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Dinheiro de multas será 
usado para recapear ruas

Trânsito 07

Prefeito Álvaro Dias autorizou recuperação dos 20 principais 
corredores de ônibus de Natal. Investimento será de R$ 6 milhões

Mobilidade 09

Pessoas com deficiência encontram dificuldade para andar na capital 
potiguar, que está em 14º lugar em uma avaliação de mobilidade

Obstáculos para quem não enxerga

José Aldenir / Agora RN

Flamengo vence e 
aguarda o Liverpool 
na final do Mundial
Rubro-negro saiu perdendo para 
o Al Hilal, da Arábia Saudita, mas 
virou o jogo no segundo tempo. 
Adversário na final será conhecido 
hoje. Liverpool é favorito em jogo 
contra o Monterrey do México

Futebol 16

General Girão vai 
ao TSE para poder 
deixar o PSL sem 
perder o mandato

Projeto de Jean 
Paul destina 
recursos extras 
para os estados

Natal em Natal:
Saia Rodada faz show 
gratuito na Deodoro

Além do parlamentar do 
RN, outros 25 deputados 
protocolaram ação nesta
terça. Ação já era esperada

Rio Grande do Norte receberia 
aproximadamente R$ 173 
milhões proveniente de rateio do 
Fundo de Reservas Monetárias

Apresentações de hoje - com 
destaque para Raí Saia Rodada - 
estão marcados para iniciar às 21h 
com a dupla Hugo e Heitor

Justiça Eleitoral 03

Emenda 06

Atração 15

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Ex-governador é 
flagrado negociando 
suposta propina

Câmara aumenta 
pena para quem 
maltrata animais

Ricardo Coutinho tem mandado 
de prisão preventiva em 
aberto. Ele seria o líder de uma 
organização criminosa que 
desviou R$ 134 milhões na 
Paraíba, diz o Ministério Público

Texto aprovado (que agora vai 
ser analisado no Senado) prevê 
reclusão de dois a cinco anos, 
multa e proibição de guarda de 
animal, mas apenas para maus-
tratos a cães e gatos

Paraíba 03 Projeto 10

De Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulaihi (contra) marcaram os gols da vitória do Fla

Alexandre Vidal / Flamengo

Alex Régis / Prefeitura do Natal
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Barreiras comerciais são uma 
realidade desde que países 
deixaram de invadir uns aos 

outros e passaram a resolver seus 
contenciosos em fóruns adequados 
e comuns com regras e a devida 
arbitragem. Faz parte do jogo.

As barreiras tarifárias são 
aquelas que tratam de tarifas de 
importações e taxas diversas.

Já as não-tarifárias estão 
relacionadas aos licenciamentos 
de importação, procedimentos 
alfandegários, valores 
aduaneiros, mas também a 
medidas antidumping (quando 
uma empresa derruba seus 
preços lá para baixo só para 
ferrar a concorrência), medidas 
compensatórias, subsídios, 
salvaguardas, medidas sanitárias e 
fitossanitárias, e por aí afora.

Entre estas últimas, estão as 
barreiras técnicas usadas como 
mecanismos protecionistas. E é aí 
que mora boa parte do perigo para 
um país como o Brasil, que tem um 
agronegócio altamente competitivo, 
mas repleto de concorrentes ao 
redor do mundo.

Com produção e produtividade 
crescentes e uma reputação 

ambiental a zelar, em parte por 
causa de um bem elaborado Código 
Florestal, o País vinha se impondo 
com ótimas perspectivas pela frente. 
Até que os ruídos começaram.

Primeiro, com a sanha 
saneadora da Polícia Federal, 
que, numa operação desastrosa 
intitulada de “Carne Fraca”, 
trouxe imensos prejuízos para o 
agronegócio. Ainda na primeira 
fase, mais de 40 países impuseram 
restrições ao produto brasileiro. 
E, em alguns casos, como a União 
Europeia, as importações foram 
canceladas completamente, 
independentemente da empresa.

Agora, isto: a participação 
brasileira na Conferência do 
Clima da Organização das Nações 
Unidas, a COP 25, adiada para o 
ano que vem muito em função da 

desastrada participação brasileira.
O resultado, muito para além 

da Conferência, é que, ao insistir 
em minimizar os impactos do 
aquecimento global, o Brasil 
empurrou todo o dinheiro 
disponível no mundo a programas 
nessa área para países como 
a Indonésia e outros que até 
guerrilhas internas têm.

Sobrou ao Brasil apenas o 
orgulho, também conhecido como o 
“ouro dos tolos”.

Mas não é só isso: com essa 
conversinha rastaquera contra 
o aquecimento global, além da 
iminente perda de créditos de 
carbono, o Brasil praticamente 
implorou para que concorrentes 
do seu agronegócio – e eles são 
muitos –  provoquem barreiras 
não-tarifárias futuras, pintando 
o país como um inimigo do 
meio ambiente, incentivador de 
madeireiros e garimpeiros ilegais e 
amigos dos grileiros de plantão.

Tudo em detrimento do 
trabalho de setores do agronegócio 
e do próprio governo, que deram 
duro para modernizar a economia 
brasileira depois de 15 anos do 
ruinoso estatismo petista.

Meio ambiente não é frescura

EDITORIAL
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NOTAS & INFORMES

O Governo do Rio Grande do Norte confirmou nesta ter-
ça-feira, 17, a construção do trecho da Estrada da Produção 
em São Gonçalo do Amarante, que representa um investi-
mento de R$ 22 milhões em infraestrutura rodoviária.

As medidas necessárias para a execução da obra, que 
é parte do plano de aplicação do projeto Governo Cidadão 
(que financia projetos com recursos do Banco Mundial), fo-
ram discutidas em reunião ontem, com a participação da 
governadora Fátima Bezerra e do prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio de Medeiros. “Estamos fazendo 
os encaminhamentos necessários para destravar a obra”, 
afirmou a governadora.

“As demandas ambientais estão sendo fechadas para 
que haja o encaminhamento ao Banco Mundial e autoriza-
ção final da obra”, explicou o secretário Fernando Mineiro, 
de Gestão de Projetos e Metas e Relações Institucionais.

Para o prefeito Paulo Emídio, a reunião foi importante 
pela reafirmação do compromisso da gestão estadual com 
o investimento. “Nós saímos da reunião satisfeitos, pois o 
governo reforçou o compromisso com São Gonçalo do Ama-
rante. Temos certeza que a estrada será construída”, disse 
Paulo Emídio, que esteve acompanhado do vice-prefeito 
Eraldo Paiva e do secretário municipal Vagner Araújo.

A estrada é considerada importante para o desenvolvi-
mento da região por facilitar o escoamento de produtos da 
localidade. Além disso, a estrada será uma nova conexão en-
tre a Região Metropolitana de Natal e o interior do Estado. 
A Estrada da Produção conta com dois trechos, conectando 
o centro de São Gonçalo do Amarante ao distrito de Serri-
nha, a partir do acesso sul ao Aeroporto até a RN-312, e à 
localidade de Boa Vista.

Governo reafirma plano 
de construir nova estrada

Estrada da Produção

Estrada é parte do plano de aplicação de 
recursos do programa Governo Cidadão

Sandro Menezes / Governo do RN

Reunião na Governadoria discutiu o que falta para projeto sair do papel
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Jalmir Oliveira - Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa

PREVIDÊNCIA I
A reunião entre 

representantes do Governo do 
Estado e servidores públicos que 
estava marcada para ontem à 
tarde não aconteceu. Sindicalistas 
que foram à Governadoria 
disseram que o encontro foi 
cancelado de última hora, sem 
maiores explicações.

PREVIDÊNCIA II
Segundo integrantes do 

Fórum de Servidores, uma nova 
reunião ficou pré-agendada só 
para o dia 15 de janeiro, daqui a 
quase um mês.

PREVIDÊNCIA III
Procurado ontem pela coluna 

para esclarecer os motivos para 
a reunião não ter acontecido, 
o secretário-chefe do Gabinete 
Civil, Raimundo Alves Júnior, 
não atendeu às ligações.

PREVIDÊNCIA IV
A reunião de ontem iria tratar 

da reforma da Previdência no 

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça, 
17, uma resolução que regulamenta o uso de redes sociais por 
magistrados e estabelece uma série de vedações e recomenda-

ções para que os juízes se manifestem nos meios virtuais de interação 
pública e social. Pela resolução, os magistrados estão proibidos de 
manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento e fazer 
“juízos depreciativos” sobre despachos, votos ou sentenças. Os juízes 
também não podem apoiar ou criticar políticos, emitir opinião ou 
compartilhar discursos discriminatório “especialmente os que revelem 
racismo, LGBTfobia, misoginia, antissemitismo, intolerância religio-
sa ou ideológica”. Os juízes têm seis meses para se adequar.

Regra virtual

regime próprio do RN. Terminava 
ontem o prazo estipulado pelo 
próprio governo para que servidores 
se manifestassem sobre o esboço de 
reforma apresentado no início do mês.

PREVIDÊNCIA V
Os servidores estavam prontos 

para declarar para o governo que 
são contra a proposta, que prevê 
aumento da alíquota de contribuição 
previdenciária para até 18%.

NOVA BARRA DE SANTANA
A governadora Fátima Bezerra 

assinou ontem a ordem de serviço 
para a retomada da obra de Nova 
Barra de Santana, paralisada desde 
31 de maio, com 48% de execução. A 
nova previsão de entrega é setembro 
de 2020. A obra prevê 186 moradias 
para 240 famílias removidas do local 
onde vivem por causa da construção 
da barragem de Oiticica, em 
Jucurutu.

Marco Aurélio rebate Toffoli
Supremo

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira, 17, as 
críticas feitas pelo presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, à Operação Lava Jato e ao Ministério Público. 
Para Marco Aurélio, a investigação de um esquema 
bilionário de corrupção envolvendo a Petrobrás não 
destruiu empresas, e sim gera “confiança” e representa 
um avanço para o País. “Nós estamos avançando cul-
turalmente – e está desaparecendo do cenário nacional 
o sentimento de impunidade. Isso em termos de admi-
nistração pública”, afirmou o ministro.
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Gravações obtidas pelo Minis-
tério Público da Paraíba mostram 
o ex-governador do estado Ricar-
do Coutinho debatendo valores 
de supostas propinas com Daniel 
Gomes da Silva, operador das or-
ganizações sociais (OSs) Cruz Ver-
melha do Brasil (CVB) e Instituto 
de Psicologia Clínica Educacional 
e Profissional (Ipcep), que admi-
nistravam hospitais no Estado.

Operador das duas instituições 
na Paraíba, Daniel Gomes seria 
integrante do “núcleo econômico” 
da organização criminosa liderada 
pelo ex-governador, segundo o Mi-
nistério Público.

Entre 2011 e 2019, o Estado 
da Paraíba gastou R$ 980 milhões 
com a Cruz Vermelha. Para o Ins-
tituto, entre 2014 e 2019, foram 
desembolsados R$ 270 milhões.

Delator da “Operação Calvá-
rio”, cuja fase “Juízo Final” foi de-
sencadeada ontem, Daniel Gomes 

disse em sua colaboração que teria 
sido o ex-senador Ney Suassu-
na quem teria lhe falado sobre a 
possibilidade de fazer negócios na 
Paraíba. Suassuna seria amigo de 
Ricardo Coutinho, então candida-
to a governador.

O ex-senador disse que ele tinha 
grandes chances de vencer o pleito 
eleitoral e, mesmo que não ganhas-
se, “manteria o domínio (poder) 
sobre a prefeitura de João Pessoa, 
subsistindo a oportunidade de negó-
cio”. A partir daí, Daniel Gomes foi 
apresentado a Ricardo Coutinho.

O Ministério Público afirma 
que dois pagamentos no segundo 
semestre de 2010 selaram o pacto 
entre Gomes e Ricardo Coutinho. 
O primeiro, R$ 200 mil, foi pago 
antes da eleição daquele ano, em 
virtude da promessa de acordos no 
caso de vitória de Coutinho.

O segundo pagamento foi fei-
to após a vitória de Coutinho em 

forma de doação eleitoral. Foram 
R$ 300 mil, que Gomes tomou em-
prestado com seu pai.

