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Capital potiguar está entre as que registraram uma queda em seus investimentos públicos superior a 50% de 2015 para cá. 
Gastos de capital caíram de R$ 19,49 bilhões no primeiro semestre de 2015 para R$ 9,21 bilhões em igual período deste ano

Potiguares faturam pelo menos
7 medalhas no Parapan de Lima
Atletas da Sadef e de outras associações representaram o Rio Grande 
do Norte no Peru; foram 2 medalhas de ouro, 4 pratas e 1 bronze
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Um pouco do passado 
recente não faz mal. 
O Poder Judiciário do 

Rio Grande do Norte foi o 
que apresentou no Nordeste, 
entre os anos de 2009 e 2015, 
a segunda mais alta variação 
de custos de manutenção – 
63,98% -, ficando atrás na 
época apenas do TJ do Piauí, 
que havia naquele período 
elevado seus gastos em 
67,78%. 

Enquanto que em 2009 
foram consumidos pela Corte 
potiguar algo ao redor de R$ 
529 milhões com pagamento 

de pessoal e outras despesas, 
em 2015 esses gastos saltaram 
para R$ 867,9 milhões. No 
mesmo período, contudo, 
houve aqui a redução no 
número de magistrados de 225 
para 206.

Não impressiona, portanto, 
que o novo relatório “Justiça 
em Números”, principal 
anuário do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), traga agora 
o RN como o quinto maior 
valor entre os TJs do País, 
mesmo estando entre as Cortes 
de pequeno porte.

Para um estado com 

550 mil casos judiciais 
pendentes e uma taxa de 
congestionamento de 71%, 
uma das piores do Brasil, as 
explicações podem ser muitas 
e variadas.

O problema é se elas são 
aceitáveis.

Segundo estudo do CNJ, 
o número alto de processos 
pendentes decorre da baixa 
eficiência e produtividade do 
Judiciário potiguar.

No Índice de 
Produtividade Comparada da 
Justiça (IPC-Jus) em 2018, 
que mede estes parâmetros, o 

Rio Grande Norte alcançou 
58%, o que representa o 
terceiro pior do país. A média 
nacional foi de 84%.

Mais: o custo do TJRN 
por habitante é de R$ 292,7, 
sendo que no ano passado o 
Judiciário potiguar registrou 
uma despesa total de R$ 1,01 
bilhão com 354 mil novos 
casos registrados e 550 mil 
processos pendentes.

Mais para trás, 2012. O 
Tribunal de Justiça do RN, 
na época, foi o segundo no 
Brasil proporcionalmente em 
despesa com gastos estaduais, 

conforme o mesmo relatório do 
CNJ.

Depois do Distrito Federal, 
as maiores proporções de 
despesa do tribunal foram 
registradas exatamente nos 
tribunais do Rio Grande do 
Norte (7,4%), Rondônia (7,2%) 
e Santa Catarina (7,1%).

Conclusão: o TJ/RN 
dividiu naquele ano o primeiro 
lugar com Roraima e Amapá 
na despesa em relação ao PIB 
e ocupou o 9º lugar (1º no 
Nordeste) em despesa total da 
Justiça por habitante.

Então, não tem surpresa.

Situação do TJRN não surpreende
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INDIRETA
Do ex-governador Robinson 

Faria, em publicação nas redes 
sociais nesta segunda-feira: 
“Cuidado ao debochar, humilhar 
e fazer maldades com os outros... 
Pois quem faz maldade sorrindo 
paga maldade chorando”.

MARCHA LENTA
Chegou o mês de setembro e, 

com ele, a expectativa de que a 
pré-campanha eleitoral deslan-
che em Natal. Com as questões 
nacionais no foco da opinião 
pública, pouco tem sido discutido 
sobre temas essencialmente locais 
e sobre o pleito do ano que vem.

SUMIDOS
Alguns dos deputados federais 

e senadores eleitos pelo Rio Gran-
de do Norte em 2018 mal pisaram 
no Estado este ano. Não viajam 
ao interior, não promovem ações 
no RN. Quando podem, visitam 
outros estados. Mas os gastos com 
passagens aéreas continuam os 
mesmos.

 SETEMBRO AMARELO
A Secretaria Estadual de 

Saúde tem estimulado uma mu-
dança na abordagem feita pelos 
veículos de comunicação e por 
internautas nas redes sociais 
com relação à temática do sui-
cídio. Aproveitando o início do 
mês de setembro, quando o tema 
fica em evidência, a Secretaria 
tem recomendado que, não só 
neste período, mas sempre, se 

O governo Jair Bolsonaro anunciou o corte de mais 5.613 
bolsas de pós-graduação que seriam ofertadas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) a partir de setembro. O congelamento, que 
passa a vigorar neste mês, soma-se a outras 6.198 bolsas que 
haviam sido bloqueadas no primeiro semestre de 2019. Ao 
todo, as 11.811 bolsas cortadas correspondem a 5,57% do 
total de vagas ofertadas pelo sistema neste ano. O bloqueio 
foi anunciado há pouco pelo presidente da instituição, Ander-
son Ribeiro Correa, e é reflexo da redução do orçamento da 
instituição. Haviam sido reservados para este ano R$ 4,250 
bilhões, dos quais R$ 819 milhões foram bloqueados.

Cortes na educação

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

fale sobre vida, e não morte.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
O vereador Fúlvio Saulo 

Mafaldo (Solidariedade) apresen-
tou um projeto de lei na Câmara 
de Natal que proíbe agressores de 
mulheres de assumir cargos na 
gestão pública municipal. “Proibir 
autores de violência doméstica 
de ocupar cargos é uma forma de 
penalizá-los e de mostrar que a 
sociedade não aceita mais esse 
problema”, argumenta o autor.

SALVO PELA IDADE
O ministro Edson Fachin, 

do Supremo Tribunal Federal, 
determinou o arquivamento de 
uma denúncia oferecida em maio 
pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra o senador Fernando 
Collor (Pros-AL). O ex-presidente 
foi acusado de cometer crime de 

peculato ao supostamente atuar 
para que a BR Distribuidora 
firmasse contratos com a empresa 
de um correligionário político. O 
senador, no entanto, completou 
70 anos no último dia 12 de 
agosto, idade que faz cair o prazo 
de prescrição para esse crime pela 
metade: de 16 para 8 anos.

REJEIÇÃO
Além de mostrar que houve 

queda na aprovação do governo 
de Jair Bolsonaro, a pesquisa 
Datafolha divulgada nesta 
segunda-feira apontou que a 
maioria da população discorda de 
declarações polêmicas dadas pelo 
presidente nas últimas semanas. 
O Datafolha mostrou que 88% 
dos entrevistados discordam, 
por exemplo, dessa declaração 
do presidente sobre preservação 
ambiental: “É só você deixar de 

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

PRIORIDADE DA CÂMARA
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(foto), afirmou que a reforma 
administrativa é prioridade na 
agenda da Casa nos próximos 
meses. Segundo ele, a máquina 
pública absorve muito do que 
arrecada e devolve pouco à 
sociedade. Maia voltou a ressaltar 
que a redução da carga tributária 
só é possível se os gastos do 
Estado brasileiro diminuírem. 
“O Brasil custa, em mão de obra 
e previdenciária, 80% de tudo o 
que os brasileiros pagam para 
os três entes. O Chile custa 43%. 
Você vê que o Brasil é caro para 
o cidadão, o Brasil custa muito 
para o cidadão”, destacou.

comer um pouquinho. Você fala 
para mim em poluição ambiental. 
É só você fazer cocô dia sim, dia 
não”.

DATENA PREFEITO
Disputado por vários par-

tidos após revelar o desejo de 
se candidatar a prefeito de São 
Paulo em 2020, o apresentador 
José Luiz Datena ficou mais 
longe do PSL. Em entrevista ao 
jornal O Estado de São Paulo, 
ele admitiu que conversou com 
o ex-governador Márcio França 
(PSB) e que cogitou formar uma 
chapa. Datena, porém, ainda 
não sabe se será o cabeça ou vice 
na chapa com Márcio França. 
Como se desfiliou do DEM, o 

apresentador tem até abril de 
2020 para se filiar a um novo 
partido e poder concorrer nas 
eleições municipais.

CADEIRA DE RODAS I
O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou nesta segunda-feira 
que irá falar da Amazônia na 
abertura da Assembleia-Geral da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), nem que tenha que ir 
de “cadeira de rodas”. Bolsonaro 
deve se submeter a uma cirurgia 
no próximo domingo, com um 
período de recuperação previsto 
de dez dias. A abertura da As-
sembleia-Geral, tradicionalmente 
feita pelo presidente brasileiro, 
será no dia 24 de setembro.
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O relator da reforma da Previ-
dência no Senado, Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), apresenta na próxima 
quarta-feira, 4, a complementação 
do parecer lido na semana passada 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Casa. Até amanhã, o 
senador deve se debruçar na aná-
lise de mais de 200 emendas – su-
gestões de alteração ao texto – que 
ainda estão sem parecer.  

Até a tarde desta segunda-
-feira, 378 emendas haviam sido 
apresentadas. No entanto, mais da 
metade, 233, ainda dependiam da 
análise de Tasso. O trabalho do re-
lator pode aumentar muito ainda, 
já que emendas podem ser apre-
sentadas até o final da discussão 
da matéria na comissão.

A presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), está preparada 
para uma reunião longa do cole-
giado nesta quarta-feira. É que, 
além do complemento do voto de 
Tasso, no mesmo dia, serão lidos 
os chamados votos em separado à 
proposta. Colocado em votação só 
em caso de rejeição do parecer re-

lator da matéria, o que nesse caso 
é improvável, o voto em separado é 
um voto alternativo e ocorre quan-
do um parlamentar diverge do pa-
recer dado pelo relator. 

Apesar de, até o fechamento 
desta reportagem, nenhum voto 
em separado ter sido apresentado 
oficialmente, a senadora adiantou 
que haverá pelo menos um. “Va-

mos fixar um prazo para a leitura 
desses votos e, em seguida, abri-
mos para a discussão, encerramos 
a discussão e vamos para a vota-
ção”, adiantou Simone Tebet. Ela 
informou que as leituras e os deba-
tes, que vão começar às 10h, devem 
ser concluídos até as 17h.

Como já adiantado por Tas-
so, o relatório sobre a proposta de 

emenda à Constituição (PEC) será 
o mesmo aprovado na Câmara dos 
Deputados, a não ser por dois pon-
tos que foram excluídos do texto. 
Um deles colocava na Constituição 
o critério previsto em lei para rece-
bimento do benefício de prestação 
continuada (BPC): renda per capi-
ta de ¼ do salário mínimo. O outro 
exclui a elevação dos pontos (soma 
de idade mínima e tempo de con-
tribuição) necessários em regra de 
transição para aposentadorias de 
profissionais expostos a condições 
insalubres. As exclusões não im-
plicam nova análise da PEC pelos 
deputados.

Já as mudanças que Tasso con-
siderar mais relevantes, como a in-
clusão de estados e municípios na 
reforma, serão incluídas em uma 
minuta de nova PEC para trami-
tar em paralelo ao texto principal. 
Caso aprovada no Senado, ela se-
gue para apreciação dos deputados 
federais. A medida, contudo, divide 
opiniões entre os parlamentares. 
Muitos acreditam que a proposta 
paralela não avançará.

Tasso Jereissati (PSDB-CE) deve apresentar complementação do parecer amanhã

Comissão do Senado já tem quase
400 emendas ao texto da Previdência
Até ontem à tarde, 378 emendas haviam sido apresentadas. No entanto, mais da metade, 233, ainda 
dependiam da análise do relator. Trabalho dele pode aumentar, já que podem surgir novas emendas

Reforma

Pedro França / Agência Senado

A Prefeitura do Natal entregou, 
apenas no mês de agosto, 20 obras 
na cidade. Os investimentos foram 
realizados nas áreas de urbanização, 
educação, saúde, esporte e lazer. 
Com isso, o Município superou a me-
ta estipulada em maio pelo prefeito 
Álvaro Dias, de inaugurar uma mé-
dia de duas obras por semana.

Entre as obras entregues no 
mês passado, estão serviços de 
aplicação de asfalto em bairros das 
quatro zonas administrativas de 
Natal. Destaque também para a 
entrega de duas quadras poliespor-
tivas totalmente revitalizadas, sen-
do uma no bairro de Potilândia e 
outra no Conjunto Pirangi, ambas 
na zona Sul. Só de quadras espor-
tivas, já são 48 entregues. Isso sem 
contar com reformas em escolas e 
obras de macrodrenagem.

“Estamos seguindo o cronogra-
ma de inaugurações. Um projeto 
ambicioso que abraçamos, que re-
solvemos enfrentar com coragem, 
é entregar, todas as semanas, du-
as obras para o povo da cidade do 

Natal”, disse o prefeito Álvaro Dias 
em um ato de inauguração recen-
temente.

