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Aos poucos, o Rio 
Grande do Norte vai se 
civilizando e mostrando 

que o patrimonialismo com o 
qual se conduziram os poderes 
durante décadas é, em si, algo a 
ser combatido e exterminado.

Isso não coabita mais neste 
estado, a despeito do que se vê 
hoje no plano federal.

A lei sancionada na semana 
passada pela governadora 
Fátima Bezerra, de autoria 
do deputado Kelps Lima, que 
complementa a lei já existente 
contra o nepotismo, cuja 
brecha permitia a maridos, 

esposas e filhos assumirem 
cargos de chefia por nomeação 
da parentela superior, é, 
definitivamente, civilizatória.

Inviabiliza uma excrescência 
nascida de uma tradição de 
coronéis que deveria ter ficado 
na República Velha, vinda da 
época do Brasil Império, mas 
que os caprichos da política 
provincial perpetuaram até os 
nossos dias.

 No Rio Grande do Norte, 
os exemplos são muitos e 
se manifestaram até o ano 
passado. Não interessa declinar 
os casos. Já são por demais do 

conhecimento público.
Importa é que, pelo texto 

sancionado, fica “vedada 
a nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica”.

Vale para “cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada 
na administração pública 
direta e indireta em qualquer 

dos poderes”.
Talvez não enterre de vez 

as oligarquias do RN, como 
pretende o idealizador do 
projeto, o deputado Kelps 
Lima, até porque determinados 
poderes aprenderam durante 
décadas a se proteger 
mutuamente por meio de 
expedientes dos quais até Deus 
duvida.

Mas é, sem dúvida, um 
belo começo para um hábito 
rançoso e por meio do qual 
inúmeras imoralidades 
foram cometidas, sinalizando 
para a sociedade que, se há 

injustiça nesses casos, ela tem 
como únicos patrocinadores 
quem legisla e julga – o 
que é péssimo para o moral 
de milhões de brasileiros 
despossuídos de sinecuras.

Infelizmente, na contramão, 
acontece agora o que se vê em 
Brasília, esta sim prejudicial 
ao País como um todo, e não 
simplesmente a uma unidade 
federativa. Também não será 
preciso especificar. Todos sabem.

Por enquanto, vamos ficando 
com o que é bom. E ele está 
na nossa própria casa, o que é 
excelente.

Nepotismo já foi tarde

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

BENS PÚBLICOS
A Comissão de Constituição 

e Justiça da Câmara de Natal 
aprovou um projeto de lei nesta 
segunda-feira, de autoria do 
vereador Preto Aquino (Patriota), 
que obriga a Prefeitura do Natal a 
fornecer anualmente um relatório 
contendo os bens públicos do 
município que estejam sendo 
utilizados por particulares. A 
matéria segue agora para análise 
do plenário.

ESTATUTO DO PEDESTRE
Também foi aprovada 

ontem pela CCJ uma proposta 
do vereador Maurício Gurgel 
(PSOL) que institui o Estatuto 
do Pedestre de Natal. O objetivo 

A mpresença do vereador Cícero Martins 
(PSL) na solenidade de inauguração 
da nova praça Gentil Ferreira, no Ale-

crim, foi interpretada como uma adesão do 
vereador à bancada governista na Câmara. À 
Coluna, no entanto, Cícero nega a afirmação. 
Ele deixa claro que não virou governista e que 
não tem, e nem pretende ter, cargos na gestão 
do prefeito Álvaro Dias.

 Cícero diz, porém, que não é “inimigo” do 
prefeito. Ele ressalta que seu mandato tem, 
sim, o perfil de oposição, mas que busca 

ser propositivo – contribuindo, assim, para a 
administração municipal.

O vereador do PSL contou que foi à inau-
guração da praça Gentil Ferreira para cobrar 

do prefeito Álvaro Dias a liberação de emen-
das ao Orçamento Municipal de sua autoria 
para a regularização do comércio informal do 
Alecrim. Segundo ele, caso o prefeito atenda 
à solicitação, ele poderia colaborar com a ges-
tão, com ideias. “A gente não consegue fazer 
uma coisa brigando o tempo todo”, pontuou.

“Daí a estar na base do governo é uma 
distância muito grande. O que eu fiz foi um 
pedido público. Já coloquei mais de R$ 1,5 
milhão pra lá (em emendas). Fui lá pedir que 
ele liberasse. Em troca, eu iria contribuir com 
a gestão. Não sou da base do governo. Natu-
ralmente, quem participa do governo indica 
cargos. Não tenho e nem quero. Mas não sou 
inimigo do prefeito”, finalizou.

Oposição propositiva

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
João Gilberto / ALRN

é contribuir para a elevação da 
qualidade de vida no município 
e conduzir o processo de 
crescimento e desenvolvimento 
sustentável, com modernização, 
respeito e valorização das pessoas 
que nele habitam.

MUDANÇA NA ROBERTO FREIRE I
O Departamento de Estradas 

de Rodagem do Rio Grande 
do Norte (DER-RN) fará, em 
parceria com a Polícia Rodoviária 
Estadual e a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, 
operações-piloto para mudança 
no fluxo de trânsito na avenida 
Engenheiro Roberto Freire, zona 
Sul de Natal, a partir da próxima 
quarta-feira, 14.
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MUDANÇAS NA ROBERTO FREIRE II
O semáforo na entrada da rua 

Sólon Galvão, que dá acesso ao 
câmpus central da UFRN, será 
desativado entre 6h30 e 9h. O 
retorno será permitido apenas para 
o transporte coletivo. O retorno 
nas proximidades da faculdade 
Uninassau também será fechado.

 LAVA JATO X INSTITUIÇÕES I
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, criticou nesta segunda-
feira, durante evento do Lide 
em São Paulo, a percepção de 
que a operação Lava Jato virou 
uma instituição. Segundo ele, a 
investigação nasceu de acordos 
republicanos, feitos pelos Três 

Poderes, e afirmou que a operação 
“não manda nas instituições”.

 
LAVA JATO X INSTITUIÇÕES II

“Não se pode permitir na 
República que algo se aproprie 
das instituições. (...) Temos 
que dizer isso abertamente. A 
Operação Lava Jato é fruto da 
institucionalidade, não é uma 
instituição”, disse, completando: 
“Um país não se faz de heróis, se 
faz de projetos”.

 
EQUIPAMENTOS PARA A PM

Cinco viaturas - três pick-ups 
e dois micro-ônibus – pistolas, 
fuzis, carabinas, munições, 
equipamentos de proteção 
individual (coletes, cintos, 

coturnos, capacetes, escudos) e 
equipamentos tecnológicos foram 
entregues ontem pelo Governo 
do Estado à Polícia Militar. Os 
equipamentos representam um 
investimento de R$ 2 milhões 
oriundos da Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp) e 
Ministério da Justiça.

CÂMARA DA MINERAÇÃO
A Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico 
instalou nesta segunda-feira a 
Câmara Setorial da Mineração. 
É a quarta câmara setorial 
instalada neste governo. Antes, 
começaram a funcionar as da 
Indústria, do Comércio e Serviços 
e da Pesca e Aquicultura.

HOMENAGEM AOS ADVOGADOS
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou nesta se-

gunda-feira, 12, uma sessão solene em comemoração ao Dia do Advoga-
do, celebrado no domingo. A homenagem foi uma iniciativa do deputa-
do Kelps Lima (Solidariedade). O presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil no RN, Aldo Medeiros Filho, foi um dos homenageados.
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Servidores públicos estaduais 
vão paralisar as atividades nesta 
terça-feira, 13. A expectativa de sin-
dicatos ligados ao funcionalismo é 
que quase todos os servidores parti-
cipem da manifestação, com exceção 
apenas do pessoal ligado à seguran-
ça pública e dos médicos. O protesto 
incluirá um ato a partir das 8h da 
manhã, em frente à Governadoria, 
no Centro Administrativo.

O funcionalismo cobra a de-
finição de um calendário para o 
pagamento dos salários atrasados. 
Parte da folha de novembro e a 
integralidade das de dezembro e 
o 13º salário de 2018 ainda não fo-
ram pagos pelo Governo do Estado. 
Os servidores querem também um 
reajuste de 16% nos vencimentos, 
mesmo patamar de aumento que 
deve ser concedido aos procurado-
res do Estado.

Outra reivindicação dos ser-
vidores é a realização de concurso 
público. A presidente do Sindicato 
dos Servidores da Administração 
Direta (Sinsp), Janeayre Souto, 

reclama que o Estado não reali-
za concurso de nível médio há 30 
anos. Isso contribuiu, segundo ela, 
para o aumento na contratação de 
funcionários terceirizados (hoje se-
riam 11 mil nessa condição), o que 
compromete a arrecadação da pre-
vidência estadual e precarizaria as 
relações de trabalho. O Sinsp soli-
cita, ainda, mais transparência do 

governo e mais diálogo entre servi-
dores e a administração pública.

A manifestação desta terça-fei-
ra também é contra a proposta de 
reforma da Previdência que tra-
mita no Congresso Nacional. Na 
semana passada, representando 
a governadora Fátima Bezerra, o 
vice-governador do Rio Grande do 
Norte, Antenor Roberto, assinou 

uma carta na qual o Fórum de Go-
vernadores defende a aprovação da 
reforma como ela passou na Câma-
ra dos Deputados, com a inclusão 
dos regimes estaduais pelo Senado.

Na semana passada, o secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil do Go-
verno do Estado, Raimundo Alves 
Júnior, declarou que não há pre-
visão para a quitação dos salários 
atrasados nem para o pagamento 
do 13º salário deste ano, que vence 
em dezembro.

“O compromisso do governo 
desde o começo é pagar o salário 
dentro do mês, e o esforço será de 
pagar o 13º de 2019 ainda este ano, 
mas não seremos irresponsáveis de 
apresentar calendário sem termos 
assegurados os recursos”, disse, em 
entrevista ao Agora RN.

O cronograma do governo es-
tadual é garantir os repasses dos 
salários dentro de cada mês. Por 
enquanto, o calendário está fir-
mado até o mês de setembro. Com 
relação à folha de agosto, por exem-
plo, na quinta-feira, 15, recebem 

os servidores que ganham até R$ 
3 mil e todos os que compõem ór-
gãos da segurança pública. Quem 
ganha acima disso receberá 30% do 
salário. O restante dos vencimen-
tos será pago até o próximo dia 30, 
segundo a expectativa do governo. 
O governo espera fazer o mesmo 
em setembro.

“Na última vez que recebemos 
o Fórum dos Servidores, acertamos 
o calendário de pagamento até se-
tembro, e ficamos de sentar nova-
mente até o final de setembro para 
discutirmos o calendário até o final 
do ano”, disse Raimundo Alves.

De acordo com o Sinsp, entre-
tanto, os servidores não concorda-
ram com o cronograma. “A gover-
nadora apenas comunicou o novo 
calendário do governo e não abriu 
espaço para nenhuma contrapro-
posta. Os trabalhadores não só não 
concordam com o calendário, como 
também protocolaram no dia 4 de 
julho um documento oficializando a 
insatisfação com o calendário apre-
sentado”, disse o sindicato, em nota.

Presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Janeayre Souto

Servidores públicos do Estado paralisam 
atividades e fazem ato nesta terça-feira
Funcionalismo cobra a definição de um calendário para o pagamento dos salários atrasados. Servidores querem também
um reajuste de 16% nos vencimentos, mesmo patamar de aumento que deve ser concedido aos procuradores do Estado

Protesto

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta segunda-feira, 12, que 
“o Rio Grande do Sul pode virar 
um estado como Roraima”, caso o 
kirchnerista Alberto Fernández 
vença as eleições presidenciais ar-
gentinas em outubro. 

Fernández, companheiro de 
chapa da ex-presidente Cristina 
Kirchner, teve mais de 15 pontos 
de vantagem para o presidente 
Mauricio Macri nas primárias de 
domingo, 11, que servem como 
uma espécie de termômetro para 
a disputa pela Casa Rosada. O 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva felicitou Fernández, por meio 
do Twitter.

“Se esta esquerdalha voltar 
na Argentina nós poderemos ter 
no Rio Grande do Sul um novo 
estado, como o de Roraima e não 
queremos isso”, disse o presi-
dente, numa referência ao êxodo 
migratório provocado pela crise 
econômica na Venezuela. “Não 
queremos ver irmãos argentinos 

fugindo para cá, caso essas elei-
ções se confirmem”.

Fernández, ex-chefe de gabine-
te de Néstor Kirchner e de Cristina, 
foi escolhido como cabeça de chapa 

pela ex-presidente, que enfrenta 
problemas na Justiça argentina 
em abril. Em julho, ele visitou Lula 
na prisão, em Curitiba e defendeu 
sua libertação

Presidente fez referência ao êxodo migratório provocado pela crise na Venezuela

Bolsonaro: RS pode virar Roraima
"se esquerdalha voltar na Argentina"

Eleições argentinas

Marcos Corrêa / Presidência da República

O Ministério Público Fe-
deral ajuizou ação civil pú-
blica para que a União seja 
obrigada a observar uma sé-
rie de critérios em indicações 
a cargos de embaixador que 
recaiam em escolhidos de fora 
da carreira diplomática.

A ação, distribuída para a 
16ª Vara Federal em Brasília, 
se dá em meio à possível in-
dicação do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL/RJ), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, à 
Embaixada do Brasil nos Es-
tados Unidos.

A Procuradoria pediu 
ainda que o governo seja 
obrigado a revogar ou sustar 
trâmites praticados "em des-
conformidade com tais deter-
minações". A juíza Flávia de 
Macêdo Nolasco deu prazo de 
dez dias para a Procuradoria 
se manifestar.

O ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, 
disse nesta segunda-feira, 12, 
que espera que o projeto da 
reforma da Previdência dos 
militares seja aprovado pelo 
Congresso sem alterações no 
texto enviado pelo governo. 
"Espero que passe da melhor 
maneira possível, da maneira 
que está", acrescentou.

A expectativa do governo 
é de que seja instalada nesta 
terça-feira, 13, no Congresso, 
a Comissão Especial que vai 
analisar o projeto. "O Con-
gresso é soberano. As discus-
sões vão começar agora, mas 
foi um caminho longo", disse 
Silva, destacando que o texto 
já foi acordado com as forças 
armadas, com a equipe eco-
nômica do governo federal e 
com o próprio presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

Procuradoria 
vai à Justiça 
contra Eduardo 
embaixador

Governo quer 
aprovar reforma 
dos militares
sem alterações

Ação civil públicaPrevidência
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que o Congresso não 
vai votar, "em hipótese alguma", o 
retorno da CPMF, como defendem 
alguns setores da equipe econômi-
ca do governo.

Ele destacou a importância da 
reforma tributária para corrigir 
distorções no sistema. Segundo 
Maia, alguns setores precisam co-
laborar com a proposta, já que a 
sociedade paga mais impostos hoje 
do que muitos setores da economia.

“Não vamos retomar CPMF em 
hipótese alguma. É ruim para a 
sociedade. Eu trabalhei pelo fim da 
CPMF e não vai ser agora que vou 
retomar este tema", afirmou, duran-

te evento do banco Santander nesta 
segunda-feira, 12, em São Paulo.

Maia destacou outras pautas 
que podem ser votadas neste se-
mestre pela Câmara, como o novo 
marco legal do saneamento básico e 
novas regras para o licenciamento 
ambiental. Segundo ele, é provável 
que um novo texto do saneamento 
seja aprovado pelos deputados em 
até 40 dias.

O presidente também destacou 
outros projetos importantes, como 
mudanças na lei cambial e de redu-
ção do spread bancário. “O Parla-
mento brasileiro atual é reformista 
e vai dar uma grande contribuição 
não para o governo, mas ao País”, 
disse Rodrigo Maia. Deputado pelo DEM do Rio de Janeiro disse que "trabalhou pelo fim da CPMF"

"Não vamos retomar a CPMF em 
hipótese alguma", diz Rodrigo Maia
Presidente da Câmara destacou outras pautas que podem ser votadas neste semestre pela Casa, 
como o novo marco legal do saneamento básico e novas regras para o licenciamento ambiental

Tributação

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

A companheira e três filhos 
menores de idade de um detento 
morto e decapitado durante uma 
rebelião ocorrida dentro do Presí-
dio de Alcaçuz em Nísia Floresta, 
no dia 14 de janeiro de 2017, serão 
indenizados pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, com o pagamento 
da quantia de R$ 20 mil para cada 
um, a título de indenização por da-
nos morais, mais juros e correção 
monetária.

A sentença é do juiz Bruno 
Montenegro Ribeiro Dantas, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública de Natal, 
que condenou, ainda, o Estado a 
pagar indenização material, sob 
forma de pensão mensal em favor 
dos filhos, condizente aos lucros 
cessantes que suportam diante da 
morte de seu pai, retroagindo esta 
obrigação à data do óbito.

O magistrado estipulou que o 
valor a ser prestado pelo Estado será 
de um salário-mínimo para cada um 
e com direito de acrescer, em razão 
da maioridade ou óbito dos beneficiá-
rios, deduzindo-se deste 1/3 do valor, 
condizente aos gastos pessoais que o 
falecido teria em vida.

A autora, que é dona de casa, 
relatou nos autos da ação judicial 
que, antes do falecimento do seu 
companheiro, recebia auxílio-reclu-
são perante o INSS, e, após a sua 
morte, tanto a mãe como os seus 
filhos vivem em grandes dificulda-
des, a mercê da ajuda de parentes, 

amigos e vizinhos.
Em razão desses fatores e do 

abalo moral e psicológico sofrido 
com a morte do companheiro, ela 
pleiteou a condenação do Estado do 
RN ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 
100 mil para ela e para cada um 
dos filhos do falecido, bem como o 
pagamento mensal de pensão no 
valor de um salário-mínimo para 
cada um dos filhos dependentes 
até a data em que eles completem 
18 anos.

O Estado do Rio Grande do 
Norte alegou que a autora não 
indicou em quais circunstâncias 
ou fatos teriam provocado o óbito 
do seu companheiro. Afirmou que 
a autora, em momento algum, fez 

prova de que o falecido lhe pres-
tasse auxílio financeiro ou aos seus 
filhos, se desincumbindo de juntar 
aos autos documentos que compro-
vassem que ele tinha qualquer tipo 
de renda, não fazendo sequer men-
ção à atividade desempenhada por 
esse, ou até mesmo a estimativa de 
valores por ele auferidos.

Ao julgar o caso, o magistrado 
Bruno Montenegro observou que os 
autores buscaram a condenação do 
Estado ao pagamento de indeniza-
ção por danos morais e materiais, 
em virtude da morte do ex-detento 
companheiro e genitor dos autores, 
quando se encontrava sob a custó-
dia do Poder Público, cumprindo 
pena, em presídio estadual, o que 
causou grave abalo moral.

Presos enfileirados durante rebelião na Penitenciária de Alcaçuz em janeiro de 2017

Estado é condenado a indenizar 
família de detento morto em Alcaçuz

Massacre

José Aldenir / Agora RN

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu 
nesta segunda-feira, 12, po-
líticas de liberalização econô-
mica e pediu paciência para 
que as reformas comecem a 
mostrar resultado na recupe-
ração do País.

“Dê um ano ou dois, dê 
um governo, dê uma chan-
ce de um governo de quatro 
anos para a liberal-democra-
cia. Não trabalhem contra o 
Brasil. Tenham um pouco de 
paciência”, disse Guedes.

Guedes fez uma longa 
defesa de políticas liberais 
contra o “atraso cognitivo” 
que, segundo ele, nos últimos 
30 anos de social-democracia, 
levou o Brasil de uma econo-
mia dinâmica à estagnação. 
“Espera quatro anos. Nos 
deem chance de trabalhar 
também”, afirmou.

Guede sobre 
recuperação 
econômica: 
"Paciência"

Ministro

Ele pediu ao menos um ano

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que o Congresso não 
vai votar, "em hipótese alguma", o 
retorno da CPMF, como defendem 
alguns setores da equipe econômi-
ca do governo.

Ele destacou a importância da 
reforma tributária para corrigir 
distorções no sistema. Segundo 
Maia, alguns setores precisam co-
laborar com a proposta, já que a 
sociedade paga mais impostos hoje 
do que muitos setores da economia.

“Não vamos retomar CPMF em 
hipótese alguma. É ruim para a 
sociedade. Eu trabalhei pelo fim da 
CPMF e não vai ser agora que vou 
retomar este tema", afirmou, duran-

te evento do banco Santander nesta 
segunda-feira, 12, em São Paulo.

Maia destacou outras pautas 
que podem ser votadas neste se-
mestre pela Câmara, como o novo 
marco legal do saneamento básico e 
novas regras para o licenciamento 
ambiental. Segundo ele, é provável 
que um novo texto do saneamento 
seja aprovado pelos deputados em 
até 40 dias.

O presidente também destacou 
outros projetos importantes, como 
mudanças na lei cambial e de redu-
ção do spread bancário. “O Parla-
mento brasileiro atual é reformista 
e vai dar uma grande contribuição 
não para o governo, mas ao País”, 
disse Rodrigo Maia. Deputado pelo DEM do Rio de Janeiro disse que "trabalhou pelo fim da CPMF"

"Não vamos retomar a CPMF em 
hipótese alguma", diz Rodrigo Maia
Presidente da Câmara destacou outras pautas que podem ser votadas neste semestre pela Casa, 
como o novo marco legal do saneamento básico e novas regras para o licenciamento ambiental

Tributação

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

A companheira e três filhos 
menores de idade de um detento 
morto e decapitado durante uma 
rebelião ocorrida dentro do Presí-
dio de Alcaçuz em Nísia Floresta, 
no dia 14 de janeiro de 2017, serão 
indenizados pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, com o pagamento 
da quantia de R$ 20 mil para cada 
um, a título de indenização por da-
nos morais, mais juros e correção 
monetária.