Segundo as investigações, Ri-
cardo Coutinho procurou Daniel 
Gomes em 2011 para implemen-
tar na Paraíba o sistema de orga-
nizações sociais. “Verificou-se que 
o melhor modelo para atender aos 
interesses da empresa criminosa 
seria a utilização da gestão pactu-
ada”, explica a promotoria.

Após a edição de atos norma-
tivos para implantar o sistema 
no estado, a Cruz Vermelha teria 
sido indicada por Gomes para 
viabilizar o modelo de governança 
corrupto no setor da saúde parai-
bana. Em 6 de julho, a instituição 
assumiu a gestão do Hospital de 
Trauma de João Pessoa.

A investigação aponta desvio 
de pelo menos R$ 134,2 milhões 
da área da saúde em benefício do 
esquema supostamente arquite- Ex-governador Ricardo Coutinho

Ex-governador da Paraíba é flagrado
em grampo negociando suposta propina
Investigação aponta desvio de R$ 134,2 milhões da área da saúde em benefício do esquema supostamente arquitetado por 
Coutinho. Outros setores da gestão também seriam fontes de propinas do ex-governador, que tem mandado de prisão em aberto

Operação Calvário

José Aldenir / Agora RN

O plenário do Senado apro-
vou nesta terça-feira, 17, por 51 
votos a 15, a medida provisória 
que transferiu o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf) do Ministério da Economia 
para o Banco Central. Pelo tex-
to aprovado, o órgão volta a ser 
chamado de Coaf, e não Unidade 
de Inteligência Financeira (UIF), 
contrariando a medida provisória 
do presidente Jair Bolsonaro.

A principal mudança imposta 
pelo Congresso, no entanto, foi ter 
barrado a possibilidade de indi-
car para os cargos de conselheiro 
pessoas que não fazem parte do 
serviço público. Essa alteração, 
incluída pela MP de Bolsonaro, foi 
rechaçada como uma medida que 
abria brecha para indicações polí-
ticas e não técnicas ao Coaf.

Como antes, o plenário deve 
ser composto pelo presidente do 
Coaf e por doze servidores de ór-
gãos diversos. A estrutura ainda é 
composta por um quadro técnico, 
além da presidência e do plenário. 
Segundo o projeto, compete ao 
presidente do Banco Central do 

Brasil escolher e nomear o pre-
sidente do Coaf e os membros do 
plenário.

Se não fosse votada nesta 
terça-feira, a Medida Provisória 
iria caducar - ou seja, perder a 
validade. A bancada do Podemos 
se opôs à MP afirmando ver riscos 
no combate a corrupção.

O Coaf tem a atribuição de 
monitorar as atividades finan-
ceiras e de produzir informações 
para prevenir e combater a lava-
gem de dinheiro, aplicando penas 
administrativas a entidades do 
sistema financeiro que não en-
viarem os dados necessários para 
esse trabalho de inteligência.

Medida aprovada por 51 votos a 15 foi aprovada e vai à sanção presidencial

Senado aprova MP que transfere Coaf 
da Economia para o Banco Central

Congresso

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Girão e mais 25 pedem para 
deixar PSL sem perder mandato

Justiça Eleitoral

Vinte e seis dos 53 deputa-
dos federais do PSL, incluindo o 
potiguar General Girão, entra-
ram nesta terça-feira, 17, com 
uma ação no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para pedir que 
seja reconhecida justa causa 
para que eles deixem o partido.

O movimento era espera-
do desde que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, co-
meçou a se desentender com o 
presidente da agremiação, Lu-
ciano Bivar. A ação é necessá-
ria para que os parlamentares 

não percam o mandato em caso 
de desfiliação.

A peça, assinada pelo ad-
vogado e ex-ministro do TSE 
Admar Gonzaga, afirma que 
os deputados citados na ação 
sofreram perseguição interna 
no partido por estarem alinha-
dos ao governo. Na ação, os 
deputados acusam Bivar de ter 
mantido o controle do partido 
ao longo de vinte anos, por meio 
da apresentação de procuração 
de parte dos convencionais, en-
tre outras táticas.

Girão endossa peça que denuncia perseguição a deputados aliados do governo

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

tado por Coutinho. Outros setores 
da gestão também seriam fontes 
de propinas do ex-governador.

O esquema, incluindo os des-
vios provenientes das OSs, teria 
rendido ao ex-governador propina 
mensal de R$ 360 mil, segundo 
delatores da Calvário.

OPERAÇÃO
A Operação Calvário/Juízo Fi-

nal cumpre desde ontem 54 man-
dados de busca e apreensão e 17 
ordens de prisão preventiva nos 
estados da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e 
Paraná. O ex-governador Ricardo 
Coutinho é alvo de um dos manda-
dos de prisão preventiva. 

Fora do País, em “viagem de 
férias previamente programada”, 
Coutinho informou, via Insta-
gram, que vai antecipar seu retor-
no ao País para colaborar com a 
Justiça. Ele nega irregularidades.
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O secretário de Finanças da 
Prefeitura de Parnamirim, Giova-
ni Rodrigues Júnior, desmentiu 
o ex-prefeito Maurício Marques e 
reafirmou que a atual gestão, do 
prefeito Rosano Taveira, recebeu 
do antecessor uma Prefeitura “que-
brada”. Segundo Giovani, a dívida 
deixada por Maurício em Parnami-
rim – a curto e a longo prazo – foi de 
aproximadamente R$ 170 milhões 
e, no momento da posse, só havia 
R$ 25 milhões em caixa.

“Como se paga (R$ 170 milhões 
com R$ 25 milhões)? Não é possí-
vel fazer isso. Quando o prefeito 
(Taveira) colocou que a Prefeitura 
estava quebrada, era verdade. 
Nós tivemos que arrumar a casa. 
Conseguimos reduzir essa dívida 
de forma significativa e reduzimos 
(contratos) com todos os fornecedo-
res”, disse o secretário, em entre-
vista ao programa “Sem Amarras”, 
da rádio Agora FM (97,9).

A fala de Giovani Júnior foi 
uma resposta a declarações que 

Maurício deu em outro programa 
da 97 FM: o “A Hora é Agora”. 
Na semana passada, o ex-prefeito 
negou que tenha deixado para Ta-
veira um “rombo” nas finanças da 
Prefeitura. Segundo o ex-gestor, 
a dívida deixada foi de apenas R$ 
45 milhões – que, na opinião dele, 
poderia ser abatida nos meses sub-
sequentes à posse, já que a arreca-
dação média do Município é de R$ 
33 milhões por mês.

A declaração de Maurício, por 
sua vez, foi uma resposta a Tavei-
ra, que, desde o início da gestão, 
tem dito que herdou uma Prefeitu-
ra “quebrada” e que não executou 
mais obras porque o orçamento foi 
exaurido pelo pagamento de dívi-
das. Para atacar o problema, in-
clusive, o prefeito adotou uma série 
de medidas de arrocho após acordo 
firmado com o Ministério Público 
de Contas.

Giovani Júnior ressaltou que 
“não é verdade” o que disse Mau-
rício. O secretário de Finanças 

lembrou, inclusive, que a gestão de 
Taveira herdou, no início de 2017, 
salários atrasados de servidores 
– a folha integral de dezembro de 
2016, parte do 13º salário, 1/3 de 
férias do funcionalismo em geral e 
1/6 de férias para os professores –, 

além de plantões para profissionais 
da saúde. “Quando assumimos, fi-
zemos questão de colocar em dia e, 
desde o primeiro dia, o prefeito Ta-
veira paga religiosamente em dia o 
funcionalismo público”, enfatizou.

De acordo com o secretário de 

Finanças, o pagamento em dia dos 
salários dos servidores é fruto da 
“responsabilidade fiscal” da atual 
gestão. “Ao contrário de outros que 
deixaram de pagar o funcionalis-
mo”, alfinetou. “O funcionário pre-
cisa receber seus salários em dia. 
São eles os prestadores de serviço. 
Precisamos valorizar essas pesso-
as”, emendou.

O secretário, que também co-
ordena as áreas de Planejamento, 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, se contrapôs ainda às 
críticas. “O que estamos querendo 
é menos discurso e mais trabalho, 
mais realizações, e é isso que o pre-
feito Taveira vem fazendo. Esta-
mos muito tranquilos com relação 
às discussões políticas, porque a 
política não é um simples discurso. 
Não é falar que vai fazer pelo po-
vo. É fazer algo concreto que possa 
mudar no futuro a vida das pesso-
as. E é isso o que o governo Taveira 
vem fazendo”, encerrou.

Secretário de Planejamento, Finanças, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Giovani Júnior

Secretário desmente Maurício e diz que 
Taveira herdou Prefeitura “quebrada”
Na semana passada, ex-prefeito negou que tenha deixado para Taveira um “rombo” nas finanças da Prefeitura. Secretário 
lista débitos herdados do antecessor, incluindo salários de servidores. “Nós tivemos que arrumar a casa”, diz Giovani Júnior

Parnamirim

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim

Todos os pagamentos da Pre-
feitura do Rio estão suspensos 
desde a tarde de segunda-feira, 
16, de acordo com resolução pu-
blicada nesta terça-feira, 17, no 
Diário Oficial do Município. A 
decisão vem em meio a uma das 
mais graves crises enfrentadas na 
área da saúde, com funcionários 
em greve há uma semana por fal-
ta de salários e a população sem 
atendimento básico.

Em nota de apenas três senten-
ças divulgada ontem, a gestão mu-
nicipal limitou-se a informar que a 
Secretaria Municipal de Fazenda 
suspendeu provisoriamente os pa-
gamentos a serem realizados pelo 
Tesouro Municipal; que a medida 
tem como objetivo ajustar o caixa 
do município, em função dos arres-
tos determinados pela Justiça; e, 
ainda, que o procedimento é pontu-
al e pode ser revertido a qualquer 
momento.

Em entrevista exclusiva ao jor-
nal O Globo, o secretário municipal 
de Fazenda, César Barbiero, afir-

mou que o pagamento da segunda 
parcela do 13º, previsto para esta 
terça-feira, está suspenso e que 
não há prazo para que seja pago. 
“O objetivo é arrumar as contas”, 
disse. “Com isso, os pagamentos 
da segunda parcela do 13º salário 
de servidores e fornecedores estão 
suspensos. Espero retornar tudo 
assim que possível”, completou.

Na semana passada, por conta 
do atraso de pelo menos dois meses 
nos salários de servidores munici-
pais da saúde, a Justiça determi-
nou o arresto de R$ 300 milhões 
nas contas da Prefeitura. Segundo 
o secretário, a suspensão dos paga-
mentos seria necessária para ajus-
tar as contas do município depois 
dos pedidos de arresto.

Gestão do prefeito Marcelo Crivella no Rio enfrenta grave crise na área financeira

Prefeitura do Rio suspende 
pagamentos, inclusive 13º salário

Crise

Gabriel Monteiro / O Globo

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câma-
ra dos Deputados aprovou, 
por 33 votos a 5, a chamada 
“PEC do voto impresso”, que 
torna obrigatória a expedição 
de cédulas físicas nas elei-
ções. A proposta agora segue 
para uma Comissão Especial 
na Câmara.

“Uma das minhas pautas 
mais importantes e promessa 
de campanha. Vamos continu-
ar trabalhando até sua apro-
vação final no Congresso”, 
escreveu a deputada Bia Kicis 
(PSL-DF), autora da PEC.

CCJ aprova 
projeto que
torna obrigatório 
o voto impresso

Câmara dos Deputados

Proposta vai seguir tramitando

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A economia brasileira 
consolidará o processo de re-
tomada do crescimento em 
2020, com aumento de 2,5%, 
depois de expansão de 1,2% 
neste ano. A projeção foi di-
vulgada  nesta terça-feira, 17, 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), no Infor-
me Conjuntural Economia 
Brasileira.

Segundo a entidade, o 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no País) será 
puxado pela expansão do PIB 
industrial. A estimativa é que 
o setor cresça 2,8%, de acordo 
com a CNI.

Para a confederação, a 
atividade econômica também 
será impulsionada pelo au-
mento dos investimentos em 
6,5%, em 2020. Para este ano, 
a previsão é que o PIB indus-
trial cresça 0,7%.