No último fim de semana de 
agosto, a Prefeitura inaugurou o tú-
nel de macrodrenagem que fica sob 
a avenida Capitão-mor Gouveia. A 
obra acabou com vários pontos de 
alagamento em bairros adjacentes. 
No sábado, 31, também foram en-
tregues reformas de equipamentos 
esportivos e melhorias na Escola 

Municipal Professora Francisca 
Ferreira da Silva, no Bom Pastor, 
com investimento de R$ 180 mil. A 
entrega ocorreu durante o projeto 
Participa Natal.

Na área da saúde, o Município 
revitalizou e ampliou, também em 
agosto, a Unidade de Saúde da 
África, no bairro da Redinha, uma 
das comunidades mais carentes de 
Natal. A obra custou mais de R$ 
300 mil.

Álvaro Dias (esq.), durante entrega da reforma da Praça Gentil Ferreira, no Alecrim

Gestão Álvaro Dias entregou 20 obras 
apenas em agosto na capital potiguar

Inaugurações

Prefeitura do Natal / Divulgação

A Justiça do Rio Gran-
de do Norte condenou o ex-
-prefeito de Cangueretama 
Wellinson Carlos Dantas 
Ribeiro a quatro anos e dois 
meses de reclusão em regime 
semiaberto por crime de res-
ponsabilidade.

Resultado de uma de-
núncia do Ministério Público 
Estadual, a condenação inclui 
também a perda de cargo pú-
blico e a inabilitação para o 
exercício de cargo ou função 
pública por cinco anos. 

O Ministério Público 
aponta que, entre 2009 e 
2010, o então prefeito admi-
tiu 689 servidores públicos 
municipais em detrimento 
de candidatos aprovados 
nos concursos públicos refe-
rentes a dois editais. O ato 
contrariou, segundo o MP, a 
Constituição Federal e leis 
municipais.

Justiça condena 
ex-prefeito por 
contatações 
irregulares

Canguaretama

A reprovação ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
subiu para 38% em agosto 
ante 33% em julho, enquanto 
a aprovação passou de 33% 
para 29%, de acordo com pes-
quisa Datafolha divulgada 
nesta segunda-feira, 2.

O índice daqueles que 
avaliam o governo como re-
gular ficou estável, passando 
de 31% para 30%, segundo o 
levantamento realizado com 
2.878 pessoas em 175 muni-
cípios. A pesquisa, publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo, 
tem margem de erro de dois 
pontos percentuais.

Bolsonaro viu sua repro-
vação aumentar principal-
mente na região Nordeste, 
onde aqueles que consideram 
seu governo ruim ou péssimo 
foram a 52% em agosto ante 
41% em julho. No fim de ju-
lho, Bolsonaro chamou gover-
nadores nordestinos de “pa-
raíbas” quando achava que 
não estava sendo gravado.

O aumento da rejeição do 
presidente também ocorre 
após as queimadas na Ama-
zônia, que geraram forte 
pressão internacional sobre 
o Brasil. Pesquisa Datafolha 
divulgada no domingo mos-
trou rejeição à condução de 
Bolsonaro no quesito, com 
51% dos entrevistados a con-
siderando ruim ou péssima.

O presidente também so-
freu perda de apoio entre os 
mais ricos, aqueles com renda 
mensal acima de 10 salários 
mínimos, de acordo com o le-
vantamento. Neste segmen-
to, a aprovação caiu para 37% 
em agosto ante 52% em julho.

Também aumentou a re-
jeição ao comportamento de 
Jair Bolsonaro. Para 32%, o 
presidente não se comporta 
de forma adequada para o 
cargo em nenhuma ocasião, 
uma alta de 7 pontos em re-
lação a julho.

Reprovação de 
Bolsonaro sobe 
para 38%, diz 
Datafolha

Rejeição

Presidente perde apoio no País

Alan Santos / Presidência da República
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O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira (Republicanos), 
lidera as intenções de voto para as 
eleições de 2020 no terceiro maior 
município do Rio Grande do Nor-
te. Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Seta, a pedido do Blog 
do BG, aponta que Taveira tem a 
preferência do eleitorado para a 
reeleição no ano que vem.

Na sondagem estimulada, 
quando os nomes dos possíveis 
candidatos são apresentados aos 
entrevistados, Taveira aparece na 
frente, com 11,9% das citações. Ele 
é seguido pela vereadora Professo-
ra Nilda Cruz (PRP), que somou 
9,2% das preferências. O terceiro 
colocado é o também vereador Pas-
tor Alex Nunes (Solidariedade), 
que tem 3,7%.

Outros quatro prováveis can-
didatos foram citados na pesquisa, 
mas com patamar inferior ao da 
margem de erro, que é de 3,5% pa-
ra mais ou menos. São eles: o ex-
-prefeito Maurício Marques (PHS), 
com 2,9%, a vice-prefeita Elienai 
Cartaxo (Podemos), com 2%; o ve-
reador Abidene Salustiano (PSC), 

Em maio, prefeito disse que, “com certeza”, será candidato à reeleição em 2020

Rosano Taveira é o maior líder político de 
Parnamirim e favorito para 2020, diz Seta
Na sondagem estimulada, atual prefeito aparece na frente, com 11,9% das citações. Ele é seguido pela vereadora Professora 
Nilda Cruz (PRP), que somou 9,2% das preferências. Pesquisa também revelou que 45,5% aprovam a atual administração

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN

com 1,6%; e o tabelião Airene Pai-
va (PCdoB), com 0,6%.

Quase metade dos entrevis-
tados (49,2%) responderam que 
não querem votar em nenhum 
dos possíveis candidatos apre-
sentados ou pretendem votar em 
branco ou nulo. Outros 18,9% 
não souberam ou não quiseram 

responder ao levantamento do 
Instituto Seta.

Respectivamente segundo e 
terceiro colocados na eleição passa-
da, o ex-deputado estadual Carlos 
Augusto Maia (PCdoB) e o ex-vere-
ador Ricardo Gurgel (PSD) não fo-
ram colocados como possíveis can-
didatos. Dos nomes listados pelo 

Instituto Seta, apenas Taveira se 
declarou até agora como pré-candi-
dato. Em entrevista ao jornal Ago-
ra Parnamirim em maio, o prefeito 
disse, ao ser perguntado se seria 
candidato em 2020: “Com certeza. 
Não tenha dúvidas”.

A pesquisa também mostrou a 
avaliação da atual gestão munici-
pal. De acordo com a Seta, 45,5% 
aprovam o governo Taveira, en-
quanto 42,4% desaprovam. 12,1% 
não souberam ou não quiseram 
responder.

Segundo a sondagem, o atual 
prefeito também foi considerado 
pelos entrevistados o maior líder 
político de Parnamirim. Taveira 
foi citado espontaneamente por 
4,3% dos entrevistados. Só outros 
três pontuaram: “Diogo Alves” 
(1,8%), o ex-prefeito Agnelo Alves, 
morto em 2015 (1,4%), e Professo-
ra Nilda (1,4%).

A violência urbana apareceu 
como o principal problema enfren-
tado pelos parnamirinenses. Se-
gundo a pesquisa, 40,2% citaram 
a segurança pública como a maior 
queixa. Também foram citados a 

saúde (23,2%), trânsito e transpor-
tes (6,6%), geração de emprego e 
renda (4,7%), lixo e limpeza urba-
na (4,5%), educação (4,3%) e seca 
(0,8%). 15,6% não souberam ou 
não quiseram responder.

O Instituto Seta ouviu 503 pes-
soas entre os dias 24 e 25 de agos-
to, em Parnamirim. O intervalo de 
confiança é de 95%, e a margem de 
erro é de 3,5%, para mais ou para 
menos.

FÁTIMA E BOLSONARO 
Na pesquisa realizada apenas 

em Parnamirim, o Instituto Seta 
também pediu a opinião dos en-
trevistados com relação às gestões 
da governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, e do presi-
dente Jair Bolsonaro.

 levantamento apontou que a 
governadora é desaprovada por 
49,6% dos entrevistados e apro-
vada por 40,8%. Outros 9,6% não 
souberam ou não quiseram res-
ponder. Bolsonaro tem avaliação 
parecida: 49,2% o desaprovam e 
46,3% aprovam. 4,5% não quise-
ram ou não souberam responder.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Parnamirim, vereador 
Irani Guedes (Republicanos), teria 
dito, ao debochar de adversários, 
que “bota quem quiser” para ser 
presidente da Câmara a partir de 
2021 caso ele próprio não deseje 
permanecer no cargo na próxima 
legislatura.

A fala consta em uma das cinco 
mensagens de voz atribuídas ao 
vereador que circulam no aplicati-
vo WhatsApp e que foram repro-
duzidas nesta segunda-feira, 2, 
pelo programa “A Hora é Agora”, 
apresentado por Renato Dantas na 
rádio Agora FM (97,9).

Falando em terceira pessoa, 
Irani Guedes teria feito o debo-
che ao mandar um recado para o 
prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira, seu correligionário no 
partido Republicanos. “Coroné 
prefeito, Irani, se quiser ser presi-

dente, é. Se não quiser, bota quem 
ele quiser”, diz a voz, zombando da 
patente de Taveira, que é coronel 
reformado da Polícia Militar.

Em um dos áudios, a voz atri-
buída a Irani afirma que “come 
tudinho”, no que parece ser uma 
referência a eventuais adversários 
na eleição de 2020 e na disputa pe-

la presidência da Câmara. “Como 
tudinho. Como você, Isaque [não 
identificado]. Como tudinho. Sou 
candidato a vereador. Sou reeleito 
e, se eu quiser ser presidente da 
Câmara, eu sou (sic)”.

Irani Guedes oferece, em outra 
mensagem atribuída a ele, apoio a 
eventuais candidatos à presidência 
da Casa. “Eu tô aí. Se quiserem 
apoio para presidente da Câmara 
em 2021, me procure (sic), que eu 
estou aí para dar apoio. Se não qui-
ser meu apoio, eu vou ser candida-
to, aí eu ganho de novo”, debocha.

A voz, aparentemente embria-
gada, lança também ofensas ao 
prefeito Rosano Taveira. Não fica 
claro se a mensagem foi direciona-
da a Taveira ou a outro destinatá-
rio. “O prefeito é o coroné, aquele 
‘zé buceta’, do tal do Taveira. Sabe 
quem é? Aquele bicho da buceta 
grande, Taveira?”, afirma suposta-

mente o presidente da Câmara de 
Parnamirim.

Em maio, durante uma sessão 
da Câmara Municipal, Irani Gue-
des havia afirmado que, se fosse 
reeleito vereador no ano que vem, 
não buscaria permanecer na che-
fia do Poder Legislativo. Ele, que 
está no cargo de presidente desde 
2017, defendeu que na ocasião que 
a Casa seja comandada por outro 
vereador a partir de 2021.

“Não aceitarei porque estou co-
mo presidente por quatro anos. E 
não pretendo mais ser presidente 
dessa Casa. Vou dar oportunidade 
para que outros vereadores parti-
cipem como presidente. Chegou a 
minha vez, estou passando por es-
se período e vou honrar a confiança 
que os edis dessa Casa nos deram 
(Mesa Diretora)”, ressaltou.

Vereador mais votado nas elei-
ções de 2016, quando obteve mais 

de 2,4 mil votos, Irani Guedes sol-
tou a declaração em resposta a uma 
informação publicada pelo jornal 
Agora Parnamirim de que ele já es-
taria disputando, nos bastidores, a 
presidência da Câmara para a pró-
xima legislatura. De acordo com a 
“Coluna do Agora”, os potenciais 
adversários seriam, caso também 
sejam reeleitos, Kátia Pires (PTC) 
e Professor Ítalo Siqueira (PSD).

“Primeiro, vamos para uma 
reeleição em 2020. Irei com todo o 
prazer. Tenho respaldo da popu-
lação. Mas jamais vocês vão ver, a 
partir de 2021, Irani sendo presi-
dente dessa Casa”, frisou.

Conversa de Irani no WhatsApp vazou

“Se eu quiser ser presidente da Câmara, eu sou”,
diz voz atribuída a Irani Guedes, em tom de deboche

Mensagem vazada

José Aldenir / Agora RN
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O prefeito de Parnamirim, 
Rosano Taveira (Republicanos), 
lidera as intenções de voto para as 
eleições de 2020 no terceiro maior 
município do Rio Grande do Nor-
te. Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Seta, a pedido do Blog 
do BG, aponta que Taveira tem a 
preferência do eleitorado para a 
reeleição no ano que vem.

Na sondagem estimulada, 
quando os nomes dos possíveis 
candidatos são apresentados aos 
entrevistados, Taveira aparece na 
frente, com 11,9% das citações. Ele 
é seguido pela vereadora Professo-
ra Nilda Cruz (PRP), que somou 
9,2% das preferências. O terceiro 
colocado é o também vereador Pas-
tor Alex Nunes (Solidariedade), 
que tem 3,7%.

