mortes 
violentas no RN cai 
26,13% em 2019, 
aponta Sesed

Pendências 08

Segurança 09

José Aldenir / Agora RN

Alex Régis / Prefeitura do Natal
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Programas de desenvolvimento 
econômico estaduais são 
ou deveriam ser, como a 

expressão bem resume, estratégias 
de Estado e, por isso mesmo, 
de longo prazo, atravessando 
administrações, imunes a soluções 
de continuidade ou predileções 
políticas. 

Não que os descalabros de 
uma administração devam ser 
empurrados para debaixo do 
tapete pela gestão seguinte ou, ao 
contrário disso, sejam expostas 
em dossiês e “Power Points” à 
execração pública na primeira 
oportunidade. 

Os problemas do Rio Grande 
do Norte já são suficientemente 
graves e conhecidos, não precisam 
ser dourados ou realçados. A 
infraestrutura potiguar precária é 
uma delas. 

Enquanto o porto de Natal 
agoniza pela falta de equipamentos 
e estrutura básica para dar conta 

das exportações, o mesmo ocorrendo 
com o terminal salineiro em Areia 
Branca, nos damos ao luxo de 
deixar um terminal pesqueiro 
pronto há anos apodrecer pela 
inércia.

Tudo o que recebemos nos 
últimos anos – e nesse caso por 
pura vontade política – foi um 
aeroporto internacional e um 
estádio de futebol que hoje recebe 
quase tudo, menos grandes eventos 
do nobre esporte bretão. 

Desde a saudosa governadora 
Wilma de Faria ou de Garibaldi 
Alves Filho, antecessor dela, as 
obras realmente importantes 

podem ser contadas nos dedos. 
E as que realmente importaram 
para a infraestrutura, nem isso, 
com exceção de adutoras e poucas 
rodovias estaduais.  

Não fomos capazes de manter 
o boom imobiliário da década 
passada, nem a explosão da 
carcinicultura. O turismo 
sobrevive com sacrifício na 
baixa temporada e outros tantos 
ramos da economia e dos serviços 
(muitos) lutam com dificuldade 
para sobreviver.

Durante esse tempo todo, não 
pode se dizer que as disputas 
políticas tenham ajudado o esforço 
de guerra. É nesse ponto que as 
chamadas elites potiguares devem 
mudar. Não resta mais espaço 
para projetos de grupos políticos 
divorciados de um verdadeiro 
espírito público. 

Esse tempo já expirou diante 
da rapidez impiedosa dos novos 
tempos.

Mais política, por favor
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NOTAS & INFORMES

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) estima que o setor registre, este ano, 
um aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A proje-
ção é de que 3,05 milhões de unidades, entre automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados. No 
ano passado, o volume foi de 2,79 milhões.

Quanto às exportações, a perspectiva é de recuo. Para 
2020, a remessa deve se aproximar de 381 mil veículos, ante 
os 428 mil registrados no ano passado. “Ainda é lento, mas a 
gente tá vendo alguns sinais, e isso pode ajudar a retomar o 
consumo”, disse o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

“Estamos muito conservadores com a exportação. A gen-
te não está vendo, pelo menos a curto prazo, a retomada”, 
acrescentou, argumentando que o país “é muito dependente 
da Argentina” em relação à comercialização no exterior e 
que não vê nada que possa tornar o cenário mais favorável 
nesse sentido.

Segundo Moraes, o Brasil tem chances de se estabelecer 
como sexto maior mercado automotivo, este ano. Ao avan-
çar no ranking, em que ocupa o oitavo lugar, ultrapassaria 
a França e o Reino Unido.

Em relação à produção para este ano, o volume deve 
chegar a 3,16 milhões. Em 2019, as montadoras fabricaram 
2,94 milhões de unidades. A alta é de 7,3%, nesse caso.

Anfavea prevê aumento 
na venda de veículos

Mercado

Nas exportações, perspectiva é de recuo. 
Remessa deve ser de cerca de 381 mil veículos

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Projeção é de que 3,05 milhões de unidades sejam licenciados em 2020
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ECONOMIA
Segundo o governo, a nova 

política de redução do valor 
de diárias já resultou em uma 
diminuição de 40% no custo total 
com esses benefícios no Estado. 
Em 2018, o governo custeou mais 
de R$ 14,2 milhões com diárias. 
Em 2019, foram R$ 8,4 milhões.

HAVAN I
O Grupo Havan negou ontem 

que tenha adquirido a área do 
Hiper Bompreço Ponta Negra, 
que vai encerrar as atividades 
no dia 2 de fevereiro. A Havan 
declarou que tem interesse de 
expandir as atividades para o Rio 
Grande do Norte, mas que isso 
ainda não tem prazo para ocorrer.

HAVAN II
A informação de que a 

Havan havia comprado o prédio 
e o terreno do Hiper Ponta 
Negra tinha ganhado corpo nas 
redes sociais nos últimos dias. 
Oficialmente, o Grupo BIG, 
proprietário da loja, não diz que 
destinação vai dar ao espaço após 
o encerramento da loja.

OUTRO FOCO
A secretária municipal de 

A governadora Fátima Bezerra assinou um decreto nesta 
terça-feira, 7, que estende para todos os gestores do Governo do 
Estado (como secretários e diretores de órgãos) a redução de 

20% sobre o valor de diárias pago para deslocamentos para fora do 
País. A diminuição, que começa a valer para todos em 45 dias, já vale 
desde o ano passado para diárias pagas à governadora e ao vice, An-
tenor Roberto. Com isso, as diárias, que variavam de US$ 400 para 
US$ 500, caíram para US$ 300 a US$ 400. Além disso, será criada 
uma Central de Pagamento de Diárias, subordinada à Secretaria de 
Administração, que vai centralizar as liberações de diárias e passa-
gens. No ano passado, além de diminuir o valor das diárias interna-
cionais, Fátima também reduziu em 50% o custo com diárias para 
deslocamentos dentro do Brasil dela e do vice-governador. Elas agora 
equivalem a até 3% sobre o valor do salário de Fátima e Antenor.

Diárias mais baratas

Esporte e Lazer, Danielle Mafra, tem 
sido estimulada a ser candidata a 
vereadora nas próximas eleições em 
Natal. Ela agradece as menções ao 
seu nome, mas diz que não pensa na 
possibilidade agora.

ICMS PARA COMBUSTÍVEIS
Reportagem do jornal O Estado 

de S. Paulo publicada ontem mostrou 
que a redução na cobrança do ICMS 
sobre os combustíveis, ideia defendida 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
para reduzir o valor nas bombas, 
é descartada por secretários de 

Fazenda dos estados. O secretário de 
Tributação do RN, Carlos Eduardo 
Xavier, foi provocado pela Coluna, 
mas preferiu não emitir opinião.

CHAPA DE DEPUTADOS
O deputado estadual Hermano 

Morais, pré-candidato a prefeito 
de Natal pelo PSB, pode ter uma 
companheira da Assembleia 
Legislativa na chapa. Nos bastidores, 
já comenta-se a possibilidade de 
a vice de Hermano ser a também 
deputada Eudiane Macedo 
(Republicanos).

Número de pequenos 
negócios sobe 11,9%

Receita

Mais de 19 mil potiguares abriram a própria em-
presa no ano passado. De acordo com dados da Receita 
Federal, 19.069 pequenos negócios foram criados no 
Rio Grande do Norte e foram registrados no Simples 
Nacional, o regime simplificado de arrecadação de 
tributos, ao longo de 2019. A maioria na categoria de 
Microempreendedor Individual (MEI).

Até o início do ano passado, o Estado tinha 159.267 
pequenas empresas optantes pelo Simples e chegou ao 
final do dezembro com um total de 178.336 optantes. 
Isso representa um aumento de 11,9% em comparação 
com o mesmo total do ano anterior. São considerados 
pequenos negócios as empresas que faturam até R$ 4,8 
milhões por ano e estão enquadradas nas categorias de 
MEI, microempresa (ME) e empresa de pequeno porte.



A Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro protocolou na segun-
da-feira, 6, no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), uma petição, 
com manifestação das famílias 
de Marielle Franco e Anderson 
Gomes - assassinados em março 
de 2018, em que é requerida a 
manutenção das investigações 
com o Ministério Público Esta-
dual do Rio de Janeiro.

O documento é uma resposta 
ao pedido de federalização feito 
pela ex-procuradora-geral da 
República Raquel Dodge no fim 
de seu mandato, em setembro 
de 2019.

A Defensoria afirma, por 
meio de nota, que sustentou “a 
permanência das investigações 

na esfera estadual em razão 
da participação da família e do 
controle externo da apuração do 
caso já realizado pelo Ministério 
Público do Rio (MPRJ)”. Segun-
do o órgão, “nenhuma esfera 
está totalmente isenta a interfe-
rências”.

A ex-procuradora-geral da 
República alegou, ao anunciar o 
pedido de federalização, que há 
“ineficiência” na apuração pela 
esfera estadual.

Além disso, no dia 17, data 
do fim de seu mandato, também 
anunciou que solicitou a investi-
gação do conselheiro afastado do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) do Rio Domingos Brazão 
como suspeito de ser mandante 

e o denunciou à Justiça por obs-
trução.

Marielle foi executada em 
março de 2018. Se aceito o pedi-
do, será aberto um novo inquéri-
to sobre Brazão. Caberá ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidir se o caso será deslocado.

Segundo a denúncia, Brazão 
se aliou a um dos funcionários 
de seu gabinete – Gilberto Ri-
beiro da Costa -, ao PM Rodrigo 
Ferreira, o Ferreirinha, à advo-
gada Camila Nogueira e ao de-
legado da Polícia Federal Hélio 
Khristian.

O objetivo seria fazer as in-
vestigações em âmbito estadual 
“passarem longe dos reais auto-
res do crime”.
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O médico Alexandre Motta, que 
foi candidato a senador nas eleições 
de 2018 no Rio Grande do Norte, 
se disponibilizou nesta terça-fei-
ra, 7, para ser o candidato do PT 
à Prefeitura do Natal nas eleições 
deste ano. Ele disse que, com o aval 
do partido, pretende apresentar 
à cidade uma “forma inclusiva de 
governar”, em contraposição ao 
modelo de gestão do atual prefeito, 
Álvaro Dias, que deve ser candida-
to à reeleição pelo MDB.

Em seu último congresso na-
cional, realizado em novembro 
do ano passado, o PT definiu que 
terá candidaturas próprias nas 
capitais de todos os estados do 
Brasil. Em Natal, a preferência 
é pela candidatura da deputada 
federal Natália Bonavides, mas 
a parlamentar tem rejeitado os 
convites. Na semana passada, em 
entrevista ao portal Saiba Mais, a 
deputada voltou a descartar uma 
eventual candidatura e sugeriu 
que o nome de Alexandre seja 
“testado”.

“Qualquer militante que tenha 
uma identificação clara com os 
desígnios e com o que pensa um 
partido político deve estar sempre 
pronto para assumir as tarefas 
que o partido lhe coloca. O PT 
tem o plano de governar a cidade 
nos moldes como governamos o 

País (com os ex-presidentes Lula 
e Dilma Rousseff) e nos moldes co-
mo estamos governando o Estado 
(com a governadora Fátima Be-
zerra). Queremos fazer essa forma 
de governar, de maneira inclusiva, 
dentro da Prefeitura”, afirmou o 
médico, em entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9).

Além de Natália Bonavides e 
Alexandre Motta, estão no radar 
do PT os nomes do secretário Fer-
nando Mineiro (Gestão de Projetos 
e Metas e Relações Institucionais) 
e do senador Jean Paul Prates. 
Apenas Alexandre, contudo, se 
mostrou disponível a ir para a dis-
puta da Prefeitura em 2020. “As 
opções que o partido apresenta são 
viáveis do ponto de vista eleitoral 
e político”, resumiu Alexandre.

Alexandre Motta analisou que 
é “válida” a justificativa de Natália 
para recusar uma candidatura a 
prefeita de Natal neste momento. 
“As razões que a deputada colocou 
para a sua não candidatura fica-
ram claras. Algumas são de ordem 
pessoal e outras, de ordem políti-
ca. Ela entende que seu papel de 
resistência no Congresso Nacional 
tem sido muito importante. E é 
importante que haja pessoas com 
o perfil que ela tem dentro do Con-
gresso”, enfatizou, lembrando que 

“o partido tem outras opções”.
O médico minimizou o fato de o 

PT não ter tido, na história recen-
te, bons desempenhos em disputas 
majoritárias na capital potiguar. 
Em 2018, por exemplo, o candidato 
do partido à Presidência da Repú-
blica, Fernando Haddad, ficou ape-
nas em terceiro lugar na capital no 
primeiro turno e ficou atrás de Jair 
Bolsonaro na segunda votação. O 
resultado destoa do desempenho 
geral – Haddad venceu em 164 dos 
167 municípios do RN.

“Acreditar que política é algo 
estático e que as pessoas não refor-

mulam suas ideias é um equívoco. 
O PT tem um projeto de governan-
ça para o País, para os estados e 
para as cidades. Vamos colocar 
isso na mesa. Se as pessoas, em 
algum momento, tiveram ranço 
contra o PT, essa é a hora de modi-
ficar essa percepção. Onde fomos 
governo, as mudanças se deram 
para melhor. As pessoas têm vivo 
na memória o que foi o governo 
do ex-presidente Lula, o que elas 
viveram e o que elas vivem hoje”, 
ressaltou.

Alexandre defendeu um novo 
modelo de gestão em Natal. “Va-

mos apresentar uma forma de 
governar a cidade que inclua as 
pessoas, que inclua as periferias, 
que faça com que a cidade tenha 
um projeto harmônico. Hoje vo-
cê tem uma cidade que pensa de 
dentro para fora. Acho que tem 
que pensar das periferias para 
dentro”, opinou.

O médico lançou, ainda, críti-
cas ao prefeito Álvaro Dias. Segun-
do Alexandre Motta, o atual gestor 
municipal “é uma extensão do pro-
jeto do ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves”, que renunciou em 2018 pa-
ra concorrer ao Governo do Estado 
– e perdeu para Fátima Bezerra. 
Álvaro, que era vice-prefeito, foi 
empossado como titular após isso. 
“Ele (Álvaro) não só era o vice. As 
suas práticas e a sua forma de go-
vernar são as mesmas (de Carlos 
Eduardo)”, salientou.

Segundo Alexandre Motta, a 
gestão de Álvaro Dias é “de apa-
rências”. “O prefeito atual coloca 
as questões festivas de uma ma-
neira muito intensa e nós temos 
vazios assistenciais, por exemplo 
na saúde. Essas questões são im-
portantes e a população quer ver 
resolvidas. A população gosta da 
festa, de assistir aos shows, mas 
adoraria muito mais ter reso-
lutividade da sua vida prática”, 
encerrou.