A sentença é do juiz Bruno 
Montenegro Ribeiro Dantas, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública de Natal, 
que condenou, ainda, o Estado a 
pagar indenização material, sob 
forma de pensão mensal em favor 
dos filhos, condizente aos lucros 
cessantes que suportam diante da 
morte de seu pai, retroagindo esta 
obrigação à data do óbito.

O magistrado estipulou que o 
valor a ser prestado pelo Estado será 
de um salário-mínimo para cada um 
e com direito de acrescer, em razão 
da maioridade ou óbito dos beneficiá-
rios, deduzindo-se deste 1/3 do valor, 
condizente aos gastos pessoais que o 
falecido teria em vida.

A autora, que é dona de casa, 
relatou nos autos da ação judicial 
que, antes do falecimento do seu 
companheiro, recebia auxílio-reclu-
são perante o INSS, e, após a sua 
morte, tanto a mãe como os seus 
filhos vivem em grandes dificulda-
des, a mercê da ajuda de parentes, 

amigos e vizinhos.
Em razão desses fatores e do 

abalo moral e psicológico sofrido 
com a morte do companheiro, ela 
pleiteou a condenação do Estado do 
RN ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 
100 mil para ela e para cada um 
dos filhos do falecido, bem como o 
pagamento mensal de pensão no 
valor de um salário-mínimo para 
cada um dos filhos dependentes 
até a data em que eles completem 
18 anos.

O Estado do Rio Grande do 
Norte alegou que a autora não 
indicou em quais circunstâncias 
ou fatos teriam provocado o óbito 
do seu companheiro. Afirmou que 
a autora, em momento algum, fez 

prova de que o falecido lhe pres-
tasse auxílio financeiro ou aos seus 
filhos, se desincumbindo de juntar 
aos autos documentos que compro-
vassem que ele tinha qualquer tipo 
de renda, não fazendo sequer men-
ção à atividade desempenhada por 
esse, ou até mesmo a estimativa de 
valores por ele auferidos.

Ao julgar o caso, o magistrado 
Bruno Montenegro observou que os 
autores buscaram a condenação do 
Estado ao pagamento de indeniza-
ção por danos morais e materiais, 
em virtude da morte do ex-detento 
companheiro e genitor dos autores, 
quando se encontrava sob a custó-
dia do Poder Público, cumprindo 
pena, em presídio estadual, o que 
causou grave abalo moral.

Presos enfileirados durante rebelião na Penitenciária de Alcaçuz em janeiro de 2017

Estado é condenado a indenizar 
família de detento morto em Alcaçuz

Massacre

José Aldenir / Agora RN

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, defendeu 
nesta segunda-feira, 12, po-
líticas de liberalização econô-
mica e pediu paciência para 
que as reformas comecem a 
mostrar resultado na recupe-
ração do País.

“Dê um ano ou dois, dê 
um governo, dê uma chan-
ce de um governo de quatro 
anos para a liberal-democra-
cia. Não trabalhem contra o 
Brasil. Tenham um pouco de 
paciência”, disse Guedes.

Guedes fez uma longa 
defesa de políticas liberais 
contra o “atraso cognitivo” 
que, segundo ele, nos últimos 
30 anos de social-democracia, 
levou o Brasil de uma econo-
mia dinâmica à estagnação. 
“Espera quatro anos. Nos 
deem chance de trabalhar 
também”, afirmou.

Guede sobre 
recuperação 
econômica: 
"Paciência"

Ministro

Ele pediu ao menos um ano

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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O secretário estadual de Segu-
rança Pública e Defesa Social, co-
ronel Francisco Canindé de Araújo, 
disse que a intensificação de blitzen 
da Operação Lei Seca e de controle 
do trânsito tem como principal ob-
jetivo a “preservação de vidas”, e 
não a perseguição a motociclistas, 
como sugeriram críticos das ações 
policiais na semana passada.

De acordo com o coronel, a ação 
da polícia tenta coibir que motoris-
tas – sejam eles motociclistas ou 
não – ponham vidas em risco por 
dirigirem após a ingestão de bebida 
alcoólica ou por conduzirem veícu-
los roubados com a finalidade de 
praticar assaltos e até homicídios.

“A polícia não pode deixar que 
um cidadão pegue uma moto ou 

qualquer outro veículo, vá ingerir 
alcoólica e depois vá conduzi-lo. 
Vai colocar (em risco) a vida dele, 
dos passageiros e de terceiros que 
estejam na rua. Além disso, se fi-
zermos um levantamento em todas 
as mídias, roubos contra pessoas 
ou patrimônios (muitas vezes) são 
praticados por uma dupla em uma 
motocicleta. A polícia está como 
regulador, para tentar inibir ações 
delituosas. Não está tentando per-
seguir motociclistas”, argumentou 
o secretário nesta segunda-feira, 
12, em entrevista à rádio 96 FM.

Em pronunciamento na As-
sembleia Legislativa na semana 
passada, o deputado Tomba Farias 
(PSDB), de oposição, criticou o que 
classificou como “blitzen seletivas” 

realizadas pela polícia durante 
eventos na cidade de Santa Cruz, 
no Agreste Potiguar, onde ele foi 
prefeito.

Para o parlamentar, as blitzen 
têm motivação política, já que San-
ta Cruz é seu reduto político. “Não 
houve nenhuma blitz em grandes 
festividades realizadas na Serra de 
São Bento, em Currais Novos, em 
Cerro Corá, nem tampouco no ani-
versário da governadora ocorrido 
no último mês de maio”, ressaltou, 
acrescentando que a governadora 
Fátima Bezerra estaria “traindo 
sua origem popular” ao perseguir 
motociclistas, “prejudicando pesso-
as carentes que não têm condições 
de adquirir um carro”. Ele acres-
centou que as blitzen teriam obje-

tivo apenas de arrecadar recursos 
por meio de multas.

Para o deputado Nelter Quei-
roz (MDB), as "blitzen seletivas" 
prejudicam as festas das cidades 
do interior do Estado. O também 
parlamentar José Dias (PSDB) res-
saltou a importância de o governo 
promover blitzen educativas.

O secretário de Segurança re-
forçou que o objetivo do governo 
não é perseguir os condutores. Ele 
defendeu as blitzen para coibir 
crimes. “(Criminosos) usam a bo-
a-fé do cidadão e compram motos 
que são produtos de roubo. Ficam 
usando sem documento e muitos 
usam para a prática de assaltos, 
tráfico de drogas e homicídios”, 
concluiu. Coronel Francisco Canindé de Araújo

Secretário de Segurança Pública nega que 
blitzen são para “perseguir” motociclistas
De acordo com o coronel Araújo, a ação da polícia tenta coibir que motoristas – sejam eles motociclistas ou não – ponham 
vidas em risco por dirigirem após a ingestão de bebida alcoólica ou por conduzirem veículos roubados para praticar crimes

Fiscalização de trânsito

José Aldenir / Agora RN
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Saúde pública é a área das maiores preocupações e 
queixas dos brasileiros, segundo levantamento nacio-
nal exclusivo do instituto Paraná Pesquisas para o site 

Diário do Poder e para esta coluna. Pela pesquisa, 44,3% 
ainda esperam do governo Bolsonaro prioridade total para 
Saúde e 16% para Educação. Geração de empregos, que 
vinha liderando preocupações dos brasileiros, está em ter-
ceiro, com 15,6%.
Segurança, que já liderou pesquisas semelhantes em ou-
tros tempos, agora é preocupação prioritária apenas para 

7,3% dos entrevistados.
Até mesmo corrupção, que até há alguns anos era um dos 
principais fatores de indignação, hoje está em 5º lugar, 
com 6,3%.
A economia ou sua recuperação permanece entre as prin-
cipais preocupações dos brasileiros, mas só para 6% dos 
entrevistados.
O Paraná Pesquisas ouviu 2.082 brasileiros em 174 muni-
cípios, entre os dias 5 e 9 de agosto. A margem de erro é 
de 2%.

Para 44%, Bolsonaro deve priorizar Saúde pública

Deputado pede a extinção do Ecad: ‘É podre’

MUITA CARA-DE-PAU
Acusada de retaliação con-

tra o ministro Bruno Dantas, 
do TCU, por ser ele contrário 
a uma gratificação bilionária 
paga a auditores fiscais, a 
Receita Federal divulgou 
que o ministro “não está sob 
investigação”. Ele ficou ainda 
mais indignado: “É muita cara 
de pau!”.

SEM INTIMIDAR
A Receita exigiu de Bruno 

Dantas, três anos depois, 
cópias dos cheques que paga-
ram despesas médicas. Não 
queriam nem a nota fiscal, 
mas cópia do cheque. “Acha-
ram que me intimidariam”, 
disse ele.

LEI RHUAN MAYCON
Projeto de Bia Kicis (DF), 

Carla Zambelli e Eduardo 
Bolsonaro (SP) eleva a pena 
máxima de 30 para 50 anos. 
Será a “Lei Rhuan Maycon”, 
criança de 9 anos torturada, 

PODER SEM PUDOR

QUEM TEM VOTOS
De Dinarte Mariz aos jornalistas Carlos Castello 

Branco e Murilo Melo Filho:
- Eu vetara a candidatura de Aluízio Alves ao governo 

do Rio Grande do Norte, quando ouvi do marechal Castelo 
Branco, no Planalto, a advertência: “Lá no seu Estado, 
segundo estou informado, quem tem votos é o dr. Aluízio”.

Mariz respondeu:
- Não seja por isto, presidente. Se fosse só por ter voto, 

quem devia estar sentado aí era Juscelino (Kubitscheck), 
que tem muitos votos, e não o senhor, que não os tem.

Um deputado do PT apoiaria integralmente a 
provável decisão do presidente Jair Bolsonaro de 
abrir a “caixa preta” do Ecad (Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição): Chico Vigilante, do 
DF. Ele integrou a CPI do Ecad, quando deputado 

federal. “É o órgão mais corrupto que existe”, disse 
ele nesta segunda (12) em Brasília, sem meias-
palavras, em declaração gravada. E chegou a 
defender a extinção do escritório. “O Ecad é podre”, 
afirmou o deputado petista.

ARTISTAS DEPLORAM
Chico Vigilante não acredita que algo 

tenha mudado: na CPI, músicos como 
Tim Maia acusaram o “escritório” de nada 
repassar aos músicos.

RELAÇÃO COM ARTISTAS
“Os artistas odiavam o Ecad”, recorda o 

Não vamos retomar a CPMF 
em hipótese alguma”

Rodrigo Maia, presidente 
da Câmara dos Deputados,
liquidando fantasia do governo

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Exame / Abril.com

assassinada e esquartejada pela 
mãe a sua companheira por ser 
menino. Até a cortaram o pênis 
do garotinho.

ABUSO BARRADO
Um deputado de Brasília, 

Fábio Félix (Psol), mandou con-
feccionar um leque com as cores 
do arco-íris e mandou a conta 
para o contribuinte pagar, por 

meio da Câmara Legislativa. O 
abuso foi barrado.