Outros quatro prováveis can-
didatos foram citados na pesquisa, 
mas com patamar inferior ao da 
margem de erro, que é de 3,5% pa-
ra mais ou menos. São eles: o ex-
-prefeito Maurício Marques (PHS), 
com 2,9%, a vice-prefeita Elienai 
Cartaxo (Podemos), com 2%; o ve-
reador Abidene Salustiano (PSC), 

Em maio, prefeito disse que, “com certeza”, será candidato à reeleição em 2020

Rosano Taveira é o maior líder político de 
Parnamirim e favorito para 2020, diz Seta
Na sondagem estimulada, atual prefeito aparece na frente, com 11,9% das citações. Ele é seguido pela vereadora Professora 
Nilda Cruz (PRP), que somou 9,2% das preferências. Pesquisa também revelou que 45,5% aprovam a atual administração

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN

com 1,6%; e o tabelião Airene Pai-
va (PCdoB), com 0,6%.

Quase metade dos entrevis-
tados (49,2%) responderam que 
não querem votar em nenhum 
dos possíveis candidatos apre-
sentados ou pretendem votar em 
branco ou nulo. Outros 18,9% 
não souberam ou não quiseram 

responder ao levantamento do 
Instituto Seta.

Respectivamente segundo e 
terceiro colocados na eleição passa-
da, o ex-deputado estadual Carlos 
Augusto Maia (PCdoB) e o ex-vere-
ador Ricardo Gurgel (PSD) não fo-
ram colocados como possíveis can-
didatos. Dos nomes listados pelo 

Instituto Seta, apenas Taveira se 
declarou até agora como pré-candi-
dato. Em entrevista ao jornal Ago-
ra Parnamirim em maio, o prefeito 
disse, ao ser perguntado se seria 
candidato em 2020: “Com certeza. 
Não tenha dúvidas”.

A pesquisa também mostrou a 
avaliação da atual gestão munici-
pal. De acordo com a Seta, 45,5% 
aprovam o governo Taveira, en-
quanto 42,4% desaprovam. 12,1% 
não souberam ou não quiseram 
responder.

Segundo a sondagem, o atual 
prefeito também foi considerado 
pelos entrevistados o maior líder 
político de Parnamirim. Taveira 
foi citado espontaneamente por 
4,3% dos entrevistados. Só outros 
três pontuaram: “Diogo Alves” 
(1,8%), o ex-prefeito Agnelo Alves, 
morto em 2015 (1,4%), e Professo-
ra Nilda (1,4%).

A violência urbana apareceu 
como o principal problema enfren-
tado pelos parnamirinenses. Se-
gundo a pesquisa, 40,2% citaram 
a segurança pública como a maior 
queixa. Também foram citados a 

saúde (23,2%), trânsito e transpor-
tes (6,6%), geração de emprego e 
renda (4,7%), lixo e limpeza urba-
na (4,5%), educação (4,3%) e seca 
(0,8%). 15,6% não souberam ou 
não quiseram responder.

O Instituto Seta ouviu 503 pes-
soas entre os dias 24 e 25 de agos-
to, em Parnamirim. O intervalo de 
confiança é de 95%, e a margem de 
erro é de 3,5%, para mais ou para 
menos.

FÁTIMA E BOLSONARO 
Na pesquisa realizada apenas 

em Parnamirim, o Instituto Seta 
também pediu a opinião dos en-
trevistados com relação às gestões 
da governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, e do presi-
dente Jair Bolsonaro.

 levantamento apontou que a 
governadora é desaprovada por 
49,6% dos entrevistados e apro-
vada por 40,8%. Outros 9,6% não 
souberam ou não quiseram res-
ponder. Bolsonaro tem avaliação 
parecida: 49,2% o desaprovam e 
46,3% aprovam. 4,5% não quise-
ram ou não souberam responder.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Parnamirim, vereador 
Irani Guedes (Republicanos), teria 
dito, ao debochar de adversários, 
que “bota quem quiser” para ser 
presidente da Câmara a partir de 
2021 caso ele próprio não deseje 
permanecer no cargo na próxima 
legislatura.

A fala consta em uma das cinco 
mensagens de voz atribuídas ao 
vereador que circulam no aplicati-
vo WhatsApp e que foram repro-
duzidas nesta segunda-feira, 2, 
pelo programa “A Hora é Agora”, 
apresentado por Renato Dantas na 
rádio Agora FM (97,9).

Falando em terceira pessoa, 
Irani Guedes teria feito o debo-
che ao mandar um recado para o 
prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira, seu correligionário no 
partido Republicanos. “Coroné 
prefeito, Irani, se quiser ser presi-

dente, é. Se não quiser, bota quem 
ele quiser”, diz a voz, zombando da 
patente de Taveira, que é coronel 
reformado da Polícia Militar.

Em um dos áudios, a voz atri-
buída a Irani afirma que “come 
tudinho”, no que parece ser uma 
referência a eventuais adversários 
na eleição de 2020 e na disputa pe-

la presidência da Câmara. “Como 
tudinho. Como você, Isaque [não 
identificado]. Como tudinho. Sou 
candidato a vereador. Sou reeleito 
e, se eu quiser ser presidente da 
Câmara, eu sou (sic)”.

Irani Guedes oferece, em outra 
mensagem atribuída a ele, apoio a 
eventuais candidatos à presidência 
da Casa. “Eu tô aí. Se quiserem 
apoio para presidente da Câmara 
em 2021, me procure (sic), que eu 
estou aí para dar apoio. Se não qui-
ser meu apoio, eu vou ser candida-
to, aí eu ganho de novo”, debocha.

A voz, aparentemente embria-
gada, lança também ofensas ao 
prefeito Rosano Taveira. Não fica 
claro se a mensagem foi direciona-
da a Taveira ou a outro destinatá-
rio. “O prefeito é o coroné, aquele 
‘zé buceta’, do tal do Taveira. Sabe 
quem é? Aquele bicho da buceta 
grande, Taveira?”, afirma suposta-

mente o presidente da Câmara de 
Parnamirim.

Em maio, durante uma sessão 
da Câmara Municipal, Irani Gue-
des havia afirmado que, se fosse 
reeleito vereador no ano que vem, 
não buscaria permanecer na che-
fia do Poder Legislativo. Ele, que 
está no cargo de presidente desde 
2017, defendeu que na ocasião que 
a Casa seja comandada por outro 
vereador a partir de 2021.

“Não aceitarei porque estou co-
mo presidente por quatro anos. E 
não pretendo mais ser presidente 
dessa Casa. Vou dar oportunidade 
para que outros vereadores parti-
cipem como presidente. Chegou a 
minha vez, estou passando por es-
se período e vou honrar a confiança 
que os edis dessa Casa nos deram 
(Mesa Diretora)”, ressaltou.

Vereador mais votado nas elei-
ções de 2016, quando obteve mais 

de 2,4 mil votos, Irani Guedes sol-
tou a declaração em resposta a uma 
informação publicada pelo jornal 
Agora Parnamirim de que ele já es-
taria disputando, nos bastidores, a 
presidência da Câmara para a pró-
xima legislatura. De acordo com a 
“Coluna do Agora”, os potenciais 
adversários seriam, caso também 
sejam reeleitos, Kátia Pires (PTC) 
e Professor Ítalo Siqueira (PSD).

“Primeiro, vamos para uma 
reeleição em 2020. Irei com todo o 
prazer. Tenho respaldo da popu-
lação. Mas jamais vocês vão ver, a 
partir de 2021, Irani sendo presi-
dente dessa Casa”, frisou.

Conversa de Irani no WhatsApp vazou

“Se eu quiser ser presidente da Câmara, eu sou”,
diz voz atribuída a Irani Guedes, em tom de deboche

Mensagem vazada

José Aldenir / Agora RN
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A uditoria da farra de ONGs com dinheiro do 
Fundo Amazônia mostra coisas absurdas, como 
os R$9,2 milhões que melhorariam muito a 

qualidade de vida das mulheres e crianças que vivem 
de quebrar coco babaçu, um trabalho árduo. Mas essa 
fortuna foi entregue a uma ONG chamada Associação 
do Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Coco Babaçu (MIQCB), aliás, na lista das entidades 
inadimplentes. A ONG prometeu apoiar “organizações 
agroextrativistas” blábláblá.

Dentro do projeto milionário não se fala em 

erradicação do trabalho infantil. Crianças começam a 
quebrar o coco de babaçu aos 6 anos.

Antes do “blablablá” milionário, quebradeiras de 
coco babaçu precisam de água, luz, um simples vaso 
sanitário e o fim do “banho é de cuia”.

Seis meses depois da liberação da primeira parcela, 
de R$1,5 milhão, reportagens mostram as mulheres 
sem qualquer mudança na situação.

MIQCB foi criado para dar força e ajudar 
quebradeiras, mas cresceu e hoje gasta mais em sua 
própria manutenção que com o objetivo inicial.

ONG ganha bolada na Amazônia, não os pobres

SOMENTE BLÁBLÁBLÁ
O Fundo Amazônia vem 

sendo incinerado por projetos 
cuja prioridade é distribuir 
a maior parte do dinheiro 
a membros das ONGs. E 
o dinheiro é obtido com 
justificativas vagas, genéricas. 
Puro embromation.

ESCÂNDALO ATÉ EM HARVARD
Auditoria do Ministério 

do Meio Ambiente na 
distribuição do dinheiro do 
Fundo da Amazônia, a ONG 
Imazon chegou a pagar 
R$8.583 por hora/aula em 
um projeto “para fortalecer a 
gestão ambiental”. 

CARA EXPERIÊNCIA
A Imazon não explicou por 

que gasta 87% do dinheiro 
recebido do Fundo Amazônia 
com pessoal e serviços tipo 
“consultoria”. Informou 

PODER SEM PUDOR

PONTARIA RUIM
Nos anos 1940, o deputado Otávio Mangabeira 

(UDN) foi representar a Câmara em uma 
demonstração de tiro da Marinha, em alto mar. 
Não gostou da missão porque detestava exibições 
militares. Durante o exercício, era visível o seu 
desinteresse. O comandante resolveu se vingar 
quando percebeu que o absorto Mangabeira tomou 
um susto com um dos tiros: “Ora, deputado, não 
vá me dizer que está com medo...” Mangabeira foi 
rápido no gatilho: “Estou sim, almirante. É que o 
único lugar seguro, por aqui, é o alvo.”

O sistema está distorcido”

Rodrigo Maia, presidente 
da Câmara,
defendendo a diminuição 
do tamanho do Estado

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

apenas que contrata “técnicos 
e pesquisadores experientes”. 
Ah, bom.

ARGENTINA NÃO TEM JEITO
Para Delfim Netto, mago 

da economia, a Argentina é 

caso perdido, ao contrário do 
Brasil. Acha que ambos os 
países têm lá semelhanças, 
exceto uma: “Os brasileiros 
não se apaixonam pelas 
amantes”. 

OLHO NOS MALUCOS
Após o ataque de um 

vândalo às portas de vidro 
da Chapelaria, o Senado 
reforçou a segurança. A conta 
dos reparos será paga pelo 
agressor. Se for maluco de 
carteirinha, vai sobrar para 
sua família.

PIRATAS NO HORIZONTE
Franceses sempre 

ambicionaram o Brasil, da 
invasão de 1955 para criar a 
“França Antártica” à “Guerra 
da Lagosta”, em 1961, quando 
invadiram águas brasileiras 
para roubar lagostas em 
Pernambuco.

Microempreendedores

Áudio vazado

Realidade na economia brasi-
leira há 10 anos, o Microempreen-
dedor Individual (MEI) responde 
pela única fonte de recursos de 
mais de 84,7 mil famílias poti-
guares. Isso significa que 255 mil 
pessoas no Rio Grande do Norte 
dependem da renda de um MEI. 
Em todo o Brasil, são 5,4 milhões 
de pessoas que estão na depen-
dência do desempenho de um ne-
gócio enquadrado nessa categoria 
jurídica. A renda média familiar é 
de até três salários mínimos para 
42% dos microempreendedores po-
tiguares.

Isso é o que aponta a 6ª edição 
da pesquisa “Perfil do MEI”, que é 
realizada pelo Sebrae, em todos os 
estados brasileiros, e foi divulgada 
nesta segunda-feira, 2. Foram ou-
vidos 10.339 empreendedores, 383 
somente no Rio Grande do Norte, 
sondagem que alcança 95% de ní-
vel de confiança e 1% de margem 
de erro, delineando as principais 
características desses empreende-
dores.

Nacionalmente, o levantamen-
to, feito entre 1º de abril e 28 de 
maio deste ano,  mostra que 61% 

dos MEI se formalizaram atraídos 
pelos benefícios do registro (ter 
uma empresa formal, possibilida-
de de emitir nota, poder fazer com-
pras mais baratas) 25% por conta 
dos benefícios previdenciários e 
14% por outros motivos diversos.

Os resultados do levantamen-
to mostram que 33% dos MEI 
estavam na informalidade (como 
empreendedores ou empregados) 
antes de optarem pelo registro co-
mo MEI. Deste universo, 48% em-
preendiam sem CNPJ por 10 anos 
ou mais. O levantamento também 
aponta que a formalização contri-
buiu diretamente para o aumento 
das vendas dos negócios para 71% 
dos entrevistados. Outros 72% in-
dicaram melhoria nas condições de 
compra junto aos fornecedores.