Médico disputou o Senado pelo PT nas eleições de 2018 no Rio Grande do Norte

Natal: Alexandre Motta coloca nome à 
disposição do PT para disputar Prefeitura
Nome preferencial do partido é o da deputada federal Natália Bonavides, mas ela tem recusado os convites. Médico afirma
que está disponível e aproveita para criticar gestão do atual prefeito. “É uma extensão do projeto de Carlos Eduardo”, declara

Eleições 2020

José Aldenir / Agora RN

Família de Marielle e Anderson Gomes 
diz ao STJ que é contra federalização

Justiça

Maia defende reformas 
tributária e administrativa

Presidente da Câmara

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou nesta ter-
ça-feira, 7, em sua conta no 
Facebook, que o Congresso pre-
cisa avançar com as reformas 
estruturais no Brasil. Essas 
reformas, segundo ele, não são 
apenas econômicas, mas tam-
bém sociais e têm o objetivo de 
tornar o País menos desigual.

“A reforma tributária é a 
mais importante para o cresci-
mento econômico e para destra-
var a economia do País. Defendo 
a simplificação do sistema tribu-
tário brasileiro, que atualmente 
é confuso e com excessivas leis. 
Essa reforma, ao simplificar o 

sistema, vai diminuir o dese-
quilíbrio existente hoje. A socie-
dade continua pagando muitos 
impostos, e os serviços públicos 
continuam piorando. Isso preci-
sa mudar”, afirmou Maia.

A reforma administrativa, 
por outro lado, não virá para 
reduzir salários, disse Maia. “É 
uma reforma para garantir ser-
viços públicos de qualidade aos 
brasileiros, principalmente em 
educação e saúde. Com boas re-
gulações e o controle das contas 
públicas, o Brasil atrairá inves-
timentos e vai gerar empregos, 
sem precisar passar pela crise 
que outros países vivem na 
América do Sul”, apontou.
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Sem folga no orçamento e 
com uma conta que não para de 
crescer, governadores de vários 
estados prometem fazer de 2020 
um ano de grandes privatizações, 
concessões e Parcerias Público-
-Privadas (PPP).

Uma das exceções nessa lista 
continua sendo o Rio Grande do 
Norte, que no começo da gestão 
da governadora Fátima Bezer-
ra tinha como opções para fazer 
caixa privatizar as operações do 
Centro de Convenções, vender 
sua participação na Potigás e pri-
vatizar a Companhia de Águas e 
Esgotos (Caern), uma operação 
que poderia render ao Estado 
algo em torno R$ 1,6 bilhão, por 
exemplo, mas que não avançou no 
assunto.

O cardápio de ativos nos 
demais estados é diversificado, 
incluindo desde setores tradicio-
nais, como energia elétrica, ro-
dovias, aeroportos e empresas de 
telecomunicações, até a concessão 
de mirantes, marinas, hotéis e 
casa de repouso. Há também es-
tádios de futebol, cozinha-escola 
em presídios, zoológicos e centros 
de eventos, entre outros, como re-
vela levantamento realizado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo.

Pelo levantamento, o segmen-
to com maior número de ativos – 
22 no total – é o de transportes, 
que envolve linhas de metrô e ôni-
bus, terminais rodoviários, trens 
intercidades, rodovias e portos.

Das 27 unidades procuradas, 
16 responderam aos questiona-
mentos da reportagem. Dessas, 
13 pretendem fazer alguma pri-
vatização de empresas ou con-
cessão de serviços públicos nos 
próximos anos, só duas não têm 
ativos para vender e uma ainda 

avalia a possibilidade de criar um 
programa de desestatização.

O governo do Maranhão, por 
exemplo, teve autorização para 
vender 25,5% das ações da Com-
panhia Maranhense de Gás (Gas-
mar); o Rio Grande do Sul con-
seguiu retirar a exigência de um 
plebiscito para vender a Sulgás; e 
Goiás ainda espera aprovação da 
Assembleia Legislativa.

No Rio, a venda da Cedae 
(companhia local de águas e es-
gotos) foi uma das exigências do 
governo federal para que o es-
tado pudesse aderir ao Regime 
de Recuperação Fiscal. Um dos 
modelos que vêm sendo estudado 
pelo governador Wilson Witzel é 
a venda de ações da empresa no 
mercado. Mesma saída é vista pe-
lo Distrito Federal e pela Bahia.

Como o Agora RN mostrou em 
2019, o governo Fátima Bezerra 
estuda abrir o capital da Caern 
como uma alternativa à privati-
zação total. Na proposta avaliada 
pelo governo, o Estado continua-

ria com o controle da companhia, 
mas teria a gestão compartilhada 
com investidores privados, a par-
tir da venda de ações no mercado 
financeiro. De acordo com o pre-
sidente da Caern, Roberto Linha-
res, não há prazo para que isso 
aconteça. Ele afirma que, antes, 
seria necessária uma espécie de 
preparação da companhia, até 
para torná-la mais atrativa aos 
investidores. 

Minas Gerais, que a exemplo 
de Rio e do Rio Grande do Sul, 
vive grave crise fiscal, tem planos 
para vender tanto a estatal de gás 
(Gasmig) como a de saneamento 
(Copasa). Em novembro, o gover-
nador Romeu Zema editou um 
decreto que cria uma Política de 
Desestatização e o Conselho Mi-
neiro de Desestatização (CMD).

Minas também quer privati-
zar a Cemig e vender participa-
ções que a empresa tem na Taesa 
(transmissão), Renova (eólica) e 
nas hidrelétricas Santo Antônio e 
Belo Monte.

Cartaz contra privatização é exposto durante protesto de servidores em frente à Caern

RN fica de fora da lista nacional
de privatizações e PPPs do País
Cardápio de ativos nos estados é diversificado, incluindo desde setores 
tradicionais, como energia elétrica e rodovias, até concessão de mirantes

Gestão

José Aldenir / Agora RN

Bolsonaro volta a falar
em vender os Correios

Empecilhos

Presidente lamentou dificuldades

Alan Santos / PR
O presidente Jair 

Bolsonaro reconheceu que 
enfrenta dificuldades para 
privatizar os Correios e outras 
empresas públicas. “Não 
são fáceis as privatizações. 
Até o próprio Correios que a 
gente quer privatizar, mas 
tem dificuldade”, disse. Ele 
também afirmou que não tem 
como garantir se conseguirá 
viabilizar a venda da estatal 
até o final do seu mandato.

“Se eu pudesse privatizar 
(os Correios) hoje, privatizaria. 
Mas não posso prejudicar o 
servidor dos Correios”, disse o 
presidente nesta terça-feira, 7 
ao sair do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro lembrou 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que determina 
que a venda de empresas-
mães precisam passar pelo 
Legislativo e outras questões 
que encara como empecilhos 

para dar sequência às 
privatizações.

“E aí você mexe com 
centenas, milhares, dezenas 
de milhares de servidores, é 
um passivo grande. Tem que 
buscar solução para tudo isso. 
Não dá para jogar os caras 
para cima. Eles têm que ter 
suas garantias, além de que 
tem que ter um comprador 
para aquilo, tem o Tribunal de 
Contas da União com lupa em 
cima de você. Não são fáceis as 
privatizações”, declarou.
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, sancionou nesta terça-feira, 
7, em cerimônia no Palácio Felipe 
Camarão, uma lei que autoriza e 
regulamenta a venda das chama-
das “áreas lindeiras” do Municí-
pio, ou seja, imóveis localizados 
em áreas vizinhas a empreendi-
mentos privados. De autoria da 
vereadora Nina Souza (PDT), a 
lei foi aprovada pela Câmara Mu-
nicipal no fim de agosto.

A nova lei permite aos pro-
prietários de imóveis vizinhos a 
áreas públicas propor ao Municí-
pio a compra desses terrenos. Fei-
ta a proposta oficial, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) abre um processo para 
avaliar se há interesse municipal 
na área. Caso não haja esse inte-
resse, o local é avaliado e o inte-
ressado poderá comprar o terreno 
com desconto de até 30%, com 
possibilidade de parcelamento em 
até seis meses. Para pagamento à 
vista, ainda há um desconto adi-
cional de 10%.

Segundo o prefeito, a lei as-
segura para a capital potiguar 

desenvolvimento com respeito ao 
meio ambiente e ao interesse do 
cidadão. “São normas que colo-
cam Natal no caminho certo. Há 
10 anos estamos em atraso. Por 
isso, é importante normas como 
essa e outras, além, claro, da re-
visão do Plano Diretor”, ressaltou 
Álvaro Dias.

O secretário de Meio Ambien-
te e Urbanismo, Thiago Mesquita, 
esclarece que as “áreas lindeiras” 
geralmente são pequenas e não 
são aproveitáveis pelo Município. 
Algumas também são topografi-
camente desniveladas, mas pos-
suem um valor importante para 
quem é vizinho. “Por vezes, (essas 
áreas) acabam sendo utilizadas 
para a deposição irregular de lixo, 
ou até como esconderijo para cri-
minosos”, enfatizou Thiago.

A receita adquirida com a 
venda desses imóveis será desti-
nada, segundo a lei, para o Fundo 
de Urbanização de Natal (Furb), 
vinculado à Semurb, para que 
possa ser investido em fiscaliza-
ção ambiental e urbanística, além 
de infraestrutura na cidade.
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Sancionado

O seguro obrigatório para veículos (DPVAT) 
garantiu lucros bilionários às seguradoras 
integrantes do seleto grupo “Líder” duran-

te décadas e o valor era alto tão somente para 
esse fim. Prova disso é que a queda de 85% no 
valor pago pelo consumidor em apenas três anos 
não causou grandes estragos, mas bastou surgir 
a ideia de acabar com o “imposto” que, da noite 
para o dia, se tornou a coisa mais importante do 
mundo.

Entre 2016 e 2018, no governo Temer, o valor 

para carros caiu de R$105,65 para R$45,72 e das 
motos caiu de R$292,01 para R$185,50.

Ano passado, primeiro do governo Bolsonaro, 
o valor foi de R$ 16,21 e R$ 84,58 para carros e 
motos, respectivamente. E não se ouviu um pio.

Depois do valor do DPVAT cair 84,7% (carros) e 
71,1% (motos), veio a ideia de acabar de vez com a 
boquinha, mas as seguradoras gritaram.

Para este ano, os valores seriam R$5,21 para 
carros e R$12,25 para motos, mas uma decisão do 
STF vetou a redução. A AGU vai recorrer. 

DPVAT era caro para garantir lucro de seguradoras

OUTRO OPORTUNISTA
O governador da Bahia, Rui 

Costa (PT), trombeteia que a 
Saúde no Estado é muito boa, 
que seus hospitais são excelentes, 
mas não confia na medicina 
baiana: quando precisou fazer 
cirurgia simples, correu para 
o Sírio Libanês, hospital das 
estrelas em São Paulo.

NEM SEMPRE É BOA NOTÍCIA
O governo pagou 

R$5,36 bilhões em emendas 
parlamentares em 2019, mais 
do dobro que em 2017 (R$ 2,2 
bilhões). Emendas agora são 
todas “impositivas”; vão para 
onde deputados e senadores 
escolherem.

NADA A VER
Fabio Trad (PSD-MS) 

nada tem com o projeto 
que ressuscitava o imposto 
sindical obrigatório, mas essa 
excrescência foi atirada na lata 

PODER SEM PUDOR

SOBRINHO FARRISTA
Governador do Ceará, Parsifal Barroso nomeou o sobrinho 

predileto para a chefia do gabinete. O garotão era chegado numa 
farra e, certo dia, foi detido por uma blitz no carro oficial do 
governador, com duas mulheres que conheceu numa boate. Deu a 
carteirada, gritando de dentro do automóvel: - Sou o governador, 
não quero ninguém aqui!

Parsifal foi informado do incidente e cobrou explicações. - Mas 
o que eu podia fazer, naquela situação? – indagou o sobrinho. 
- Poderia se identificar como sendo o Menezes Pimentel, que 
é viúvo. Naquela época em que Viagra era um sonho ainda 
distante, o senador Menezes Pimentel tinha 90 anos.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Nós repudiamos 
o terrorismo”

Presidente Jair Bolsonaro

separa a relação comercial com 
o Irã do combate ao terror

“

Adriano Machado / Reuters

do lixo da CCJ, como merecia. A 
proposta era do deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM), talvez numa 
recaída dos tempos de atraso no 
PCdoB.

REI DA ASSIDUIDADE
Campeão de milhas, reitor do 

IFRO, Uberlando Tiburtino 
Leite, alega que as 20 
passagens aéreas emitidas 
este ano são para participar 
de reuniões colegiadas e, 
compradas antecipadamente, 
reduzem custos.

CÚMULO
São Paulo será a “capital 

mundial da água” em 2020, 
de acordo com a associação 
que organiza a Brazil Water 
Week. A sorte é que o evento 
é apenas em outubro e o rio 
Tietê talvez seja esquecido 
até lá.

TECNOLOGIA NA AGRICULTURA
Longe de ser um estado 

agrícola, o DF se destaca na 
produção de sementes de alta 
qualidade como a de soja. 
O resultado é visto na alta 
produtividade, que supera 
a média nacional de 3,3 
toneladas/hectare.

“Cavalão” sinaliza que “Pancrácio” será ministro 
“Pancrácio” perguntou a “Cavalão” sobre a notícia de que havia subido no telhado a sua 

esperada nomeação para o cargo de ministro da Secretaria de Governo, em lugar do general 
Luiz Fernando Ramos. A resposta de “Cavalão” foi curta e grossa: “Fofoca”. O presidente Jair 
Bolsonaro, o “Cavalão”, chama assim, de “Pancrácio”, o ex-deputado Alberto Fraga (DEM). Os 
dois são amigos há mais de quarenta anos. 

VELHA CAMARADAGEM
Bolsonaro e Fraga se tratam desse modo 

até hoje, desde o tempo em que participavam 
de competições esportivas, nos quartéis do 
Exército.

ARTE MARCIAL GREGA
O presidente chama Fraga de “Pancrácio” 

em referência à arte marcial grega, “tataravô” 
do MMA, em que o ex-deputado mandava bem.

PENTATLETA CAMPEÃO
Já Fraga chama Bolsonaro de “Cavalão” 

não por ser “tosco”, mas pelo desempenho 
prodigioso como campeão de pentatletismo do 
Exército.

Prefeito Álvaro Dias sancionou lei durante cerimônia no Palácio Felipe Camarão

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Nova lei regulamenta venda
de áreas lindeiras em Natal
Quem é vizinho de área pública poderá 
comprar imóvel com até 40% de desconto

Receita abre consulta a lotes do IR
Residuais

A Receita Federal abre nesta 
quarta-feira, 8, consulta ao lote 
residual de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física de janei-
ro. Serão desembolsados R$ 725 
milhões para declarações de 2008 
a 2019, beneficiando 185.891 con-
tribuintes que estavam na malha 
fina, mas que regularizaram as 
pendências.