Economia 
brasileira deve 
crescer 2,5% em 
2020, diz CNI

PIB
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O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) apresentou nesta ter-
ça-feira, 17, uma proposta de 
emenda à Medida Provisória nº 
909 com o objetivo de ajudar os 
estados a quitarem suas dívidas e 
reforçar investimentos.

O texto original da proposta 
presidencial determina a extinção 
do Fundo de Reservas Monetá-
rias, criado pela lei que instituiu 
o Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), e a alocação dos seus 
recursos para reduzir a dívida pú-
blica federal.

Já a proposta de Jean Paul 
destina 50% dos recursos para 
os estados, mantidos os outros 
50% para redução da dívida 
federal. “A situação fiscal da 
União é muito mais confortável 
do que as de muitos estados e 
municípios. Por isso, estamos 
apresentando esta proposta, fo-
cando em quem mais precisa”, 
explica Jean Paul.

Também foi estabelecido um 
critério para destinação desses 
recursos, que seguirá os moldes 
do aprovado para o leilão do ex-
cedente da cessão onerosa, outro 
caso recente de repartição de re-
cursos que não estavam alocados 
a nenhum programa ou política 
pública. Os valores poderão ser 
usados para pagamento das dí-
vidas atrasadas dos estados, ou 
para investimentos.

“Esta medida visa especial-
mente reativar a economia local 
e combater o desemprego. A situ-
ação é urgente e requer atenção 
do Senado, como Casa da Fede-

ração”, justifica o senador do Rio 
Grande do Norte.

Caso a proposta seja incorpo-
rada ao texto da medida provisó-
ria, os estados receberão mais de 
R$ 4,3 bilhões do Fundo de Reser-
vas Monetárias. O Rio Grande do 
Norte receberia aproximadamen-
te R$ 173 milhões. Hoje, o valor 
total estimado do fundo é de R$ 
8,6 bilhões.

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
No Rio Grande do Norte, a 

gestão da governadora Fátima 
Bezerra aguarda receitas extra-
ordinárias para pagar salários 
atrasados dos servidores públicos. 
Atualmente, o Estado deve parte 
da folha de novembro de 2018 e as 
íntegras das folhas de dezembro 
de 2018 e o 13º salário também do 
ano passado.
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Reserva monetária

A s  jogada política do presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, com líderes partidários de sua con-
fiança, sobretudo aqueles ligados ao centrão, 

pretende empurrar com a barriga, ao máximo, a pro-
posta de emenda que estabelece execução de senten-
ça penal após a segunda instância. A ideia é esvaziar a 
PEC para levá-la à gaveta ou incluir na proposta outras 
áreas da Justiça, como a Eleitoral e a Trabalhista, onde 
as sentenças seriam cumpridas também após decisão 
de 2ª instância.

Dar aos tribunais do trabalho (TRTs), marcados 

pelo ativismo de toga,  poder da decisão final de pro-
cessos, levaria pânico aos empregadores.

Outra ideia diabólica para inviabilizar a PEC, ina-
ceitável para políticos, é que decisões dos tribunais 
regionais eleitorais sejam definitivas.

Governadores acossados pelo precatórios, e gran-
des empresas não aceitariam abrir mão da “3ª instân-
cia” do Superior Tribunal de Justiça.

Maia designou Marcelo Ramos (PL-AM) para pre-
sidir e Fabio Trad (PSD-MS), de sua confiança, para 
relatar a PEC da 2ª instância.

Jogada é ‘melar’ PEC com 2ª instância para tudo

PSB É MAIS DO MESMO
Em vez da solidariedade 

ao ex-governador Ricardo 
Coutinho, acusado de chefiar a 
quadrilha que roubou dinheiro 
da Saúde, na Paraíba, a direção 
do PSB deveria ser mais 
responsável e, em respeito às 
vítimas do crime, suspender a 
filiação do sujeito até o fim das 
investigações.

PELA LEI, NÃO DÁ
Na prática, Eduardo 

Bolsonaro e mais 25 deputados 
do PSL pediram ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
serem autorizados a ignorar 
a lei que impede a saída do 
partido sem qualquer punição.

O CENTRÃO DO SENADO
A bancada do MDB vem 

sendo considerada o “centrão 
do Senado”, mediando crises 

PODER SEM PUDOR

O BRASIL NO CONTRAGOLPE
O imperador da Etiópia, Hailê Selassiê, foi deposto pelo 

próprio filho quando fazia visita oficial ao Brasil, a convite 
do presidente Juscelino Kubitscheck, à frente de comitiva 
que era uma pequena multidão. Em conversa com JK, o 
imperador pediu dinheiro para voltar, dar um corretivo no filho 
e retomar o poder. JK ordenou que o ministro da Fazenda, 
Horácio Lafer, desse dinheiro a Selassiê antes de o Congresso 
aprovar o empréstimo. Lafer advertiu: “Os parlamentares não 
vão aprovar isso”. JK respondeu: “Vão aprovar, Lafer. Basta 
mostrar essa comitiva toda como asilada.” Selassiê retomou o 
poder e se manteve nele por mais quinze anos.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Acha que a segurança
pública melhorou em 2019? 
Espere só 2020”

Ministro Sergio Moro 
(Justiça)
comemora os resultados
do combate à criminalidade

"

Divulgação

e negociando saídas para que a 
Casa pegue leve com o governo 
Bolsonaro. À exceção, claro, da 
banda podre ligada ao PT.

REVELAÇÃO DRAMÁTICA

Drama, para a aguerrida 
deputada Estela Bezerra (PSB) 
não foi apenas sua prisão, no 
escândalo de roubo de dinheiro 
da saúde, na Paraíba. Foi a 
revelação de que seu nome 
verdadeiro é... Estelizabel.

BOM SUJEITO NÃO É
Ex-primeira-dama da 

Paraíba, a jornalista Pâmela 
Bório cansou de denunciar 
Ricardo Coutinho por 
corrupção. Além disso, chegou 
a pedir medida protetiva contra 
ele, baseada na Lei Maria da 
Penha.

PERGUNTA NA PORTA DA CADEIA
Quando chamava Lula de 

“preso político”, o socialista da 
Paraíba Ricardo Coutinho já 
antecipava a própria desculpa 
para sua prisão por corrupção?

Itaú e Safra ignoram Justiça e perseguem inocente
O advogado Roberto Liesegang foi 

“convidado” a fechar sua conta de 19 anos 
no Itaú e o Safra negou abertura de conta 
devido à suspeita levantada pelo MPF em 
um processo da Lava Jato. O nome “Roberto” 
aparece em e-mail com negociação de 

propina nas obras de Angra 3 e a suspeita, 
inicialmente, era de que se tratava de 
Liesegang, mas ficou esclarecido que se trata 
de “Roberto Gerosa”. Entretanto, o advogado 
continua alvo de perseguição por esses e 
outros grandes bancos.

PREJUÍZO
Liesegang diz ter tido prejuízos a sua 

imagem e credibilidade e obteve liminar e 
multa diária de R$1.000 caso o Itaú mantenha 
as restrições.

VÍTIMA DUAS VEZES
Liesegang afirma ser “louvável” que 

os bancos agora queiram manter controle de 
operações de clientes. “Duro é perseguir a 
vítima”, lamenta.

ABUSO CONFIRMADO
O Itaú não nega o que fez a Liesegang, mas 

alega não ter acesso ao processo, “em segredo de 
justiça”, mas “cumprirá a decisão liminar”.

Proposta de Jean Paul destina 
R$ 4,3 bilhões para estados

São Gonçalo recebe nota 
máxima em avaliação

Tesouro Nacional

O município de São Gon-
çalo do Amarante, na Grande 
Natal, alcançou nota “A” no 
índice de Capacidade de Pa-
gamento (Capag) do Tesouro 
Nacional. 

A avaliação leva em conta 
três indicadores: endividamen-
to, poupança corrente e liqui-
dez - que indicam a dívida con-
solidada, despesa corrente e o 
cumprimento das obrigações 
financeiras, respectivamente.

O objetivo do índice é mos-
trar a capacidade de pagamen-
to dos municípios para obten-
ção de novos empréstimos. 

Com isso, é possível definir 
se um novo endividamento do 
município representaria um 
risco para o Tesouro Nacional.

Sao Goncalo do Amarante 
recebeu avaliação “A” nos três 
indicadores, sendo uma das 
únicas cidades do Estado a 
atingir a pontuacao.

O índice traz, ainda, o limi-
te de gasto com pessoal, feito 
pelo Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro (Sincofi). 
Segundo o índice, o município 
está abaixo do limite, ou seja, 
dentro das obrigações.

Senador Jean Paul Prates (PT-RN)

Marcos Oliveira / Agência Senado

Segundo proposta, critério para destinação
de recursos seria o mesmo da cessão onerosa
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, assinou nesta terça-feira, 17, 
uma ordem de serviço para recu-
peração dos principais corredores 
de transporte público na capital 
potiguar. Serão investidos R$ 6 
milhões em recursos da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU) oriundos de multas de 
trânsito. Neste primeiro momento, 
20 ruas e avenidas, divididas em 
três lotes, serão recapeadas.

De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov), 
os trabalhos devem começar em 10 
dias.

Álvaro Dias celebrou a realiza-
ção dos investimentos, destacando 
que o objetivo da gestão, ao pro-
mover essas melhorias, é dar mais 
conforto e segurança aos usuários 
do sistema de transporte público 
de Natal. “Era uma reivindicação 
antiga que vinha recebendo e ago-
ra tenho a satisfação de anunciar 
que nossos principais corredores de 
ônibus serão recuperados. É uma 
obra de grande relevância, já que 
impacta positivamente na vida de 
muitos natalenses”, ressaltou.

O prefeito aproveitou a soleni-
dade e anunciou também que ga-
rantiu recursos na ordem de R$ 30 
milhões junto ao governo federal. 
“Desse montante, R$ 20 milhões 
serão aplicados para melhorias nas 
ruas do bairro Planalto, bairro que 
possui apenas 10% de suas ruas 

drenadas. Os outros R$ 10 milhões 
serão aplicados também no reforço 
da malha asfáltica dos bairros da 
zona Leste de Natal”, concluiu.

A secretária municipal de 
Mobilidade Urbana, Elequicina 
Santos, destacou que a assinatura 
das ordens de serviço representa o 
coroamento do sucesso da gestão 
municipal na área de trânsito e 
transporte. “É orgulho participar 
dessa solenidade, pois temos a con-
vicção de que estamos caminhando 

na direção certa e cumprindo o que 
preconiza a legislação brasileira de 
trânsito. Essa é mais uma medida 
que mostra o nosso zelo e respeito 
pelos recursos públicos, revertendo 
em benefício da população os recur-
sos que arrecadamos oriundos das 
multas”.

Ela lembrou que os recursos da 
STTU também estão sendo investi-
dos nas obras de reconfiguração do 
Espaço Cultural Ruy Pereira, do 
Beco da Lama e da rua João Pessoa.

As mensalidades escolares 
do Rio Grande do Norte podem 
passar por um reajuste de 6,25% 
a 9,6%, de acordo com o Sindi-
cato das Escolas Particulares do 
RN (SinproRN). No entanto, se 
a instituição justificar investi-
mentos em estrutura, o reajuste 
pode até ultrapassar o teto.

Para o presidente do 
SinproRN, Alexandre Marinho, 
a variação do reajuste existe de 
acordo com o que cada escola de-
cide que vai oferecer aos alunos, 
como mais de um idioma, aulas 

extras, atividade esportiva ou mo-
dalidade cultural.

O valor da mensalidade, na 
percepção do presidente, pode ser 
um dos maiores diferenciais com-
petitivos para as matrículas, visto 
que, diante da crise econômica do 
país, muitos pais tendem a matri-
cular os filhos de acordo com sua 
realidade financeira.

Na percepção da mãe e agente 
de atendimento, Camila Calixto, a 
qualidade do ensino é importan-
te, mas o valor da mensalidade é 
um fator que tem que ser levado 

em consideração. “Nós, pais, que-
remos uma melhor qualidade de 
ensino para os nossos filhos, estu-
dando todos os dias do ano letivo. 
Mas o financeiro acaba pesando 
bem mais”, destaca.