Os jovens, na faixa etária de 
18 a 29 anos de idade, lideram o 
ranking dos que procuram auto-
nomia financeira como MEI (41%). 
Contudo, o percentual de Micro-
empreendedores cai à medida que 
o empreendedor envelhece. Entre 
30 a 39 anos, (37%); dos 40 a 49 
(32%) e os com mais de 50 anos 
registram 21%.

Diálogos em poder do The In-
tercept Brasil e analisados pela 
Agência Pública revelam que o 
procurador Deltan Dallagnol cap-
tou recursos de uma empresária 
citada na Operação Lava Jato, 
que foram destinados a financiar 
o Instituto Mude – Chega de Cor-
rupção.

Como o nome sugere, a orga-
nização foi criada para promover 
a pauta de combate a corrupção 
e exaltar os feitos da da força-ta-
refa. As mensagens analisadas 
pela agência apontam que Deltan 
se reuniu com empresários, em 
muitas ocasiões a portas fecha-
das, para buscar recursos para a 
entidade.

Uma das financiadoras da or-
ganização foi a advogada Patrícia 
Tendrich Pires Coelho. Ela seria 
depois investigada pela Lava Ja-
to, mas não foi denunciada pelo 
Ministério Público Federal.

Deltan sabia da proximida-
de da empresa de Patrícia, a 
Asgaard Navegação S.A., com o 
empresário Eike Batista e com o 
banqueiro André Esteves (BTG 
Pactual) — dois dos alvos da La-

va Jato —e mesmo assim aceitou 
ajuda financeira da empresária 
para o Mude. A Asgaard Nave-
gação S.A. fornecia navios para a 
Petrobras.

Em nota pública, a força-ta-
refa de Curitiba afirmou que “é 
lícito aos procuradores da Repú-
blica interagir com entidades e 
movimentos da sociedade civil e 
estimular a causa de combate à 
corrupção, inclusive no ambiente 
da procuradoria”.

MEI é única fonte de renda para 
mais de 84 mil famílias no RN

Dallagnol teria captado verba 
de citada na Operação Lava Jato

Jovens de 18 a 29 anos de idade, lideram o ranking
dos que procuram autonomia financeira como MEI

Importação de etanol ameaça 500 mil empregos
Em decisão que prejudica gravemente 

o Nordeste, ameaçando quase 500 mil 
empregos, o governo elevou em 25% a cota de 
importação de etanol americano com imposto 
0%, passando de 600 para 750 milhões de 
litros anuais. O Brasil abrirá mão de R$270 

milhões em impostos de importação. O anúncio 
coincide com a visita de Eduardo Bolsonaro 
a Washington. É outra vitória da máfia dos 
distribuidores, atravessadores no mercado, 
na tentativa de enfraquecer os produtores do 
Nordeste. 

CONCORRÊNCIA DESLEAL
A importação sem impostos do etanol 

subsidiado americano ocorre no auge da 
produção do Nordeste, que não é subsidiado 
e paga impostos.

CRIME DE LESA-PÁTRIA
O lobby dos atravessadores fez do Brasil 

o maior importador de etanol americano, 
apesar de a produção brasileira atender a todo 
o mercado.

PAÍS É AUTOSSUFICIENTE
Renato Cunha, da Novabio, entidade do 

setor de etanol e bioenergia, atesta: “O Brasil 
não depende uma gota do etanol importado”.

Procurador Dallagnol é chefe da Lava Jato

Fernando Frazão / Agência Brasil
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Capitais como  Natal, Rio Bran-
co, Maceió, João Pessoa, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, São Paulo 
e Palmas registraram uma queda 
em seus investimentos públicos 
superior a 50%, segundo estudo 
conduzido pelo jornal Valor Econô-
mico.

Considerando o agregado de 
todos os Estados e capitais brasi-
leiras nessa mesma comparação, 
os gastos de capital caíram de R$ 
19,49 bilhões no primeiro semestre 
de 2015 para R$ 9,21 bilhões em 
igual período deste ano, uma queda 
de 52,8%.

Assim como 2019, o ano de 
2015 foi o primeiro de gestão dos 
governadores e também foi o ter-
ceiro ano do mandato dos prefeitos 
eleitos em 2012. Os valores estão 
atualizados pelo IPCA.

O levantamento do Valor con-
siderou para todos os entes os 
investimentos liquidados infor-
mados nos relatórios de execução 
orçamentária. Eles não incluem 

as inversões financeiras nem as 
despesas intra-orçamentárias e 
abrangem 26 Estados, o Distrito 
Federal e 24 capitais que já envia-
ram os relatórios ao Tesouro.

Analistas ouvidos pelo Valor 
indicam que a mudança na política 
de concessão de aval pelo Tesouro 
a partir de 2015 e o alto compro-
metimento das receitas estaduais 
com despesas correntes, sobretudo 
as de pessoal, estão entre os fatores 
que levaram à queda de investi-
mentos.

Ainda segundo esses analistas, 
o quadro deixa claro como o reequi-
líbrio fiscal é importante para os 
governos regionais, principalmen-
te nos Estados, representativos nos 
investimentos públicos.

Sustentam que a atual taxa 
de investimento nacional é das 
mais baixas da história, já que os 
governos derrubaram seus inves-
timentos, com impacto forte na 
construção, derrubando, por conse-
guinte, o emprego e o crescimento 

econômico.
Ainda de acordo com o levan-

tamento do Valor Econômico, os 
dados levantados revelam que a 
redução de investimentos não foi 
pontual nos governos regionais.

Entre os 27 estados pesquisa-
dos, em 19 houve queda de inves-
timentos liquidados de janeiro a 
junho de 2015 para iguais meses 
deste ano. Em 11 Estados – Acre, 
Amazonas, Goiás, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Roraima, Santa Catarina 
e Tocantins -, o recuo foi superior 
a 50%. O Rio de Janeiro puxou a 
queda no agregado.

Cita que no Estado de São Pau-
lo a queda foi de R$ 3,4 bilhões no 
primeiro semestre de 2015 para R$ 
1,8 bilhão em igual período deste 
ano – sempre com atualização pelo 
IPCA para os valores de 2015.

No consolidado, o desempe-
nho das receitas não favoreceu os 
governos estaduais nos últimos 
quatro anos. A receitas corrente 
realizada dos 27 entes federados 
cresceu 0,6% em termos reais 
do primeiro semestre de 2015 
para iguais meses deste ano. Os 
dados também mostraram que 
os governos, no agregado, desa-
celeram o crescimento de gastos 
correntes.

A despesa com pessoal e encar-
gos sociais cresceu em quatro anos 
4,2% reais do primeiro semestre de 
2015 para igual período deste ano.

Capital potiguar está ao lado de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro no estudo

Natal está entre as capitais com maior 
queda de investimentos, aponta estudo
Levantamento considerou, para todos os entes, os investimentos liquidados informados nos relatórios de execução 
orçamentária; eles não incluem as inversões financeiras nem as despesas intra-orçamentárias e abrangem 24 capitais

Mais de 50%

José Aldenir / Agora RN

Foi lançado o edital para um 
concurso público em conjunto para 
preenchimento de 293 vagas nos 
municípios de João Câmara, Jar-
dim de Angicos, Parazinho, Pedro 
Avelino e Guamaré, com salários 
entre R$ 998 a R$ 10 mil. As inscri-
ções podem ser feitas via internet 
até o dia 2 de outubro e as provas 
estão previstas para ser realizadas 
no dia 1º de dezembro.

A taxa de inscrição custa R$ 80 
para cargos de nível fundamental; 
R$ 100 para cargos de nível médio 
e R$ 120 para nível superior. O 
concurso da região do Mato Grande 
do estado prevê vagas efetivas pa-
ra contratação imediata e cadastro 
de reserva, e será realizado pela 
Fundação de Apoio a Educação e 
ao Desenvolvimento Tecnológico 
do Rio Grande do Norte (Funcern).

Dentre as vagas disponibili-
zadas para o concurso, estão as 
destinadas para agente de ende-
mias, assistente social, auditor 
do sistema de saúde, enfermeiro, 
farmacêutico, fiscal de tributos 

municipais, fisioterapeuta, guar-
da municipal, médico, odontólogo, 
professor, técnico em enfermagem, 
auxiliar administrativo, técnico em 
patologia clínica, motorista, psi-
cólogo, coordenador pedagógico e 
orientador social.

Além destes, também há vagas 
para facilitador de idosos, educa-
dor físico, agente comunitário de 
saúde, agente de saúde bucal, digi-
tador, fiscal de vigilância sanitária, 

secretário escolar, fonoaudiólogo, 
procurador, assistente administra-
tivo, entre outros.

A seleção envolverá prova ob-
jetiva (todas as vagas); análise de 
títulos (vagas de nível superior), 
com entrega dos documentos em 20 
e 21 de dezembro; e avaliação prá-
tica (operador de máquinas), de 20 
a 23 de dezembro. A divulgação do 
resultado final está prevista para 
15 de janeiro de 2020.

João Câmara, considerada a capital do Agreste, é uma das cidades incluídas no edital

Municípios do RN abrem concurso com 
293 vagas e salários de até R$ 10 mil

Quadro de pessoal

Divulgação / Prefeitura de João Câmara

Governo vai lançar plano 
de recuperação de estradas

Melhorias

A governadora Fátima Be-
zerra vai lançar nesta semana 
um plano para recuperação da 
malha viária estadual. Os de-
talhes estão sendo finalizados 
pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). A ideia é 
iniciar a operação tapa-buracos 
pelas rodovias com maior tráfe-
go de veículos no interior.

De acordo com o diretor do 
DER, Manoel Marques, dos 
mais de 3 mil quilômetros da 
malha estadual, cerca de 1.200, 
já estão em condições regulares 
de trafegabilidade.

“Existe uma diferença entre 
o que foi feito anteriormente 
e o que vamos fazer agora. O 
plano de conservação não ficará 
restrito apenas ao tradicional 
tapa-buracos. Vamos fazer ain-
da o roço (capinação) dos acos-
tamentos, a limpeza dos canais 
de drenagem, além de manter 
um programa de manutenção 
preventiva nas estradas recupe-
radas”, disse Marques.

Segundo ele, neste primei-
ro momento, o DER também 
dará atenção à segurança dos 
motoristas, sinalizando o eixo 
central das rodovias para in-
dicar locais de ultrapassagem 
permitida e proibida – a popu-
lar faixa contínua.

Obras serão tocadas pelo DER-RN

José Aldenir / Agora RN
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O presidente da Companhia 
de Serviços Urbanos (Urbana), 
Jonny Costa, foi convocado pela 
Comissão de Finanças da Câma-
ra de Natal para prestar esclare-
cimentos quanto a paralisação na 
coleta do lixo na cidade, ocorrida 
durante seis dias no último mês 
de agosto. Na reunião com os 
vereadores, Costa afirmou que a 
Vital Engenharia, empresa res-
ponsável pela coleta em Natal, 
não tinha motivação legal para 
parar o serviço.

“Foi um lapso de, em média, 
três dias, mas havia o final de se-
mana intercalando (o que contri-
buiu para os seis dias sem coleta de 
lixo na cidade). No entanto, o paga-
mento foi realizado. Se a fatura era 
de junho, só é possível considerá-la 
em atraso de pagamento após 90 
dias de inadimplência, o que não 
era o caso. No momento da para-
lisação não havia completado esse 
período”, esclareceu o presidente 
da Companhia.

Segundo a Urbana, cerca de 
700 toneladas de lixo se acumula-

ram nas ruas da cidade durante 
os seis dias de paralisação. A Vital 
Engenharia alegava, na época, que 
os atrasos da Prefeitura já soma-
vam três meses e que havia "cons-
tante inadimplência" nos repasses, 

gerando problema no contrato 
firmado. Resolvido o problema, a 
Urbana anunciou que vai cobrar 
multa de 10% à empresa pelos 
transtornos causados à população.

“Estamos cobrando que seja 

paga uma multa de 10% à empresa 
porque entendemos que os trans-
tornos causados à população foram 
muito grandes. Esse é o máximo 
que cobrar e a empresa pode recor-
rer”, concluiu Jonny. 

Em agosto, durante seis dias, Natal acumulou cerca de 700 toneladas de lixo em suas ruas, tudo graças a paralisação da coleta

Presidente da Urbana diz que empresa 
paralisou coleta de lixo de maneira ilegal
Como forma de penalização à Vital Engenharia, será aplicada uma multa de 10% do valor do repasse 
por causa dos transtornos causados a população com a falta do recolhimento dos resíduos sólidos

Transtornos

 José Aldenir / Agora RN

O Corpo de Bombeiros 
do Rio Grande do Norte (CB-
MRN) já atendeu, de janeiro 
à agosto de 2019, mais de 860 
ocorrências de capturas de 
insetos somente em Natal e 
região. Os dados foram divul-
gados nesta segunda, 2, pela 
Coordenadoria de Informa-
ções Estatísticas e Análises 
Criminais (COINE) da Secre-
taria Estadual da Segurança 
Pública e da Defesa Social 
(Sesed).