A lista com os nomes estará 
disponível a partir das 9h no site 
da Receita na internet. A consulta 
também pode ser feita pelo Recei-
tafone, no número 146. A Receita 
oferece ainda aplicativo para ta-
blets e smartphones.

As restituições terão correção 

de 4,77%, para o lote de 2019, a 
113,05%, para o lote de 2008. Em 
todos os casos, os índices têm como 
base a taxa Selic (juros básicos da 
economia) acumulada entre a en-
trega da declaração até este mês.

O dinheiro será depositado 
nas contas informadas na decla-
ração no próximo dia 15. O contri-
buinte que não receber a restitui-
ção deverá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar para 
o telefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais localida-
des) ou 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para deficientes 
auditivos) para ter acesso ao pa-
gamento.



A Junta Comercial do Rio 
Grande do Norte (Jucern), órgão 
responsável pelo registro empre-
sarial no Estado, contabilizou 
7.709 solicitações de novos ne-
gócios registradas em 2019. Os 
números consolidados mostram 
aumento de 15% em relação ao 
mesmo período de 2018, configu-
rando o maior incremento em dez 
anos.

O setor de serviços é o maior 
responsável pela retomada do 
crescimento. Em 2019, foram 
18% a mais de estabelecimentos 
abertos. Em seguida, vieram o co-
mércio e a indústria com 10% de 
alta, respectivamente.

Já o número de empreendi-
mentos que encerraram as ativi-
dades em 2019 foi de 4.957. Na 
comparação com 2018, quando 
foram registrados 4.316 encerra-
mentos, houve um aumento de 
14%. Os números não incluem os 
Microempreendedores Individu-
ais (MEI).

“A Junta Comercial está 
contribuindo para um trabalho 
integrado por meio da desbu-
rocratização de processos, des-

centralização de serviços, digi-
talização de procedimentos e de 
parcerias com o governo e com o 
setor produtivo. E isso vem sendo 
feito seja na própria Jucern, se-
ja nas unidades do Escritório do 
Empreendedor” destaca o presi-
dente da Junta Comercial, Carlos 
Augusto Maia.

O Rio Grande do Norte chega 
a 2020 com cerca de 100 mil em-

presas ativas. Quase 60% delas 
estão concentradas em Natal, 
Mossoró e Parnamirim. Entre as 
atividades mais exercidas estão o 
comércio de roupas e acessórios 
e de venda de produtos alimentí-
cios. 

“Os números também são um 
reflexo desse trabalho voltado 
para a melhoria do ambiente de 
negócios”, encerra.
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“Só o tempo dirá”. Com essa ex-
pressão enigmática e um tanto de-
sanimada, o secretário municipal 
da Tributação, Ludenilson Lopes, 
definiu o que ele espera do novo 
Programa de Estímulo ao Desen-
volvimento Industrial do Rio Gran-
de do Norte (Proedi), que alterou 
também o marco legal do Fundo de 
Desenvolvimento Comercial e In-
dustrial do RN (FDCI), responsá-
vel pelas compensações financeiras 
aos municípios.

Entrevistado do programa 
Jornal Agora, na 97 FM, desta 
terça-feira, 7, o secretário afirmou 
que, ao abrir mão de quase R$ 500 
milhões de ICMS, o Estado corre o 
risco de não ter as compensações 
esperadas por problemas logísticos 
conhecidos que podem travar a 
vinda de novas indústrias ao RN. 
“Por enquanto, os municípios es-
treitaram ainda mais sua base de 

arrecadação, numa época em que 
enfrentam inúmeros problemas 
financeiros”, acrescentou.

Com essa declaração, Ludenil-
son lançou dúvidas sobre a crença 
de seu colega Carlos Eduardo Xa-
vier, secretário estadual da Tri-
butação, segundo a qual o Proedi 
seria fundamental para a retoma-
da do crescimento do RN. “Apesar 
dos diferenciais positivos, temos 
uma série de obstáculos, entre eles 
a logística deficiente, que pode se 
constituir num entrave na hora de 
uma empresa dessas escolher se 
instalar entre aqui, Pernambuco, 
Paraíba ou Ceará”, afirmou. “É co-
mo se estivéssemos numa esquina 
no final da linha”, comparou.

O Proedi atende atualmente 
110 empresas instaladas no esta-
do, gerando mais de 23 mil empre-
gos diretos. Para o governo estadu-
al, o foco principal do programa foi 

afastar empresas que estariam se 
beneficiando da isenção de ICMS, 
sem cumprir com o compromisso 
de manter e aumentar a absorção 

de mão de obra.
Nos últimos dias do ano passa-

do, o programa, que já existia por 
meio de um controvertido decreto 

da governadora, virou lei estadual, 
mediante a qual se estabeleceu um 
acordo de reposição em 75% das 
perdas dos municípios para 2019 
e 2020, além de 60% de recupe-
ração de perdas para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb).

Segundo o secretário Ludenil-
son Lopes, porém, o que aconte-
ceu, na prática, foi que a receita 
dos municípios sobre o ICMS, que 
anteriormente era de 25% sob a 
vigência do antigo Proadi, passou a 
ser repartida com o Estado, ou seja, 
25% de 25%, isto é, 6,25%.

Isso, porque pelo novo acordo, 
o Governo estabeleceu a renúncia 
fiscal entre 75% e 95%. No antigo 
Proadi, a limitação de renúncia era 
fixada em 75%, liberando os res-
tantes 25% para os municípios.

Ludenilson Lopes afirma que o Estado abriu mão de R$ 500 milhões de ICMS

Junta Comercial do Estado registrou 7.709 novos negócios em 2019

Proedi reduziu a arrecadação de tributos 
nos municípios do RN, diz titular da Semut
Para o secretário de Tributação de Natal, Ludenilson Lopes, o investimento na área de infraestrutura é maior entrave para o 
sucesso do novo programa de isensão fical, que reduziu consideravelmente a base de arrecadação dos municípios potiguares

Críticas

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir/AgoraRN

Quantidade de empresas abertas é 
a maior em 10 anos, aponta Jucern

Levantamento

Definidas regras para venda 
de queijo artesanal no país

Regularização

Brasil tem 170 mil produtores 

Sebrae

O Ministério da Agricultura 
definiu as regras para que pro-
dutores possam comercializar 
queijos artesanais em todo o 
país, e não apenas na localida-
de de produção. A normatiza-
ção detalha o funcionamento 
do Selo Arte, criado a partir da 
Lei 13.680 de 2018, que insti-
tuiu legislação específica para 
a caracterização de alimentos 
de origem animal, e da regula-
mentação instituída em decreto 
editado em julho de 2019.

O ministério estima que 
haja no país 170 mil produtores 
de queijos artesanais. A norma-
tização vale não apenas para o 
queijo, mas para todos os deri-
vados de leite, como iogurtes, 
requeijões, nata e produtos si-
milares, chamados tecnicamen-
te de lácteos.

Para conseguir o selo, o in-
teressado terá de provar que 
seu produto se enquadra na 
modalidade artesanal. Apesar 
de o termo ser adotado cada vez 
mais, ele presume uma série de 
procedimentos. Entre as carac-
terísticas está o manejo manual 

e o emprego de padrões criados e 
reconhecidos como de uma famí-
lia, grupo ou região, além da não 
utilização de maquinário.

O candidato ao Selo terá que 
demonstrar também que cum-
pre com exigências sanitárias, 
de higiene e de saúde dos ani-
mais, a partir dos quais o leite 
é produzido. A propriedade deve 
ter certificação de vacinação con-
tra brucelose e tuberculose. 
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O Ministério da Saúde anun-
ciou que vai ampliar, em 2020, o 
valor que é repassado aos estados 
e municípios para a realização 
de cirurgias eletivas. O incentivo 
é para zerar a fila de espera por 
procedimentos de média comple-
xidade e para diminuir o tempo 
de espera daqueles que aguardam 
por cirurgias agendadas.

Para todo o País, a verba ex-
tra será de R$ 250 milhões. O 
Rio Grande do Norte receberá R$ 
4,175 milhões, o que corresponde 
a 1,67% do total. A divisão dos re-
cursos foi de acordo com a popula-
ção dos estados.

O valor poderá cobrir custos 
com 53 tipos de procedimentos 
cirúrgicos, como catarata, varizes, 
hérnia, vasectomia e laqueadura, 
além da cirurgia de astroplastia 
(quadril e joelho), entre outras 
com grande demanda reprimida 
identificada.

Segundo o Ministério da Saú-
de, o dinheiro poderá ser repassa-
do para os governos estaduais ou 
diretamente para as prefeituras. 
Cada estado vai definir qual é o 
melhor modelo e o critério de re-

partição, após discutir o assunto 
na Comissão de Intergestores Bi-
partites (CIB).

No caso do Rio Grande do Nor-
te, a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) é que deverá receber o di-
nheiro. A pasta informou ao Agora 
RN que o que será debatido na Co-
missão Bipartite é quanto será en-
caminhado para cada município.

A verba será disponibilizada 
por meio do Fundo de Ações Es-

tratégicas e Compensação (Faec). 
O governo federal ressaltou que os 
recursos somente serão liberados 
após os gestores comprovarem que 
executaram as cirurgias e para 
aqueles que ultrapassarem o teto 
MAC (Média e Alta Complexida-
de) do município.

Em 2018, foram realizadas pe-
lo Sistema Único de Saúde (SUS) 
cerca de 2,4 milhões de cirurgias 
eletivas em todo o País. Esses pro-

cedimentos cirúrgicos são os que 
não precisam ser realizados em 
caráter de urgência, podendo as-
sim serem agendados. Em 2019, 
até outubro, foram registrados no 
sistema de informação do SUS 2 
milhões de cirurgias em todos os 
estados brasileiros.

De janeiro de 2017 a outubro 
de 2019, foram disponibilizados 
por meio de recursos do Faec 
cerca de R$ 1,1 bilhão para todo 

o País. No período, o RN recebeu 
aproximadamente R$ 20 milhões. 
Só no ano passado (janeiro a ou-
tubro), foram disponibilizados 
pelo programa mais de R$ 8,4 
milhões. Além disso, os estados e 
municípios contam também com 
o valor do teto de média e alta 
complexidade.

O secretário estadual de Saú-
de, Cipriano Maia, disse que, 
mesmo com o valor extra, o que 
será repassado para o Estado é 
insuficiente para acabar com a fila 
de espera por cirurgias eletivas. 
Ele informou que, por causa dis-
so, o governo potiguar fará uma 
complementação orçamentária 
em 2020 para conseguir executar 
o Programa Estadual de Cirurgias 
Eletivas, que deve ser lançado em 
breve pela gestão da governadora 
Fátima Bezerra.

A pasta, contudo, não informou 
de quanto será essa complemen-
tação nem quantas cirurgias pre-
tende agilizar este ano. Segundo 
a Sesap, entretanto, a estimativa 
é de que a fila de espera seja for-
mada por cerca de 11 mil cirurgias 
eletivas.

Mais de um ano e três meses 
depois das eleições de 2018, quatro 
dos oito candidatos ao Governo do 
Rio Grande do Norte ainda têm 
dívidas de campanha com fornece-
dores de produtos e serviços para 
a campanha eleitoral. Ao todo, os 
políticos listados acumulam um 
débito total de R$ 4,83 milhões com 
29 empresas, segundo informações 
da Tribunal do Superior Eleitoral 
(TSE).

A maior dívida dos candidatos 
está relacionada com a produção 
de programas de rádio, televisão ou 
vídeo. Este tipo de serviço acumu-
la R$ 3,6 milhões em débitos não 
pagos, o que representa 74,5% de 
todos os valores.

Entre os candidatos com despe-
sas não pagas, o maior valor é do 
ex-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves (PDT), que foi derrotado 
no segundo turno das eleições de 
2018 pela atual governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra 
(PT). O pedetista tem uma dívida 

de R$ 1,8 milhão com três produto-
ras de vídeo.

Durante a disputa das elei-
ções, Carlos Eduardo Alves de-
clarou contratos que somaram 
R$ 5,5 milhões, mas só registrou 
R$ 3,75 milhões em receitas. Ele 
recebeu 525.933 votos no primeiro 
turno, e, no segundo turno, foram 
753.035 votos.

O segundo colocado em despe-
sas ainda em aberto é o ex-gover-
nador Robinson Faria (PSD), com 
um total de R$ 1,634 milhão. Ele 
tem dívidas com 19 empresas. A 
maior parte do valor não pago é 
referente aos gastos com combustí-
veis, com R$ 660 mil.

Para as eleições de 2018, Ro-
binson Faria realizou R$ 5,368 
milhões em contratos com forne-
cedores, mas só obteve R$ 3,751 
milhões em receita. Ele recebeu 
192.037 mil votos no pleito, o que 
representou 11,85% do eleitorado.

A atual governadora Fátima 
Bezerra acumula despesas não 

pagas de R$ 1,339 milhão. Ela 
tem dívidas com dois escritórios 
de advocacia, duas empresas de 
produção de vídeo e uma empresa 
de serviços gráficos. A petista de-
clarou ter gasto R$ 6,9 milhões ao 
longo do processo eleitoral, apesar 
de ter recebido R$ 5,5 milhões em 
doações de campanha.

Entre os gastos milionários dos 
outros três candidatos, o valor não 
pago pelo último nome na lista de 
devedores, Freitas Júnior (Rede), é 
irrisório. Ele tem uma conta a acer-
tar de R$ 625 com um prestador de 
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Saúde

Carlos Eduardo Alves (PDT) 

R$ 1,8 milhão

Robinson Faria (PSD)

R$ 1,634 milhão

Fátima Bezerra (PT) 

R$ 1,339 milhão

Freitas Júnior (REDE)

R$ 625

Fonte: TSE

DÉBITOS NÃO 
PAGOS PELOS 
CANDIDATOS AO 
GOVERNO DO RN:

Candidatos ao Governo ainda têm dívidas eleitorais
Eleições 2018

Para todo o País, verba extra será de R$ 250 milhões. RN receberá R$ 4,175 milhões, o que corresponde a 1,67% do total

Ministério da Saúde / Divulgação
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A Prefeitura de São Gonça-
lo do Amarante e a Caixa Eco-
nômica Federal assinam nesta 
quarta-feira, 8, o contrato para 
execução das obras de construção 
do hospital geral do município. O 
valor do investimento será de R$ 
50 milhões. A nova unidade hos-
pitalar vai contar com 135 leitos 
de internação.

O hospital público vai contar 
ainda com UTI Adulto e Pediá-
trico. Os recursos são oriundos do 
Governo Federal, repassados pelo 
Ministério da Saúde (MS).

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio, ressalta 
que o hospital irá reforçar os ser-
viços da saúde pública da Região 
Metropolitana de Natal. “O Rio 
Grande do Norte ganha uma nova 
unidade hospitalar que vai ajudar 
a desafogar o Hospital Walfredo 
Gurgel e melhorar o atendimento 
para todos da região”, disse.