Camila é mãe de uma criança 
de 4 anos e afirma que “o aumento 
não envolve apenas a mensalida-
de, que é algo fixo, mas envolve 
lanches, material escolar e coisas 
extras da criança”. “Então, com o 
aumento da mensalidade, acaba 
ficando mais difícil manter tudo”, 
ressalta.

Ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira, 17, pelo prefeito de Natal, Alvaro Dias 

Prefeitura reverte multas de trânsito na 
recuperação de 20 ruas da capital potiguar

Reajuste de escolas particulares do 
RN podem chegar a 9,6% em 2020

Serão investidos R$ 6 milhões em recursos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) oriundos de multas de 
trânsito. Ordem de serviço foi assinada nesta terça, e, de acordo com Município, trabalhos devem começar em 10 dias

Infraestrutura

Infraestrutura

Alex Régis / Prefeitura do Natal

CONFIRA ABAIXO OS TRECHOS CONTEMPLADOS:
Lote 1:
Av. Rio Branco (trecho entre a Silveira Barreto com a av. Gustavo Cordeiro 
de Farias)

Av. Deodoro da Fonseca (trecho entre a Meira e Sá com a av. Gustavo 
Cordeiro de Farias)

Rua Ulisses Caldas (trecho largo da Junqueira Aires com a av. Marechal 
Deodoro da Fonseca)

Rua Dom Pedro I (trecho entre a rua Padre João Manoel e av. Junqueira 
Aires).

Lote 2:
Av. Prudente de Morais (trecho entre a av. Alexandrino de Alencar e a 
av. Amintas Barros) / (trecho entre a av. Raimundo Chaves até a av. Gov. 
Tarcísio de Vasconcelos Maia (av. da Integração)

Av. Cônego Monte (entre a rua Mário Negócio e a av. Leão Veloso)
Rua projetada (trecho entre a rua Prof. Moura Rabêlo e rua Min. Marabeu 
da Cunha Melo)

Rua Amaro Barreto / rua Manoel Miranda (trecho entre a av. Presidente 
Bandeira com av. Presidente José Bento).

Lote 3:
Rua do Catetinho (trecho entre a praça Presidente Juscelino Kubitscheck e 
a rua Gov. Antônio de Melo e Souza).

Praça Presidente Juscelino Kubitscheck (trecho entre a rua josé Antônio 
Sampaio e a av. Dr. João Medeiros Filho)

Rua Cerro azul (trecho entre av. Itapetinga e a rua Piracanjuba)

Rua São Expedito (trecho entre a rua Piracanjuba e a rua governador An-
tônio de Melo e Souza / rua Governador Antônio de Melo e Souza a rua 
Alto da Boa Vista)

Rua Alto da Boa Vista (trecho entre a rua Castelo Branco e a rua São Ex-
pedito).

ç

ç

ç

Presidente do SinproRN, Alexandre Marinho, afirma que variação pode ser maior

Redes Sociais
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A Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern) contra-
tou nesta terça-feira, 17, uma em-
presa para analisar a integridade 
estrutural do Terminal Salineiro 
de Areia Branca, localizado no 
Oceano Atlântico, na Costa Branca 
potiguar. A inspeção terá custo es-
timado de R$ 456 mil.

O pátio de estocagem da produ-
ção salineira do porto-ilha – a 14 
quilômetros da costa – teve redu-
zida a área de armazenamento em 
outubro passado. Da capacidade 
total de 150 mil toneladas, a estru-
tura só pode receber 100 mil. Isso 
em razão de falhas que permitiam 
a infiltração de água do mar, o que 
causa diluição do sal armazenado 
e, por consequência, a perda do 
estoque.

Além disso, em abril passado, 
o local chegou a ser interditado 
provisoriamente pelo Ibama, após 
a descoberta de irregularidades 
relacionadas ao armazenamento 
e abastecimento de combustíveis, 
lançamento de resíduos no mar, 

instalações inadequadas e acúmulo 
de resíduos sólidos. Com o compro-
metimento da Codern em realizar 
obras reestruturantes, o espaço foi 
liberado para voltar a funcionar.    

Para 2020, a Codern espera re-
ceber R$ 54 milhões do Ministério 
da Infraestrutura para realizar 
uma reforma de toda a estrutura. 
O recurso foi contingenciado este 
ano pelo governo federal.

No entanto, antes da reforma, 
o terminal precisa de um diagnós-
tico da integridade estrutural e 
da qualidade da proteção catódica 
(controle de corrosão das partes 
metálicas). O serviço de análise se-
rá feito por meio de uma inspeção 
subaquática. A empresas escolhida 
para a atividade é a All Divers Ser-
viços Subaquáticos.

Ainda nesta terça-feira, a 
Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte solicitou ao Ibama uma 
nova licença de operação para es-
tocagem e movimentação de granel 
de sal marinho para o Terminal de 
Areia Branca. Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) contratou empresa para analisar integridade de terminal em Areia Branca 

Codern contrata empresa para inspecionar 
estado do Terminal Salineiro de Areia Branca
Para 2020, Codern espera receber R$ 54 milhões do Ministério da Infraestrutura para realizar reforma de toda a estrutura; 
recurso foi contingenciado este ano pelo governo federal. Segundo orgão, inspeção terá custo estimado de R$ 456 mil

Estudo

José Aldenir/AgoraRN

Policiais civis da Delegacia 
Especializada de Narcóticos (DE-
NARC) de Natal, com apoio da 
Polícia Militar, deflagraram, nesta 
terça-feira, 17, a “Operação Clã” 
objetivando o combate ao tráfico 
de drogas na Capital Potiguar. Fo-
ram expedidos pela Justiça vinte 
mandados de prisão temporária e 
9 mandados de busca e apreensão. 
Participaram da ação 25 policiais 

civis e 30 policiais militares.
Durante a operação, foram 

cumpridos os nove mandados de 
busca e apreensão e foram presas 
13 pessoas em cumprimento a 
mandados de prisão temporária, 
sendo umas delas também autua-
da em flagrante pelo crime de trá-
fico de drogas e quatro deles já se 
encontravam no sistema prisional. 
Também foram apreendidas por-

ções de cocaína e uma mulher foi 
presa em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas.

O nome da operação faz refe-
rência à participação de uma famí-
lia inteira que, de acordo com as in-
vestigações, praticava o tráfico de 
drogas, com atuação predominante 
no bairro de Cidade da Esperança. 
Dos 13 presos, cinco deles perten-
cem à mesma família.

O Governo do Rio Grande do 
Norte divulgou na edição desta 
terça-feira, 17, do Diário Oficial 
do Estado o resultado da quarta 
etapa do concurso público para 

praça da Polícia Militar. A lista 
traz os nomes dos candidatos 
do sexo masculino e feminino 
aprovados na avaliação psicoló-
gica. Ao todo, o concurso oferece 

938 vagas para pessoas do sexo 
masculino e 62 do sexo femini-
no.

O certame é composto por 
seis etapas e agora segue para 

a investigação social e avaliação 
de títulos. O curso de formação 
dos praças da PM iniciará no 
dia 2 de janeiro e até o final do 
curso as duas etapas restantes 

serão cumpridas.
No portal Agora RN (www.

agorarn.com.br) encontra-se a 
lista completa com todos os apro-
vados desta fase do certame, . 

Polícia Civil deflagra operação 
contra tráfico e prende 14 pessoas

Governo do RN divulga aprovados em exame psicológico

Operação Clã

Concurso da PM 

Foram expedidos vinte mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca

José Aldenir / Agora RN
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No dia a dia, o presidente da 
Sociedade dos Cegos do Rio Gran-
de do Norte (Socern), Ronaldo 
Tavares, diz enfrentar muitos pro-
blemas para exercer o simples di-
reito de locomoção. Com deficiên-
cia visual, Ronaldo não encontra 
em boa parte da capital potiguar 
estrutura adequadas. “Não é raro 
vivenciar a obstrução de passeio 
público. Muitas vezes temos ban-
cas de lojas no meio do caminho, 
orelhão, carros estacionados na 
calçada, além da falta de padrão 
nas calçadas”, afirmou.

A Norma Técnica 9050 da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) dispõe sobre polí-
ticas públicas de acessibilidade, co-
mo arquiteturas com rampas, uso 
de corrimãos e pisos diferenciados, 
a exemplo do piso tátil. A reivindi-

cação do presidente da SOCERN 
é que as normas e leis sejam apli-
cadas. “Queremos que os gestores 
nos tratem como políticas públicas, 
e não como eleitores. É preciso que 
avance o debate da acessibilidade 
para se ter uma cidade inclusiva, 
com justiça social e projetos mais 
humanizados”, enfatizou.

Ainda de acordo com Ronaldo 
Tavares, Natal possui apenas cinco 
sinais de trânsito com sinalização 
sonora e dez paradas com identifi-
cação em braile. E ele ainda cobra 
que o método braile seja incorpo-
rado a toda vivência do deficiente, 
desde a escola. 

“Não basta matricular, tem que 
ter investimentos para proporcio-
nar a acessibilidade plena. Investir 
no braile, que é nosso único método 
de leitura. O braile é nossa reden-

ção. Nossa porta de passagem para 
cidadania”, concluiu.

Além da democratização do 
braile, Ronaldo Tavares acredi-

ta que é preciso investir em mais 
campanhas de conscientização con-
tra a cegueira, como o Abril Mar-
rom, visto que 882 mil potiguares 
possuem alguma deficiência, totali-
zando 27,8% da população estadu-
al, de acordo com o Censo 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE). Destes, 6.929 
pessoas têm deficiência visual.

Em setembro deste ano, Natal 
teve avaliação 5,78 em relação a 
qualidade de suas calçadas, pouco 
a mais da média nacional de 5,71, 
numa escala de 0 a 10, onde o míni-
mo aceitável seria a nota 8, de acor-
do com o relatório final da campa-
nha “Calçadas do Brasil 2019”, que 
utilizou o Índice de Caminhabili-
dade (iCam), uma ferramenta para 
avaliar as vias do Rio de Janeiro, a 
qual conta com 21 indicadores.

Estado das calçadas em Natal está abaixo da nota mínima aceitável, diz estudo

Padrão de acessibilidade para pessoas com 
deficiência visual ainda é desafio em Natal
Capital potiguar está em 14º lugar em uma avaliação de mobilidade, de acordo com a campanha “Calçadas do Brasil 2019”. 
Cidade teve avaliação 5,78, pouco acima da média nacional de 5,71, numa escala de 0 a 1, onde mínimo aceitável seria 8

Cidadania

José Aldenir / Agora RN
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRIMEIRA VARA

Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova.
Tel. 84-40057563, e-mail: sec1vara@jfrn.jus.br

 EDITAL DE CITAÇÃO   DE TERCEIROS INTERESSADOS - 113/2019
(PRAZO DE TRINTA DIAS)

O Juiz Federal, MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO, da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faz saber que, por este Juízo e sua Secretaria que, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, promove uma AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, 
nº 0804336-91.2019.4.05.8400, contra SEVERINA NERYDEUS FERNANDES DAS CHAGAS e 
outro. E pelo presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do escoamento 
do prazo deste a contar de sua publicação, ficam citados os TERCEIROS INTERESSADOS, 
para querendo contestarem a presente ação que visa à emissão na posse do imóvel situado às 
margens das obras da rodovia BR-304/RN, entre as estacas LD 810 + 6,20 a 810 + 10,19. O 
imóvel pertence à Waldemar Moreno das Chagas e Severina Nerydeus Fernandes das Chagas, 
CPF: 242.615.134-04 / 633.963.864-34, residentes à Rua Doutor Heráclito Vilar 523, Centro/
Urbano de Macaíba, CEP 59280-000, sendo que o terreno a ser desapropriado passará a integrar 
a faixa de domínio da rodovia federal. Ficam os interessados cientes de que não contestada a ação 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, presumir-se-ão por eles aceitos, como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC. E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, passou-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Ficam cientificados, ainda, de que este Juízo funciona na Rua Dr. Lauro Pinto, 
245, Lagoa Nova, Natal-RN. Dado e passado, nesta cidade do Natal aos 15 de julho de 2019. Eu, 
Sebastião Vasconcelos dos Santos Neto, Diretor de Secretaria, subscrevo e assino.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova.