De acordo com os dados, 
somente em agosto foram 
atendidas 144 ocorrências. “É 
comum o número alto diante 
do aumento da temperatura 
associado aos desmatamen-
tos e à ocorrência de quei-
madas. Isto tudo influencia o 
deslocamento dos enxames e 
até no número de insetos nas 
colmeias”, disse o major João 
Eduardo.

Segundo ele, é importan-
te que a população chame os 
bombeiros para evitar ata-
ques. “Todo bombeiro recebe 
treinamentos específicos para 
esses casos”, completou.

O litoral do Rio Grande 
do Norte deverá receber ven-
tos fortes de até 60Km/h até 
a próxima quarta-feira, 4. O 
alerta é da Marinha do Bra-
sil, por meio da Capitania dos 
Portos do estado.

A Marinha recomenda 
que as embarcações de peque-
no porte “evitem a navegação” 
e que as demais embarcações 
redobrem a atenção quanto ao 
material de salvatagem, esta-
do geral dos motores, casco, 
bomba de esgoto do porão e 
equipamentos de segurança.

Bombeiros já 
atenderam, no RN, 
mais de 860 casos 
envolvendo insetos

Ventos podem 
chegar a 60 Km/h 
no litoral do Rio 
Grande do Norte

Em 2019

Alerta

Ventos devem "castigar" o estado

Marina Silva
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A balança comercial bra-
sileira registrou superávit de 
US$ 3,284 bilhões em agos-
to, de acordo com os dados 
divulgados pela Secretaria 
de Comércio Exterior, do Mi-
nistério da Economia, nesta 
segunda-feira, 2. O valor é 
18,4% maior do que o regis-
trado em agosto do ano pas-
sado. Na quinta semana de 
agosto, entre os dias 26 a 31, o 
saldo comercial foi de um su-
perávit de US$ 833 milhões.

O resultado da balança 
em agosto superou a media-
na das expectativas do Pro-
jeções Broadcast (US$ 3,219 
bilhões), mas veio dentro do 
intervalo de 23 estimativas, 
de US$ 1,5 bilhão a US$ 3,5 
bilhões. 

No mês passado, as expor-
tações somaram US$ 18,853 
bilhões, uma queda de 8,5% 
ante agosto de 2018. Já as 
importações chegaram a US$ 
15,569 bilhões, uma redução 
também de 13,3% na mesma 
comparação.

No mês, houve um au-
mento nas vendas de produ-
tos básicos (+2,5%) e semima-
nufaturados (+ 14,4%).

Balança comercial 
teve superávit de 
US$ 3,284 bilhões 
no mês de agosto

Variação

O mercado financeiro aumen-
tou a projeção para o crescimento 
da economia e reduziu a estimativa 
de inflação para este ano. Segundo 
o boletim Focus, pesquisa divulga-
da todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), a previsão para a 
expansão do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país – foi 
ajustada de 0,80% para 0,87% em 
2019.

Segundo a pesquisa, a previsão 
para 2020 permaneceu em 2,10%. 
Para 2021 e 2022 também não 
houve alteração nas estimativas: 
2,50%.

A estimativa de inflação, calcu-
lada pelo Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo caiu de 
3,65% para 3,59%, este ano. Para 
os anos seguintes não houve alte-
rações nas projeções: 3,85%, em 
2020, 3,75%, em 2021, e 3,50%, em 
2022.

A meta de inflação, definida 
pelo Conselho Monetário Nacional 
é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 
3,75% em 2021 e 3,5% em 2022, 
com intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou pa-
ra baixo.

Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, atualmente em 
6%. Quando o Copom reduz a Selic, 
a tendência é que o crédito fique 

mais barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e estimulando 
a atividade econômica.

Quando o Comitê de Políti-
ca Monetária aumenta a Selic, 
a finalidade é conter a demanda 
aquecida e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimulam a 
poupança.

Para o mercado financeiro, ao 
final de 2019 a Selic estará em 5% 
ao ano. Para o final de 2020, a esti-
mativa segue em 5,25% ao ano. 

A previsão para a cotação do 
dólar ao fim deste ano subiu de R$ 
3,80 para R$ 3,85 e, para 2020, de 
R$ 3,81 para R$ 3,82. Previsão para a expansão do PIB foi ajustada de 0,80% para 0,87% neste ano

Projeção para crescimento da economia 
aumenta, e estimativa da inflação reduz
Calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, estimativa da inflação caiu de 3,65% para 3,59% este 
ano; para os anos seguintes não houve alterações nas projeções: 3,85%, em 2020, 3,75%, em 2021, e 3,50%, em 2022

Boletim Focus

José Aldenir / Agora RN

A governadora Fátima Bezerra 
fez a entrega de 139 cheques do Mi-
crocrédito do Empreendedor a pe-
quenos empresários do município 
de Tibau. Foram quase R$ 400 mil 
investidos, por meio da Agência de 
Fomento do Rio Grande do Norte 
(AGN), na economia local. O evento 
foi realizado no último sábado, 31, 
em frente à Prefeitura e ao som da 
Orquestra Filarmônica da cidade.

“Esse não é nenhum favor 
que a governadora está fazendo 
e sim uma obrigação do Governo 
que governa para todos e todas, 
mas olhando principalmente para 
aqueles que mais precisam. Imagi-
nem nesse tempo em que estamos 
vivendo de economia patinando, 
de desemprego, de calamidade 
financeira do Estado. Nesses mo-

mentos é que o Estado tem que 
ter criatividade, energia, coragem, 
ideia, iniciativa. O Microcrédito 
é um exemplo disso, que financia 
os pequenos empreendedores que 
estão principalmente nas áreas de 
comércio e serviços”, destacou.

Além disso, Fátima tratou das 
últimas ações que o Governo vem 
desenvolvendo como o projeto de 
lei Moto Legal e a melhoria de es-
tradas, previstas no Plano de Re-
cuperação das Rodovias Estaduais 
que deverá ser lançado na próxima 
semana. “Até dezembro não vamos 
deixar nenhum buraco nas princi-
pais estradas do RN”, antecipou.

Só neste ano, o programa já 
beneficiou cerca de 3.500 microem-
preendedores, investindo mais de 
R$ 10 milhões no Estado.

Governo investe R$ 400 mil via 
Microcrédito do Empreendedor

Tibau

 Ivanízio Ramos / Governo do RN

Governadora entrega títulos do microcrédito a população do município de Tibau-RN
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Num longo texto publicado em 
sua conta do Facebook neste final 
de semana, o promotor de Justiça 
Wendell Beetoven Ribeiro Agra, da 
19º Promotoria de Justiça de Na-
tal, criticou o texto da lei do abuso 
de autoridade, que está na mesa 
do presidente Jair Bolsonaro. Para 
ele, mesmo com os possíveis vetos 
presidenciais prometidos, ainda 
sim “o que se terá será uma lei 
muito ruim”.

Segundo o promotor, que atua 
no controle externo da atividade 
policial, “ninguém sabe exatamen-
te quantas leis penais existem no 
país, nem mesmo os agentes pú-
blicos encarregados de fazer cum-
pri-las, como policiais, promotores 
e juízes”.

Referiu-se ao fato do Brasil ter 
uma das legislações penais “mais 
extensas do mundo, com crimes 
previstos no Código Penal comum, 
no Código Eleitoral e num sem-nú-
mero de leis extravagantes”. Lem-
brou ainda que o primeiro Código 
Penal da República, de 1890, ape-
nas dois anos depois da abolição da 
escravatura, criou o crime de capo-
eiragem, com pena de 2 a 6 meses 
de prisão.

“Jogar capoeira só deixou de ser 

crime em 1937 e, desde 2014, essa 
prática de nossa herança cultural 
afro-brasileira é considerada pela 
Unesco patrimônio imaterial da 
humanidade”, afirmou o promotor 
ao mencionar o meio século de per-
seguição e marginalização a que 
foram submetidos os capoeiristas 
no Brasil.

Mas este, segundo Wendell, 
não foi o único caso de “estupidez 
legislativa”, ao qualificar que a 
“nossa legislação é pródiga em cri-
minalizar condutas”.

Lembrou o Código Penal Mi-
litar, de 1969, que previu como 
crime a pederastia (art. 235), a 
despeito do STF tenha, em 2015, 
considerado incompatível com a 
Constituição a expressão “homos-
sexual ou não” por ofensa aos pre-
ceitos fundamentais da igualdade, 
da dignidade da pessoa humana e 
do direito à opção sexual.

Cita o art. 178 do Código Penal 
comum, que estabelece pena de um 
a quatro anos de prisão para quem 
emitir conhecimento de depósito de 
warrant, em desacordo com dispo-
sição legal, “apesar de quase nin-
guém saber que diabos é warrant”, 
diz o promotor.

Para ele, “a situação só não é 

pior porque os estados e municípios 
não podem legislar em matéria pe-
nal, uma vez que a Constituição 
Federal determina que apenas a 
União pode criar leis penais”. Na 
opinião de Wendell Beetoven, “a 
falta de razoabilidade e de racio-
nalidade das leis penais levam 
invariavelmente à sua inaplicabili-
dade”. E conclui:

“É um dos textos mais infames 
e desprovidos de técnica já produ-
zidos pelo Congresso Nacional. Se 

sancionada, a nova lei dificilmente 
resultará em condenações definiti-
vas pelo Poder Judiciário (confir-
mada por suas várias instâncias) 
porque os tipos penais, da forma 
como redigidos, os tornam difícil 
aplicabilidade pelas instâncias 
técnicas do sistema de justiça cri-
minal”.

Apesar da declaração do presi-
dente Jair Bolsonaro de que preten-
de vetar nove pontos do projeto de 
abuso de autoridade, aprovado na 

Câmara dos Deputados em agosto, 
líderes do Congresso afirmam que 
vão intensificar os trabalhos esta 
semana para tentar reverter esses 
vetos e, assim, evitar que sejam 
derrubados quando passarem pela 
chancela do Congresso.

O relator da proposta na Câ-
mara, deputado federal Ricardo 
Barros, disse ao jornal O Globo que 
pelo menos quatro pontos não de-
veriam ser retirados da legislação: 
a condenação por negar ao inte-
ressado, seu defensor ou advogado 
acesso aos autos de investigação; 
a possibilidade de perda do cargo, 
mandato ou função pública a partir 
da condenação (em caso de reinci-
dência); a condenação por obtenção 
de prova por meio manifestamente 
ilícito; e decretar prisão ou deixar 
de conceder liberdade em manifes-
ta desconformidade com a lei.

Wendel Beetoven criticou o texto aprovado no Congresso em postagem no Facebook

Promotor diz que, mesmo com vetos, lei 
do abuso de autoridade é “muito ruim”
Wendell Beetoven, da 19ª Promotoria de Justiça de Natal, criticou duramente o texto aprovado no Congresso e que 
aguarda os vetos do presidente Jair Bolsonaro; líder do Executivo tem sido pressionado por aliados a vetar o projeto de lei

Discurso

Arquivo pessoal

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta segunda-feira, 2, que 
vai vetar nove dos dez pontos su-
geridos pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, 
no Projeto de Lei de Abuso de 
Autoridade, aprovado na Câmara 
dos Deputados no dia 14 de agos-
to. “O Moro pediu dez, nove estão 
garantidos, vou discutir o último. 
Outras entidades também pedi-
ram vetos, vamos analisar”, disse 
ao deixar o Palácio da Alvorada na 
manhã desta segunda-feira, sem 
adiantar quais são esses pontos.

Bolsonaro já havia descartado 
o veto integral ao projeto dizen-
do que há “bons artigos”. Nesta 
segunda, disse que o Ministério 
Público “em muitas oportunida-
des, abusa”. “Eu sou uma vítima, 

disse. Respondi tantos processos 
no Supremo [Tribunal Federal] 
por abuso de autoridade, isso não 
pode acontecer. O MP – grande 
parte [dos procuradores] – são res-
ponsáveis, mas individualmente 
alguns abusam disso aí”, disse.

O presidente tem até a próxi-
ma quinta-feira, 5, para anunciar 
a decisão, dia em que termina o 
prazo de 15 dias úteis para o veto 
ou sanção. Em caso de veto, o tex-
to volta para análise do Congresso 
Nacional, que pode manter ou 
derrubar os vetos presidenciais.

Pelo projeto de lei, poderá ser 
considerado abuso de autoridade 
obter provas por meios ilícitos; 
executar mandado de busca e 
apreensão em imóvel, mobilizan-
do veículos, pessoal ou armamen-

to de forma ostensiva para expor o 
investigado a vexame; impedir en-
contro reservado entre um preso e 
seu advogado; e decretar a condu-
ção coercitiva de testemunha ou 
investigado sem intimação prévia 
de comparecimento ao juízo.