Dos 135 leitos previstos para o 
novo equipamento, a estrutura te-
rá 120 para clínica médica, 7 leitos 
de UTI Adulto e 8 UTI Pediátrico 
Além disso, o hospital vai contar 
com o serviço de urgência e emer-
gência adulto e infantil, separada-
mente, com classificação de risco. 

Segundo a prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante, a nova uni-
dade hospitalar vai ser construída 
na região central da cidade, nas 
proximidades do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN).

A expectativa é de que, logo 

após a assinatura do contrato com 
a Caixa Econômica Federal, a pre-
feitura inicie os procedimentos de 
elaboração dos projetos executivos 
de construção do hospital. Após 
isso, o Município estima que as 
obras sejam iniciadas no segundo 
semestre de 2020. 

Novo hospital será construído na região central de de São Gonçalo do Amarante e terá capacidade para 135 leitos

2019 teve o menor registro de mortes violentas desde 2015, segundo a Sesed

Foi registrado 5.6 de magnitude

Prefeitura e Caixa Econômica Federal assinam nesta quarta-feira, 8, contrato para execução das obras 
de construção da nova unidade hospitalar do Rio Grande do Norte, cujo valor será de R$ 50 milhões

Saúde

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante / Divulgação
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Número de mortes violentas no RN 
cai 26,13% em 2019, aponta Sesed

Segurança

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed) divulgou os dados 
estatísticos que fazem um balan-
ço das ocorrências de Condutas 
Violentas Letais e Intencionais 
(CVLIs) em todo o ano de 2019. 
Houve queda de 26,3% em 2019 
quando os números são compara-
dos a 2018. De janeiro a dezembro 
do ano passado, foram contabili-
zadas 1.446 mortes, contra 1.963 
registros no ano anterior.

Em outro aspecto, de acordo 
com a Sesed, o ano de 2019 regis-
trou o menor índice de homicídios 
desde 2015. O maior número ocor-
reu em 2017, quando houve 2.412 
crimes com letalidade.

Entre os tipos criminais com 
maior redução, é possível destacar 
o homicídio doloso, com a dimi-
nuição de 1.468 ocorrências em 
2018, para 1.039 em 2019, uma 
queda em 29,2% dos casos. Outra 
conduta reduzida foi a de latrocí-
nio. Nesta, houve diminuição em 
37,6%, saindo de 93 crimes para 
58. Lesão Corporal Seguida de 
Morte foi outro tipo de ocorrência 
que apresentou diminuição signi-
ficativa. Enquanto em 2019 acon-

teceram 162 registros, em 2018 
houve 19,4% de crimes a mais 

desta natureza.
Trazendo dados de alguns mu-

nicípios, o maior destaque fica pela 
capital potiguar, que apresentou 
uma redução de 41,4% nas Condu-
tas Violentas Letais Intencionais, 
passando de 483 em 2018 para 
283 em 2019. Parnamirim, com 
queda de 26,9% (caiu de 108 para 
79) e São Gonçalo do Amarante, 
com -17,6% (saiu de 125 para 103), 
também tiveram dados positivos.

1.446
VIOLÊNCIA

foi o número de Condutas 
Violentas Letais e Intencionais 
registradas no RN no ano de 2019

O Laboratório Sismológi-
co da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte re-
gistrou nos últimos dias dois 
tremores de terra no fundo do 
Oceano Atlântico.

O primeiro, de magnitude 
4.8 na Escala Richter, acon-
teceu no sábado, dia 4, e teve 
seu epicentro a 2.540 quilô-
metros da costa potiguar.

Já o segundo, de magni-
tude 5.6, foi registrado nesta 
segunda, dia 6, tendo seu epi-
centro a 2.130 quilômetros de 
Natal.

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP) 
vai leiloar 607 bens apreen-
didos em processos judiciais 
envolvendo tráfico de drogas 
no Rio Grande do Norte. Os 
recursos arrecadados serão 
utilizados para o financia-
mento das atividades da Se-
cretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad).

Segundo o Ministério da 
Justiça, a lista de produtos 
inclui 340 eletrônicos (celu-
lares, relógios e aparelhos de 
som), 126 veículos, 111 equi-
pamentos diversos (balanças 
de precisão e maquinário 
para o tráfico) e 30 joias. O 
valor total dos bens não foi 
disponibilizado pela União.

A expectativa do governo 
federal é de que o certame se-
ja realizado ainda no primei-
ro semestre deste ano. Por 
sinal, o Ministério da Justiça 
iniciou nesta terça-feira, 7, o 
processo de credenciamento 
de leiloeiros interessados em 
participar do processo.

Os bens que serão leilo-
ados foram apreendidos ou 
perdidos – tomados judicial-
mente – em favor da União 
ou do Estado ao longo dos 
últimos anos. 

O Ministério da Justiça 
avalia que estas ações asfi-
xiam o poder econômico do 
narcotráfico. Em todo o Bra-
sil, o governo federal preten-
de leiloar 48.226 bens – sendo 
21.763 eletrônicos, 18.431 ve-
ículos, 6.519 diversos, 1.217 
joias, 168 embarcações e 128 
aeronaves.

Desde o segundo semes-
tre de 2019, já foram reali-
zados diversos leilões para a 
venda de materiais apreen-
didos. Até setembro do ano 
passado, o estoque inicial dos 
produtos disponíveis para a 
alianção ultrapassava a mar-
ca dos 80 mil. 

Em junho do ano passa-
do, o governo federal editou 
uma Medida Provisória (MP) 
que facilitou a gestão de bens 
apreendidos em processos 
criminais envolvendo tráfico 
de drogas.

De acordo com o texto da 
MP, o objetivo da medida é 
alienar esse patrimônio o 
quanto antes e converter os 
recursos em políticas públi-
cas de prevenção e tratamen-
to de dependentes químicos, 
além de reforçar os repasses 
para que as unidades fede-
rativas possam investir mais 
em Segurança.

Laboratório da 
UFRN registra 
terremotos na 
Costa Potiguar

Ministério da 
Justiça vai leiloar 
bens aprendidos 
do tráfico no RN

Sismologia

Arrecadação

São Gonçalo do Amarante vai receber 
hospital para atendimento de urgência 
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REAPROVEITE O QUE PUDER
Antes de partir 
para as compras, 
cheque os 
materiais que 
seus filhos já têm 
em casa e veja o 
que ainda está em 
boas condições de 
uso. Mochilas, estojos, 
réguas e tesouras são 
os campeões neste quesito. 
Talvez eles reclamem, mas é 
preciso equilibrar seus desejos 
com sua situação 
financeira. Se tiver 
filhos com idades 
próximas, pode ser 
que o mais novo 
consiga aproveitar 
muito do material 
do mais velho, 
especialmente livros 
didáticos. Neste 
sentido, vale reforçar 
para as crianças 
o cuidado que é 
importante ter ao 
longo do ano para 
que o material seja 
conservado em bom 
estado.

SIGA ESTRITAMENTE A LISTA
As papelarias e livrarias são 
cheias de armadilhas para os 
pais, lançam “promoções” de 
produtos que os filhos não 
precisam e deixam à vista das 
crianças itens de personagens 
conhecidos da televisão. Os 
pais precisam ser firmes e 
comprar apenas o que 
está na lista é a atitude 
mais adequada.
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Volta

aulas
Com o começo do novo ano, chegam as 
típicas contas deste período, como o IPTU, o 
IPVA e, principalmente, os materiais escolaresàs 

Quem tem filho sabe que janeiro é a época para adquirir o material es-
colar. Para evitar dor de cabeça com os preços exorbitantes, os pais 
precisam estar atentos na hora de realizar compras. Como este é um 

gasto inevitável, os pais e mães devem prestar atenção às dicas de economia 
antes de visitar livrarias e papelarias de Natal.

ANALISE SE É NECESSÁRIO 
COMPRAR TUDO AGORA
Nem sempre se precisa 
adquirir tudo em janeiro ou 
fevereiro — meses em que os 
preços estão disparados por 
conta da procura. Veja se não 
é possível fracionar a compra 
de alguns itens da lista.

PROCURE SEBOS
Além de ser mais sustentável, 
comprar livros usados 
pode representar uma boa 
economia. Porém, antes de 
efetuar a compra, veja suas 
condições, se há muitos 
rabiscos, se as páginas estão 
íntegras e se o antigo dono 
não resolveu os exercícios no 
próprio livro. Observe também 
a edição, pois se for uma 
muito antiga, pode ser que 
seu filho perca atualizações de 
conteúdo importantes.

COMPRE EM CONJUNTO
Lojas de atacado costumam 
oferecer preços muito 
atrativos. Estes locais são 
ótimos para adquirir lápis, 
canetas e borrachas, que são 
itens facilmente encontrados 
em pacotes e crianças de 
praticamente todas as idades 
poderão usufruir. Todos sairão 
ganhando!

PAGUE A VISTA E NEGOCIE 
DESCONTOS
Todos sabem que não existe 
compra no cartão de crédito 
que seja realmente sem juros. 
Então, se você puder pagar 
tudo em uma tacada só, 
aproveite e negocie descontos 

ou melhores condições.

CUIDADO COM AS 
EXIGÊNCIAS ABUSIVAS

Se aparecerem na lista 
itens de uso comum, 

como produtos de higiene 
e limpeza ou os usados na 
área administrativa, os pais 
precisam questionar na hora. 
Essa é uma prática abusiva e 

proibida de acordo com 
a Lei Federal 9.870/99. 

A escola também 
não pode exigir que 
você compre os 
materiais escolares 
em um determinado 
estabelecimento 
ou de uma marca 

específica, pois os pais 
têm total liberdade de 

pesquisar preços e adquirir 
o que melhor cabe no bolso.

COMPARE PREÇOS
Nada de ir à papelaria mais 
próxima à sua casa apenas 
pela comodidade, pois isso 
pode fazer que a lista de 
compras saia mais caro que 
o necessário. Aproveite a 
facilidade que a internet 
oferece e pesquise os 
valores por meio de sites 
especializados.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).
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PASSATEMPO

HORÓSCOPO

Vai querer mostrar todo seu potencial no 
trabalho. Terá muita facilidade para fazer 
ótimos acordos. Sucesso também nos 
estudos. Se o romance é com colega, 
é melhor manter tudo em segredo por 
enquanto. Palpites: 40, 94 e 31. Cor: bege.

Bom momento para tirar um antigo 
projeto da gaveta ou retomar um antigo 
serviço. Invista nos estudos. Conte com a 
família para o que precisar. No romance, 
diga o que sente, mas sem brigar. 
Palpites: 73, 37 e 55. Cor: amarelo.

Invista em cursos para se aperfeiçoar. 
Calcule os gastos para não se endividar. 
Alegria com amigos de outra cidade. 
No romance, muita paixão e sedução. 
Mostre do que gosta, sem medo de ousar. 
Palpites: 59, 14 e 77. Cor: azul-marinho.

Se depender de criatividade e boa 
lábia, você vai conseguir tudo que 
quiser hoje. Explore este dom, inclusive 
para descobrir novas formas de ganhar 
dinheiro e mudar de vida. Estimule o 
diálogo a dois. Palpites: 47, 38 e 29. 

Será mais fácil se adaptar às novidades e 
encarar os desafios como oportunidades 
de sucesso. Na conquista, beleza e boa 
química contarão mais pontos para você. 
Renda-se à paixão. Palpites: 42, 06 e 60. 
Cor: rosa.

Se depender de criatividade e boa lábia, 
você vai conseguir tudo que quiser hoje. 
Explore este dom, inclusive para descobrir 
novas formas de ganhar dinheiro e 
mudar de vida. Estimule o diálogo a dois. 

Somar forças com outras pessoas para 
conquistar objetivos em comum será 
a melhor forma de atingir o sucesso. 
Por isso, trabalhe com quem pensa 
como você. Na união, quanto mais 
companheirismo, melhor. Palpites: 70, 
52 e 61. Cor: lilás.

Os astros só recomendam cuidado para não 
comentar assuntos sigilosos ou contar um 
bom projeto a quem pode puxar seu tapete: 
seja cautelosa. Paixão secreta por colega 
pode ficar mais forte. Palpites: 49, 85 e 94. 

Você vai mostrar disposição e disciplina 
invejáveis no trabalho. Quem sonha em 
mudar de emprego deve buscar novas 
oportunidades. Atração por colega ou 
amigo vai balançar seu coração. Palpites: 
89, 17 e 35. Cor: preto.

Que tal refletir sobre o que pode cortar 
para liquidar as dívidas de vez? A sorte e 
os amigos podem dar uma força. Se você 
já tem alguém, cubra seu amor de carinho 
e inove na intimidade. Palpites: 14, 95 e 
68. Cor: preto.

Você atravessa uma fase de muita sorte 
e criatividade. Conte com os colegas, 
mas não se engane com gente de 
má-fé. O amor atravessa uma ótima 
fase. Paixão a mil entre quatro paredes. 
Palpites: 90, 27 e 00. Cor: vinho.

Família e trabalho vão disputar a sua 
atenção ao longo do dia e não vai 
ser fácil conciliar. Se você está livre, 
aceite convites da turma, conheça 
gente nova e mostre que é poderosa! 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Davi aceita ajudar Camila em um projeto para a escola. Álvaro ofende Verena. Jorge indica Estela para pilotar 
o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno por que deseja comprar a casa de Lurdes. Betina questiona se Magno 
está escondendo algo. Eunice alerta Álvaro sobre o projeto de Camila e Davi. Vitória assume o caso de 
Magno e garante a Lurdes que libertará seu filho. Thelma visita Lurdes e acaba discutindo com Vitória. Penha 
conta a Wesley que Lídia a acusou de ladra e a demitiu. Thelma lembra de Jane. Durval e Natália se beijam 
novamente. Sandro anuncia a Lurdes que a casa é sua novamente.

AMOR DE MÃE

Inês não gosta quando Lola diz que Carlos ajudará a quitar a casa com seu o pagamento. Emília repreende 
Adelaide por ter trazido Justina de volta para casa. Afonso pensa em Lola. O gerente do banco mostra 
a Carlos seu novo serviço. Clotilde conta para Lola que foi enganada por Almeida. Isabel vai com Soraia 
ao escritório de advocacia de Felício. Virgulino se preocupa com Lúcio. Adelaide ajuda Alfredo a comprar 
um presente para Lola. Isabel vê Marcelo e desiste de falar com Felício. Lúcio, Tião e alguns rapazes 
distribuem panfletos pelas ruas. Almeida pensa em como se explicará para Clotilde. 

ÉRAMOS SEIS

O policial comenta com Waguinho e Alice que Jeniffer pode ter sido vítima de assalto. Jeniffer é 
homenageada pelos amigos. Patrícia é escalada para contracenar com Silvana na novela. Lulu 
ganha a promoção para visitar o set da novela de Silvana. Mauri comunica a Alberto que sua doença 
evoluiu. Mercedes reconhece Patrícia ao assistir à novela. Thaíssa encontra uma carta antiga de 
uma editora que fala sobre o livro de Eric Feitosa. 