PRESENÇA ILUSTRE
A atriz brasiliense Maria 

Paula, da turma do Casseta & 
Planeta, esteve nesta segun-
da-feira (12) na homenagem 
realizada no Senado ao general 
Eduardo Villas Bôas. Ela é 
amiga da família do militar.

HERÓI NACIONAL
A procuradora-geral Raquel 

Dodge se referiu ao general 
Eduardo Villas Bôas, asses-
sor do Planalto, como “herói 
nacional”. Ela e todos os demais 
oradores na homenagem ao 
ex-comandante do Exército.

TAXA SELIC A 5%
Economista-chefe do Porto 

Seguro, José Pena aposta para 
2019 taxa Selic a 5%, em razão 
da desaceleração global, da 
ameaça argentina à industrial 
brasileira e a retomada ainda 
lenta da atividade doméstica.

Trânsito

PSL

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, entregou 18 motocicletas e 
seis bicicletas para uso dos agen-
tes de mobilidade urbana. Com 
isso, chegou a 38 o número de 
motocicletas entregues na atual 
gestão. Os veículos, entregues 
nesta segunda-feira, 12, em sole-
nidade na Praça Cívica, vão au-
xiliar o trabalho realizado pelos 
agentes de mobilidade urbana.

O investimento da Prefeitura 
do Natal é de pouco mais de R$ 1 
milhão. De acordo com a secretária 
municipal de Mobilidade Urbana, 

Elequicina Santos, as novas motos 
vão garantir mais agilidade no 
atendimento de ocorrências. Já as 
bikes serão usadas em operações 
de educação e fiscalização de 
trânsito, ao longo das ciclovias 
no município e no litoral. Esse 
é o segundo lote de equipamen-
tos voltados para os agentes de 
trânsito.

Na mesma solenidade, foram 
empossados os membros da Co-
missão Municipal Intersetorial de 
Segurança Viária (CMISV), ligada 
ao Programa Vida no Trânsito.

O PSL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro, realiza no próxi-
mo sábado, 17, em todo o País, 
uma campanha de filiação. No Rio 
Grande do Norte, a etapa regional 
ocorrerá na sede do partido, na 
avenida Salgado Filho, em Lagoa 
Nova. Os membros da sigla espe-
ram as presenças de representan-
tes de 40 diretórios municipais.

“A meta do nosso PSL é atingir 
1 milhão de filiados em todo o Bra-
sil até o final do ano. Este evento 
surge como parte importante para 
alcançarmos esta meta, mas tam-
bém para discutirmos o que o nosso 
partido vem fazendo para mudar o 
nosso Brasil e avaliar os próximos 
passos. No Rio Grande do Norte, 
já temos 40 diretórios municipais 
instalados e vamos aproveitar a 
presença de todos eles na capital 
para fazer uma nova capacitação”, 
explica o presidente do PSL no RN, 

Agentes de mobilidade urbana 
recebem novas motos e bikes

Partido de Bolsonaro faz 
campanha de filiação no RN

Chegou a 38 o número de motocicletas entregues nessa 
gestão, que vão ajudar no atendimento de ocorrências

Investimento da Prefeitura na entrega dos veículos foi de pouco mais de R$ 1 milhão

Presidente do PSL RN, coronel Hélio Oliveira

José Aldenir / Agora RN

Marcos Garcia / Jornal de Fato

ainda indignado Chico Vigilante, deputado 
distrital em Brasília por vários mandatos.

OUTRO LADO
O Ecad diz fazer “trabalho sério 

e incessante” e que é uma entidade 
privada, com atuação pautada na Lei, e é 
supervisionada pelo Estado.

coronel-aviador Hélio Oliveira.
No domingo, 18, o partido irá 

promover a 2ª Jornada de Capaci-
tação dos Quadros Municipais do 
PSL, dedicada aos membros dos 
diretórios municipais já formados. 
O evento político será previsto 
para acontecer das 9h às 16h, no 
Espaço Cuxá, no Hotel Maine.
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

A recente visita de uma comi-
tiva de empresários chineses ao 
Rio Grande do Norte ressuscitou 
dois antigos problemas logísticos 
que tem custado caro à economia 
do estado: falta de um porto mais 
estruturado e transporte ferroviá-
rio ligando as áreas produtoras ao 
terminal.

Não é de hoje que essas dívidas 
existem.  Mas há dois anos, por 
conta própria, o professor Milton 
França, um histórico ambienta-
lista e assessor pedagógico da Se-
cretaria Municipal de Educação 
de Natal, resolveu pôr a mão na 
massa.  

Dois anos debruçado sobre uma 
prancheta, com milhares de horas 
de pesquisa pela internet, levaram 
Milton a projetar alternativas eco-
nômica e ambientais de resolver o 
problema, nascendo o projeto de 
um complexo portuário integrado a 
partir da Redinha.

Depois de estudar a limitação 
clara de calado superior e inferior 
para navios de cargas e passagei-
ros cada vez maiores e de uma 
ponte (a Newton Navarro) que in-
viabiliza a entrada de grandes na-

vios de cruzeiros e, ainda, por não 
ter defensas nos pilares, condena 
o terminal a operar só durante a 
luz do dia, Milton balizou todas as 
suas sugestões a partir de imagens 
de satélite.

No estudo, todo documentado, 
ele sugere a criação de uma pe-
nínsula com 14 hectares de área 
na área protegida estuarina. Ao 
contemplar a área, enxergou po-
tencialidades para a construção de 
um cais de 1.100 metros em linha 
tanto para grandes navios de car-

gas quanto de passageiros. E, viu 
espaço para a instalação de uma 
marina na face interna nova da 
península.

O projeto de Milton tem até 
uma sigla: CIPLATEM – Comple-
xo Integrado Portuário, Logístico, 
Ambiental, Turístico, Energético e 
de Mobilidade de Natal. Se o nome 
parece extensamente ambicioso, 
reunindo uma série de operações 
em um único lugar, pode apostar 
que é.

“Parte do pressuposto desse 

plano se baseia no fato que é uma 
grande tolice pulverizar ativida-
des portuárias quando se pode 
economizar bilhões em recursos 
concentrando tudo num complexo 
único, com mais sinergia, inteli-
gente e sustentável, que incluiria a 
criação e gerenciamento ambiental 
de áreas de preservação o respeito 
às comunidades tradicionais que 
habitam no entorno”, resume o 
professor.

Ele lembra que dos problemas 
atuais do canal portuário de Natal 
é que o quebra mar da foz termina 
antes de se alinhar com o paredão 
dos arrecifes, o que provoca, em 
maré vazante, uma complicada 
navegação no acesso. Cita que, por 
esse motivo, algumas embarcações 
já foram arremessadas contra as 
pedras, o que destruiu, anos atrás, 
até uma corveta da Marinha.

Para evitar isso, a proposta de-
le é alongar o quebra mar para ofe-
recer estabilidade de fluxo hídrico 
nessa foz, que seria também a do 
terminal da Redinha.

“Os 1.100 metros de cais pode-
riam ser divididos em três berços, 
com calado de 18 metros e uma 
bacia de evolução de 450 metros e 
canal de acesso sem qualquer limi-
tação de calado superior”, sugere.

O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com Ação Civil 
Pública (ACP) que pede a implan-
tação de ciclofaixa na BR-101/
RN, entre os municípios de Natal 
e Parnamirim. O trecho – do km 
95,9 ao 109,1 – passa por obras de 
reformulação que não oferecem so-
lução para a circulação de veículos 
não motorizados e põem em risco a 
segurança de ciclistas.

Segundo o MPF, ao priorizar 
o tráfego de automóveis, as obras 
descumprem a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (Lei n.º 
12.587/2012), que estabelece como 
diretriz a “prioridade dos modos de 
transportes não motorizados sobre 
os motorizados” (art. 6º, II).

As obras também estão em 
desacordo com a Lei Municipal n.º 
349/2011, de Natal, que exige a 
destinação de espaço para ciclistas 

e cadeirantes em todas as constru-
ções de locomoção pública. Além 
disso, o projeto aprovado pelo De-
partamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) não 
foi integrado aos planos de mobili-

dade urbana dos municípios.
Em pedido liminar, o MPF sus-

tenta que o Dnit e as prefeituras 
devem implementar a faixa com-
partilhada como solução temporá-
ria, até haver disponibilidade de 
recursos para a construção de ciclo-
via – via segregada, com adequada 
separação de veículos motorizados 
e pedestres.

Em parecer, o próprio órgão ob-
servou “a situação atual de severa 
restrição ao tráfego em condições 
seguras para os ciclistas no seg-
mento (…), compreendendo uma 
extensão de 13,2 km de travessia 
urbana em área densamente po-
voada e em acelerado processo de 
urbanização”.

O Consórcio Natal-Parnami-
rim, responsável pelas obras, argu-
mentou que o fluxo de ciclistas se-
ria muito reduzido. No entanto, os 

estudos apontam curso de mais de 
200 veículos não motorizados por 
dia no trecho, número considerado 
expressivo pelo MPF.

COMEMORAÇÃO
A Associação dos Ciclistas do 

RN (ACIRN) celebrou a iniciativa 
do Ministério Público Federal. Este 
era um pleito antigo da categoria, 
que agora vê com otimismo o avan-
ço da segurança na rodovia federal.

"Vamos conseguir uma ciclo-
faixa que nos permita trafegar por 
esse trecho de maneira segura. 
Sabemos que existem muitas pes-
soas que moram em Parnamirim, 
mas trabalham em Natal, e gosta-
riam de usar a bicicleta como meio 
de transporte. Hoje não o fazem 
por causa da falta de segurança", 
declarou Esam Elali, membro da 
Associação.

Milton França é professor e assessor pedagógico da Secretaria de Educação de Natal

Órgão solicita implantação da ciclofaixa

Ambientalista apresenta alternativas 
econômicas para recuperar Porto de Natal

Ministério Público Federal pede implantação de 
ciclofaixa na BR-101 entre Natal e Parnamirim

Dois anos se debruçando sobre uma prancheta levaram Milton França a projetar alternativas 
econômicas e ambientais para resolver o problema, nascendo o projeto de um complexo portuário

Estudo

Ação

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC) planeja 
modificar a sistema de di-
vulgação de dados do Deter 
(Detecção do Desmatamento 
em Tempo Real), do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), alvo de in-
tensas críticas do presidente 
Jair Bolsonaro e do Ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, que chamou a publi-
cação de informações sobre 
os percentuais de redução da 
área verde da Amazônia “são 
sensacionalistas”.

Em Natal, onde partici-
pou de uma extensa agenda 
de eventos na última sexta-
-feira, 9, o ministro titular 
do MCTIC, Marcos Pontes, 
disse que o ambiente de aná-
lise de dados passará por 
mudanças. Ele aponta que o 
sistema aprimorado do Deter 
terá a participação, inclusive, 
do Ministério do Meio Am-
biente. “Vemos a situação de 
forma pragmática: os dados 
precisam ser tratados como 
dados. O Inpe produz infor-
mações e queremos que o sis-
tema seja melhorado. É uma 
oportunidade boa para juntar 
com o Ministério do Meio do 
Ambiente que é o cliente [do 
Inpe]. No final das contas, o 
que todos querem é reduzir o 
desmatamento”, detalhou.