No total, a proposta apresenta 
37 ações que poderão ser conside-
radas abuso de autoridade, quan-
do praticadas com a finalidade 
específica de prejudicar alguém 
ou beneficiar a si mesmo ou a ter-
ceiro. Entre eles, está o dispositivo 
que tipifica como abuso de autori-
dade o uso de algemas em preso 
quando não houver resistência à 
prisão ou ameaça de fuga. O pre-
sidente Jair Bolsonaro já afirmou 
que o trecho sobre a restrição ao 
uso de algemas será vetado.Bolsonaro sofre pressão até do ministro Sérgio Moro para vetar os pontos do PL

Bolsonaro afirma que vai vetar nove pontos 
do projeto; prazo se encerra nesta quinta-feira

Divulgação

A falta de razoabilidade
e de racionalidade das
leis penais levam
invariavelmente à
sua inaplicabilidade”

Wendell Beetoven
Promotor de Justiça

"
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“Atacarejo”, para quem ainda 
não está familiarizado, é a forma 
de comércio que reúne sob uma 
mesma estrutura o atacado e o va-
rejo, com os conceitos autosserviço 
e de pague e leve, já tradicionais 
do varejo. Ali o cliente pode desde 
fazer uma pequena compra até 
adquirir mercadorias embaladas 
em grandes volumes se ele for um 
varejista e precise abastecer seu 
comércio.

A poucos metros da Rodoviária 
de Natal, este conceito que une ata-
cado e varejo ganhou vida e abre 
para o público nesta quinta-feira, 

5, com a bandeira de sotaque lo-
cal SuperFácil, a 11ª loja da rede 
Nordestão e o segundo atacarejo 
do grupo – o primeiro foi inaugu-
rado em há sete anos no bairro de 
Emaús, em Parnamirim.

Como é de praxe toda a vez que 
inaugura uma nova unidade, a di-
retoria do Nordestão só divulgará 
os detalhes da grande instalação 
de 5 mil m² quando apresentá-la à 
imprensa num almoço nesta terça-
-feira, 2.

Depois de mais de seis anos sem 
inaugurações, esta é a segunda loja 
da rede inaugurada num espaço de 

menos de um ano, o que demonstra 
vitalidade do grupo de 46 anos de 
existência e com uma receita de 
R$ 1,3 bilhão concretizada no ano 
passado.

Como explicou uma dos sócios 
do grupo, Manoel Etelvino, por 
ocasião da inauguração do segun-
do Nordestão da Avenida Roberto 
Freire, os nomes de batismo de 
todas as lojas nasceram da asso-
ciação com a principal referência 
dos locais em que elas foram plan-
tadas.

Nessa lógica, o supermercado 
Nordestão da Cidade Jardim nas-

ceu em alusão ao shopping locali-
zado do outro lado da avenida; o de 
Ponta Negra, inaugurado agora, 
passará ser conhecido assim por 
estar no bairro do mesmo nome; o 
do Igapó por estar na Av. Tomaz 
Landim; o da Prudente de Moraes 
por razões óbvias; o da Santa Cata-
rina por estar localizada na Av. Dr. 
João Medeiros Filho; o do Tirol por 
ser uma segunda loja localizada na 
Av. Prudente de Moraes na altura 
do bairro do Tirol; e o de Nova Par-
namirim por estar na Av. Maria 
Lacerda Montenegro, no bairro que 
leva esse nome.

Assim, quando inaugurar nesta 
quinta-feira o seu segundo atacare-
jo da marca SuperFácil, no bairro 
de Nossa Senhora de Nazaré, o 
nome de batismo da loja será a 
referência imediata de localização: 
“Super Fácil da Rodoviária”, por 
estar bem do lado do terminal.

Numa de suas raras entrevis-
tas sobre o investimento, o presi-
dente do Grupo Nordestão, Leôncio 
Etelvino, disse o seguinte: “Existe 
um espaço e uma necessidade para 
ser atendida. Nós iremos atender 
todos os bairros do entorno e tam-
bém os municípios mais próximos”.

Nordestão inaugura seu segundo 
“atacarejo” no RN nesta quinta

Unidade está estrategicamente localizada a poucos metros do terminal rodoviário de Natal e é a 11ª loja do grupo 
potiguar, que tem nove supermercados e 46 anos de existência; detalhes serão divulgados em coletiva nesta quinta-feira

SuperFácil

Imagens meramente ilustrativas
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A atriz Susana Vieira, de 77 
anos, já está na expectativa para 
apresentar ao público a sua nova 
personagem na TV. Trata-se de 
Emília, papel em “Éramos Seis”-
que já foi interpretado por Natha-
lia Timberg na versão dos anos 
1990. Esse será o primeiro traba-
lho inédito da atriz após ela revelar 
que tem leucemia. Susana Vieira 
contou em novembro de 2018 que 
sofre com a doença há quatro anos.

Ela revela que terá de conviver 
com isso para sempre. “Quando 
descobri que estava com leucemia, 
descobri também que não existe 
cura para o tipo de leucemia que eu 

tenho. Ela é crônica. Vou conviver 
com essa doença pelo resto da mi-
nha vida. Foi o que mais me assus-
tou, porque eu me perguntei como 
trabalharia fraca daquela manei-
ra”, disse em entrevista ao UOL.

A atriz contou também que o 
filho dela ficou com medo de perder 
a mãe, mas que ela se manteve 
forte. “Meu corpo reagiu bem tam-
bém porque eu tinha saúde. Mas o 
estado de espírito foi importante. 
Descobri que não tinha raiva de 
Deus, não pedi a ele para me curar. 
Então eu aceitei. Comecei a ficar 
alegre, a me sentir feliz mesmo 
sem trabalhar”. Susana Vieira está empolgada com o papel de "Emília" que vai exercer em "Éramos Seis"

Susana Vieira: “Não há cura para 
a leucemia que eu fui dianosticada”
Emília, papel da atriz global em "Éramos Seis", será o primeiro trabalho inédito dela após revelar que 
tem a doença, em novembro do ano passado; no entanto, ela já sofria do problema há quatro anos

Desabafo

Reprodução / Instagram

O digital influencer Carli-
nhos Maia, de 27 anos, se en-
volveu em mais uma polêmi-
ca no último domingo, 1º, ao 
publicar um vídeo no stories 
de seu perfil no Instagram 
criticando adolescentes que 
pensam em cometer suicídio.

“Você achava mesmo que 
ia ser fácil? Eu vejo meninos 
aqui com 16 anos me man-
dando 'Eu quero me matar'. 
Vai imbecil. Vai se matar 
porque você nem começou a 
vida ainda”, disparou Maia. 
“Venha perguntar para uma 
mulher de 75 anos, que até 
hoje trabalha, se ela se matou 
com 16 anos”, continuou.

O comentário de Maia não 
foi bem aceito pelos internau-
tas. Ele apagou os vídeos.

Carlinhos Maia diz 
que adolescente 
que tenta suicídio 
é "imbecil"

Pegou pesado

Digital influencer se desculpou

Reprodução / Instagram

Luana Piovani usou o 
canal dela no YouTube neste 
domingo, 1º, para desabafar 
sobre a ausência de Pedro 
Scooby no aniversário dos gê-
meos Bem e Liz, que comple-
taram quatro anos. Esta foi a 
primeira vez que eles passa-
ram o dia do aniversário em 
Portugal.

“Ontem me vi na primei-
ra festa de aniversário dos 
meus filhos sem um pai do 
lado. E eu já vim de Ibiza com 
esse sentimento ruim dentro 
de mim, porque de alguma 
maneira me sinto culpada. 
Porque fui eu que decidi me 
separar. Aí eu fiquei muito 
mal, primeiro porque me sen-
ti culpada, segundo porque 
minha linha de raciocínio 
não acompanha o ‘não estar 
aqui’”, desabafou.

Luana Piovani disse que 
Scooby justificou a ausência.

Piovani lamenta 
ausência de 
Scooby no niver 
de filhos gêmeos

“Me sinto culpada”

Luana Piovani e seus filhos gêmeos

Reprodução / Instagram

Antonia Fontenelle falou no 
programa Hora do Faro, da Record 
TV, no último domingo, 1º, sobre 
o ex-marido e ex-diretor da Glo-
bo, Marcos Paulo, que morreu em 
2012 aos 61 anos.

Ela contou que o homem, víti-
ma de um câncer de esôfago, so-
fria também com o alcoolismo. “O 
Marcos era alcoólatra. As pessoas 
pensam que a minha luta com o 
Marcos foi nos dois últimos anos 
com o câncer. Mas, durante sete 
anos, foi isso [a bebida]. Nos seis 
primeiros meses, ele conseguiu 
disfarçar, mas depois não. É uma 
doença. Estive ao lado dele o tempo 
todo”, disse.

A atriz lamentou também os 
julgamentos dos internautas sobre 
seu relacionamento com o ex-dire-
tor. Segundo Antonia, havia pesso-
as que diziam que ela estava com 
ele para “dar golpe” e conseguir 
papéis em novelas.

Além disso, ela comentou a 
disputa judicial que travou con-
tra as três filhas de Marcos Pau-
lo pelo dinheiro dele. De acordo 
com o testamento, a artista teria 
direito a metade do montante, e 
o restante tinha de ser dividido 
entre as enteadas Vanessa, Ma-
riana e Giulia Costa, que move-
ram o processo ao discordar da 
divisão.

Fontenelle desabafa sobre 
Marcos Paulo: “Era alcoólatra”

Herdeira

Antonia Fontenelle ficou com cerca de R$ 25 milhões da herança deixada por Marcos

Reprodução / Instagram
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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

Evento que tradicionalmente 
reúne os melhores cosplayers da 
cidade, a Feira de Livros e Quadri-
nhos de Natal (9ª FLiQ), que chega 
à nona edição este ano entre os 
dias 12 e 15 de setembro, na Arena 
das Dunas, realizará, pelo segundo 
ano, o concurso de cosplay.

As inscrições, que são gratui-
tas, podem ser feitas através pela 
internet até o dia 15 de setembro 
e no Stand Cuscuz HQ, no próprio 
evento, até duas horas antes do iní-
cio das apresentações, agendadas 
para se iniciarem às 18h.

Segundo a organização da 9ª 
FLiQ, o foco do concurso é incenti-
var o hobby de Cosplay e premiar 
os que se destacam. Tanto que é 
aberto para todas as pessoas com 
idade superior a cinco anos, mas no 
caso de inscrição de menor de ida-
de deverá ser preenchido um termo 

pelo maior responsável. 
São considerados válidos cos-

plays de personagens de qual-
quer tipo de mídia desenhada, 

filmada ou escrita, não impor-
tando a origem étnica do mesmo, 
desde que o personagem seja de 
acesso público.

Durante a FLiQ, muitos participantes estarão trajados de personagens da cultura geek

Feira de Livros e Quadrinhos de 
Natal promove concurso de cosplay
Nona edição da FLiQ vai contar, pelo segundo ano consecutivo, com o 
concurso; inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet

Cultura geek

Divulgação / FLiQ

Prefeitura prorroga prazo para 
seleção de instrutores culturais

Atividades

A Prefeitura do Natal pror-
rogou até 11 de setembro o pra-
zo de inscrições para a Seleção 
Pública de Instrutores de ativi-
dades artísticas para os espaços 
culturais administrados pelo 
Município. As inscrições podem 
ser feitas na sede da Secretaria 
de Cultura (Secult/Funcarte) e 
o regulamento e edital estão no 
site da Funcarte.

Com a prorrogação do prazo, 

as novas datas ficaram assim: 6 de 
agosto a 11 de setembro de 2019 
(inscrição). No dia 16 de setembro 
sai o resultado da habilitação do-
cumental, no dia 20 de setembro, 
o resultado dos selecionados e 24 
de setembro a publicação final 
dos classificados e selecionados 
após período de recursos. A partir 
de 30 de setembro de 2019, acon-
tecerá o início do cronograma de 
realização das oficinas.

Inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 11 de setembro, na Secult

José Aldenir / Agora RN



TERÇA-FEIRA, 03.09.2019 Zapping 13

A atriz Susana Vieira, de 77 
anos, já está na expectativa para 
apresentar ao público a sua nova 
personagem na TV. Trata-se de 
Emília, papel em “Éramos Seis”-
que já foi interpretado por Natha-
lia Timberg na versão dos anos 
1990. Esse será o primeiro traba-
lho inédito da atriz após ela revelar 
que tem leucemia. Susana Vieira 
contou em novembro de 2018 que 
sofre com a doença há quatro anos.

Ela revela que terá de conviver 
com isso para sempre. “Quando 
descobri que estava com leucemia, 
descobri também que não existe 
cura para o tipo de leucemia que eu 

tenho. Ela é crônica. Vou conviver 
com essa doença pelo resto da mi-
nha vida. Foi o que mais me assus-
tou, porque eu me perguntei como 
trabalharia fraca daquela manei-
ra”, disse em entrevista ao UOL.