Todos os professores recebem maçãs podres com bilhetes assinados pela suposta Dark Lady. 
Mosquito apanha de sua gangue e Gleyce o ajuda. Filipa começa a se aproximar de Eric e 
Paola fica com ciúmes. Luigi pede conselhos amorosos para Iure e o professor sugere que 
contracene uma cena romântica com Poliana. Escondido, Hugo fotografa a cena. Ruth diz que 
João é uma má influência para Bento e pede que eles se afastem. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Nasa, agência espacial nor-
te-americana, anunciou a desco-
berta de um planeta do tamanho 
da Terra, a orbitar uma estrela a 
uma distância que torna possível a 
existência de água, em área identi-
ficada como habitável.

O planeta é chamado de “TOI 
700 d” e está relativamente pró-
ximo da Terra, a 100 anos-luz de 
distância, informou a agência.

A descoberta foi feita pelo sa-
télite Tess, “projetado e lançado 
especificamente para encontrar 
planetas do tamanho da Terra e a 
orbitar estrelas próximas”, expli-
cou o diretor da Divisão de Astrofí-
sica da Nasa, Paul Hertz.

Outros planetas semelhantes 
foram descobertos antes, principal-
mente pelo antigo telescópio espa-
cial Kepler, mas este é o primeiro 
do Tess, lançado em 2018.

O Tess descobriu três planetas 
a orbitarem a estrela, denominados 
“TOI 700 b”, “c” e “d”. Somente o “d” 
está na chamada área habitável. É 
quase do tamanho da Terra (20% a 
mais), circula a estrela em 37 dias 
e recebe o correspondente a 86% da 

energia fornecida pelo Sol à Terra.
Os pesquisadores geraram mo-

delos baseados no tamanho e tipo 
da estrela, a fim de prever a compo-
sição da atmosfera e a temperatura 
da superfície.

Uma das simulações, segundo 
a Nasa, indica um planeta coberto 
por oceanos, com "uma atmosfera 
densa dominada por dióxido de 
carbono, semelhante à aparência 
de Marte quando jovem, de acordo 
com as suposições dos cientistas".

Uma face deste planeta está 
sempre voltada para a sua estrela, 
como é o caso da Lua com a Terra, 
um fenômeno chamado de rotação 
síncrona. Essa face estaria cons-
tantemente coberta de nuvens, de 
acordo com este modelo.

Outra simulação prevê uma 
versão da Terra sem oceanos, onde 
os ventos soprariam do lado oculto 
em direção à face iluminada.

Vários astrônomos estão agora 
observando o planeta com outros 
instrumentos, tentando obter no-
vos dados que possam correspon-
der a um dos modelos previstos 
pela Nasa.

Nasa anuncia descoberta de 
planeta do tamanho da Terra

Espaço

Novo corpo celeste foi batizado de "TOI 700 d" e
está localizado a 100 anos-luz de distância da Terra

Planeta está a uma distância que torna possível a existência de água, aponta a Nasa

Nasa

Coringa lidera indicações para 
o prêmio Bafta, o Oscar inglês

Cinema

O filme “Coringa” lidera as 
indicações para os prêmios da 
Academia Britânica de Artes de 
Cinema e Televisão (BAFTA, 
na sigla em inglês). Ao todo, a 
produção concorre em 11 cate-
gorias, entre elas a de melhor 
filme, direção e ator para Joa-
quin Phoenix. O filme da Ne-
tflix “O Irlandês”, dirigido por 

Martin Scorsese, e “Era uma 
vez em... Hollywood”, de Quen-
tin Tarantino, vêm na sequên-
cia, com 10 indicações cada.

No embalo de seu triunfo 
no Globo de Ouro, no qual foi 
premiado como melhor drama, 
o filme sobre a Primeira Guer-
ra Mundial “1917” concorre em 
nove categorias.
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n Jairo Nascimento, 
repórter, deixou a RICTV 
Paraná, afiliada da Record, 
e assinou com a CNN 
Brasil para a base do Rio de 
Janeiro...

nJuliana Faddul, produtora 
executiva, disse adeus ao 
“Bom Dia SP”(Globo) e...
fechou com a CNN...

nDaniel Motta, jornalista, 
que ajudou a Record a 
conquistar o prêmio Rei da 
Espanha, se desligou da 
emissora na segunda-feira e 
também foi para a CNN.

nO Canal OFF estreia na 
quarta-feira, dia 22, às 22h, 
o programa “Verão de Boa”. 
A bordo de uma Kombi, um  
fotógrafo e cozinheiro vegano 
Osvaldo e a atriz Diana,  
partem em busca de um 

verão fora do óbvio...

nDurante cinco episódios o 
casal pega a estrada rumo 
às capitais São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife, Brasília 
e Curitiba, atrás de lugares, 
personagens e histórias 
inspiradoras de quem leva 
uma vida mais tranquila.

nO Fox Sports transmite 
hoje, a partir das 21h, com 
exclusividade a semifinal da 
Copa Super 8 (NBB) entre 
Flamengo e Pinheiros, jogo 
que define o último finalista 
da competição...

nO vencedor, que será 
conhecido no sábado, garante 
vaga na Liga das Américas.

nAline Borges vai 
interpretar a doutora Selma, 
em “Éramos Seis”...

Bate-Rebate

Com expectativa em Fagundes, autores 
de Bom Sucesso preparam cenas finais

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm 

entregam nesta semana os últimos capítulos de 
“Bom Sucesso”, produção das 19h da Globo lide-
rada por Grazi Massafera e Antonio Fagundes e 
com foco, nem poderia ser diferente, no desfecho do 
personagem do ator.

A história da mulher batalhadora e apaixo-
nada por livros, Paloma, que cruza o caminho do 
empresário e autoritário, Alberto, que tem pouco 
tempo de vida, vai chegando ao fim conquistando 
público e crítica.

Como receita, uma trama simples e bem cuida-
da, mais um Fagundes, visivelmente, apaixonado 
pelo trabalho como há muito tempo não se via.

Aliás, chama atenção como funcionou tão bem 
a parceria dele com Grazi nessa novela. Profissio-

nais de estilos tão distintos. Fagundes, sempre 
muito simpático com todos, porém reservado, en-
quanto a colega, também muito querida no meio, 
um alguém que não sai dos holofotes – principal-
mente nos últimos meses, após o namoro com Caio 
Castro.

Outro acerto de “Bom Sucesso” foi a divisão do 
texto entre seus atores, destacando assim as parti-
cipações de nomes como Fabiula Nascimento, Ar-
mando Babaioff, Giovanna Coimbra, Davi Junior, 
Lucio Mauro Filho, Ingrid Guimaraes, Romulo 
Estrela, entre outros.

A novela chegará ao fim no próximo dia 24 e, 
não seria exagero afirmar que o momento mais 
aguardado envolve  cena de despedida do perso-
nagem Alberto.

DONOS DA BOLA
O ex-Globo Mauro Naves 

será uma das atrações do 
programa “Os Donos da Bola”, 
nesta quinta-feira, na Band, 
sob o comando de Fernando 
Fernandes.

Neto continua em férias.  
 

MANDANDO VER
Otaviano Costa, em São 

Paulo, já está inteiramente 
nas gravações de “Extreme 
Makeover”, um reality de 
reforma de casas.

E impressionado com 
o tamanho e cuidados da 
produção. Ontem foi o segundo 
dia de trabalhos, mas o canal 
GNT ainda não anuncia a data 
de estreia.

TÁ DENTRO
A estreia do Leo Dias, no ar, 

na Rede TV! se dará durante o 
Carnaval.

Terá uma presença muito 
importante na cobertura, 
prevalecendo sempre o projeto 
de priorizar os bastidores.

POR OUTRO LADO
Embora contratado desde 

dezembro, nesta próxima 
segunda-feira será efetivamente 
o primeiro dia de trabalho do 
Leo Dias dentro da Rede TV!, 
nessa sua volta à emissora.

Fora, ele tem conversado e 
articulado com outros diretores.  

 
TRILHA SONORA

‘A Tal Canção Pra Lua’ 
(Vitor Kley e Samuel Rosa), 
‘Cobarde’ (Ximena Sariñana), 
‘Una Flor’ (Juanes) e ‘Thinking 
Of You’ (Simply Red) são 
algumas canções confirmadas 
na trilha sonora de “Salve-se 
Quem Puder”, a próxima novela 
das sete.

O tema de abertura, como 
informado, deverá ser cantado 
por Ludmilla. Uma regravação. 
Segundo apurado, nada de funk. 
Pelo menos não na abertura.  

BAIXA
Dan Ferreira se prepara 

para deixar a novela “Amor de 
Mãe”.

Seu personagem, o policial 
Wesley, melhor amigo de

Magno (Juliano Cazarré), 
será assassinado, em cenas que 
vão ao ar dia 21.

TEATRO
Maurício Machado chega 

ao Teatro dos 4, no Rio, sexta-
feira com o espetáculo “Festa, 
A Comédia”. Na produção, ele 
interpreta seis personagens, 
que foram escritos por Walcyr 
Carrasco, Alessandro Marson, 
Vincent Villari, Daniele Valente, 
Heloísa Périssé e Sill Esteves 
especialmente para ele.

Divulgação
NOVAS PARTICIPAÇÕES

“Malhação: Toda Forma 
de Amar” ganha novos 
personagens. É o caso de 
Andressa, vivida por Monique 
Bourscheid, que mexe com 
os meninos do colégio Otto 
Lara Resende. Ela usará 
seu charme para conquistar 
eleitores para a chapa no 
grêmio estudantil que compõe. 
Por sua vez, Daniel (Hugo 
Moura) irá reencontrar seus 
pais, com quem tem uma 
conturbada relação. Marta 
Paret vai viver Mareliz, mãe 
do rapaz, e Gláucio Gomes, 
Juarez, o pai e surgem no fim 
do mês.

ALTERAÇÕES NA GRADE
Apesar de o Japão 

estar 12 horas à frente do 
horário de Brasília e os jogos 
da Olimpíada de Tóquio, 
portanto, se concentrarem na 
madrugada/manhã, também 
haverá alterações na grade da 
Globo na faixa da tarde.

Programas especiais 
entrarão em exibição nesse 
período e vão mexer com o “Se 
Joga” e “Sessão da Tarde”.              

ESTÁ FORA
A exemplo do que 

aconteceu em 2019 e 
chamou atenção do público, 
o radialista e apresentador 
Betinho também não 
participará da cobertura 
do Band Folia – 2020. Vale 
lembrar que ele atuou em 
dezenas de transmissões, 
porém, no ano passado, 
não apareceu no evento por 
decisão da emissora e vai 
continuar fora.

GRADE
Conforme anunciado 

pela Band, estas serão as 
principais apostas do primeiro 
semestre: “MasterChef”, 
“Pesadelo na Cozinha”, “O 
Aprendiz”, Novos filmes, 
“Orange Is the New Black”, 
“Dr. House” e “Law & 
Order”. Como se observa, os 
novos programas de Paola 
Carosella – “Lado C” –, 
Henrique Fogaça – “Mistérios 
do Pantanal” – e Ana Paula 
Padrão (formato a definir) 
ainda não aparecem no radar.  

O Visão Celeste, clube de 
Parnamirim, emitiu uma nota de 
repúdio a decisões tomadas pela 
arbitragem durante a partida da 
equipe contra o Noroeste-SP, no 
estádio Alfredo de Castilho, em 
Bauru, pela Copa São Paulo de 
Futebol Júnior 2020.

 A equipe potiguar vencia a 
partida por 2 a 0, quando teve dois 
de seus atletas, Chicó e João Pau-
lo, expulsos. Segundo o Visão Ce-
leste, os cartões vermelhos foram 
apresentados de maneira injusta. 
Após a saída dos jogadores, o No-
roeste virou a partida para 4 a 2.

Conforme publicado na nota, o 
time acredita que o árbitro estava 
“mal-intencionado” e o cenário de 
vitória da equipe paulista já es-
tava construído antes mesmo do 
início da partida.  

“Pena que, no futebol brasilei-
ro, tenha a mesma corrupção da 
política, pois o cenário já estava 
preparado desde que nós chega-

mos a Bauru. Iremos mandar to-
dos os vídeos para que não fique 
nenhuma dúvida que seja aquela 
velha desculpa de quem perde”, 
criticou, em nota de repúdio.

Segundo a diretoria do clube, 
os vídeos serão entregues para 
a Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) e para o Tribunal de 
Justiça Desportivo (TJD), para 

que sejam tomadas as medidas 
cabíveis.

Com esta derrota, o Visão Ce-
leste é o único time do grupo que 
ainda não pontuou e enfrentará o 
Grêmio Novorizontino na última 
rodada. Devido ao saldo de gols 
negativo, é necessária uma com-
binação de resultados para que o 
Visão possa se classificar.
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Principal equipamento polies-
portivo de Natal, desativado há 
mais de três anos, o ginásio Nélio 
Dias está na fase final dos seus 
serviços de reestruturação, para 
ser reaberto. Foi o que afirmou a 
secretária de Esporte e Lazer de 
Natal (SEL), Danielle Mafra, nes-
ta terça-feira, 7. De acordo com a 
titular da pasta, além da regula-
rização na estrutura de combate 
a incêndio, outras reformas foram 
efetuadas em partes danificadas 
pela falta de manutenção, no tem-
po que o local passou fechado.

“Fico muito feliz em dizer que 
já estamos na etapa final de ser-
viços no Nélio Dias. Devemos dar 
entrada novamente já no Corpo de 
Bombeiros com o serviço executa-
do. A licitação aconteceu em agos-
to de 2019 e a empresa no mesmo 
mês iniciou os trabalhos. Não só 

no combate a incêndio, fizemos a 
recuperação de todo o equipamen-
to”, contou.

Uma rede de hidrantes na ar-
quibancada, pinturas, novo siste-
ma de extintores e reforma no piso 
e no teto foram algumas das inter-
venções realizadas na estrutura 
do ginásio, com custo em cerca de 
R$ 1,07 milhão. O custo inicial es-
timado era de R$ 1,8 milhão, mas, 
após o processo de licitação, o va-
lor foi reduzido.

Com os portões fechados 
para atividades desde 2016, o 
Nélio Dias já recebeu jogos da 
seleção brasileira de vôlei, da 
equipe de basquete do Flamengo 
e lutas de MMA. A quantidade 
de eventos já realizados no local 
incomoda a secretária, que es-
pera colocá-lo em atividade com 
celeridade, visando fortalecer a 

imagem do local também como 
arena multiuso.

 “Queremos colocá-lo o mais 
rápido possível para funcionar 

novamente para que, além de re-
ceber grandes eventos esportivos, 
ele possa ser uma arena multiuso. 
Um ginásio daquele tamanho, 

com dez anos de existência, não 
pode ter sediado apenas dez even-
tos esportivos”, relatou.