O ministro explicou que o 
Deter vai receber o auxílio de 
novos satélites. A expectativa 
é de que ocorra maior preci-
são nas análises de dados so-
bre o desmatamento. “A parte 
de combate ao desmatamento 
que também vamos ajudar. 
Pretendo estudar junto com 
o Ibama mais possibilidades. 
Precisamos intensificar a fis-
calização”, garantiu.

Por fim, ele revelou ter 
visto com “estranheza” a re-
cente publicação do Inpe de 
que, entre julho deste ano e o 
mesmo período do ano passa-
do, houve aumento de 278% 
no número de alertas de des-
matamento na Amazônia.

Governo vai 
mudar sistema 
sobre dados de 
desmatamento 

Inpe

Marcos Pontes esteve em Natal

José Aldenir / Agora RN
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O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) vai definir 
nesta semana como será feita a 
retomada da cobrança da taxa de 
prevenção e combate a incêndios e 
de busca e salvamento em imóveis 
e veículos licenciados no Rio Gran-
de do Norte. A chamada “Taxa 
dos Bombeiros” fora suspensa em 
março passado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado (TJRN).

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) publicou a decisão nesta se-
gunda-feira, 12, que restabelece o 
pagamento do tributo. Além disso, 
a Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) também foi notificada da 
ação tomada pelo ministro Dias 
Toffoli, presidente do STF, o que 
vai permitir que seja retirado o 
efeito suspensivo definido pelo Ju-
diciário potiguar.  

A expectativa do Detran é que 

seja feita uma reunião com o pro-
curador-geral do Estado do Rio 
Grande do Norte, Luiz Antônio 
Marinho, para definir as estraté-
gias para cobrança da taxa – que 
é vinculada ao pagamento do im-
posto sobre a propriedade de veí-
culos automotores (IPVA).

Também será definido calen-
dário para que os proprietários 
de veículos possam efetuar o 
pagamento do novo tributo. A ex-
pectativa é retomar nas próximas 
semanas a cobrança da Taxa dos 
Bombeiros. A dúvida reside nos 
casos sobre o que será feito com 
quem já efetuou todos os tramites 
relacionados com o licenciamento 
do veículo e obteve a liberação do 
Certificado de Registro e Licencia-
mento de Veículos (CRLV).

Com a retomada da cobrança, 
os proprietários de veículos terão 

de pagar R$ 15 para motocicletas, 
R$ 25 para carros de passeio, R$ 
40 para ônibus e semelhantes, R$ 
50 para transporte de carga não 
perigosa e R$ 80 para veículos de 
carga perigosa.

A cobrança foi questionada 

pelo Ministério Público Estadual 
em ação direta de inconstitucio-
nalidade ajuizada no TJ. Entre 
os argumentos, o MP alegou que 
esses são serviços colocados à dis-
posição indistintamente de toda 
coletividade e que, por isso, devem 

ser custeados pelos impostos e não 
por taxas.

Ao analisar o caso, o ministro 
Dias Toffoli verificou que a decisão 
do Judiciário Potiguar impede a 
manutenção dos serviços públicos 
e impacta diretamente a seguran-
ça dos indivíduos. 

Ele aponta que a receita arre-
cadada pelas taxas compõe o Fun-
do de Reaparelhamento do Corpo 
de Bombeiros Militar do Rio Gran-
de do Norte, que visa, entre outros 
objetivos, fornecer apoio financei-
ro à execução de serviços e obras 
de construções de unidades de sal-
vamento e combate a incêndio do 
Corpo de Bombeiros Militar. “Re-
presenta violação à ordem pública 
provimento judicial que interfere, 
indevidamente, no exercício do 
poder de polícia da administração 
pública”, afirmou.

Órgão de trânsito do Rio Grande do Norte vai poder fazer a cobrança da taxa no Estado

Detran vai definir novo calendário para 
o pagamento da “Taxa dos Bombeiros”
Supremo Tribunal Federal (STF) publicou a decisão nesta segunda-feira, 12, que restabelece o pagamento do tributo; a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) também foi notificada da ação do ministro Dias Toffoli; agora, Detran planeja calendário

Após aval do STF...

Divulgação / Governo do RN

Três bares localizados na 
zona Sul de Natal foram inter-
ditados por fiscais da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semurb) e 
agentes da Polícia Civil por po-
luição sonora na noite da última 

sexta-feira, 9. Dos três, apenas 
um, que fica em Capim Macio, 
teve suas portas fechadas pelos 
agentes. O fechamento foi devi-
do ao fato de ser reincidente. Os 
demais sofreram paralisações.

Polícia Civil e Semurb interditam 
três bares por poluição sonora

Combate

A Prefeitura do Natal, em par-
ceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
lançou na manhã desta segunda-
-feira, 12, o programa “Aprenden-
do Mais” em cerimônia realizada 
no Centro Municipal de Referên-
cia em Educação Aluízio Alves 
(Cemure).

O projeto tem como foco alfa-
betizar jovens, adultos e idosos 
com base no método pedagógico 
Paulo Freire. A intenção é atin-
gir uma quantidade relevante de 
natalenses para dar continuidade 
ou retomada na formação escolar 
na modalidade de Educação para 
Jovens e Adultos (EJA). De acordo 
com o prefeito Álvaro Dias, além 
de alfabetizar, o programa tam-
bém irá focar na qualificação e na 
requalificação profissional, além 
de encaminhamento ao mercado 
de trabalho.

“O programa não é apenas de 
alfabetização; está sendo feito em 
parceria com o Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), com a UFRN 
e com a Secretaria Municipal do 
Trabalho e Assistência Social 
(Semtas). Cursos profissionali-
zantes serão oferecidos aos parti-

cipantes do programa. Ao mesmo 
tempo em que se alfabetiza, pode-
-se adquirir uma nova profissão ou 
se aprimorar na que já trabalha. 
É um programa de alfabetização 
com cursos profissionalizantes”, 
explicou o prefeito.

No tocante à situação atual do 
analfabetismo em Natal, Álvaro 
Dias deu notoriedade aos núme-
ros. Para ele, o índice “dificulta” o 
desenvolvimento e o progresso da 
capital potiguar, mas não o impe-
de de acreditar que o projeto deve-
rá diminuir a quantidade.

“Não podemos permitir que a 
capital de um estado tenha 8,4% 
de analfabetos, ou seja, quase 60 

mil não alfabetizados. Isso faz com 
que o desenvolvimento da nossa 
cidade seja travado. As pessoas 
que não têm instrução dificultam 
uma contribuição no rumo do pro-
gresso e do desenvolvimento. Den-
tro deste contexto, vamos com-
bater o analfabetismo, para que 
as pessoas conscientes, usando o 
método Paulo Freire, possam aju-
dar Natal a caminhar em direção 
ao futuro e ao progresso”, contou 
o prefeito.

O método da pedagogia freirea-
na é a escolha de palavras comuns 
no vocabulário local para ampliar 
o vocabulário de quem está sendo 
alfabetizado.

Solenidade foi realizada na manhã desta segunda-feira, 12, no auditório do Cemure

Prefeitura lança novo projeto para 
erradicar o analfabetismo em Natal

Educação

José Aldenir / Agora RN



TERÇA-FEIRA, 13.08.2019 Economia 9

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car

 FIAT CRONOS | 2018HYUNDAI IX35 | 2017MITSUBISHI L200 TRITON | 2015 AUDI A4 | 2017FIAT ARGO | 2018

MERCEDES-BENZ C 180 | 2015MITSUBISHI OUTLANDER | 2017FORD FUSION | 2016MITSUBISHI ASX | 2017

Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

O Programa Bolsa Família re-
duziu as taxas de extrema pobreza 
em um quarto (25%) e de pobreza 
em 15%. A conta é do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) que analisou a evolução das 
condições de vida dos mais pobres 
entre os anos de 2001 e 2017.

“Em 2017, as transferências do 
programa retiraram 3,4 milhões de 
pessoas da pobreza extrema e 3,2 
milhões da pobreza”, descreve es-
tudo publicado esta semana e dis-
ponível na internet. Os dados sobre 
a renda dos mais pobres foram ob-
tidos nas Pesquisas Nacionais por 
Amostra de Domicilios (Pnad/IB-
GE), que eram bianuais e a partir 
de 2016 passaram a ser contínuas.

Somados, os contingentes de 

pessoas que se beneficiaram com 
essa mobilidade de classe (6,5 mi-
lhões) equivalem à população do 
Maranhão (Censo de 2010). No 
total, o Bolsa Família transfere 
recursos a 14 milhões de famílias 
ou 45 milhões de pessoas, número 
semelhante a de toda população da 
Argentina.

Para Luiz Henrique Paiva, es-
pecialista em políticas públicas e 
um dos autores do estudo, o Bolsa 
Família “é um instrumento muito 
bom para reduzir a pobreza. Ele 
não é só não é mais efetivo porque 
ainda é modesto”, opina.

LIBERALISMO ECONÔMICO
Paiva reconhece que o Bolsa 

Família é um programa inspira-

do nas correntes do liberalismo 
econômico. “O programa é na sua 
natureza um programa liberal. É 
focalizado nos mais pobres, trans-
fere quantias modestas, custa 
pouco para o país (0,4% do Produto 
Interno Bruto, PIB, que é a soma 
de todas as riquezas produzidas no 
país). Não é de espantar que eco-
nomistas liberais, como o ministro 
Paulo Guedes, gostem e conheçam 
as avaliações do programa”.

Segundo o especialista, o foco 
na população mais pobre aumenta 
a eficiência do programa. Outra 
vantagem é o custo. Ele estima 
que o programa este ano chegue 
a R$ 33 bilhões, com o pagamento 
anunciado da 13ª prestação aos se-
gurados. Programa do Governo Federal transfere recursos a mais de 45 milhões de brasileiros

Bolsa Família reduziu em 25% a taxa de 
extrema pobreza no País, aponta estudo
Para Luiz Henrique Paiva, especialista em políticas públicas e um dos autores do estudo (que comparou dados de 2001 a 2017), 
o Bolsa Família “é um instrumento muito bom para reduzir a pobreza, e só não é mais efetivo porque ainda é muito modesto”

Pesquisa do Ipea

Divulgação / Governo Federal
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A rádio Agora FM decidiu ino-
var e, desde o dia 1º de julho, ofere-
ce para os internautas a transmis-
são de todos os seus programas 
através da rede social Facebook. 
Para isso, a emissora adquiriu 
seis câmeras, equipamentos e sis-
tema de software avançados, que 
permitem a difusão do áudio em 
altíssima qualidade. Desde então, 
foram alcançadas quase 80 mil vi-
sualizações na rede social.