A atriz contou também que o 
filho dela ficou com medo de perder 
a mãe, mas que ela se manteve 
forte. “Meu corpo reagiu bem tam-
bém porque eu tinha saúde. Mas o 
estado de espírito foi importante. 
Descobri que não tinha raiva de 
Deus, não pedi a ele para me curar. 
Então eu aceitei. Comecei a ficar 
alegre, a me sentir feliz mesmo 
sem trabalhar”. Susana Vieira está empolgada com o papel de "Emília" que vai exercer em "Éramos Seis"

Susana Vieira: “Não há cura para 
a leucemia que eu fui dianosticada”
Emília, papel da atriz global em "Éramos Seis", será o primeiro trabalho inédito dela após revelar que 
tem a doença, em novembro do ano passado; no entanto, ela já sofria do problema há quatro anos

Desabafo
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O digital influencer Carli-
nhos Maia, de 27 anos, se en-
volveu em mais uma polêmi-
ca no último domingo, 1º, ao 
publicar um vídeo no stories 
de seu perfil no Instagram 
criticando adolescentes que 
pensam em cometer suicídio.

“Você achava mesmo que 
ia ser fácil? Eu vejo meninos 
aqui com 16 anos me man-
dando 'Eu quero me matar'. 
Vai imbecil. Vai se matar 
porque você nem começou a 
vida ainda”, disparou Maia. 
“Venha perguntar para uma 
mulher de 75 anos, que até 
hoje trabalha, se ela se matou 
com 16 anos”, continuou.

O comentário de Maia não 
foi bem aceito pelos internau-
tas. Ele apagou os vídeos.

Carlinhos Maia diz 
que adolescente 
que tenta suicídio 
é "imbecil"

Pegou pesado

Digital influencer se desculpou

Reprodução / Instagram

Luana Piovani usou o 
canal dela no YouTube neste 
domingo, 1º, para desabafar 
sobre a ausência de Pedro 
Scooby no aniversário dos gê-
meos Bem e Liz, que comple-
taram quatro anos. Esta foi a 
primeira vez que eles passa-
ram o dia do aniversário em 
Portugal.

“Ontem me vi na primei-
ra festa de aniversário dos 
meus filhos sem um pai do 
lado. E eu já vim de Ibiza com 
esse sentimento ruim dentro 
de mim, porque de alguma 
maneira me sinto culpada. 
Porque fui eu que decidi me 
separar. Aí eu fiquei muito 
mal, primeiro porque me sen-
ti culpada, segundo porque 
minha linha de raciocínio 
não acompanha o ‘não estar 
aqui’”, desabafou.

Luana Piovani disse que 
Scooby justificou a ausência.

Piovani lamenta 
ausência de 
Scooby no niver 
de filhos gêmeos

“Me sinto culpada”

Luana Piovani e seus filhos gêmeos

Reprodução / Instagram

Antonia Fontenelle falou no 
programa Hora do Faro, da Record 
TV, no último domingo, 1º, sobre 
o ex-marido e ex-diretor da Glo-
bo, Marcos Paulo, que morreu em 
2012 aos 61 anos.

Ela contou que o homem, víti-
ma de um câncer de esôfago, so-
fria também com o alcoolismo. “O 
Marcos era alcoólatra. As pessoas 
pensam que a minha luta com o 
Marcos foi nos dois últimos anos 
com o câncer. Mas, durante sete 
anos, foi isso [a bebida]. Nos seis 
primeiros meses, ele conseguiu 
disfarçar, mas depois não. É uma 
doença. Estive ao lado dele o tempo 
todo”, disse.

A atriz lamentou também os 
julgamentos dos internautas sobre 
seu relacionamento com o ex-dire-
tor. Segundo Antonia, havia pesso-
as que diziam que ela estava com 
ele para “dar golpe” e conseguir 
papéis em novelas.

Além disso, ela comentou a 
disputa judicial que travou con-
tra as três filhas de Marcos Pau-
lo pelo dinheiro dele. De acordo 
com o testamento, a artista teria 
direito a metade do montante, e 
o restante tinha de ser dividido 
entre as enteadas Vanessa, Ma-
riana e Giulia Costa, que move-
ram o processo ao discordar da 
divisão.

Fontenelle desabafa sobre 
Marcos Paulo: “Era alcoólatra”

Herdeira

Antonia Fontenelle ficou com cerca de R$ 25 milhões da herança deixada por Marcos
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O Google está lançando 
um recurso no Google Maps 
para Android que torna mais 
fácil para os usuários en-
contrar locais onde o Street 
View está disponível.

Para acessar o novo mo-
do, o aplicativo deve ter sido 
atualizado para a versão 
10.23.4. Com a versão corre-
ta, abra o app, toque no ícone 
"tipo de mapa" no canto su-
perior direito da tela e esco-
lha Street View.

As áreas onde o Street 
View está disponível serão 
mostradas em um tom de 
azul escuro. Ao ampliar, será 
possível selecionar as ruas.

Maps para Android 
ganha melhor 
integração com
o Street View

Google

Uma pesquisadora cha-
mada Jane Manchun Wong 
anunciou recentemente no 
Twitter que encontrou um 
trecho de código no app do 
Facebook responsável por 
verificar periodicamente o ce-
lular do usuários em busca de 
bibliotecas de sistema.

Aparentemente o Face-
book parece estar desenvol-
vendo um banco de dados de 
todas as bibliotecas de siste-
ma disponíveis nos aparelhos 
de seus usuários. O código 
responsável pela coleta se 
chama "Global Library Col-
lector" ou GLC.

O aplicativo para An-
droid, basicamente, analisa 
as bibliotecas do sistema en-
contradas e compara com as 
que já conhece. Se o Facebook 
não tiver uma cópia de uma 
biblioteca encontrada, o app 
a envia para seus servidores 
automaticamente. 

Facebook copia 
bibliotecas de 
sistema de seus 
próprios usuários

Coleta

Ação não pega dados pessoais

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

Pedido de Licença de Regularização de Operação para o empreendimento Antônio Wilson de Car-
valho, CNPJ 09.397.431/0002-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização 
Operação (LRO) para o posto de combustível, localizado na Rua Coronel João Pessoa, nº 368, 
bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Antônio Wilson de Carvalho - Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

ANTÔNIO MARIA DE PAIVA, CPF: 481.532.064-00, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados , 
localizada no SÍTIO JACARÉ, n° 216, Zona Rural, Vera Cruz/RN, CEP 59.184-000.

ANTÔNIO MARIA DE PAIVA
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO MACEDO LTDA, inscrito sobre CNPJ: 08.399.054/0001-83 torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação de nº 2018-123916/TEC/RLO-0708 com validade 
até 02/09/2025 para um Comercio Varejista de Combustíveis líquidos com capacidade de arma-
zenamento de 60m³, localizado na Rua Padre Bento 945 – bairro Dinarte Mariz – Parelhas - RN

CRISTINA FELIPE DA SILVA NASCIMENTO
Sócio-Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CERÂMICA ELIZABETH RN LTDA, CNPJ n° 19.454.979/0001-04, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licen-
ça de Operação de Nº 2018-123487/TEC/LO-0175 com prazo de validade até 19 de agosto de 2023 
em favor do empreendimento, fábrica de pisos e revestimentos cerâmicos com área de 35.272,63 
m2 localizada na Fazenda Pau Ferro, SN, Zona Urbana, Goianinha/RN, CEP 59173-000.
André Montenegro

CERAMICA ELIZABETH RN LTDA 
Gerente de SSMA

CONCESSÃO DE (Licença Simplificada)

(RCM – IND. COM. EXPOR. E IMP. DE SUBPR. ANIMAL LTDA), (04.183.603.0001-27), torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a (LICENÇA SIMPLIFICADA), com prazo de validade até (30 DE AGOSTO DE 2025), em favor 
do empreendimento (UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE SUBPRODUTO ANIMAL), localizada 
em (Rodovia BR 101 KM 116 – Loteamento Taborda - São José de Mipibu-RN).

Flávio Cardoso de Medeiros 
Diretor Administrativo

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, CNPJ 05.545.849/0001-64, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Licença de Operação para o Posto de Combustível, localizado na Av. Joaquim Inácio, s/n, 
Centro, Antônio Martins/RN, CEP 59.870-000.

Maria Aparecida de Sousa Oliveira
Proprietária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO TIBAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 13.259.674/0001-
57, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com validade até 04/12/2022 em 
favor do empreendimento Posto de Combustível, localizado na Av. Governador Tarcísio Maia, 42, Cen-
tro, Tibau/RN, CEP 59.678-000.

Francisco Lucieudes da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO
 
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.305.229/0003-70, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de ATACADO 
E VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL (SUPERMERCADO), localizada na Doutor Luiz Carlos, nº 
3434, Novo Horizonte, Assú-RN. 

Pablo Marcel de Souza Oliveira  - Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LRO

Pedido de Renovação de Licença de Operação para o empreendimento Francisco Peixoto Sobri-
nho, CNPJ 08.535.072/0001-45, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) para um caminhão de transporte de combustível, localizado na Rua Coronel João 
Pessoa, nº 188, bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Francisco Peixoto - Proprietario

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL -  SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

O DOUTOR JOSE CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, 
F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº 
0810159-08.2019.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM (7), em que é Autor LUIZ ANTONIO DA SILVA CUNHA e 
Réu CLAUDIONOR FERREIRA DA COSTA , que pelo presente Edital, CITA CLAUDIONOR FERREIRA DA COSTA 
CPF: 130.536.634-49, tendo como último endereço desconhecido, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, 
integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que 
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta 
Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 19 de julho de 2019. Sendo 
conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 

JOSE CONRADO FILHO - Juiz de Direito 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2019, torna público o resultado 
da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2019, MENOR PREÇO POR ITEM, para a contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviço de emissão de bilhetes, serviços de 
reserva e ordens de passagens aéreas e serviços afins, para atender às necessidades do SENAR-
-AR/RN, declarando a empresas CR TURISMO LTDA/ 09.452.599/0001-79 Vencedora dos itens 01 a 
05. Natal (RN), 02 de setembro de 2019. Larissa Hermínia Augusto Bezerra – Pregoeira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 004/2019

CNPJ 11.260.793/0001-02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

Pelo presente edital faço saber que no dia 30 de outubro de 2019, em segunda convocação, em 
conformidade com os artigos 47 e 48 do estatuto da instituição, das 08:00 h às 18:00 h, será realizada 
eleição para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Auditores do 
Tesouro Municipal de Natal – ASAN, bem como dos respectivos suplentes, de acordo observado o 
seguinte:
1- Fica nomeada a Comissão de Eleição, composta pelos seguintes membros, todos Auditores do 
Tesouro Municipal e filiados à ASAN: Welighton Moreira de Almeida, CPF 180.945.384-49, mat. 
18.698-8; George Henrique Bezerra, CPF 751.168.204-91, mat. 48.753-8 e Sidney Lopes Barreto, 
CPF 941.969.074-15, mat. 40.346-6. A comissão ora nomeada deverá realizar os trabalhos sob a 
presidência do primeiro.
2- Fica aberto o prazo de 10 dias, contados da publicação deste edital, para o registro de chapas, nos 
termos do Estatuto Social desta entidade, devendo o Requerimento para registro ser dirigido à Comis-
são de Eleição supraqualificada, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes 
da chapa. 
3- A Comissão se encontrará à disposição dos interessados para atendimento, prestação de informa-
ções relativas ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente 
recibo de registro.
4- A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação 
da relação das chapas registradas.
5- A mesa coletora de votos funcionará na sede da ASAN, sito à Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, em Natal/
RN, das 8:00 h às 18:00 h do dia 30 de outubro de 2019. A mesa apuradora de votos se instalará nesta 
mesma data e local, a partir das 9:00 h, garantida a participação de um membro de cada chapa na 
realização dos trabalhos de apuração.

Natal, 03 de setembro de 2019.

José Matos Viana
Presidente da ASAN
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HORÓSCOPO

Quem trabalha em equipe, ou com vendas 
pela internet, poderá ter bons resultados. 
Na paquera, deverá encontrar alguém 
insinuante, mas bem controlador. Aposte 
mais nas suas fantasias sexuais! 

Tenha cuidado no trabalho: há 
risco de tensão entre você e 
seus superiores. Pode pintar um 
dinheirinho extra. Se estiver só, é 
hora de mudar de atitude e convidar a 
pessoa que paquera para sair. 

Se você estiver pensando em 
mudar de trabalho, ou até mesmo 
de profissão, sua intuição apontará 
novos caminhos: fique ligado(a). Uma 
pessoa do passado pode reaparecer 
em sua vida. 

A energia hoje é de coragem, 
favorecendo quem trabalha em 
parceria. Você pode começar num 
novo emprego longe de onde mora. 
Para conquistar alguém, mostre sua 
seriedade.

Você terá boas ideias, que poderá 
aproveitar no seu emprego. Cuide 
melhor da sua alimentação para 
evitar problemas de saúde. A paquera 
deve rolar nas redes sociais ou sites 
de relacionamentos. 