A capacidade do ginásio é de 9 
mil pessoas, com e estacionamen-
to para 700 veículos. De acordo 
com Danielle Mafra, uma forma 
de usufruir de toda a estrutura 
já está sendo pensada pela Pre-
feitura. Eventos como os que são 
realizados nos finais de semana 
na parte externa da Arena das 
Dunas já são idealizados para 
acontecerem também no local.

“O prefeito tem algumas ideias 
para o Nélio Dias, como fazer um 
miniatendimento de secretarias 
também lá dentro do ginásio. Que-
remos levar eventos todo domingo 
para o estacionamento, assim co-
mo na Arena das Dunas. Já esta-
mos nesta etapa de planejar para 
reabrir”, concluiu.

Ginásio Nélio Dias está fechado desde 2016, após  ser interdidato pelos Bombeiros

Reforma do Nélio Dias está em fase final, 
diz secretária de Esporte e Lazer de Natal
Uma nova rede de hidrantes na arquibancada, pintura, sistema de extintores, reformas no piso e no teto foram algumas
das intervenções realizadas na estrutura. Custo das obras foi de pouco mais de R$ 1 milhão. Local está fechado há três anos

Reestruturação

José Aldenir/AgoraRN

Partida entre as duas equipes ocorreu na segunda-feira, 6, em Bauru, São Paulo

Divulgação/Noroeste

Visão Celeste emite nota de repúdio 
contra arbitragem da Copinha 2020

Revolta

Após disputar Taça das Favelas, 
meia celebra oportunidades

Chance

Há três anos o volante 
Patrick de Paula, do Palmei-
ras, vivia uma realidade bem 
diferente. Nascido no Rio de 
Janeiro, ele tinha 18 anos, 
disputava a Taça das Favelas 
e campeonatos amadores até 
ser descoberto pelo clube alvi-
verde para ser contratado pe-
las categorias de base. Após se 
destacar e ganhar títulos em 
competições sub-20, ele foi pro-
movido ao elenco profissional 
em 2020 e chega à nova etapa 
da carreira motivado para con-
tinuar a trajetória ascendente.

Patrick vai completar 21 
anos em setembro e viverá 
uma das temporadas mais 
decisivas como jogador ao lado 
de outros antigos colegas da 
base. O Palmeiras promoveu 
diversos garotos, como o late-
ral Lucas Esteves, o atacante 
Wesley Ribeiro e o volante 
Gabriel Menino. Ao todo serão 

nove atletas revelados da base 
presentes no time atual.

“O Patrick de Paula e Ga-
briel Menino são dois volantes 
de muita qualidade, são meias 
de origem, têm hoje capacida-
de de estar na equipe de cima 
e sustentar”, disse o coordena-
dor das categorias de base do 
Palmeiras, João Paulo Sam-
paio. A capacidade de Patrick 
de Paula foi reconhecida até 
pelo técnico Vanderlei Luxem-
burgo. No ano passado, pelo 
Brasileiro sub-20, o palmei-
rense fez gol em um jogo con-
tra o Vasco, equipe que na épo-
ca era dirigida pelo treinador. 
“Ele brincou comigo quando 
eu cheguei porque eu fiz gol no 
ex-time dele. Fico feliz por tra-
balhar com um treinador que 
já ganhou muitos títulos e tem 
história no futebol brasileiro. 
Será muito bom aprender com 
ele”, disse o volante.

EsportEse
e.mail: redacao@agorarn.com.br
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n Jairo Nascimento, 
repórter, deixou a RICTV 
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A bordo de uma Kombi, um  
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Osvaldo e a atriz Diana,  
partem em busca de um 
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nDurante cinco episódios o 
casal pega a estrada rumo 
às capitais São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife, Brasília 
e Curitiba, atrás de lugares, 
personagens e histórias 
inspiradoras de quem leva 
uma vida mais tranquila.

nO Fox Sports transmite 
hoje, a partir das 21h, com 
exclusividade a semifinal da 
Copa Super 8 (NBB) entre 
Flamengo e Pinheiros, jogo 
que define o último finalista 
da competição...
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conhecido no sábado, garante 
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nAline Borges vai 
interpretar a doutora Selma, 
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Canal 1
Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm 

entregam nesta semana os últimos capítulos de 
“Bom Sucesso”, produção das 19h da Globo lide-
rada por Grazi Massafera e Antonio Fagundes e 
com foco, nem poderia ser diferente, no desfecho do 
personagem do ator.

A história da mulher batalhadora e apaixo-
nada por livros, Paloma, que cruza o caminho do 
empresário e autoritário, Alberto, que tem pouco 
tempo de vida, vai chegando ao fim conquistando 
público e crítica.

Como receita, uma trama simples e bem cuida-
da, mais um Fagundes, visivelmente, apaixonado 
pelo trabalho como há muito tempo não se via.

Aliás, chama atenção como funcionou tão bem 
a parceria dele com Grazi nessa novela. Profissio-

nais de estilos tão distintos. Fagundes, sempre 
muito simpático com todos, porém reservado, en-
quanto a colega, também muito querida no meio, 
um alguém que não sai dos holofotes – principal-
mente nos últimos meses, após o namoro com Caio 
Castro.

Outro acerto de “Bom Sucesso” foi a divisão do 
texto entre seus atores, destacando assim as parti-
cipações de nomes como Fabiula Nascimento, Ar-
mando Babaioff, Giovanna Coimbra, Davi Junior, 
Lucio Mauro Filho, Ingrid Guimaraes, Romulo 
Estrela, entre outros.

A novela chegará ao fim no próximo dia 24 e, 
não seria exagero afirmar que o momento mais 
aguardado envolve  cena de despedida do perso-
nagem Alberto.

DONOS DA BOLA
O ex-Globo Mauro Naves 

será uma das atrações do 
programa “Os Donos da Bola”, 
nesta quinta-feira, na Band, 
sob o comando de Fernando 
Fernandes.

Neto continua em férias.  
 

MANDANDO VER
Otaviano Costa, em São 

Paulo, já está inteiramente 
nas gravações de “Extreme 
Makeover”, um reality de 
reforma de casas.

E impressionado com 
o tamanho e cuidados da 
produção. Ontem foi o segundo 
dia de trabalhos, mas o canal 
GNT ainda não anuncia a data 
de estreia.

TÁ DENTRO
A estreia do Leo Dias, no ar, 

na Rede TV! se dará durante o 
Carnaval.

Terá uma presença muito 
importante na cobertura, 
prevalecendo sempre o projeto 
de priorizar os bastidores.

POR OUTRO LADO
Embora contratado desde 

dezembro, nesta próxima 
segunda-feira será efetivamente 
o primeiro dia de trabalho do 
Leo Dias dentro da Rede TV!, 
nessa sua volta à emissora.

Fora, ele tem conversado e 
articulado com outros diretores.  

 
TRILHA SONORA

‘A Tal Canção Pra Lua’ 
(Vitor Kley e Samuel Rosa), 
‘Cobarde’ (Ximena Sariñana), 
‘Una Flor’ (Juanes) e ‘Thinking 
Of You’ (Simply Red) são 
algumas canções confirmadas 
na trilha sonora de “Salve-se 
Quem Puder”, a próxima novela 
das sete.

O tema de abertura, como 
informado, deverá ser cantado 
por Ludmilla. Uma regravação. 
Segundo apurado, nada de funk. 
Pelo menos não na abertura.  

BAIXA
Dan Ferreira se prepara 

para deixar a novela “Amor de 
Mãe”.

Seu personagem, o policial 
Wesley, melhor amigo de

Magno (Juliano Cazarré), 
será assassinado, em cenas que 
vão ao ar dia 21.

TEATRO
Maurício Machado chega 

ao Teatro dos 4, no Rio, sexta-
feira com o espetáculo “Festa, 
A Comédia”. Na produção, ele 
interpreta seis personagens, 
que foram escritos por Walcyr 
Carrasco, Alessandro Marson, 
Vincent Villari, Daniele Valente, 
Heloísa Périssé e Sill Esteves 
especialmente para ele.

Divulgação
NOVAS PARTICIPAÇÕES

“Malhação: Toda Forma 
de Amar” ganha novos 
personagens. É o caso de 
Andressa, vivida por Monique 
Bourscheid, que mexe com 
os meninos do colégio Otto 
Lara Resende. Ela usará 
seu charme para conquistar 
eleitores para a chapa no 
grêmio estudantil que compõe. 
Por sua vez, Daniel (Hugo 
Moura) irá reencontrar seus 
pais, com quem tem uma 
conturbada relação. Marta 
Paret vai viver Mareliz, mãe 
do rapaz, e Gláucio Gomes, 
Juarez, o pai e surgem no fim 
do mês.

ALTERAÇÕES NA GRADE
Apesar de o Japão 

estar 12 horas à frente do 
horário de Brasília e os jogos 
da Olimpíada de Tóquio, 
portanto, se concentrarem na 
madrugada/manhã, também 
haverá alterações na grade da 
Globo na faixa da tarde.

Programas especiais 
entrarão em exibição nesse 
período e vão mexer com o “Se 
Joga” e “Sessão da Tarde”.              

ESTÁ FORA
A exemplo do que 

aconteceu em 2019 e 
chamou atenção do público, 
o radialista e apresentador 
Betinho também não 
participará da cobertura 
do Band Folia – 2020. Vale 
lembrar que ele atuou em 
dezenas de transmissões, 
porém, no ano passado, 
não apareceu no evento por 
decisão da emissora e vai 
continuar fora.

GRADE
Conforme anunciado 

pela Band, estas serão as 
principais apostas do primeiro 
semestre: “MasterChef”, 
“Pesadelo na Cozinha”, “O 
Aprendiz”, Novos filmes, 
“Orange Is the New Black”, 
“Dr. House” e “Law & 
Order”. Como se observa, os 
novos programas de Paola 
Carosella – “Lado C” –, 
Henrique Fogaça – “Mistérios 
do Pantanal” – e Ana Paula 
Padrão (formato a definir) 
ainda não aparecem no radar.  

O Visão Celeste, clube de 
Parnamirim, emitiu uma nota de 
repúdio a decisões tomadas pela 
arbitragem durante a partida da 
equipe contra o Noroeste-SP, no 
estádio Alfredo de Castilho, em 
Bauru, pela Copa São Paulo de 
Futebol Júnior 2020.

 A equipe potiguar vencia a 
partida por 2 a 0, quando teve dois 
de seus atletas, Chicó e João Pau-
lo, expulsos. Segundo o Visão Ce-
leste, os cartões vermelhos foram 
apresentados de maneira injusta. 
Após a saída dos jogadores, o No-
roeste virou a partida para 4 a 2.

Conforme publicado na nota, o 
time acredita que o árbitro estava 
“mal-intencionado” e o cenário de 
vitória da equipe paulista já es-
tava construído antes mesmo do 
início da partida.  

“Pena que, no futebol brasilei-
ro, tenha a mesma corrupção da 
política, pois o cenário já estava 
preparado desde que nós chega-

mos a Bauru. Iremos mandar to-
dos os vídeos para que não fique 
nenhuma dúvida que seja aquela 
velha desculpa de quem perde”, 
criticou, em nota de repúdio.

Segundo a diretoria do clube, 
os vídeos serão entregues para 
a Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) e para o Tribunal de 
Justiça Desportivo (TJD), para 

que sejam tomadas as medidas 
cabíveis.

Com esta derrota, o Visão Ce-
leste é o único time do grupo que 
ainda não pontuou e enfrentará o 
Grêmio Novorizontino na última 
rodada. Devido ao saldo de gols 
negativo, é necessária uma com-
binação de resultados para que o 
Visão possa se classificar.
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Principal equipamento polies-
portivo de Natal, desativado há 
mais de três anos, o ginásio Nélio 
Dias está na fase final dos seus 
serviços de reestruturação, para 
ser reaberto. Foi o que afirmou a 
secretária de Esporte e Lazer de 
Natal (SEL), Danielle Mafra, nes-
ta terça-feira, 7. De acordo com a 
titular da pasta, além da regula-
rização na estrutura de combate 
a incêndio, outras reformas foram 
efetuadas em partes danificadas 
pela falta de manutenção, no tem-
po que o local passou fechado.

“Fico muito feliz em dizer que 
já estamos na etapa final de ser-
viços no Nélio Dias. Devemos dar 
entrada novamente já no Corpo de 
Bombeiros com o serviço executa-
do. A licitação aconteceu em agos-
to de 2019 e a empresa no mesmo 
mês iniciou os trabalhos. Não só 

no combate a incêndio, fizemos a 
recuperação de todo o equipamen-
to”, contou.

Uma rede de hidrantes na ar-
quibancada, pinturas, novo siste-
ma de extintores e reforma no piso 
e no teto foram algumas das inter-
venções realizadas na estrutura 
do ginásio, com custo em cerca de 
R$ 1,07 milhão. O custo inicial es-
timado era de R$ 1,8 milhão, mas, 
após o processo de licitação, o va-
lor foi reduzido.

Com os portões fechados 
para atividades desde 2016, o 
Nélio Dias já recebeu jogos da 
seleção brasileira de vôlei, da 
equipe de basquete do Flamengo 
e lutas de MMA. A quantidade 
de eventos já realizados no local 
incomoda a secretária, que es-
pera colocá-lo em atividade com 
celeridade, visando fortalecer a 

imagem do local também como 
arena multiuso.

 “Queremos colocá-lo o mais 
rápido possível para funcionar 

novamente para que, além de re-
ceber grandes eventos esportivos, 
ele possa ser uma arena multiuso. 
Um ginásio daquele tamanho, 

com dez anos de existência, não 
pode ter sediado apenas dez even-
tos esportivos”, relatou.

A capacidade do ginásio é de 9 
mil pessoas, com e estacionamen-
to para 700 veículos. De acordo 
com Danielle Mafra, uma forma 
de usufruir de toda a estrutura 
já está sendo pensada pela Pre-
feitura. Eventos como os que são 
realizados nos finais de semana 
na parte externa da Arena das 
Dunas já são idealizados para 
acontecerem também no local.

“O prefeito tem algumas ideias 
para o Nélio Dias, como fazer um 
miniatendimento de secretarias 
também lá dentro do ginásio. Que-
remos levar eventos todo domingo 
para o estacionamento, assim co-
mo na Arena das Dunas. Já esta-
mos nesta etapa de planejar para 
reabrir”, concluiu.