Tel. 84-4005-7563, e-mail: sec1vara@jfrn.jus.br
PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS nº 167/2019 (PRAZO DE  10 DIAS)
O Juiz Federal, MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO, Titular da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER que, por este Juízo e sua Secretaria, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT uma AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
Processo nº 0809160-93.2019.4.05.8400, contra EFC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA.   E pelo presente Edital com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 
de sua publicação ficam citados os TERCEIROS INTERESSADOS, que desejem apresentar 
qualquer impugnação ao valor ofertado pelo DNIT ou para, querendo, contestarem a presente 
ação nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei nº. 3.365/41 c/c o CPC, no prazo de quinze (15) 
dias. Ofertado o valor de R$ 72.990,00 (setenta e dois mil, novecentos e noventa reais) para, 
indenização da expropriação parcial do imóvel de propriedade de EFC INVESTIMENTOS 
E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, cujo valor encontra-se depositado em conta 
judicial, a ser levantado em favor do (s) expropriado (s) na forma da legislação vigente. A área 
expropriada medindo 124,59 m2 faz parte integrante de uma propriedade situada nas margens 
da BR-101, no Loteamento Parque de Exposições, Emaús, Parnamirim, neste Estado. E para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital que será afixado 
no local de costume e publicado na forma da Lei. Ficam cientificados, ainda, de que este Juízo 
funciona na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, Natal-RN. Dado e passado, nesta cidade 
do Natal aos 07 de novembro de 2019. Eu, SEBASTIÃO VASCONCELOS DOS SANTOS 
NETO, Diretor da Secretaria, subscrevo-o.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRIMEIRA VARA

Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, Tel. 84-40057563, e-mail: sec1vara@jfrn.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - 01/2019 (CPO)

(PRAZO DE TRINTA DIAS)
O Juiz Federal, MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO, da 1ª Vara da 

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, etc.
Faz saber que, por este Juízo e sua Secretaria que, DNIT-DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, promove um(a) AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, 
nº0813048-70.2019.4.05.8400S, contra JOSE FERREIRA CORREIA e J. CORREIA 
CONSTRUCAO E INVESTIMENTOS LTDA. E pelo presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados a partir do escoamento do prazo deste a contar de sua publicação, ficam citados os 
TERCEIROS INTERESSADOS, para querendo contestarem a presente ação que visa à emissão 
na posse da área de propriedade privada, localizada no Trecho: Divisa CE/RN - Entr. BR-101 (B) 
(Natal); Subtrecho: Entr. BR-226(A) Entr. BR-226 (B) (Complexo Viário Trampolim da Vitória); 
Segmento: Km 281,00 Km 308,00. Sendo que o terreno a ser desapropriado passará a integrar a 
faixa de domínio da rodovia federal. Ficam os interessados cientes de que não contestada a ação 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, presumir-se-ão por eles aceitos, como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC. E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, passou-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Ficam cientificados, ainda, de que este Juízo funciona na Rua Dr. Lauro Pinto, 
245, Lagoa Nova, Natal-RN. Dado e passado, nesta cidade do Natal aos 12 de dezembro de 2019. 
Eu, Cláudia Pessoa Oliveira, Analista Judiciária, subscrevo e assino.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.trf5.jus.br
Código de autenticação: 9-1006-2142-0

Segundo turno da votação deve ficar para fevereiro de 2020, o que deve fazer com que o aumento só passe a valer em 2021

Câmara aprova primeiro turno da 
PEC que amplia repasse da União

Municípios 

Wilson Dias /Agência Brasil

O plenário da Câmara apro-
vou nesta terça-feira, 17, em 
primeiro turno a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que aumenta em um ponto por-
centual o repasse da União para 
o Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). Foram 343 votos 
a favor e seis contra.

O segundo turno da votação 
deve ficar para fevereiro de 2020, 
o que deve fazer com que o au-

mento só passe a valer em 2021.
Na segunda-feira, 16, repre-

sentantes da equipe econômica 
procuraram o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e disseram que não há previsão 
orçamentária para a proposta em 
2020.

Hoje, de 49% da arrecadação 
total do imposto de renda e do Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), 22,5 pontos porcen-

tuais vão para os municípios por 
meio do FPM. Com a PEC, pas-
sam a ser 23,5 pontos porcentu-
ais, aumentando o repasse global 
de 49% para 50% da arrecadação.

De acordo com o texto, o au-
mento será gradativo. Nos dois 
anos seguintes, o repasse a mais 
será de 0,25 ponto porcentual. No 
terceiro ano, de 0,5 ponto porcen-
tual e, no quarto em diante, de 1 
ponto porcentual.

Hoje, de 49% da arrecadação total do imposto de renda e do IPI, 22,5 
pontos porcentuais vão para municípios por meio do FPM. Valor subirá 

Lei pune agressores de cães domésticos

Câmara aumenta pena para quem 
comete maus tratos a animais 

Projeto de lei

Agência Brasil

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou nesta terça-feira, 
17, o projeto de lei que aumenta a 
pena para autores de maus-tratos a 
cães e gatos domésticos. A proposta 
agora vai ser analisada no Senado.

O texto aprovado prevê reclusão 
de dois a cinco anos, multa e proibição 
de guarda de animal, mas apenas 
para maus-tratos a cães e gatos. A pu-
nição pode chegar a seis anos em caso 
de morte do animal. Para os animais 
silvestres, exóticos ou nativos, a pena 
continua a mesma. Hoje, a Lei de Cri-
mes Ambientais determina detenção 
de três meses a um ano e multa para 
casos de violência contra animais.

Parlamentares endureceram a 

previsão de pena ao adotar o regi-
me de reclusão, que prevê o início 
do cumprimento da pena em regi-
me fechado, quando o réu é reinci-
dente. Já no regime de detenção, a 
pena pode ser cumprida em regime 
semiaberto ou aberto e também há 
possibilidade de conversão da pena 
em doação de cestas básicas.

A matéria havia sido aprovada 
em comissão especial na segun-
da-feira, 16. Para o relator no co-
legiado, o deputado Celso Sabino 
(PSDB-PA), a reclusão é mais 
indicada para os crimes contra 
cães e gatos, porque pode ser ime-
diatamente cumprida em regime 
fechado. 
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SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN

Rua Jacauna, 143 – Sala 02 – Lagoa Seca – Natal (RN) – CEP 59.022-360

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os associa-
dos para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de Dezembro de 2019, em 
primeira convocação às  17:00 horas com a presença de metade mais um dos associados, e em 
segunda convocação, às 17:30 horas, com qualquer número de associados, em sua sede social 
provisória, na Rua Sérgio Severo, 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 (entrada pela Rua São 
José, 2006), fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  a) ratificação da mudança da sede 
para o endereço onde se realiza esta assembleia; b) eleição de novos membros da diretoria para 
mandato complementar até 20 de setembro de 2020, com o preenchimento dos cargos vagos de 
diretor financeiro, diretor administrativo, conselheiro fiscal e suplente de conselheiro; c) execução 
em sua plenitude no ano de 2020 das Convenções Coletivas de Trabalho homologadas com os 
sindicatos SINDBOC/RN (bombeiros civis orgânicos), SINDSEGUR/RN (vigilantes orgânicos) e 
FENATEC-SINDRATEC/RN (porteiros, ASGs, etc.), em particular quanto às benesses estabele-
cidas para os Associados e/ou Contribuintes adimplentes com suas contribuições mensais e/ou 
anuais; d) início dos trabalhos para mudança do estatuto do SIPCERN, com a participação de 
toda a diretoria; e) outros assuntos correlatos.

Natal/RN, 17 de Dezembro de 2019.
Luiz Valério Dutra Filho

Presidente

CONCESSÃO DE LIÇENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

L. B. DE MEDEIROS NETO-ME, CNPJ: 19.043.068/0001-86, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Regularização de Operação, Nº 2018-125073/TEC/LRO-0178, com validade até 
30/04/2021, para a empresa que realiza aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito ardósia e outras pedras em uma área total de 549,11 m², localizada na BR 427 
– N° 2803, zona rural, Currais Novos /RN, CEP: 59.380-000.

LUIZ BALBINO DE MEDEIROS NETO - Sócio Diretor

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

I. J ALMEIDA DE MEDEIROS – EPP – CERAMICA PATAXO, CNPJ: 00.814.892/0001-64, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada -LS 2012-054816/TEC/
RLS-0087. Para indústria cerâmica para produção de tijolos e lajotas, localizado na Rodovia RN 
-118, KM 06, Zona Rural, no Município de IPANGUAÇU-RN 

I.J ALMEIDA DE MEDEIROS – EPP – CERAMICA PATAXO
Requerente/Proprietário

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -LS

RODRIGO BANDEIRA MARQUES, CPF: 063.720.044-99, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para aterro da construção civil, com 40.000 toneladas, localizado na fazen-
da Santo Antônio, Zona Rural no Município de João Câmara/RN 

 RODRIGO BANDEIRA MARQUES
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VIA LIMPA RN - SERVIÇOS AMBIENTAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 
15.138.716/0001-27, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a LO para a Licença de Operação Coleta e Transporte de 
Resíduos não Perigosos, localizada na Rodovia BR 101 Norte, 905 A Distrito Industrial – São 
Gonçalo do Amarante – RN

João Carlos Rodrigues de Queiroz
Diretor

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RODRIGO BANDEIRA MARQUES, CPF: 063.720.044-99, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação – LO 2019-146301/TEC/LO-0338. Para transporte de carga perigosa, localizado na 
BR-304, S/n, KM 228, Bairro São José do Potengi, Riachuelo/RN.

RODRIGO BANDEIRA MARQUES
Requerente/Proprietário

EXTRATO DE CONTRATO 010512/2019
PREGÃO ELETRONICO 022/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará/RN.
Contratada: DENTAL ALTA MOGIANA COM. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob 
o nº 05.375.249/0001-03.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atendimento da população do Município de Tangará/RN.
Valor: R$ 12.937,61 (Doze Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário “4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.
Recursos Financeiros: OGM – Orçamento Geral do Município, por conta de recursos oriundos do  Ministério da 
Saúde – Termo de Compromisso n°: 2414001712191319283.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02.
Assinatura: Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra/Prefeito Municipal.

Tangará/RN, em 05 de Dezembro de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO 020512/2019

PREGÃO ELETRONICO 022/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará/RN.
Contratada: FP COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.366.605/0001-40.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atendimento da população do Município de Tangará/RN.
Valor: R$ 705,00 (Setecentos e Cinco Reais).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário “4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.
Recursos Financeiros: OGM – Orçamento Geral do Município, por conta de recursos oriundos do  Ministério da 
Saúde – Termo de Compromisso n°: 2414001712191319283.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02.
Assinatura: Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra/Prefeito Municipal.

Tangará/RN, em 05 de Dezembro de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO 030512/2019

PREGÃO ELETRONICO 022/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará/RN.
Contratada EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 71.505.564/0001-24.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atendimento da população do Município de Tangará/RN.
Valor: R$ 341,36 (Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário “4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.
Recursos Financeiros: OGM – Orçamento Geral do Município, por conta de recursos oriundos do  Ministério da 
Saúde – Termo de Compromisso n°: 2414001712191319283.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02.
Assinatura: Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra/Prefeito Municipal.

Tangará/RN, em 05 de Dezembro de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO 040512/2019

PREGÃO ELETRONICO 022/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará/RN.
Contratada: BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -EPP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
04.709.243/0001-54.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atendimento da população do Município de Tangará/RN.
Valor: R$ 2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinqüenta Reais).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário “4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.
Recursos Financeiros: OGM – Orçamento Geral do Município, por conta de recursos oriundos do  Ministério da 
Saúde – Termo de Compromisso n°: 2414001712191319283.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02.
Assinatura: Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra/Prefeito Municipal.

Tangará/RN, em 05 de Dezembro de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO 050512/2019

PREGÃO ELETRONICO 022/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Tangará/RN.
Contratada: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
02.605.669/0001-32.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atendimento da população do Município de Tangará/RN.
Valor: R$ 1.498,98 (Hum Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).
Recursos Orçamentários: Elemento orçamentário “4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente”.
Recursos Financeiros: OGM – Orçamento Geral do Município, por conta de recursos oriundos do Ministério da 
Saúde – Termo de Compromisso n°: 2414001712191319283.
Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02.
Assinatura: Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra/Prefeito Municipal.