Além da oportunidade de 
acompanhar, nas telas dos com-
putadores e dos celulares, todos 
os programas da rede, os ouvin-
tes também podem interagir pelo 
WhatsApp da rádio, através do 
número 2030-0797.

Um dos programas líderes de 
alcance é o “Comando 97”, que 

foi ao ar pela primeira vez no dia 
15 de julho, com apresentação de 
Cyro Robson, o Papinha, e Jota 
Régis. A análise dos 23 dias em 
que o programa está no ar mostra 
que mais de 16 mil visualizações 
foram alcançadas. 

Para continuar oferecendo o 
melhor conteúdo, a Agora FM con-
ta com uma grande diversidade de 
programas, como o “Manhã Ago-
ra”, apresentado pelos jornalistas 
Alex Viana e Anna Karinna Cas-
tro; o “Agora é Show”, com Daniel 
León, Pedro Binderli e Alayde 
Passaia; e o “Patrulha Agora”, 
com a voz marcante de Genésio 
Pitanga. Ao meio dia, é a vez de 
Renato Dantas, com o “A Hora é 
Agora – Primando pela verdade”. 
Em seguida, vem o “Tudo Agora”, 

com André de Paula e Giovanni 
Magnus. Tem mais na Agora FM: 
o “Agora News”, com Daniela Frei-
re; o “Tarde Agora”, com Jussier 
Ramalho; e o “Agora vai”, com a 
irreverência de Mafaldo Pinto.

Para completar a grade de 
programação, a emissora lançou, 
nesta segunda-feira, 12, no horário 
das 18h, o programa “Sem Amar-
ras”, apresentado pelos jornalistas 
Antônio Melo, Sávio Hackradt e 
Osair Vasconcelos, prometendo le-
var ao ouvinte potiguar as melho-
res notícias e os principais fatos da 
atualidade.

A atração já começou polêmica, 
audaciosa, verdadeira e sem espaço 
para cegueira ideológica. A exem-
plo dos demais, ele também está 
sendo transmitido diariamente. Todos os programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube

Transmissões da Agora FM já acumulam 
quase 80 mil visualizações no Facebook
Além da oportunidade de acompanhar nas telas dos computadores e dos celulares todos os programas da rede, os 
ouvintes também podem interagir pelo WhatsApp da rádio através do número 2030-0797; programação é variada

Sucesso

José Aldenir / Agora RN

O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) iniciou 
um trabalho da revitalização do 
sistema de sinalização vertical e 
horizontal de toda a avenida que 
compreende a Via Costeira da 
capital. A medida busca ampliar 
a visibilidade das informações de 
trânsito da área, repondo o mate-
rial desgastado e contribuindo com 
a segurança dos condutores e pe-
destres que circulam na localidade.

A determinação da Direção 
Geral do Detran é para que a Coor-
denadoria de Operações atue subs-
tituindo as sinalizações vertical de 
advertência e de regulamentação, 
sendo que a primeira compreende 
as informações que alertam o con-
dutor de condições que podem ser 
perigosas durante o tráfego da via, 
e a segunda englobando as regras 
de circulação imposta para a aveni-
da, a exemplo de proibições, limites 

de velocidade e restrições de fluxo.
Um ponto importante informa-

do pelo engenheiro do Detran, Mi-
zael Gadelha, é no tocante a sina-
lização horizontal que compreende 
as faixas de pedestres situadas ao 
longo da Via Costeira. A ação vai 
contemplar a revitalização de todos 
esses pontos com a repintura dos 
espaços destinados a travessias de 
pedestres.

Nesse sentido, é importante 

que esses locais sejam utilizados 
corretamente pelo cidadão, já que 
são responsáveis por conceder se-
gurança na travessia de um lado 
para o outro da rua.

O trabalho da revitalização do 
sistema de sinalização vertical e 
horizontal da Via Costeira foi ini-
ciado da última sexta-feira, 9, e 
deve ser finalizado até a próxima 
quarta-feira, 14, de acordo com o 
cronograma do Detran.

Governo implanta melhorias na sinalização 
vertical e horizontal da Via Costeira, em Natal

Revitalização

Departamento Estadual de Trânsito do RN iniciou um trabalho da revitalização do sistema de sinalização vertical e horizontal de toda avenida que compreende a Via Costeira

Fotos: José Aldenir / Agora RN

De acordo com dados pu-
blicados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e pelo Atlas 
da Violência, o Rio Grande do 
Norte é o estado mais violen-
to do país. 

Só em 2017, foram 62,8 
mortes a cada 100 mil habi-
tantes, o maior índice entre 
todos os estados do Brasil.

Nos anos de 2006 a 2017 
essa taxa cresceu 320%. En-
tre os jovens de 15 a 29 anos, 
os potiguares são os que mais 
morrem em crimes violentos, 
cerca de 152 a cada 100 mil 
habitantes, um crescimento 
de 482% desde o ano de 2006. 

Em São Paulo, o maior es-
tado do país, o mesmo índice 
é de 18 mortes a cada 100 mil 
habitantes.

Rio Grande do 
Norte é o pior 
lugar para ser 
jovem no Brasil

Violência

Special Counsel Robert Mueller

José Aldenir / Agora RN
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HORÓSCOPO

Você terá mais facilidade para ampliar seu 
círculo de amizades e viver experiências 
diferentes, inclusive no trabalho. Só não 
deixe suas responsabilidades de lado. 
Amigos podem ajudar na paquera.

Nesta terça, a Lua envia as melhores 
energias para os seus planos! 
Esbanjando simpatia, será fácil 
melhorar o contato com os colegas. Se 
está só, prepare-se para fazer muito 
sucesso na paquera. 

Mergulhe no trabalho, mas evite bater 
de frente com alguém conservador. 
Talvez tenha que se esforçar para 
equilibrar o tempo que dedica à 
família. A vida amorosa pode ganhar 
mais estabilidade.

As relações familiares estão 
protegidas, embora atritos não 
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casa própria pode virar realidade! 
Seu ciúme tende a crescer, mas evite 
sufocar a pessoa amada. 

Será mais fácil agir em equipe nesta 
terça. Mas selecione as informações 
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manter em segredo. Você pode se 
envolver em um romance à distância. 

No trabalho, você vai se expressar com 
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círculo social. Dê uma chance a alguém 
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priorizar as tarefas que podem ser 
feitas a sós. Mas evite assumir mais 
compromissos do que pode dar 
conta: sua saúde agradece. Reforce a 
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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

Jô volta para casa e Evelina desconfia. Maria da Paz e Amadeu falam sobre seus sentimentos. 
Rock afirma a Téo que Jô mente para ele. Camilo investiga a morte de Lucas. Jô finge apoiar 
Maria. Agno descobre que Fabiana lhe aplicou um golpe e jura vingança. Lyris e Rael ficam 
juntos. Chico arma uma luta entre Rock e Paixão. Chiclete promete contar sobre sua vida para 
Vivi. Zé Hélio engana Kim para ajudar Téo a descobrir os segredos de Jô. Márcio informa a 
Maria que ela não tem como pagar seu empréstimo. 

A DONA DO PEDAÇO

Gabriel garante a Dalila que a denúncia contra Almeidinha será feita. Helena chega ao passeio, 
e Missade se irrita. Abner e Latifa sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao descobrir que 
Omar foi embora. Ester pede que Latifa volte para sua casa para ficar com Abner. O delegado 
comunica a Tomás a denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute com Helena na frente de 
todos, e Missade o repreende. Faruq e Muna falam sobre sua primeira noite juntos. Hussein se 
aproxima de Helena. Todos contemplam a vista da natureza no passeio com Péricles. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Silvana diz a Marcos que o casamento dos dois será bom para a imagem da editora. 
Ramon deixa Gabriela treinar no time. Paloma pede para ler a entrevista com Silvana 
que Alberto descartou. Alberto e Marcos discutem. Luan se preocupa com Waguinho. 
Nana sente ciúmes de Sofia ao vê-la com Paloma. Alberto entrega o testamento 
assinado a Diogo. 

O desenho misterioso com as iniciais “DL” aparece pixado também na padaria de Durval, 
e o deixa furioso. O Clube MaGaBeLo encontra uma foto antiga durante a busca no 
depósito da escola. Salvador vai até a escola para se despedir, dizendo que vai viajar para 
a Europa para divulgar sua arte. Os professores entregam os boletins aos alunos e todos 
ficam sabendo quem está aprovado para ir ao Campo de Férias. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Com o intuito de fortalecer a 
produção rural, a Prefeitura de 
São Gonçalo entregou, em par-
ceria com a Emater-RN, 1 mil 
mudas para o plantio de caju na 
cidade. O intuito é reavivar a cul-
tura da produção do fruto no mu-
nicípio. Ao todo, serão entregues 
19 mil mudas aos agricultores 
familiares e pequenos produtores 
com áreas para o plantio.

O fortalecimento da cajucultu-
ra vem sendo feito com recursos 
próprios do município, junto com 
a Emater, que é quem está for-
necendo assistência técnica aos 

beneficiários. Nesta primeira eta-
pa, oito produtores foram benefi-
ciados com as mudas entregues. 
Um deles foi Gabriel Rêgo, de 55 
anos, morador de Olho D’agua do 
Chapéu.

Satisfeito, ele contou que não 
foi a primeira vez que recebeu 
o incentivo da Prefeitura e que 
também já foi beneficiado com a 
distribuição de sementes. “Estou 
muito contente com entrega des-
sas mudas de caju, espero que nos 
renda bons frutos e que renda por 
muitos anos pela nossa região”, 
projetou o produtor.

Prefeitura de São Gonçalo 
incentiva volta da cajucultura

Plantio de mudas

Evento nacional de capoeira 
é realizado na Vila de Macaíba

Cultura popular

A 11ª edição do “Amigos do 
Cordão de Ouro”, evento nacional 
de capoeira, aconteceu no último 
sábado, 10, no na Vila Olímpica de 
Macaíba, na Grande Natal. Apro-
ximadamente 500 pessoas parti-
ciparam do encontro, que contou 
com a presença de mestres de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia 
e Ceará. A iniciativa contou com o 
apoio da Prefeitura.

Com início na quinta-feira, 7, 
a ação teve aulas de capoeira, ma-
culelê e oficinas de musicalidade. 
O objetivo do evento foi levar a 
educação social, cultural e moral 
por meio da prática da capoeira, 
através dos elementos sociais e 
culturais da arte. 

Além dos atletas de diversos 
estados do Brasil, o encontro tam-
bém recebeu oito capoeiristas de 
Israel. O grupo organizador do 
encontro, Cordão de Ouro, que 
é coordenado pelo Mestre Irani, 

está presente em mais de 40 mu-
nicípios do Rio Grande do Norte, 
com aproximadamente 7 mil inte-
grantes. 

Intenção de Prefeitura é entregar mais de 19 mil mudas a população rural do município

Divulgação / Prefeitura de SGA

Fortalecimento da cadeia produtiva vem sendo feito 
com recursos próprios do município e apoio da Emater

Evento se encerrou no último sábado, 10

Divulgação / Prefeitura de Macaíba
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O cantor e apresentador 
João Gordo, 55 anos, foi inter-
nado com um quadro grave de 
pneumonia na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) no úl-
timo sábado, 10. A notícia foi 
divulgada pela assessoria de 
imprensa da banda da qual 
Gordo é vocalista, Ratos de 
Porão.