Ginásio Nélio Dias está fechado desde 2016, após  ser interdidato pelos Bombeiros

Reforma do Nélio Dias está em fase final, 
diz secretária de Esporte e Lazer de Natal
Uma nova rede de hidrantes na arquibancada, pintura, sistema de extintores, reformas no piso e no teto foram algumas
das intervenções realizadas na estrutura. Custo das obras foi de pouco mais de R$ 1 milhão. Local está fechado há três anos

Reestruturação

José Aldenir/AgoraRN

Partida entre as duas equipes ocorreu na segunda-feira, 6, em Bauru, São Paulo

Divulgação/Noroeste

Visão Celeste emite nota de repúdio 
contra arbitragem da Copinha 2020

Revolta

Após disputar Taça das Favelas, 
meia celebra oportunidades

Chance

Há três anos o volante 
Patrick de Paula, do Palmei-
ras, vivia uma realidade bem 
diferente. Nascido no Rio de 
Janeiro, ele tinha 18 anos, 
disputava a Taça das Favelas 
e campeonatos amadores até 
ser descoberto pelo clube alvi-
verde para ser contratado pe-
las categorias de base. Após se 
destacar e ganhar títulos em 
competições sub-20, ele foi pro-
movido ao elenco profissional 
em 2020 e chega à nova etapa 
da carreira motivado para con-
tinuar a trajetória ascendente.

Patrick vai completar 21 
anos em setembro e viverá 
uma das temporadas mais 
decisivas como jogador ao lado 
de outros antigos colegas da 
base. O Palmeiras promoveu 
diversos garotos, como o late-
ral Lucas Esteves, o atacante 
Wesley Ribeiro e o volante 
Gabriel Menino. Ao todo serão 

nove atletas revelados da base 
presentes no time atual.

“O Patrick de Paula e Ga-
briel Menino são dois volantes 
de muita qualidade, são meias 
de origem, têm hoje capacida-
de de estar na equipe de cima 
e sustentar”, disse o coordena-
dor das categorias de base do 
Palmeiras, João Paulo Sam-
paio. A capacidade de Patrick 
de Paula foi reconhecida até 
pelo técnico Vanderlei Luxem-
burgo. No ano passado, pelo 
Brasileiro sub-20, o palmei-
rense fez gol em um jogo con-
tra o Vasco, equipe que na épo-
ca era dirigida pelo treinador. 
“Ele brincou comigo quando 
eu cheguei porque eu fiz gol no 
ex-time dele. Fico feliz por tra-
balhar com um treinador que 
já ganhou muitos títulos e tem 
história no futebol brasileiro. 
Será muito bom aprender com 
ele”, disse o volante.

EsportEse
e.mail: redacao@agorarn.com.br



QUARTA-FEIRA, 08.01.2020Eportes14

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Central Resources do Brasil Produção de Petróleo LTDA,  inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que RECEBEU do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Operação com prazo 
de validade até 17/11/2022 para a linha de surgência do poço 7-PML-0040-RN, localizado no 
campo de Ponta do Mel, município de Areia Branca, Rio Grande do Norte-RN;

Harvey David Gardner
Diretor

LICENÇA AMBIENTAL
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA inscrita no CNPJ: 68.062.827/0059-80 torna público, conforme 
a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 06/12/2019, através do Processo 
Administrativo Nº 20191023193, a Licença Simplificada de sua sede administrativa, com área 
construída de aproximadamente 741,13 m² em um terreno de 460,31m², situado na Rua Dr. 
Manoel Miranda, 478, Alecrim – CEP 59037-250- Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 
05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

G. J. DOS SANTOS E FILHOS LTDA-ME, CNPJ 20.947.638/0001-41, torna público que recebeu 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regula-
rização de Operação Nº 2014-080439/TEC/LRO-0191, com prazo de validade até (27/10/2021), 
para uma INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE BOLACHAS E BISCOITOS, localizada na Rua João 
Padre de Medeiros, n° 72, Alto da Boa Vista, Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Gilson Joao dos Santos
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GILDENOR BEZERRA CANUTTO – ME, CNPJ: 18.495.068/0001-54, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA a Renovação de Licença de Operação – RLO Nº 2016-097391/TEC/LO-0051, para 
sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais, localizado no Sítio Rancho da Velha nº 
2010, Zona Rural, Município de Governador Dix-Rosado/RN. 

GILDENOR BEZERRA CANUTTO – ME 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEIS JACANA LTDA, inscrito no CNPJ: 24.520.892/0001-10, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação de Licença de Operação, N0 2019-133803/TEC/RLO-0114, com prazo de 
validade até 02/01/2026, para a atividade de revenda de combustíveis líquidos, GLP e troca de óleo, 
do empreendimento localizado na Rua Francisco de Paula, 336 – Centro – JAÇANÃ/RN.

José Carlos Silvino
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

POSTO PINTO PETRÓLEO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 04.905.677/0001-20, torna público que 
recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO, válida até 02/01/2026 referente a Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, 
localizado na ROD BR 405, 101, Zona Rural, Severiano Melo - RN.

DENIO MARTINS CAVALCANTI
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RENASCENCA V ENERGIAS RENOVAVEIS S. A., CNPJ nº 10.797.904/0001-43, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 09/12/2025, em favor do empreen-
dimento Parque Eólico Renascença V, localizado na Fazenda Santa Fé, Zona Rural de Parazinho-RN.

Gabriel Luaces Fernandez
Diretor Geral

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

EZEQUIAS CÍCERO DE LIMA, CPF: 221.120.657-34, torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE-IDEMA à LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2018-128581/TEC/LS-0447, tcom validade de 
30/12/2025, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Arez-RN.

EZEQUIAS CÍCERO DE LIMA
Proprietário 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE -  SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Major Lobinho, 129 – centro, Serra Negra do Norte/RN -  CNPJ 22.854.709/0001-97 - 
Tel: (84) 999077963

Manoela Calheiros Malta Orsi – Notária e Registradora
Email: cartorioserranegrarn@gmail.com 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO -   COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
A Oficiala do Serviço Registral de Serra Negra do Norte/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o 
art. 216 – A, §4º da LRP c/c art. 9º provimento 145 de 11/03/2016 da CGJ/RN, etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita perante este Registro 
de Imóveis, o procedimento administrativo de USUCAPIÃO EXTRAORDIÁRIO, prenotado sob o nº 3.568, requeri-
do por ARLETE MARIZ DE BRITO, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 635.762 SSP-RN, CPF nº 
296.465.024-15, residente e domiciliada na Rua Major Lobinho, 8, Centro, Serra Negra do Norte-RN, sobre Um imóvel 
rural situado no Sítio Riacho Fundo, município de Serra Negra do Norte/RN, CEP 59.318-000, constituído por um 
terreno com área total de 38,7810ha, iniciando a descrição do perímetro no vértice AML-M-0551, de coordenadas N: 
9.269.209,306m e E: 680.452,732m de altitude 164,75m; que os outros 50% restantes do referido imóvel eram de 
propriedade de sua irmã, Paraguassu Mariz de Brito Costa, falecida em 15 de julho de 1991; que a REQUERENTE 
desde meados de 1959 é possuidora do bem em sua totalidade, utilizando-o com animus domini; que deste segue 
confrontando com a propriedade do Sr. José Arimatéia de Araújo e com imóvel pertencente aos Srs. Sésia Wanderley 
Quinino e Igor Veras Bezerra, com azimute de 186°17’34” por uma distância de 63,89m até o vértice AML-M-0552, 
de coordenadas N: 9.269.145,805m e E: 680.445,730m de altitude 164,75m; deste segue confrontando com imóvel 
pertencente aos Srs. Sésia Wanderley Quinino e Igor Veras Bezerra e com a propriedade pertencente ao Espólio 
de Severino Tadeu Mariz, com azimute de 196°24’52” por uma distância de 55,93m até o vértice AML-P-0553, com 
coordenadas N: 9.269.092,158m e E: 680.429,926m de altitude 164,74m; deste segue confrontando com a propriedade 
pertencente ao Espólio de Severino Tadeu Mariz, com azimute: 200°21’09” por uma distância de 17,67m até o vértice 
AML-M-0554, de coordenadas N: 9.269.075,595m e E: 680.423,782m de altitude 164,00m; deste segue confrontando 
com a propriedade pertencente ao Espólio de Severino Tadeu Mariz e com o imóvel da Sr.ª Rita Nair de Brito, com 
azimute de 262°51’29” por uma distância de 1.339,03m até o vértice AML-P-0555, de coordenadas N: 9.268.909,118m 
e E: 679.095,141m de altitude 177,48m; deste segue confrontando com a propriedade da Sr.ª Rita Nair de Brito, com 
azimute de 262°53’49” por uma distância de 1.371,79m até o vértice AML-M-0556, de coordenadas N: 9.268.739,491m 
e E: 677.733,878mm de altitude 194,31m; deste segue confrontando com a propriedade pertencente à Sr.ª Rita Nair 
de Brito e com a Estrada Vicinal, com azimute de 335°27’41” por uma distância de 136,45m até o vértice AML-M-0557, 
de coordenadas N: 9.268.863,616m e E: 677.677,210m de altitude 189,26m; deste segue confrontando com a Estrada 
Vicinal e com a propriedade pertencente ao Sr. José Arimatéia de Araújo, com azimute de 82°03’38” por uma distância 
de 1.448,16m até o vértice AML-P-0558, de coordenadas N: 9.269.063,643m e E: 679.111,485m de altitude 180,13m; 
deste segue confrontando com a propriedade pertencente ao Sr. José de Arimatéia, com azimute 83°48’07” por uma dis-
tância de 1.349,13m até o vértice AML-M-0551, ponto inicial da descrição deste perímetro de 5.782,05m. Dessa forma, 
ficam os EVENTUAIS INTERESSADOS de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação 
do presente EDITAL poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Major Lobinho, 129, centro, Serra 
Negra do Norte/RN, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, impugnação ao 
referido pedido de Usucapião extrajudicial, na modalidade extraordinária. Advertência: A não manifestação no prazo 
legal presumir-se-á aceitação. Eu, ___________, Nathália Félix de Medeiros, a digitei, subscrevo e assino. 
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 Nathália Félix de Medeiros
Substituta

O goleiro Jean não vestirá 
mais a camisa do São Paulo. 
A diretoria do clube definiu 
isto desde que o goleiro foi 
preso nos Estados Unidos, 
acusado de agredir sua es-
posa. O clube paulista ainda 
não encontrou uma maneira 
para definir como será essa 
rescisão de contrato. O São 
Paulo busca seguranças na 
justiça para romper o vínculo 
com o jogador por justa causa.

Representantes do São 
Paulo e do estafe de Jean es-
tão em contato e poderão ter 
uma conversa nesta quarta-
-feira, 8, na apresentação da 
equipe para pré-temporada.

O São Paulo iria rescin-
dir o contrato de Jean após 
a volta ao trabalho. Mas se 
a demissão não for por justa 
causa, o clube teria de pagar 
os valores restantes do con-
trato, que é válido até 2022, 
o que está fora de cogitação 
pela diretoria do clube.

Jean foi preso em flagran-
te após sua esposa postar ví-
deos nas redes sociais pedindo 
socorro após ser agredida. Ele 
passou uma noite na prisão 
até a audiência, marcada pa-
ra o dia seguinte ao incidente. 
Jean não precisou pagar fian-
ça para ser solto. A decisão 
foi baseada na promessa dele 
comparecer perante o tribu-
nal em audiências futuras 
e em se comprometer a não 
se envolver em outras ações 
ilegais.

São Paulo busca 
garantias para 
rescindir contrato 
com goleiro Jean

Justiça

Jean, goleiro do São Paulo FC

Divulgação/SPFC

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ/MF 24.894.829/0001-43 - NIRE 24300013159
Extrato Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 18/10/2019, às 9h, na sede da Companhia, Presença: Única Acionista da Companhia, Mesa: Presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio Ianhez, e a Sra. 
Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 12.103.700,00, mediante a emissão 
de 12.103.700 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, a totalidade das 12.103.700 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal são neste ato subscritas e integralizadas pela única acionista Eren Terra Santa Participações S.A. em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição. A Acionista decide alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a constar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 13.566.867,00 representado 
por 13.566.867 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. Nada mais a tratar. São Paulo/SP, 18/10/2019. Mesa: Gabriela Autilio Ianhez - 
Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o registro em 19/11/2019, sob nº 20190617268. Protocolo: 190617268 de 19/11/2019. 
Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ/MF 24.895.239/0001-35 - NIRE 24300013141

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 18/10/2019, às 9h, na sede da Companhia. Presença: Presença da única Acionista. Mesa: Para presidir os trabalhos a Sra. Gabriela Autilio lanhez, 
e a Sra. Hélène Louise Plaisance para secretariá-la. Deliberações: Aprovou o aumento do capital social da Companhia em R$ 25.614.300,00, a emissão 
de 25.614.300 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, a totalidade das 25.614.300 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal são neste ato subscritas e integralizadas pela única acionista Eren Terra Santa Participações S.A. 
em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição. A Acionista decide alterar o Artigo 52 do Estatuto Social, que passará a constar com a 
seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 27.632.023,00 
representado por 27.632.023 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Nada  mais a tratar. São Paulo/SP, 18/10/2019. Mesa: Gabriela 
Autilio Ianhez - Presidente; Hélène Louise Plaisance - Secretária. JUCERN - Certifico o registro em 19/11/2019, sob nº 20190618680. Protocolo: 190618680 
de 19/11/2019. Denys de Miranda Barreto - Secretário-Geral.

VIGÊNCIA: 02/01/2020 A 17/02/2020, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 435.772,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 
setecentos e setenta e dois reais). Assinaturas em 02/01/2020, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: Berilo Severo de Medeiros, CPF: Nº 852.486.574-15.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2020 (Dispensa de Licitação Emergencial nº 001/2020), PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 4301/2019, CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.521.182/0001-65. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 
PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, S-10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes 
do fornecimento dos Combustíveis de que trata o objeto deste Dispensa Emergencial serão custeadas com recursos 
consignados no orçamento geral do município para o exercício de 2020, através das seguintes Dotações Orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

02.002.04.122.0002.2.002.3390.30 ; 02.003.04.122.0002.2.007.3390.30 ; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30 ; 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.30 ; 03.001.10.301.0026.2.095.3390.30 ; 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30 ; 
03.001.10.302.0026.2.010.3390.30 ; 03.001.10.301.0026.2.095.3390.30 ; 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30 ; 
03.001.10.302.0026.2.010.3390.30 ; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30 ; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30 ; 
03.001.10.305.0026.2.013.3390.30 ; 04.001.08.244.0009.2.036.3390.30 ; 02.007.12.122.0007.2.030.3390.30 ; 
02.007.12.361.0007.2.026.3390.30 ; 02.007.12.361.0007.2.026.3390.30 ; 02.007.12.364.0007.2.023.3390.30 ; 
02.007.12.365.0007.2.022.3390.30 ; 02.007.12.365.0007.2.022.3390.30 ; 02.007.12.365.0007.2.026.3390.30 ; 
02.007.12.365.0007.2.026.3390.30 ; 02.007.12.365.0007.2.026.3390.30 ; 02.007.12.366.0007.2.117.3390.30 ; 
02.007.12.366.0007.2.117.3390.30 ; 02.007.12.361.0007.2.026.3390.30 ; 02.007.12.361.0007.2.026.3390.30 ; 
02.007.12.364.0007.2.023.3390.30 ; 02.007.12.365.0007.2.029.3390.30 ; 02.007.12.365.0007.2.029.3390.30 ; 
02.007.12.365.0007.2.029.3390.30 ; 02.010.15.452.0002.2.043.3390.30 ; 02.011.26.782.0021.2.046.3390.30 ; 
02.011.26.782.0021.2.046.3390.30 ; 02.011.26.782.0021.2.046.3390.30 ; 02.008.20.605.0002.2.009.3390.30 ; 
02.008.20.605.0002.2.009.3390.30 ; 02.008.20.606.0025.2.111.3390.30 ; 02.008.20.605.0002.2.009.3390.30 ; 
02.008.20.605.0002.2.009.3390.30 ; 02.004.04.123.0004.2.008.3390.30. 