Tangará/RN, em 05 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprovou nesta terça-feira 
(17), por votação unânime, 
um novo conjunto de regras 
que visa banir o uso e o con-
sumo de gorduras trans até 
2023.

A nova norma será divi-
dida em 3 etapas. A primeira 
será a limitação da gordura 
na produção industrial de óle-
os refinados. O índice de gor-
dura trans nessa categoria de 
produtos será de, no máximo, 
2%. Essa etapa tem um prazo 
de 18 meses de adaptação, e 
deverá ser totalmente aplica-
da até 1º de julho de 2021.

A data também marca o 
início da segunda etapa, mais 
rigorosa, que limita a 2% a 
presença de gorduras trans 
em todos os gêneros alimentí-
cios. De acordo com nota pu-
blicada pela Anvisa, a medida 
deverá “ampliar a proteção à 
saúde, alcançando todos os 
produtos destinados à venda 
direta aos consumidores”.

A restrição da segunda 
fase será aplicada até 1º de 
janeiro de 2023 - período que 
marca o início da terceira 
fase e o banimento total do 
ingrediente para fins de con-
sumo. 

ÁCIDOS GRAXOS TRANS
Presente principalmente 

em produtos industrializa-
dos, a gordura trans - ou 
ácido graxo trans, na no-
menclatura técnica - é usada 
para para eliminar odores 
desagradáveis e indesejáveis 
nos produtos finais. A gor-
dura trans está associada ao 
aumento do colesterol ruim 
(LDL) e degradação do coles-
terol bom (HDL).

Segundo informa a An-
visa, há provas concretas de 
que o consumo de gordura 
trans acima de 1% do valor 
energético total dos alimen-
tos aumenta o risco de doen-
ças cardiovasculares.

Anvisa decide 
banir consumo 
de gordura
trans até 2023

Saúde

Gordura presente em fastfood

Marcello Casal Jr./Agência Brasil



n Na Band a preocupação 
com o futuro do “MasterChef” 
ninguém esconde mais...

n ... Há o entendimento que, 
se o formato não merecer 
melhores cuidados e não 
se vulgarizar tanto a sua 
exibição, o risco de começar 
fracassar é enorme.

n Netflix também vai investir 
pesado em diferentes produtos, 
além da dramaturgia...

n ... Musicais, humor e 
entretenimento de forma geral 
são alguns desses alvos.

n A Urca Filmes, sob 
encomenda para o Canal 
Brasil, está produzindo 
uma série sobre o cantor 
Belchior...

n ... Trabalho em cima da vida 
dele, carreira e a opção de ficar 
afastado de tudo e de todos nos 
últimos anos de vida.

n As audiências que “Éramos 
Seis” e “Bom Sucesso”, na 
altura das suas antecessoras, 
atesta regularidade nos 
trabalhos nas faixas das 18h e 
19h da Globo...

n ... Agora, a expectativa é 
que “Amor de Mãe” também 
trafegue nos mesmo números 
de “A Dona do Pedaço”.

n Próxima temporada do “Que 
História é Essa, Porchat” terá 
40 programas.

n Na segunda-feira foi a 
despedida de Larissa Manoela 
das gravações de “Poliana” e 
do SBT.

Bate-Rebate
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AINDA DE LÁ
E como foi suspensa a exibi-

ção de uma novela na faixa das 
23h – “O Selvagem da Ópera” 
ficou no caminho, a dramaturgia 
da Globo vai programar a exibi-
ção de várias séries no horário. 
“Marighella”, produzido como 
filme, será uma delas. Seu Jorge, 
Bruno Gagliasso, Adriana Es-
teves, Humberto Carrão e Bella 
Carnero no elenco.

TV continua sob o domínio das
velhas turminhas de sempre

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Na televisão, mas muito mais na dramaturgia, 

sempre existiram equipes formadas, inseparáveis 
em quaisquer trabalhos.

A amizade, que alguns preferem chamar grupo 
de confiança, à frente do talento, competência e da 
própria necessidade.

Na designação de um autor ou diretor para 
qualquer novela ou série, até hoje se torna per-
feitamente possível saber quais atores têm mais 
chances de serem chamados. A possibilidade de 
erro ou alguma surpresa é próxima de zero.

E não é que, de uns tempos para cá isso tam-

bém passou a acontecer no artístico. O profissio-
nalismo foi, aos poucos, colocado de lado ou dando 
lugar a algumas pequenas “tribos”, com territórios 
marcados.

Não, por acaso, a mesmice ou decadência ob-
servada em humorísticos e musicais.

Os núcleos constituídos, facilmente identifi-
cados, são também impenetráveis. Os que estão 
dentro não saem e os de fora não entram, daí as 
consequentes bestialidades e decadência, quase 
como um caminho sem volta.

ESTÁ CONFIRMADA
Na Record, porque o fatura-

mento foi bom, já existe a decisão 
de uma nova “A Fazenda” no ano 
que vem.

“O programa atende o que se 
espera dele em faturamento e au-
diência” explica a emissora. A últi-
ma, no entanto, deixou bastante a 
desejar. Foram muitos os enganos 
cometidos.

TAMBÉM CONFIRMADO
Outro que também já está com 

visto no passaporte para 2020 é 
o “Tamanho Família”, do Márcio 
Garcia, na Globo.

O programa vai agora para a 
sua sexta temporada e deverá ser 
exibido entre os meses de abril e 
julho no começo da tarde dos do-
mingos.

NÃO MEXE
Até existe a possibilidade do 

SBT apresentar novidades na sua 
programação a partir de março do 
ano que vem, mas dificilmente is-
so se dará nos períodos da manhã 
e da tarde.

O horário que ainda causa 
maiores preocupações é o começo 
da noite, faixas das 18 e 19 horas. 
É por aí que vai acontecer, no fim 
de janeiro, a exibição de “Betty em 
NY”. 

DESRESPEITO - 1
Na segunda-feira, a Rede TV fi-

cou com comerciais no ar por mais 
de 12 minutos entre o penúltimo e 
último blocos do “Superpop”. Isso 
meia-noite e trá-lá-lá.

Mais 20 segundos de programa 
e novo intervalo de 8 minutos. Na 
volta, Luciana Gimenez agrade-
ceu sua convidada e imediatamen-
te encerrou o programa.

DESRESPEITO - 2
Natural que a apresentadora, 

Luciana Gimenez, com programa 
gravado, tem responsabilidade ze-
ro no caso. Mas em vez de agrade-
cer no final, deveria pedir descul-
pas ao público, em primeiro lugar.

E, depois, para os anunciantes 
do horário. Coitados do que pagam 
por isso. 

NADA CONSTA
Na dramaturgia da TV Globo 

ainda não há nenhuma decisão 
sobre a próxima atração do “Vale 
a Pena Ver de Novo”, a substituta 
de “Avenida Brasil”.

A informação oficial é que essa 
escolha só deverá ocorrer entre os 
meses de março e abril.

COINCIDÊNCIA
As chamadas das retrospecti-

vas da Globo e Record, no ar nas 
duas, têm exatamente o mesmo 
conceito.

Não sei quem teve a ideia pri-
meiro. Mas a semelhança chama 
atenção. É enorme.

DISPUTADO
O nome do Mateus Solano 

normalmente aparece entre os 
mais pretendidos pelos autores da 
Globo. Existe sempre reservas em 
cima do nome dele.

Curiosamente, no entanto, fo-
ra a recente participação especial 
em “A Dona do Pedaço” não há 
nada fechado para os próximos 
tempos.

APOSTA CERTA
A escolha de Maria Julia Cou-

tinho para apresentar o “Hoje”, foi 
criticada por alguns e a possibili-
dade de se dar bem colocada em 
dúvida por outros.

Mas hoje, dois meses e pouco 
no posto, confiante, ela já tem o 
jornal nas mãos.

É PRECISO CONSIDERAR
No jornalismo da Globo, Maria 

Julia Coutinho sempre fez por me-
recer todas as apostas no seu tra-
balho e nunca decepcionou frente 
a qualquer desafio.

E substituir Sandra An-
nenberg para ela, Maju, qualquer 
outra ou outro, não seria uma 
tarefa fácil.  O tempo comprova o 
acerto na escolha.

POR ENQUANTO
Até agora, em todos os planos 

do novo “Jornal da Noite”, na 
Band, o nome do jornalista Sér-
gio Gabriel sempre aparece como 
apresentador.

Difícil mudar alguma coisa, 
a não ser que ainda exista uma 
grande reviravolta no caso. Por 
“reviravolta no caso”, entenda-
-se, a contratação de alguém de 
fora.

Victor Pollak/TV Globo
GRAVANDO

Começaram, na semana 
passada, as gravações do “Fora 
de Hora”, que estreoa em janei-
ro na Globo.

Marcius Melhem faz o Chico 
Lisboa, um repórter dedicado, 
que dá o seu melhor, mas é bem 
atrapalhado. Está sempre no 
lugar errado, na hora errada.
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O diagnóstico de um aneurisma 
cerebral soou como uma sentença 
de morte para Thelma, persona-
gem vivida pela atriz Adriana Es-
teves na novela da TV Globo Amor 
de Mãe. “É uma operação perigosa. 
Eu não posso morrer”, disse. A do-
ença é caracterizada pela dilatação 
anormal de uma artéria do cérebro, 
causada pelo enfraquecimento de 
sua parede. Isso, por sua vez, for-
ma espécies de bexigas (sáculos).

Embora seu rompimento re-
presente um grave risco à saúde, o 
diagnóstico de um aneurisma não 
deve ser encarado como o fim de 
uma vida. “Há tratamentos já con-
solidados capazes de tratar mais de 
90% dos aneurismas e evitar seu 
sangramento. Apesar de eles de 

fato terem uma margem de risco, 
é incomum um aneurisma não ter 
solução com as técnicas disponíveis 
hoje em dia”, afirma o neurocirur-
gião André Gentil, do Hospital 
Israelita Albert Einstein, em São 
Paulo.

Estimativas apontam que entre 
1% e 5% da população mundial de-
senvolvam a malformação, que não 
apresenta sintomas na maioria dos 
casos. Os fatores que contribuem 
para enfraquecimento da parede 
arterial podem ser genéticos ou 
controláveis.

No primeiro caso, parentes de 
primeiro grau de pessoas que ti-
veram sangramento de aneurisma 
cerebral possuem um risco duas 
vezes maior de desenvolverem a 

condição. Em caso de mais de um 
familiar, a probabilidade cresce 50 
vezes na comparação com a popu-
lação geral. Tabagismo, consumo 
abusivo de álcool, uso de drogas 
estimulantes (como cocaína e an-
fetaminas) e hipertensão arterial 
não controlada são os principais 
fatores evitáveis.

“Em geral, o aneurisma cere-
bral não é percebido ao longo de 
toda vida. Sua gravidade está as-
sociada ao seu rompimento ou à 
compressão de alguma estrutura 
cerebral”, explica o neurologista 
Rubens José Gagliardi, presidente 
da Associação Paulista de Neuro-
logia e professor da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo. Na novela Amor de Mãe, a atriz Adriana Esteves interpreta a personagem Thelma

Aneurisma cerebral vira assunto na 
novela Amor de Mãe. O que é a doença?
A personagem Thelma, vivida por Adriana Esteves na novela da Globo, recebeu o diagnóstico de aneurisma no cérebro. 
Doença é caracterizada pela dilatação anormal de uma artéria do cérebro, causada pelo enfraquecimento de sua parede

Saúde

Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALAIN CLAUDE JEAN SAVY, CPF: 017.034.444-42, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS 
para o CONDOMÍNIO COMERCIAL, localizado
 na Avenida Baia dos Golfinhos, s/n – Pipa – Tibau do Sul/RN.

ALAIN CLAUDE JEAN SAVY 
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE inscrita no 
CNPJ: 14.829.126/0001-88 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que 
requereu à SEMURB em 21/10/2019, através do Processo Administrativo Nº 037632/2019-59, 
a Licença Simplificada de sua sede administrativa, com área construída de aproximadamente 
220,00 m² em um terreno de 450,00m², situado na Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa 
Nova – CEP 59075-730 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

DAMIÃO FRANCISCO SANTIAGO (LAVAJATO FOFOCAR), CNPJ/MF: 28.927.220/0001-84, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação para a atividade de 
serviços de lavagem de automotivos e estofados, localizada no Bairro Darcy Fonseca, n° 114, 
CEP: 59.300-000, Caicó/RN.