Esta é a segunda vez que 
Gordo é internado em decor-
rência de uma pneumonia es-
te ano. Em junho, ele passou 
três dias no hospital, em um 
quadro em que ainda apre-
sentava falta de oxigenação e 
oscilação da glicose.

Com a internação, a Ra-
tos de Porão cancelou todos 
os shows da banda marcados 
para este ano. A exceção é a 
apresentação a ser realizada 
no dia 17 na cidade de Forta-
leza, capital cearense.

O guitarrista Jão assumi-
rá os vocais no lugar de Gor-
do. A banda havia embarcado 
em uma turnê comemorativa 
do álbum "Brasil" em abril 
deste ano. Um dos discos 
mais aclamados da Ratos de 
Porão, ele completou 30 anos 
em 2019. 

A atriz Totia Meireles, 
que acaba de fazer a vilã 
Mercedes de "Verão 90" (Glo-
bo), disse que o modelo atual 
de novelas, com mais de cem 
capítulos, "está com os dias 
contados" e que a nova gera-
ção de telespectadores não 
acompanha mais as tradicio-
nais tramas.

"Esse método de cento 
e tantos capítulos, infeliz-
mente, acho que está com os 
dias contados. O mundo está 
muito imediatista. A gente 
fala que o povo daqui é acos-
tumado com novela e sim, é. 
Mas o público que está sendo 
formado, essa nova geração, 
já não acompanha mais", diz.

A declaração da atriz foi 
dada ao programa Mariana 
Godoy Entrevista, que foi ao 
ar na noite da última sexta, 9.

João Gordo é 
internado na UTI 
com quadro de 
pneumonia grave

Totia Meireles 
diz que novelas 
estão com "dias 
contados"

Saúde Declaração

Totia Meireles é atriz da Globo

Miley Cyrus e Pablo Vittar são artistas

Divulgação

Reprodução / Instagram

Recentemente, Miley Cyrus 
causou enorme alvoroço nas redes 
socais ao publicar em seus Insta 
Stories uma séries de vídeos mos-
trando Pabllo Vittar curtindo a 
música Mother's Daughter, lança-
da pela norte-americana.

No entanto, parece que a drag 
queen brasileira está ganhando 
mais visibilidade e a história en-
tre as duas não ficou só naquela 
interação. Agora, Miley passou a 
seguir Pabllo no Instagram e mui-
tos já apostam em uma parceria 
entre a dupla.

Miley Cyrus 
e Pabllo Vittar 
podem fazer nova 
parceria musical

Música

O surfista Pedro Scooby ga-
nhou uma declaração de amor por 
parte da sua namorada, a cantora 
Anitta, como forma de comemorar 
o seu aniversário, celebrado no 
último sábado, 10. "Lindo", "inten-
so", um homem incrível" e "bom de 
cama", foram alguns dos elogios 
mencionados pela artista.

O pai da funkeira, Mauro Ma-
chado, comentou a publicação e 
também enalteceu as qualidades 
de Scooby. "Pedro é pai e filho do 
Painitto [nome pelo qual o pai da 
cantora é conhecido]. Pedro abriu 
meu Instagram. Pedro é um exce-
lente genro. Pedro eu gosto. Pedro 
é meu combo. Pedro O Grande. 

Pedro é humilde. Pedro me deu 
aula. Pedro é meu", escreveu o so-
gro do surfista.

No entanto, depois fez um co-
mentário na publicação da filha e 
afirmou que o ex-marido de Lua-
na Piovani tinha pedido Anitta em 
casamento. "Pedro pediu a mão da 
minha filha", revelou.

Partiu Igreja?
Recém-separado da atriz Luana Piovani, surfista Pedro Scooby pode ter 
pedido Anitta em casamento; rumor foi lançado pelo próprio pai da artista
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Sacolas e caixas foram deixadas repletas de lixo nas calçadas do bairro de Petrópolis, zona Leste da cidade; ao longo do dia, carroceiros cataram materiais reaproveitáveis e bagunçaram ainda mais os resíduos nas ruas

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Quem transita pelas ruas e 
avenidas dos bairros de Tirol e Pe-
trópolis já percebeu o acúmulo de 
sacolas de lixo calçadas da região 
Leste de Natal. A razão é que a em-
presa responsável pelo serviço, a 

Vital Engenharia, suspendeu tem-
porariamente a coleta de resíduos 
urbanos, como forma de cobrar o 
pagamento da atividade à Prefei-
tura do Natal dos meses de junho 
e julho.

Na Praça Aristófanes Fernan-
des, no Tirol, que é mais conheci-
da como “Praça das Flores”, uma 
grande quantidade de sacolas de 
resíduo doméstico acumula por 
sobre o passeio público. Em outras 

esquinas próximas dali o cenário é 
o mesmo: lixo e mais lixo.

A expectativa da Companhia 
de Serviços Urbanos de Natal (Ur-
bana) é de que o trabalho seja reto-
mado nesta terça-feira, 13, após o 

pagamento do Município à empre-
sa Vital do mês de junho. Para a 
parcela de julho, a Urbana informa 
que, por burocracias do pagamento 
do processo da licitação, a listagem 
sobre os serviços ainda não chegou.

Empresa suspende serviços, e zona Leste 
sofre com acúmulo de lixo nas calçadas
Expectativa da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana, responsável pela coleta dos resíduos) é de que o trabalho 
seja retomado nesta terça-feira, 13, após o pagamento do Município à empresa Vital Engenharia, referente ao mês de junho

Problema
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O empreendimento Maria Salete Peixoto de Queiroz, CNPJ 11.976.859/0001-57, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de Operação (RLO) para o posto de combustível, 
localizado na Rua Doutor Severiano, nº 176, bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Maria Salete Peixoto De Queiroz - Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA JOÃO DE BARROS LTDA, 18.726.559/0001-69, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença de Instalação para a Central Eólica João de Barros, localizada na Fazenda 
Agrícola Famosa, zona rural do município de Tibau/RN.

Jorge Lima
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL POTIGUAR B31 SPE S.A., CNPJ 34.327.393/0001-64, com endereço na Vila Guanabara 
Lote 03, Zona Rural, Serra do Mel/RN CEP: 59.663-000 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação-LI 
para Usina Eólica Potiguar B31, com 62,37 MW de potência total instalada, a ser instalado na zona 
rural do município de Serra do Mel/RN

Daniel Lara Seabra - Responsável  Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL POTIGUAR B32 SPE S.A., CNPJ 34.327.393/0001-64, com endereço na Vila Guanabara 
Lote 44, Zona Rural, Serra do Mel/RN CEP: 59.663-000 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação-LI 
para Usina Eólica Potiguar B32, com 40,045 MW de potência total instalada, a ser instalado na zona 
rural do município de Serra do Mel/RN

Daniel Lara Seabra - Responsável  Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL POTIGUAR B33 SPE S.A., CNPJ 34.327.417/0001-85, com endereço na Vila Guanabara 
Lote 13, Zona Rural, Serra do Mel/RN CEP: 59.663-000 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença de Instalação-LI 
para Usina Eólica Potiguar B33, com 42 MW de potência total instalada, a ser instalado na zona 
rural do município de Serra do Mel/RN.

Daniel Lara Seabra - Responsável  Legal.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Voltalia Energia do Brasil LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, com endereço na Rua do Passeio 
N 78- 14 andar, centro Rio de janeiro/RJ CEP: 20.021-280 torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada- LS 
para o acesso que ligará o Complexo Eólico Vila Maranhão e o Complexo Eólico Filgueira I, com 
aproximadamente 1 km de extensão, a ser instalado na zona rural, município de Areia Branca.

Daniel Lara Seabra - Responsável  Legal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 042/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que 
realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: 
Formação de registro de preços de cadeiras odontológicas completas, para as unidades básicas da 
secretaria de saúde do município de Santo Antônio-RN – E que o período de acolhimento das 
propostas terá inicio no dia 14/08/2019 a partir das 10:00 horas – termino: 10:00 horas do dia 
26/08/2019. E Abertura das propostas: às 10:00 horas do dia 26/08/2019, inicio da sessão de disputa 
de preços: às 11:00 horas do dia 26/08/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo 
Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 
– pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br; 

Santo Antônio-RN, 12 de agosto de 2019. 
À COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 041/2019
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que 
realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preço para futura 
e eventual aquisição de materiais de ferragens e acessórios em geral – E que o período de 
acolhimento das propostas terá inicio no dia 14/08/2019 a partir das 08:00 horas – termino: 08:00 
horas do dia 26/08/2019. E Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 26/08/2019, inicio da 
sessão de disputa de preços: às 08:30 horas do dia 26/08/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. 
Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na 
Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou 
pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br; 

Santo Antônio-RN, 12 de agosto de 2019.
À COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE RESULTADO

O SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna 
público a adjudicação e homologação da Concorrência nº 00039/2019 cujo objeto é a Aquisição de 
bateria automotiva para a carreta IVECO 150AH para atender ao SENAT Unidade B29 Natal/RN, 
em favor da empresa DAVI RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI no valor de R$ 1.398,00 (hum 
mil trezentos e noventa e oito reais) em 12/08/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Os antivírus ajudam a 
garantir que os sistemas não 
fiquem expostos a malwares e 
outras brechas de segurança. 
Quando as ameaças vêm por 
meios oficiais, entretanto, 
não há muito a fazer. Pesqui-
sadores da empresa de segu-
rança Eclypsium descobiram 
que diversos drivers forneci-
dos por fabricantes famosos 
contém vulnerabilidades.

Os profissionais revela-
ram que todas as principais 
empresas de hardware, in-
cluindo Huawei, Intel, NVI-
DIA, Realtek e Toshiba, têm 
falhas que podem afetar a se-
gurança de diversos dispositi-
vos. E não são só elas: outras 
companhias envolvidas ainda 
não foram divulgadas.

Com um driver vulne-
rável, os dispositivos ficam 
suscetíveis a ataques que 
permitem que os hackers te-
nham acesso privilegiado ao 
sistema. A situação é grave: 
enquanto os desenvolvedo-
res de software têm acesso 
nível três, os hackers podem 
conseguir acesso nível zero 
— ou seja, o mesmo grau 
que as criadoras dos apare-
lhos têm.

"Todos os drivers vêm de 
fornecedores confiáveis, são 
assinados por autoridades de 
certificação e recebem autori-
zação da Microsoft. Tanto a 
Microsoft quanto os fornece-
dores precisam estar mais vi-
gilantes com essas vulnerabi-
lidades daqui para a frente", 
indicam os pesquisadores.

Como todos eles são 
certificados, mesmo que o 
usuário faça uma limpeza 
completa na máquina, os 
drivers vulneráveis ainda 
serão instalados. Não há ne-
nhuma maneira de impedir 
que o sistema operacional 
instale drivers verificados.