Os astros favorecem quem atua no 
comércio ou na área de comunicações. 
Contatos antigos poderão ser úteis. 
Segredos e pessoas do passado deverão 
retornar e interferir no seu romance. 

O céu favorece quem trabalha no 
comércio informal, mas cuidado 
no trato com clientes. Evite gastos 
desnecessários. Se estiver numa relação 
firme, evite discutir ou trazer mágoas 
antigas. 

Mudanças na profissão poderão 
bagunçar sua paz de espírito. Mas não se 
preocupe, pois terá ajuda nos bastidores. 
Preste mais atenção no par para não 
gerar carência afetiva na união. 

Evite que a sensação de 
aprisionamento faça com que saia 
do seu emprego bruscamente. Com 
paciência, encontrará algo melhor. 
Se já tiver um amor, fuja da rotina. 
Surpreenda o(a) amado(a). 

Gostando ou não, precisará recorrer à 
política da boa vizinhança e acordos 
de bastidores no seu serviço. Namoros 
iniciados hoje prometem alto grau de 
intimidade e seriedade. 

Sua mente estará clara e o poder 
de argumentação ativado. Reserve 
um tempo para agendar exames de 
saúde e organizar a rotina diária sua 
e da casa. A dois, deixe a imaginação 
correr solta. 

Se evitar distrações, vai executar as 
tarefas do dia com rapidez e eficácia. 
Há chance de resolver um problema 
antigo de forma definitiva. É possível 
que se apaixone por alguém ligado a 
um evento do serviço.

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

Maria da Paz aconselha Chiclete a lutar por Vivi. Téo e Jô passam a noite juntos. Agno convida 
Leandro para assistir à luta de Rock e Paixão. Paixão cobra a torcida de Kim. Coruja confirma 
com Chico seu plano de Rock perder a luta. Britney contrata Jeremias para ter seu emprego 
de volta. Cássia conforta Carlito, que a alerta sobre Merlin. Vivi confessa a Beatriz que se 
incomoda com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz de vender bolos anunciando o nome da 
empresa.

A DONA DO PEDAÇO

Jamil encaminha a mensagem que Laila recebeu para Almeidinha. Benjamin decide sair de 
casa, mas é rejeitado por Letícia. Camila avisa a Rania que voltará para o Brasil. Padre Zoran 
tenta convencer Mágida a ficar no Brasil. Dalila se enfurece ao ver policiais perto de Laila e 
Jamil. Péricles reclama com Zuleika da insistência de Almeidinha em querer ser avô. Dalila 
ameaça Missade, que acaba desmaiando. Aline discute com Caetano por causa de Benjamin. 
Elias tenta reatar com Missade, que o dispensa. 

ÓRFÃOS DA TERRA

William registra Diogo e Gisele juntos na cama, e chantageia a colega. Felipe se interessa 
por Evelyn. Luan desconfia de Waguinho. Alberto agradece a Marcos, ao saber que o filho 
conseguiu um empréstimo para salvar a editora Prado Monteiro. Marcos conta ao pai que 
pensa em publicar um novo livro. Marcos afirma a Paloma que sua noite em Búzios foi 
especial. Diogo e Gisele não gostam de saber que a Editora não irá mais fechar. 

Poliana compartilha sua descoberta com seus amigos. Em frente a toda imprensa, Nadine 
compartilha sua história de vingança e conta o que a motivou. Preocupados, Durval e 
Claudia procuram as crianças do Clubinho. Pendleton conversa com Nadine e conta sua 
versão da história com Vitor Corrêa. Feijão ajuda as crianças a sairem do esconderijo. O 
Campo de Férias chega ao fim e todos voltam para a cidade. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Fifa divulgou nesta segun-
da-feira, 2, os finalistas para o 
prêmio The Best, que coroa os me-
lhores da temporada 2018/2019 
no futebol mundial. Na festa que 
será realizada no próximo dia 23 
em Milão, na Itália, os maiores 
protagonistas, que concorrem ao 
título de melhor jogador, serão o 
argentino Lionel Messi, do Bar-
celona, o português Cristiano Ro-

naldo, da Juventus, ambos vence-
dores do troféu cinco vezes cada 
um, e o zagueiro holandês Virgil 
van Dijk, do Liverpool.

Os três finalistas são os mes-
mos indicados pela Uefa, que 
realizou a sua premiação dos me-
lhores da temporada passada na 
última quinta. Na ocasião, Van 
Dijk despachou os favoritos e ficou 
com a premiação continental.

Messi, Ronaldo e Van Dijk 
disputarão prêmio “The Best”

Melhor do mundo

Holandês, argentino e português estarão na primeira fileira de melhores jogadores do mundo

Reprodução / FIFA

Dois brasileiros estão na disputa como melhor 
goleiro: Alisson, do Liverpool, e Ederson, do City

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LM Combustíveis EIRELI, 32.136.094/0001-17, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LO para um Posto 
de Combustíveis, localizado na AV. Natal, s/n, São José do Mipibú – RN, CEP: 59.162-000.

Lucymara Domingos Alves da Silva
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, 24.895.239/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Prévia, com prazo de validade até 29/08/2021 em favor do empreendimento Subestação Terra Santa, 
localizada no município Caiçara do Norte /RN. 

João Crestes
Procurador Central Eólica Terra Santa Spe I Ltda

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO – RLO

Prefeita Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, CNPJ Nº 08.077.265/0001-08, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para o Ginásio de Esportes Nazir 
Pereira Júnior, localizado a rua Dr. Braz Benedito de Mendonça, bairro Cohab, Areia 
Branca/RN.

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 045/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Pendências/RN, CNPJ nº 08.122.657/0001-33, 
irá realizar licitação no dia 20/09/2019 as 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (TAPA BURACO), NO MUNICÍPIO DE 
PENDÊNCIAS/RN.  Encontra-se a disposição o edital na integra. Informações (84) 3522-2204.

Anne Keilly de Oliveira Souza - Presidente da CPL
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A delegação brasileira encerrou 
a participação nos Jogos Parapan-
-Americanos de Lima 2019 entran-
do para a história. Em nove dias de 
competição, foram 308 medalhas, 
sendo 124 de ouro. É o maior nú-
mero de vitórias de um país em 
uma única edição de Parapan.

Um desses ouros veio para o 
Rio Grande do Norte. Melhor atle-
ta das Américas na atualidade, o 
potiguar Júnior França confirmou 
o favoritismo. O halterofilista da 
Sadef (Sociedade Amigos do Defi-
ciente Físico do RN) desbancou os 
adversários e foi ao topo do pódio 
na categoria até 49kg, levantando 
141kg. 

Além dele, a halterofilista Renê 
Belcassia, também da Sadef, me-
dalhou no Parapan: um bronze na 
categoria até 55kg, com um levan-
tamento de 78kg.

No tênis de mesa, outro poti-
guar ganhou destaque na compe-
tição, mesmo sem subir ao pódio. 

Ecildo Lopes, atleta da Sadef e 
AABB, de 56 anos, foi o mais velho 
de toda a delegação brasileira. Ele 
foi até às quartas de final, quando 
perdeu de virada, resultado que 
avaliou como uma fatalidade.

Além dos atletas da Sadef, o RN 
estava representado por paratletas 
de outras instituições. Na natação, 
por exemplo, Joana Neves conquis-
tou um ouro com direito à recorde 
da competição. Maria Dayanne 
Silva ficou com a prata no reveza-
mento 4x100 medley.

No tatame, teve a prata do ju-
doca Arthur Cavalcanti. E na pista 
de atletismo, Thalita Simplício fa-
turou duas pratas, em duas provas 
que terminaram com pódio triplo 
do Brasil. 

Ao todo, 512 integrantes com-
puseram a missão brasileira em 
Lima, sendo 337 atletas, entre os 
quais atletas-guias, calheiros, go-
leiros e pilotos, que não possuem 
nenhum tipo de deficiências. Equipe de paratletas de halterofilismo da Sadef voltou de Lima com bagagem cheia

Potiguares conquistam pelo menos sete 
medalhas nos Jogos Parapan-Americanos
Foram pelo menos 2 ouros, 4 pratas e 1 bronze para a delegação potiguar que participou do torneio 
em Lima, no Peru; na contagem geral, delegação do Brasil conseguiu 308 medalhas, sendo 124 ouros

Saldo positivo

Divulgação / Sadef

Uma das promessas do futebol 
brasileiro, o atacante Pedro deixou 
o Fluminense e é o novo reforço 
da Fiorentina para a temporada 
2019/2020 na Itália. O jogador de 
22 anos havia viajado no domingo 
para a Itália, onde na manhã desta 
segunda-feira realizou exames mé-
dicos em Roma e, horas depois, já 
em Florença, assinou contrato com 
o novo clube.

A Fiorentina não informou o 
tempo de contrato com Pedro. O 
atacante, que já foi convocado pelo 
técnico Tite para a seleção brasi-
leira, mas não se apresentou por 
lesão, foi negociado com o clube de 
Florença por um valor de cerca de 
11 milhões de euros (R$ 50,2 mi-
lhões).

No acordo, ficou previsto que 
o time carioca receberia algo em 
torno de 8 milhões de euros (R$ 
36,5 milhões), ficando ainda com 
cerca de 20% do valor de uma 
futura transferência como clube 
revelador do centroavante. O 
restante da negociação seria di-
vidido entre o Artsul, clube-em-
presa da cidade de Nova Iguaçu 
(RJ), que detém metade do passe 
do atleta, empresários e interme-
diários.

Junto com reforços consagrados 
como o francês Franck Ribéry e o 
ganês Kevin-Prince Boateng, Pe-
dro será mais uma peça no ataque 
da equipe italiana ao lado de joga-
dores como os italianos Federico 
Chiesa e Riccardo Sottil.

Clube italiano oficializa a 
contratação do atacante Pedro

Fiorentina

Atacante era destaque nas Laranjeiras

Lucas Merçon / Fluminense FC

Um dia depois da chegada de 
toda a comissão técnica, comanda-
da por Tite, os primeiros jogadores 
convocados para dois amistosos da 
Seleção Brasileira começaram a de-
sembarcar em Miami, nos Estados 
Unidos, onde o time enfrentará a 
Colômbia nesta sexta-feira. No fi-
nal da noite de domingo, o zagueiro 
Thiago Silva, do Paris Saint-Ger-
main, foi o primeiro a ser recebido 
no hotel da delegação.

Entusiasmado, o defensor co-
mentou sobre o momento atual da 
seleção, que em julho conquistou 
em casa o título da Copa América. 
“É sempre prazeroso estar aqui. 
A gente que convive diariamente 
sabe o quanto é bom estar aqui. A 
gente retorna após uma conquista 
importante, que foi a Copa Améri-
ca, mas a responsabilidade conti-
nua a mesma”, comentou.

No início da madrugada desta 
segunda-feira, o volante Fabinho e 
o atacante Roberto Firmino, ambos 
do Liverpool, e o goleiro Ederson, do 
Manchester City, se juntaram ao 
zagueiro do Paris Saint-Germain 
e também já se encontram à dispo-
sição de Tite. O mesmo aconteceu 

nas primeiras horas da manhã 
com o atacante Bruno Henrique, do 
Flamengo, e o goleiro Weverton, do 
Palmeiras, que viajaram do Rio de 
Janeiro para Miami.

O atacante Neymar, que vivia 
fase turbulenta pelas negociações 

envolvendo PSG e Barcelona quanto 
ao seu passe, também já desembar-
cou no hotel e se juntou aos demais 
companheiros. Ele apareceu sorri-
dente e sem demonstrar mágoas pe-
lo insucesso das tratativas. Outros 
atletas chegarão nesta terça, 3.

Zagueiro do Paris Saint-Germain foi o primeiro atleta a se apresentar na Seleção

Primeiro a chegar em Miami, Thiago 
Silva destaca Seleção: “Bom estar aqui”

Amistosos

Eduardo Nicolau / Estadão

O Palmeiras pretende 
adotar segredo absoluto nes-
ta semana para se proteger 
de possíveis atentados de sua 
torcida. Depois de perder por 
3 a 0 para o Flamengo, pelo 
Campeonato Brasileiro, no 
último domingo, 1º, e cair na 
tabela para a 5ª colocação, 
com um jogo a menos, o clube 
anunciou que até o próximo 
compromisso da equpe, con-
tra o Goiás, no sábado, não 
vai realizar treinos abertos, 
conceder entrevista nem di-
vulgar o horário das ativida-
des na Academia, tudo por 
uma questão de segurança.

Normalmente, o Palmei-
ras divulga a agenda de trei-
nos da semana no site oficial 
do clube. Desta vez, porém, a 
diretoria avisou que não vai 
comunicar a programação pa-
ra evitar possíveis ataques ao 
elenco e protestos agressivos 
na Academia de Futebol por 
parte de sua torcida, como 
ocorreu no mês passado.

Por segurança, 
Palmeiras fecha 
CT e não divulga 
programação

Má fase