DAMIÃO FRANCISCO SANTIAGO
Sócio/Proprietário            

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

GELCIONE ROCHA DA SILVA ME, CNPJ: 23.467.219/0001-09, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para Comercio Varejista de Mercadorias e mini-
mercados, em uma área construída de 1.375,05m2, localizado na Rua Camilo José da Rocha, 
63, Centro,  Santa Cruz/RN.

GELCIONE ROCHA DA SILVA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A  Central Resources do Brasil Produção de Petróleo LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para a 
Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0034-RN, localizado no 
Município de Areia Branca.

Harvey D. Gardiner
Diretor

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 13/01/2023 para a linha de surgência poço 7-RE-0046-RN, localizado no campo 
de Redonda, município de Areia Branca, Rio Grande do Norte-RN;

Harvey David Gardner
Diretor

RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

V B Cavalcante-Epp, Cnpj 19.749.044.0001-47, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema, a RLS-Re-
novação da Licença Simplificada para a indústria cerâmica para produção de telhas e tijolos, 
localizada na Faz Lagoa dos Currais , zona rural, Serra Caiada-Rn.

Vanessa Belem Cavalcante
CPF 617.524.523-72

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

HOTEL UNIÃO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 08.641.963/0001-86, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Hotelaria, localizada na Rua Dr. 
Adalberto Amorim, Nº 2083, Vertentes, Assú-RN

HOTEL UNIÃO LTDA
Requerente/Procurador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
  

Finobrasa Agroindustrial S.A. – Fazenda Ubarana, CNPJ: 10.498.764/0002-93, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 
16/11/2025, em favor do empreendimento para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA, 
localizada em Rodovia RN 118 – KM 20 – Fazenda Ubarana. Ipanguaçú – RN.

Altamir Guilherme Martins
Diretor de Operações

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

IRINEU PINHEIRO DIAS - ME, de CNPJ: 41.002.874/0001-65, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada - LS para o Comércio Varejista de Madeiras, localizada na Rua Ademar 
Liberato, 29 – bairro Centro – São Miguel/RN.

IRINEU PINHEIRO DIAS
Dir. Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA
INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS PROPAGANDISTAS VENDEDORES

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NOS ESTADOS DO RN, PB e PE.

Convoca-se todos os interessados em criar a cooperativa para a Assembléia de sua Constituição 
(fundação), a realizarse em:
DATA: 28/12/2019, às 15:00 horas,
ENDEREÇO: Av. Rio Branco, 829 - Edificio Padre Cicero - Sala: 204 - Cidade Alta - Natal - RN 
- CEP: 59.025-003.
Com os seguintes assuntos em Pauta:
1. Leitura, Análise e aprovação do estatuto social;
2. Eleição da diretoria, do Conselho Fiscal, se for o caso, do Conselho de Ética;
3. Subscrição e Integralização do Capital;
4. Assuntos gerais: 

Natal - RN, 18 de dezembro de 2019.
 

      Ionaldo Rufino Gomes do Nascimento
                  Membro da comissão

PUBLICAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 

J & R MINERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 14.406.487/0001-11 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA uma 
Licença Simplificada (LS), para extração de Feldspato, Quartzo, Tantalita e Berílio em Monte das 
Gameleiras, Zona Rural, São Tomé - RN.

FRANCIMAR DE SOUSA BURITI
SOCIA ADMINISTRADORA DA J&R MINERAÇÃO LTDA 

LICENÇA AMBIENTAL

POSTO MONTE BELO III LTDA, inscrito sob CNPJ: 15.007.646/0001-78, torna público, con-
forme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 19/11/2018, através do 
Processo Nº 053522/2012-68, a Licença Ambiental – Renovação da Licença de Operação pa-
ra funcionamento de um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, com área construída de 
577,85 m² e Terreno de 900,00 m², situado a Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 776 Lagoa 
Seca CEP: 59.031-350, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solici-
tação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES, CPF 009.580.674-14, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na 
Rua ANTONIO BELIZIO GONCALVES, nº S/N, Bairro Centro, BODO/RN, CEP: 59. 528-000.);

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na 
RUA MAJOR LULA GOMES, nº 320, Bairro TANCREDO NEVES, CERRO CORA/RN, CEP: 59. 395-000

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na 
RUA TEREZA ADELAIDE DE MEDEIROS, nº 115, Bairro BUGI, FLORANIA /RN, CEP: 59. 335-000.

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na AV 
DR SILVIO BEZERRA DE MELO, nº 1067, Bairro CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59. 390-000.

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na TV 
DUQUE DE CAXIAS, nº 83, Bairro CENTRO, SAO VICENTE /RN, CEP: 59. 340-000.

*LICENÇA SIMPLIFICADA para a um Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada na 
RUA LUIZ PEDRO, nº 168, Bairro CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, CEP: 59. 338-000.

Débora Galvão Bezerra Torres -   Proprietária

Nesta semana, o Insta-
gram anunciou uma novida-
de em relação à sua iniciativa 
para combater fake news em 
sua plataforma. Em maio 
deste ano, a rede social come-
çou a trabalhar com parceiros 
norte-americanos que che-
cam informações para ver se 
elas são verdadeiras, e assim 
identificam, revisam e rotu-
lam as informações que são 
falsas. Esses parceiros são 
independentes e visam redu-
zir a disseminação das fake 
news, e a novidade da vez é 
que a equipe está expandindo 
esse programa de checagem 
de fatos para permitir que 
organizações ao redor de todo 
o mundo avaliem e classifi-
quem as falsas informações 
na rede social.

“Queremos que você con-
fie no que vê no Instagram. 
A desinformação baseada 
em fotos e vídeos é cada vez 
mais um desafio em nossa 
indústria, e algo que nossas 
equipes têm se concentrado 
em abordar”, anuncia o Insta-
gram em seu blog oficial.

Quando o conteúdo é 
classificado como falso (ou 
parcialmente falso) por um 
parceiro de checagem de fa-
tos, o Instagram reduz sua 
distribuição e o remove das 
páginas Pesquisar e Hash-
tags. Além disso, o conteúdo 
também é marcado para que 
as pessoas saibam que não 
devem confiar naquela infor-
mação em questão. Quando 
esses marcadores são aplica-
dos, eles aparecem para todos 
os usuários que visualizam 
esse conteúdo, não apenas 
no feed em si, como também 
no perfil, nos stories e até no 
direct.

 “Se algo for classificado 
como falso ou parcialmente 
falso no Facebook, a partir 
de hoje, rotularemos auto-
maticamente o conteúdo 
idêntico se ele for publicado 
no Instagram (e vice-versa). 
O marcador será vinculado à 
classificação do verificador de 
fatos e fornecerá links para 
artigos de fontes confiáveis”, 
acrescenta a plataforma. 

Instagram 
expande medidas 
de combate à 
desinformação

Sem fake news!

Ação foi anunciada esta semana

Divulgação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 
MUNICÍPIO DE TANGARÁ/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 011/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 18/12/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 08/01/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 08/01/2020 , às 09h30min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 08/01/2020 . LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITALE SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e 
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PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2019
2ª (SEGUNDA) CHAMADA

O Município de Santo Antonio/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de 
Preços N.º 014/2019, objetivando a contratação de empresa para execução e continuação dos serviços de 
construção de uma Unidade básica de Saúde UBS, localizada na rua Manoel Targino Bezerra, Centro do 
município de Santo Antônio-RN., de acordo com os quantitativos e especificações constantes nos Anexos 
do edital, a ser realizado no dia 13 de janeiro de 2019 às 08:30 (oito e trinta horas). O Edital e Anexos 
contendo maiores informações será disponibilizado na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Rua Padre Cerveira - 505 - Centro - Santo Antonio/RN, pelo E-mail. pmsa.cpl45@gmail.com de 
segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 13:00 (treze horas).

Santo Antonio/RN, em 17 de dezembro de 2019
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA

Prefeito Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Proces-
so Licitatório Nº. 099/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
II, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 09/01/2020 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 17/12/2019. Pregoeiro/PMM.
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2/su. 4/bear. 5/messe. 7/desovar. 9/desvendar.

HORÓSCOPO

Você sabe que tem potencial e pode 
crescer na carreira. Atenção aos 
detalhes das tarefas executadas, 
evitando erros por distração. Pode se 
encantar por alguém que não costuma 
fazer seu tipo.

Pode acabar tendo um acúmulo de 
serviço que gastará suas energias. 
Evite muitos compromissos e, 
quando der, tente relaxar. A relação 
vai fluir, e melhor ainda se dividirem 
as responsabilidades. 

Dia favorável para trocar conhecimentos 
no trabalho. Tente pegar leve com 
críticas hoje, ou deixe para falar em 
outro momento. Incentive seu bem e 
verá a retribuição em forma de gratidão 
e carinho.

Pode de provar seu valor no trabalho 
e brilhar. Estará mais emotivo(a) 
com as amizades, deixando que se 
aproximem mais de você. Na paquera, 
fale menos, ouça mais e tome uma 
atitude direta. 

Mesmo que não ache seu trabalho 
tão prazeroso, entregue-se, pois os 
resultados virão. Para compensar, 
após o serviço, faça algo que 
realmente goste. Paquera, só se for 
para ir aos finalmentes. 

Dê o seu melhor no serviço, pois pode 
estar sendo observado. Direcione a sua 
força para atingir o que tanto deseja. Se 
tiver um par, mostre interesse em saber 
como foi seu dia.

Bom dia para organizar seus planos 
e pensar no futuro. Ver mentiras e 
injustiças, contra você ou contra 
colegas, te abalará. Conte com o 
apoio do par, isso fortalecerá cada 
vez mais a relação.

Favorecido o trabalho com clientes, 
vendas por internet e imóveis. Evite se 
sobrecarregar fazendo horas extras no 
serviço. Evite cenas de ciúmes com o(a) 
parceiro(a) e confie em sua lealdade.

Momento de alegria, boas mudanças 
e chances de firmar mais a carreira. 
Mas não se empolgue muito 
gastando, pois pode perder a mão e 
se arrepender. A paquera renderá em 
festas de empresa.

Se tiver clientes, cuide para que paguem 
antes de entregar seus produtos. O 
desejo virá repentinamente e sem 
preliminares. A liberdade que deseja para 
você dê também dar a seu cônjuge.

Procure trabalhar só e se concentrar. 
O dia pode ser cansativo, então faça 
algumas pausas para conseguir 
recarregar as baterias. No romance, 
lembre-se de declarar seu amor e pedir 
carinho e colo. 

Poderá fazer acordos no trabalho 
e os amigos poderão ajudar nas 
suas atividades. Seja mais flexível 
nas relações. Isso vale para os(as) 
casados(as) também. Sexo hoje só se 
for com muito amor.

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

Lurdes, Camila e Ryan se preocupam com Sandro. Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com 
Marconi, e a mulher afirma que ajudará o filho. Durval ensina Thelma a andar de bicicleta. Betina 
conhece Matias. Camila desconfia de Eunice. Vitória discute com Álvaro por livrar Vicente da detenção. 
Belizário repreende Vicente. Magno convida Betina para morar em sua casa. Lídia seduz Tales. Lurdes 
conta a Thelma que planeja vender sua casa para pagar a dívida de Sandro. Nuno aceita fechar negócio 
com Lurdes. Camila, Ryan e Magno acreditam que Lurdes e Sandro estejam escondendo algo. 