É provável que muitos 
usuários recebam atualiza-
ções nas próximas semanas 
enquanto as empresas corri-
gem as vulnerabilidades.

Empresa aponta 
que vários drivers 
apresentam 
falhas graves

Segurança digital

É bom ficar alerta aos arquivos

Reprodução / Olhar Digital

Pregão Presencial nº 02/2019 Processo: 29/2019; Ata de Registro de Preços nº 04/2019; Objeto: 
para a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e gradativo de 
camisetas, coletes e bonés para atendimento da necessidade do SENAR-AR/RN; Contratante: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
12/08/2019. Contratada e Preços registrados:

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 04/2019

Pregão Presencial nº 02/2019

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

J. MARCOS GOMES ME, CNPJ: 04.658.295/0001-49, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada - LS para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rua: 
Francisco de Assis Almeida,10 – Bela Vista, Mossoró/RN.

Jorge Marcos Gomes
Sócio Gerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

K. CAMILO DE MELO, CNPJ: 05.739.787/0001-21, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS - para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rua: 
Francisco de Assis Almeida,11 – Nova Betânia, Mossoró/RN.

Kelcileide Camilo de Melo
Sócio Gerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A FRUTA VIDA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.731.217/0001-25, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para a atividade de Fruticultura 
Irrigada (área de 100 ha), localizada na Rod. BR 304, Km 13, zona rural,  Município de Mossoró, 
Estado do Rio Grande do Norte.

João Manoel Lopez Lima
Sócio Administrador
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O trabalho de Rogério Ceni 
como técnico do Cruzeiro começa-
rá efetivamente nesta terça-feira, 
13. Será quando o treinador de-
sembarcará em Belo Horizonte e 
comandará o seu primeiro treina-
mento na Toca da Raposa II, além 
de ser apresentando em entrevista 
coletiva. Nesta segunda, o ex-golei-
ro postou uma mensagem em sua 
página no Facebook em que se des-
pede do Fortaleza. 

"Tenho a mais absoluta certeza 
de que saio daqui melhor do que 
quando entrei. O Fortaleza me fez 
uma pessoa melhor e um treinador 
vitorioso em constante aprendiza-
do. Vim reconhecido como goleiro 
do SPFC e saio como tecnico do 
Fortaleza. Foi um prazer fazer par-

te da história desse Gigante! Até 
breve!", diz parte do comunicado 
divulgado pelo treinador. 

Anunciado como novo técnico 
do Cruzeiro no último domingo, 
Ceni vai assinar contrato até de-
zembro de 2020. E chegará ao clu-
be acompanhado dos assistentes 
técnicos Charles Alexandre Patrice 
Francis Hembert e Nelson Simões 
Júnior e com o preparador físico 
Danilo Augusto da Silva.

Ceni tem previsão de desem-
barque em Belo Horizonte às 6h45 
desta terça-feira, no Aeroporto 
Internacional de Confins. E a sua 
apresentação foi agendada para as 
14h30, na Toca da Raposa II, an-
tecedendo uma atividade da equipe 
no seu centro de treinamento.

Ceni iniciou a sua carreira co-
mo técnico no São Paulo, em 2017, 
e depois dirigiu o Fortaleza, fatu-
rando títulos da Série B (2018), do 
Campeonato Cearense (2019) e da 
Copa do Nordeste (2019), optando 
agora por deixá-lo para se transfe-
rir ao clube mineiro.

Aos 46 anos, Ceni chega ao Cru-
zeiro para suceder Mano Menezes, 
que deixou o comando da equipe na 
sequência da derrota por 1 a 0 para 
o Internacional, no Mineirão, no 
jogo de ida das semifinais da Copa 
do Brasil, na última quarta-feira. 
Além disso, o clube também está 
na zona de rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro, com 11 pontos 
somados em 14 jogos, após empa-
tar com o Avaí por 2 a 2. Rogério Ceni optou por deixar o Fortaleza faltando ainda cinco meses do atual contrato

Luiz Adriano estreou com a camisa do Palmeiras no empate de 2 a 2 contra o Bahia no último domingo, no estádio do Alviverde

Rogério Ceni diz "até breve" para o 
Fortaleza e chega ao Cruzeiro nesta terça
Anunciado como novo técnico do clube no último domingo, 11, ex-goleiro vai assinar contrato até dezembro de 2020; 
com o ídolo são-paulino, serão contratados também os assistentes técnicos Charles Alexandre e Nelson Simões Júnior

Novo técnico

Divulgação / Fortaleza EC

César Greco / Ag. Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari 
revelou que o zagueiro Vitor Hugo 
e o atacante Luiz Adriano serão 
inscritos pelo Palmeiras para dis-
putar as quartas de final da Copa 
Libertadores, contra o Grêmio.

A decisão da comissão técnica 
palmeirense exclui o atacante Hen-
rique Dourado, também contrata-
do recentemente. Segundo Felipão, 
o jogador ainda precisa melhorar 
seu condicionamento físico e técni-
co com os treinos.  Foram retirados 
da Libertadores o atacante Felipe 

Pires e o volante Moisés, negociado 
com o Shandong Luneng, da Chi-
na. 

“Já tenho a lista. Serão subs-
tituídos Moisés e Felipe Pires por 
Vitor Hugo e Luiz Adriano. O Hen-
rique Dourado ainda tem mais uns 
10 ou 15 dias para melhorar. Se 
passarmos (para as semifinais), va-
mos ter outro lista. A de agora vai 
ser assim", disse Scolari. 

"Dentro do que imaginamos pa-
ra o jogo de hoje, Vitor Hugo, Luiz 
Adriano, Scarpa, acho que 100% 

não conseguimos, mas tivemos 
uma amostra de determinadas si-
tuações para o jogo de sábado em 
Porto Alegre, para o jogo da Liber-
tadores”, afirmou Felipão, referin-
do-se aos dois confrontos seguidos 
contra o time gaúcho. 

Grêmio e Palmeiras jogam nes-
te sábado, na Arena gremista, pela 
15ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Na terça-feira, 20, os dois 
times se enfrentam novamente em 
Porto Alegre, desta vez pelas quar-
tas de final da Copa Libertadores. 

Luiz Adriano e Vitor Hugo serão 
inscritos pelo Verdão na Libertadores

Palmeiras

Em um período de pouco 
mais de três meses, a Ho-
landa ficou sem três de seus 
principais jogadores de uma 
geração que chegou a uma fi-
nal de Copa de Mundo. Após 
os atacantes Robin Van Per-
sie e Arjen Robben, foi a vez 
nesta segunda-feira de o meia 
Wesley Sneijder confirmar 
que está se aposentando do 
futebol. 

O atleta de 35 anos, com 
passagens importantes por 
times como Ajax, Real Ma-
drid e Inter de Milão, estava 
jogando no futebol do Catar, 
defendendo o Al Gharafa.

Sneijder confirmou a sua 
decisão em um programa da 
TV oficial do Utrecht, clube 
holandês da sua cidade. Ele 
agora será um colaborador.

Após Robben 
e Van Persie, 
Sneijder anuncia 
aposentadoria

Despedida

Sneijder foi vice-campeão da Copa

FIFA.com

O brasileiro Alisson será 
desfalque do Liverpool por 
um bom tempo. Nesta segun-
da-feira, 12, o técnico alemão 
Jurgen Klopp mostrou um 
certo pessimismo com rela-
ção à lesão muscular sofrida 
pelo goleiro na estreia pelo 
Campeonato Inglês contra o 
Norwich, na última sexta, e 
confirmou que o tempo de re-
cuperação do atleta não será 
rápido.

"Não é legal. É uma lesão 
na panturrilha que obvia-
mente vai deixá-lo fora por 
um tempo. Eu não quero 
fazer agora um prognóstico 
exato de quando ele vai vol-
tar, mas não será quarta-fei-
ra, com certeza, então temos 
que ver. Demora um pouco, 
vai levar algumas semanas 
com certeza", afirmou o ale-
mão, em entrevista coletiva, 
lembrando do jogo contra o 
Chelsea, nesta quarta, em 
Istambul, na Turquia, pela 
Supercopa da Europa.

Alisson se machucou 
durante a vitória do time de 
Liverpool por 4 a 1 contra o 
Norwich City.

Klopp confirma 
Alisson fora do 
Liverpool após 
lesão em estreia

Problema
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A delegada Karen Lopes, titu-
lar da Delegacia de Polícia de Cea-
rá-Mirim, na região metropolitana 
de Natal, vai ouvir esta semana os 
policiais militares que atuaram no 
último sábado, 10, na partida entre 
Globo e Botafogo (PB), ocorrida no 
estádio Barrettão, também em Ce-
ará-Mirim, pela Série C do Campe-
onato Brasileiro. Antes do início do 
confronto, um torcedor paraibano, 
identificado como Eduardo Feli-
ciano Justino da Silva, de 27 anos, 
morreu após ser supostamente 
espancado por agentes da força pú-
blica de segurança.

Informações do laudo cadavé-
rico produzido pelo Instituto Téc-
nico-Científico de Perícia (ITEP) 
mostram que a morte de Eduardo 

Feliciano “se deu por choque car-
diogênico devido a tamponamen-
to cardíaco sequente a laceração 
cardíaca por trauma contuso". Ou 
seja, o óbito ocorreu em razão do 
efeito de fortes lesões provocadas 
na região do tórax do paraibano.

Torcedores do clube paraiba-
no acusam policiais militares de 
serem os responsáveis pela morte 
do rapaz. “Eduardo Feliciano saiu 
praticamente morto já do estádio 
após ter sido severamente espaçan-
do por duas vezes pelos policiais da 
PMRN, espancado e negligenciado 
socorro imediato. Os policiais atira-
ram em todos que estavam ainda 
do lado de fora do estádio com-
prando seus ingressos e com suas 
famílias. Além de espancar um ser 

humano no chão, desejaram a sua 
morte”, acusou, em nota, a Torcida 
Fúria Independente.

A suposta agressão aconteceu 
antes do início da partida no está-
dio Barrettão. Um grupo de torce-
dores paraibanos tentou pular os 
muros do equipamento esportivo 
para chegar até a arquibancada. 
Para evitar que a invasão ocorres-
se, os policiais militares atuaram 
para repelir a ação dos torcedores. 
Foi neste momento, de acordo com 
informações preliminares de teste-
munhas, que ocorreu a agressão. 

Eduardo Feliciano Justino da 
Silva ainda foi levado para o Hos-
pital Municipal Dr. Percílio Alves, 
em Ceará-Mirim, mas não resistiu 
aos ferimentos. Caso ocorreu nas imediações do estádio Barretão, em Ceará-Mirim, na Grande Natal

PMs supostamente envolvidos em morte 
de torcedor serão ouvidos em Ceará-Mirim
Informações do laudo cadavérico produzido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) mostram que a
morte do torcedor do Botafogo da Paraíba ocorreu em razão do efeito de fortes lesões provocadas na região do tórax

Investigação

Jocaff Souza