Eng.ª Fabio Nyelithon Siqueira 
Diretor de Empreendimentos

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do Instituto de 
Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de 
validade de 03/01/2024, a Licença de Alteração 2019-132240/TEC/LA-0005 referente ao Sistema 
de Abastecimento de Água Sítio Carrasco em Apodi/RN e Sistema adutor Apodi-Mossoró/RN, no 
Estado do Rio Grande do Norte.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE ALTERAÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
 
Afonso Bezerra II Geração de Energia SPE S.A, CNPJ: 33.511.255/0001-78, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Prévia para uma Linha de Transmissão, denominada LT 230 kV SE 
Afonso Bezerra – SE Açu II, localizada nos municípios de Macau, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, 
Angicos e Açu/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

H A COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA, CNPJ 
33.751.813/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação 
- LRO, com prazo de validade até 02/01/2022, em favor do empreendimento Revendedor de 
Combustíveis, localizada na Rod. RN 233, KM 29, s/n Centro, Paraú/RN.

FRANCISCO ALBERTO SANTOS FONSECA
Sócio Administrador

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
 A K LIMA DA CUNHA & CIA LTDA inscrita no CNPJ: 15.239.883/0001-64, torna público, conforme 
a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 16/08/2019, através do Processo 
Administrativo n° SEMURB – 041225/2019, a Licença Ambiental Simplificada para o funciona-
mento de uma loja de móveis com área construída de 275,83 m² em um terreno de 245,00 m² 
situado na Avenida Hermes Da Fonseca, 945, Tirol, Natal, RN, ficando estabelecido um prazo de 
05 (cinco) dias para a solicitação de quaisquer esclarecimentos.

Contratado para ser titular na 
temporada 2020, o goleiro Wagner 
Coradin confirmou sua saída do 
ABC. Após ser titular no amisto-
so contra o Náutico, o atleta não 
jogou na estreia do Estadual, por 
ter expressado à diretoria antes 
seu desejo de rescindir com o clu-
be. O principal motivo da decisão, 
segundo ele, foram dificuldades na 
adaptação da sua esposa a Natal.

De acordo com o goleiro, sua 
esposa não estava com “cabeça” 
para adaptação à cidade. Com es-
te problema, o goleiro decidiu não 
seguir no clube e anunciou sua 
saída após a vitória sobre o Globo 
por 2 a 0.

“Tive uns problemas familia-
res com minha esposa. Ela não 
está se adaptando aqui, não está 
com cabeça. Não posso deixá-la 
sozinha neste momento, então eu 
tenho que estar dando apoio para 
ela. Infelizmente, por este motivo, 
não vou permanecer no ABC. Por 
minha parte, uma tristeza. Eu 
hoje poderia estar em campo aju-
dando a equipe e infelizmente não 
vou poder continuar para a tempo-
rada”, contou.

Wagner Coradin ficou famoso 
após ter feito uma foto que reper-
cutiu nas redes sociais. Quando 
ele jogava pelo Campinense-PB, 
se abaixou para dar entrevista a 

um repórter com deficiência física.
Para repor a lacuna deixada 

pelo goleiro, o ABC anunciou nes-
ta terça-feira, 7, o goleiro Gustavo 
Silva, de 22 anos, que estava no 
Rio Preto-SP. Ele já estava certo no 
clube antes mesmo da confirmação 
da saída do Wagner. Enquanto a 
diretoria ainda busca outro nome, 
mais nivelado com Wagner Cora-
din, Erivelton será o titular.

O próximo jogo do ABC será 
na quinta-feira, 9, contra o Força 
e Luz, em partida válida pela se-
gunda rodada do Campeonato Po-
tiguar, no estádio Frasqueirão, em 
Natal, às 20h, com transmissão da 
rádio Agora FM, 97,9. Goleiro Wagner Coradin anunciou sua saída após a partida contra o Globo FC

Esposa não se adapta a 
Natal e goleiro rescinde 
contrato com o ABC
Atleta alegou momento difícil vivido pela sua esposa para justificar a 
saída do clube alvinegro. Jogador ainda não tem destino definido

De saída

Luciano Marcos/ABC                             

O técnico Waguinho Dias con-
firmou a equipe titular para o pró-
ximo jogo do América, com apenas 
uma alteração em relação ao onze 
inicial que goleou o Força e Luz por 
4 a 1, no domingo, 5. A informação 
da escalação foi obtida após o trei-
namento desta terça-feira, 7.

“Temos uma única mudança, 
que vai ser a saída de Leandro Me-
lo, por questões clínicas, e a entra-
da de Romarinho no lugar dele. O 
Leandro está muito debilitado por 
causa da doença que o acometeu 
na última semana”, revelou o trei-
nador.

Com isto, os onze titulares para 
a partida contra o Santa Cruz de 
Natal serão:

Ewerton; André Krobel, Adria-
no Alves, Geninho, Renan; Romari-
nho, César Sampaio, Daniel Costa; 
Dione, Tiago Orobó e Wallace Per-
nambucano.

Sobre os adversários do Améri-
ca no Campeonato Potiguar, o co-
mandante americano admitiu que 
ainda não conhece todos, mas des-
tacou que está analisando os times 
e disse que a maior preocupação é 
com o próprio time, que na primei-
ra partida não exerceu o treinado.

O próximo confronto do time 
alvirrubro será nesta quarta-feira, 
8, contra o Santa Cruz de Natal, na 
Arena América, em Parnamirim, 
às 15, com transmissão da Agora 
FM, 97,9.

Waguinho Dias confirma time 
que vai disputar a 2ª rodada

Novidade

Técnico do América, Waguinho Dias, não gostou da performance da equipe na estreia

Diego Simonetti / América FC

Considerado uma promessa pa-
ra o Santinha, o atacante Cleiton, 
perderá no mínimo sete jogos neste 
Campeonato Potiguar. O atleta de 
20 anos foi usado como titular na 
maior parte da pré-temporada.

Apesar dessa perda, o técnico 
do Tricolor, Léo Goiano, confia na 
velocidade das outras peças do seu 
ataque para garantir mais uma 
vitória no Estadual. Para a segun-
da rodada, o treinador deve man-
ter a mesma formação e estilo de 
jogo da estreia contra o Potiguar 
de Mossoró, jogando no contra-a-
taque e aproveitando os erros do 
adversário para finalizar. A velo-
cidade de Thyago e a força física 
de Wellington Sabão podem ser o 
diferencial do time para vencer o 
atual líder do campeonato.

Em relação ao retrospecto das 
partidas contra o Alvirrubro, o equi-
líbrio é total. Em 2017, os dois jogos 
terminaram em 0 a 0. Em 2018, o 
Santa Cruz venceu as duas parti-
das. A primeira por 3 a 0 e a segun-
da por 2 a 1. No ano passado, foi o 
América que dominou, venceu no 1º 
turno por 1 a 0 e no 2º turno por 2 a 
0. Ou seja, duas vitórias para cada 
lado e dois empates.

Santa Cruz de Natal perde atacante 
para o primeiro turno do Estadual

Ausência

Após vencer pela primeira vez 
na sua estreia do Campeonato Po-
tiguar, o sentimento é otimismo. O 
moral dos atletas está elevado, ape-
sar da baixa no elenco.

O próximo confronto do Santa 

Cruz é contra o América, válido pe-
la segunda rodada do Campeonato 
Potiguar. O jogo será às 15h, na 
Arena América, em Parnamirim, 
com transmissão da rádio Agora 
FM, 97,9.



QUARTA-FEIRA, 08.01.2020Esportes16

O Potiguar de Mossoró fez sua 
estreia no Campeonato Potiguar, 
no domingo, 5, contra o Santa 
Cruz de Natal, no estádio Noguei-
rão, em Mossoró, e foi derrotado 
por 1 a 0. Um ponto que chamou 
atenção após o apito final foi a 
entrevista coletiva do técnico do 
clube, Luciano Quadros, que ficou 
bastante chateado com as péssi-
mas condições do gramado do es-
tádio. Segundo ele, isso prejudicou 
a sua equipe e foi um dos fatores 
para o resultado negativo.

“Vai aqui um repúdio para 
quem administra o estádio. Estou 
falando desde o começo que eu 
cheguei: gosto de time que jogue 
de pé em pé, com circulação de 
bola rápida, e o gramado alto, sem 
condição de a bola rolar, dificultou 
o nosso jogo e facilitou o adversá-
rio, que veio com a proposta de se 

fechar. Isso não pode acontecer. 
Além das dificuldades naturais de 
enfrentar o adversário, não pode-
mos ter mais adversários jogando 
contra nós. A grama não pode es-
tar assim”, afirmou.

O elenco do “Time Macho” já 
voltou aos trabalhos. A equipe 
agora se prepara para o próximo 
desafio, que será na próxima quin-
ta-feira, 9, fora de casa diante do 
Assu, partida sendo realizada no 
estádio Nazarenão, no município 
de Goianinha.

A equipe ainda terá mais uma 
partida com portões fechados, que 
será contra o Globo, devido a pu-
nição estabelecida pelo Tribunal 
de Justiça Desportiva (TJD). So-
mente na quinta rodada, diante 
do Palmeira, que o torcedor pode-
rá ter acesso ao estádio e acompa-
nhar a equipe na competição. Técnico do Potiguar de Mossoró, Luciano Quadros, chamou a atenção da administração do Nogueirão, em Mossoró

Depois de derrota na estreia, técnico do 
Potiguar condena gramado do Nogueirão
Treinador criticou o gramado do estádio, chamando a atenção da administração. Para ele, as condições interferiram
no jogo da equipe durante a partida que acabou com a derrota do Potiguar de Mossoró por 1 a 0, para o Santa Cruz

Reclamação

Yhan Victor / Potiguar

De olho no futuro, a Red Bull 
assegurou a permanência de Max 
Verstappen na equipe, nesta ter-
ça-feira. O time austríaco, um dos 
principais da Fórmula 1, estendeu 
o contrato do piloto holandês até 
2023, colocando fim às especula-
ções sobre possíveis transferências 
do atleta de 22 anos para equipes 
maiores, como Ferrari e Mercedes. 
Verstappen tinha vínculo somente 
até o fim deste ano.

O acerto acontece na esteira da 
melhor temporada do holandês na 
Fórmula 1. Em 2019, ele terminou 
em terceiro lugar no Mundial de 
Construtores, atrás apenas dos 
pilotos da Mercedes e à frente dos 
rivais da Ferrari. Para os próximos 
anos, Verstappen tem ambições 
maiores na F-1. “Eu quero vencer 
com a Red Bull e nosso objetivo é 
lutar pelo título mundial juntos”, 
declarou o piloto dono de oito vitó-
rias na categoria.

Verstappen entrou na F-1 atra-
vés do programa de jovens pilotos 
da Red Bull. Em 2014, se tornou pi-
loto de testes da Toro Rosso, equipe 
satélite do time austríaco. E, no 
ano seguinte, tornou-se titular da 

equipe menor. Em 2016, após boas 
performances, foi transferido para 
a Red Bull no meio da temporada, 
substituindo o russo Daniil Kvyat, 
que então fazia apresentações 
abaixo do esperado.

“Estou muito feliz de estender 
minha parceria com o time. A Red 
Bull acreditou em mim e me deu a 
oportunidade de começar na Fór-
mula 1, o que sempre me deixará 
muito grato”, comentou Versta-
ppen, empolgado para disputar 

mais uma temporada na principal 
categoria do automobilismo mun-
dial.

Em 2019, o holandês assumiu a 
posição de piloto número 1 do time 
austríaco, após a saída do austra-
liano Daniel Ricciardo e a entrada 
do tailandês Alexander Albon. Na 
temporada passada, a Red Bull 
passou a ser municiada pelos mo-
tores Honda, que fizeram mais su-
cesso no time do que quando eram 
da McLaren. 

Verstappen é um dos principais nomes da Fórmula 1 nestas últimas temporadas

Max Verstappen estende seu 
contrato com a Red Bull até 2023

Mais três anos

Getty Images

Liverpool anuncia Nike 
como nova fornecedora

Novo patrocinador

Após superar um imbró-
glio na Justiça, o Liverpool 
anunciou nesta terça-feira 
seu novo fornecedor de ma-
terial esportivo. A Nike pro-
duzirá os uniformes do tradi-
cional clube inglês a partir da 
próxima temporada europeia, 
em substituição a New Balan-
ce, que tentou evitar o fim do 
vínculo com o clube em ação 
na Justiça.

“Damos as boas-vindas à 
Nike, na família do Liverpool, 
como nova fornecedora oficial 
de material esportivo e espe-
ramos formar uma grande 
parceria para o clube, tanto 
em casa quanto globalmente, 
ao mesmo tempo em que con-
tinuamos a expandir a nossa 
base de fãs”, anunciou o clube, 
em comunicado.

O Liverpool não revelou a 
duração do contrato do novo 
fornecedor, afirmando ape-
nas se tratar de um acordo 
de “múltiplos anos”. O acerto 
com a Nike só foi possível por-
que o clube venceu uma causa 
na Justiça que lhe deu a per-
missão para fechar o acordo, 

em detrimento da New Ba-
lance.

Fornecedora do clube des-
de a temporada 2015-2016, a 
empresa questionou a nego-
ciação com a Nike e cobrou do 
Liverpool a possibilidade de 
ao menos igualar a proposta 
da rival. Na Justiça, o clube 
alegou que a New Balance po-
deria até alcançar os valores 
propostos pelo concorrente, 
mas não conseguiria igualar 
a oferta no quesito de marke-
ting e distribuição. A Justiça 
acabou decidindo que a oferta 
da New Balance seria “menos 
favorável” ao Liverpool.

A partir de junho, a Nike 
passará a fornecer o uniforme 
de jogo, de treinos e até de via-
gem do clube inglês, que vive 
grande fase nos últimos anos. 
O Liverpool é o atual campeão 
da Liga dos Campeões da Eu-
ropa e do Mundial de Clubes 
da Fifa. No momento, lidera 
o Campeonato Inglês com 
ampla vantagem, sendo 13 
pontos de vantagem sobre o 
vice-líder e ainda com um jogo 
a menos na tabela.