AMOR DE MÃE

Emília pede que Gusmões solte Adelaide e Alfredo. Carlos fica abalado com o beijo de Inês. 
Afonso convence Lola a aceitar sua proposta. Natália desconfia por Almeida não querer almoçar 
com ela no trabalho. Emília exige que Lola afaste Alfredo de Adelaide. Carlos e os irmãos decidem 
tirar satisfações com o comerciante que agrediu Isabel. O comerciante é escorraçado da cidade. 
Gusmões diz que está de olho em Alfredo. Zeca acerta a sociedade com Neves. Olga se preocupa 
com a saúde dos filhos. Almeida mostra a foto dos filhos e de Natália para Clotilde. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma consegue se desvencilhar de Elias. Alice e Waguinho resolvem dormir na casa de 
Paloma para protegê-la de Elias. Gisele diz a Gláucia que Yuri está lhe ajudando a ser uma 
pessoa melhor. Alice confessa a Waguinho que tem interesse nele. Thaíssa analisa as imagens 
das câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a vida de Elias e pede a Padre 
Paulo o endereço do ex-marido de Paloma.

Lindomar e Arlete oferecem que Gleyce e sua família passem a noite em sua casa. João 
conta para Poliana que Josefa e Tião não são seus pais verdadeiros, porém não revela 
sua descoberta. Jerry e Guilherme acabam brigando na saída do cinema, os seguranças 
do local intermediam a briga e chamam seus pais. Pendleton tenta se aproximar de sua 
filha. Mário decide dar um presente para Ester.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A banda Saia Rodada será a 
atração principal do segundo dia 
do Festival de Música do “Natal em 
Natal”. As apresentações musicais 
desta quarta-feira, 18, no palco da 
avenida Deodoro da Fonseca, estão 
marcados para iniciar às 21h com a 
dupla forrozeira Hugo e Heitor, se-
guidos às 23h por Raí Saia Rodada.

A banda de forró eletrônico/
brega foi criada no ano de 2000 
em Caraúbas, no interior do Rio 
Grande do Norte, para explorar 
o lucrativo circuito nordestino de 
shows de forró. O cantor atual, 
Raí Soares, se tornou vocalista em 
2017, quando Saia Rodada ganhou 
visibilidade nacional, a partir do 

lançamento da música Filho do 
mato (Leo Sats) em 2018.

Com 12 dias de apresentações 
musicais em todas as regiões da 
capital potiguar, a programação do 
“Natal em Natal” conta com shows 
de artistas como Martinho da Vila, 
Alceu Valença, Claudia Leitte, Léo 
Santana, Margareth Menezes, Ro-
berta Sá, Zezé di Camargo & Lucia-
no, Elba Ramalho e Dorgival Dantas.

Os shows serão distribuídos em 
quatro “Polos Natalinos” pela cida-
de: em Ponta Negra (palco na Pra-
ça do Gringos), Árvore de Mirassol, 
no Centro (palco na Av. Deodoro) e 
na Zona Norte (na área externa do 
Ginásio Nélio Dias).

Saia Rodada toca hoje no polo 
Deodoro do “Natal em Natal”

Show

Apresentações desta quarta-feira, 18, no palco da 
avenida Deodoro da Fonseca, estão marcados para 21h

Vocalista Raí vai cantar os principais sucessos da banda em apresentação gratuita

Instagram / Reprodução

POLOS

POLO DEODORO

17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12

POLO MIRASSOL

25/12

POLO PONTA 
NEGRA

26/12
27/12 
28/12

POLO ZONA 
NORTE

28/12

29/12

ATRAÇÕES

NEY MATOGROSSO | RODOLFO AMARAL
SAIA RODADA | HUGO E HEITOR
ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO | ZÉ HILTON
ELBA RAMALHO | SUELDO SOARES 
MARTINHO DA VILA | DODORA CARDOSO
ALCEU VALENÇA | YRAHN BARRETO
ROBERTA SÁ | CARLOS ZENS

ATRAÇÕES

DORGIVAL DANTAS
PADRE CAIO SANFONEIRO
NARA COSTA
MARINA ELALI

ATRAÇÕES

LEO SANTANA | RODOLFO LOPES
CLÁUDIA LEITTE | VALÉRIA OLIVEIRA
MARGARETH MENEZES | BANDA DUBÊ

ATRAÇÕES

BABADO NOVO | PANKA DE BAKANA | CAVALEIROS 
DO FORRÓ  
KANELINHA

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



O Flamengo está na final do 
Mundial de Clubes. Ainda que 
sem o brilho que caracterizou os 
seus melhores momentos nas con-
quistas da Copa Libertadores e do 
Campeonato Brasileiro, derrotou 
o Al Hilal por 3 a 1, de virada, com 
seus gols sendo marcados na eta-
pa final.

O adversário do Flamengo na 
final de sábado será conhecido 
nesta quarta-feira, a partir das 
14h30 (horário de Brasília), no 
duelo entre Liverpool e Monter-
rey. E a expectativa, claro, é para 
um novo confronto com o time in-
glês, como ocorreu em 1981, na de-
cisão do Mundial Interclubes, com 
vitória do time carioca por 3 a 0.

Numa partida de domínio 
do primeiro tempo pelo Al Hilal, 
quando acabou sendo vazado, o 
destaque do Flamengo foi Bruno 
Henrique, autor do gol da virada e 
com participação direta nos outros 
dois da equipe, que teve baixa pro-
dução ofensiva, mas de eficiência 
ao conseguir aproveitar as oportu-
nidades que teve.

O JOGO 
O início da partida em Doha 

foi ótimo para o Al Hilal. O time 
saudita trocava passes e impu-
nha velocidade, com o Flamengo 
enfrentando dificuldades na mar-

cação, que parecia atrasada, como 
se apenas corresse atrás do adver-
sário. Até teve o primeiro lance de 
perigo, mas em uma jogada de bola 
parada após cobrança de escanteio, 
em que Gerson finalizou para fora.

Mas a resposta do Al Hilal foi 
imediata. Primeiro com uma chan-
ce clara perdida por Gomis, na se-
quência de rebote dado por Diego 
Alves após jogada individual de 
Al-Dawsari. E depois com o primei-
ro gol da partida. Aos 17, Giovinco 
acionou Al-Buryak na direita. Ele 
cruzou rasteiro para Al-Dawsari. 
No meio da área, livre, chutou, com 
a bola desviando em Marí e colo-

cando o Al Hilal em vantagem.
O gol mudou o cenário da par-

tida. O time asiático recuou, mas 
parecia confortável na partida 
diante de um Flamengo nervoso, 
algo exposto pelo lance do cartão 
amarelo de Bruno Henrique, por 
pisar em um adversário. A equipe 
carioca, por sua vez, até foi ao ata-
que, mas atuava em ritmo lento e 
errava passes, facilitando a marca-
ção do adversário, que mal teve a 
sua meta ameaçada.

Disperso no primeiro tempo, 
o Flamengo enfim mostrou o seu 
melhor aos três minutos, em uma 
triangulação envolvendo os seus 

principais atacantes. Gabriel rece-
beu no meio e acionou Bruno Hen-
rique em profundidade e na grande 
área. Ele rolou para Arrascaeta, 
que só empurrou a bola para o gol.

Foi a amostra de um Flamengo 
mais intenso, algo marcante nos 
melhores momentos do time na 
temporada. Mas embora até tenha 
conseguido exibir isso em alguma 
momentos da etapa final, com o 
time encontrando mais espaços do 
que no primeiro tempo, faltava bri-
lho e velocidade.

O jogo, então, ficou travado, 
com o Al Hilal até se arriscando 
no ataque. Mas o Flamengo, que 
acionou Diego no lugar de Gerson, 
assim como havia feito na decisão 
da Libertadores, em ajudando o 
time a ser mais vertical, acabou 
conseguindo a virada aos 32 mi-
nutos. Aproveitando os espaços 
dados pela defesa adversária, Die-
go acionou Rafinha, que cruzou 
para Bruno Henrique cabecear às 
redes: 2 a 1.

Com espaços, o time voltou a 
marcar aos 35. Dessa vez, Diego 
recebeu na entrada da área e tocou 
para Bruno Henrique na esquerda. 
Ele invadiu a área e fez o cruza-
mento, com Al-Bulayhi mandando 
contra as próprias redes. No fim, o 
peruano Carrillo ainda foi expulso 
por entrada dura em Arrascaeta.

A seleção brasileira conheceu 
nesta terça-feira o seu caminho 
na luta por uma vaga na Copa do 
Mundo de 2022, que será disputa-
da no Catar. Em sorteio realizado 
pela Conmebol em um hotel de 
Assunção, no Paraguai, ficou defi-
nido que a estreia do time coman-
dado pelo técnico Tite será contra 
a Bolívia, como mandante, em 
março do ano que vem. O local do 
jogo será definido posteriormente 
pela CBF.

Coincidentemente, Brasil e 
Bolívia fizeram a partida de es-
treia da última edição da Copa 
América, realizada em junho e 
julho deste ano em solo brasileiro. 
No estádio do Morumbi, em São 
Paulo, o time de Tite venceu por 3 
a 0, com dois gols do meia Philippe 
Coutinho e um do atacante Ever-

ton. A seleção avançou na compe-
tição e conquistou o título com um 
triunfo na final sobre o Peru por 3 
a 1, no Maracanã.

Os peruanos, aliás, serão o 
adversário seguinte do Brasil 
nas Eliminatórias. Pela mesma 
Data Fifa de março de 2020, o 
duelo será em Lima. O torneio 
que dará quatro vagas diretas ao 
Mundial do Catar após 18 rodadas 
- o quinto colocado avançará para 
uma repescagem mundial - não 
terá jogos em junho por conta da 
Copa América na Colômbia e na 
Argentina e será retomada em 
setembro, quando os brasileiros 
enfrentarão a Venezuela, em casa, 
pela terceira rodada, e o Uruguai, 
em Montevidéu, na sequência.

Ainda em 2020 serão realiza-
das mais quatro rodadas das Eli-

minatórias. Em outubro, a tabela 
prevê os duelos contra a Colômbia, 
fora de casa, e contra a Argentina, 
como mandante. No mês seguin-
te, os rivais serão o Equador, em 
solo brasileiro, e o Paraguai, em 
Assunção. O primeiro turno será 
fechado em março de 2021 contra 
o Chile, em Santiago.

 A ordem dos jogos do returno, 
que terá as suas nove rodadas de 
março a novembro de 2021, não é 
a mesma da primeira metade das 
Eliminatórias. Na mesma Data 
Fifa do duelo contra o Chile, fora 
de casa, o Brasil receberá o Peru. 
O último jogo será como visitante 
contra a Bolívia, possivelmente na 
altitude de La Paz. O confronto 
contra a Argentina, em solo ini-
migo, está marcado para o mês de 
setembro, pela 14.ª rodada.
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Brasil estreia em casa contra Bolívia nas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Flamengo vence de virada e está na final do Mundial

Em sorteio realizado pela Conmebol em um hotel de Assunção, no Paraguai, ficou definido que a estreia do time comandado 
pelo técnico Tite será como mandante, em março do ano que vem. O local do jogo será definido posteriormente pela CBF

Copa 2022

Vitória

FLAMENGO 3 X 1 AL HILAL

FLAMENGO - Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo Mari e Filipe Luís; 
Willian Arão, Gérson (Diego), Arrascaeta 
(Piris da Motta) e Everton Ribeiro; Bruno 
Henrique (Vitinho) e Gabriel. Técnico: 
Jorge Jesus.

AL HILAL - Abdullah Al Muaiouf; 
Mohamed Al Burayk, Hyunsoo Jang, 
Ali Albulayhi e Yasser Al Shahrani; 
Gustavo Cuéllar, Carlos Eduardo, Salem 
Aldawsari, André Carrillo e Sebastian 
Giovinco (Omar Kharbin); Bafetimbi 
Gomis. Técnico: Razvan Lucescu.

GOLS - Salem Aldawsari, aos 17 
minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, 
aos três, Bruno Henrique, aos 32, e Ali 
Albulayhi (contra), aos 35 minutos do 
tempo.

ÁRBITRO - Ismail Elfath (Estados 
Unidos).

CARTÕES AMARELOS - Bruno 
Henrique, Giovinco, Pablo Marí, Ali 
Albulayhi, Salem Aldawsari e Diego.

CARTÃO VERMELHO - André Carillo.

PÚBLICO - 21.588 torcedores.

LOCAL - Estádio Internacional Khalifa, 
em Doha (Catar).

Flamendo derrotou o Al Hilal por 3 a 1, de virada, com gols marcados na etapa final

Reuters/Kai Pfaffenbach

Brasil e Bolívia fizeram a partida de estreia da última edição da Copa América

CBF


