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Pedro Lopes, controlador-geral do Estado, fala das estratégias do Executivo: continuar pagando os salários dos servidores 
dentro do mês trabalhado e quitar os débitos existentes. Segundo ele, negociação com o Banco do Brasil está adiantada
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São notórias as vantagens 
e desvantagens num 
processo de privatização 

de rodovias. Se, de um 
lado, ele traz gastos para 
os motoristas, que passam 
a pagar pedágios; de outro 
lado, livra o governo federal 
dos custos de manutenção, 
mantendo o seu foco no que 
interessa, como educação, 
saúde, segurança, saneamento 
básico, ciência e tecnologia e 
justiça.

Esse tema explodiu no final 
da semana passada depois 
deo presidente Jair Bolsonaro 

determinar a realização de 
estudos para a privatização 
de duas rodovias federais que 
cortam o Rio Grande do Norte: 
as BRs 101 e 304.

O decreto presidencial foi 
publicado na edição da última 
quinta-feira, 15, do Diário 
Oficial da União e qualifica 
trechos das duas estradas 
no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(PPI), a partir do qual 
são planejadas ações de 
desestatização.

O assunto é explosivo para 
nós na medida em que avalia 

uma possível privatização do 
trecho da BR-101 entre Natal 
e a divisa do RN com o estado 
da Paraíba e a BR-304, entre 
Natal e a divisa do RN com 
o Ceará. A rodovia, que hoje 
não é duplicada, liga Natal a 
Mossoró.

Independentemente 
da modelagem econômico-
financeira dessa privatização, 
e até de uma eventual 
inclusão de alguma rodovia 
estadual nesse processo, 
a ideia de ter rodovias 
tão importantes sob a 
administração privada, de 

cara, terá uma batalha a 
travar.

Primeiro, com os 
motoristas avessos a 
incorporar o custo de um 
pedágio às suas já castigadas 
carteiras. A outra briga boa 
será como a já tradicional falta 
de transparência na aplicação 
desses recursos, quando eles 
começarem a irrigar os cofres 
federais.

Convenhamos, a opinião 
pública ainda não assimilou 
muito bem o que representam 
prioridades nos gastos 
governamentais. Sabe-se 

que o Congresso Nacional 
(Câmara e Senado) consome 
impressionantes R$ 30 milhões 
por dia com despesas diversas.

O cidadão, na medida que 
sabe disso, tem uma natural 
refração a qualquer tipo de 
nova mordida, por mais que o 
argumento seja o de rodovias 
mais bem administradas e 
a possibilidade de maiores 
investimentos em outras áreas 
essenciais, como mencionadas 
no início deste texto.

No fundo, a desconfiança 
é sempre a mesma: privatizar 
para quem?
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Privatizar ou não, eis a questão

HOSPITAL EM SÃO GONÇALO
Em visita ao Rio Grande do 

Norte na última sexta-feira, o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, confirmou apoio à cons-
trução de um hospital geral em 
São Gonçalo do Amarante. Além 
disso, ele prometeu liberar uma 
emenda parlamentar da senadora 
Zenaide Maia (Pros), no valor de 
R$ 663 mil, para construção de 
uma unidade de saúde na comuni-
dade Olho D’Água do Carrilho.

REFORÇO NA SEGURANÇA
A Guarda Municipal de Natal 

intensificou o patrulhamento 
preventino na área comercial do 
Alecrim. O trabalho está atuando 
em duas frentes distintas, sendo 
uma dela o patrulhamento móvel 
com uso de viaturas circulando 
pelas ruas comerciais do Alecrim, 
e a segunda com guardas munici-
pais fazendo ponto base na Praça 
Gentil Ferreira e imediações.

ABUSO DE AUTORIDADE
O ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
vai analisar a ação de parlamen-
tares do Novo que pede para 
reverter a votação na Câmara dos 
Deputados que aprovou o projeto 
de abuso de autoridade. O texto 
já foi encaminhado ao Palácio do 
Planalto, onde aguarda sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

FROTA
Com filiação anunciada ao 

PSDB, o deputado federal Alexan-
dre Frota (ex-PSL) diz, mesmo 

AUDIÊNCIA EM NOVA CRUZ
Por iniciativa do deputado 

Kléber Rodrigues (Avante), a 
Assembleia Legislativa vai re-
alizar uma audiência pública 
nesta segunda-feira na Câma-
ra Municipal de Nova Cruz. 
O evento tem como finalidade 
sensibilizar o Governo do Es-
tado para que realize estudos e 
debates que visem soluções vi-
áveis acerca da necessidade da 
ampliação da adutora da Região 
Agreste.

A ONG Imazon divulgou na última sexta-feira seu levanta-
mento independente sobre o desmatamento da Amazônia 
apontando uma alta de 16% na perda da floresta entre 

agosto do ano passado e julho deste ano, na comparação com os 
12 meses anteriores. O sistema tem uma metodologia diferente da 
usada pelo Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), e observa uma região um pouco menor, mas traz o mesmo 
indicativo de alta já alertado pelo Deter. O Sistema de Alerta de 
Desmatamento (SAD) do Imazon detectou 5.054 km² de desmata-
mento neste período, principalmente no Pará, no Amazonas e em 
Mato Grosso. Somente no último mês de julho, a destruição das 
florestas somou 1.287 km² – um aumento de 66% em relação a 
julho de 2018. 

Desmatamento em alta
Eduardo Maia / ALRN

com tantas críticas, que não se 
arrepende dos sete meses em que 
foi governista. “Não me arrependo 
de ter apoiado Bolsonaro, vou 
continuar torcendo e votando (com 
o governo) quando tiver que votar. 
Acho que lições são para serem 
vividas”.

30 ANOS
O ministro Celso de Mello 

entrou no sábado, 17, para o seleto 
grupo de ministros que ficaram no 
Supremo Tribunal Federal por 30 
anos. Avesso a pompas e circuns-
tâncias, ele recusa homenagens.

DERSA
A força-tarefa da Operação 

Lava Jato em São Paulo moveu 
ação civil pública contra os ex-di-
rigentes da Dersa Paulo Vieira de 
Souza, Dario Rais Lopes e Mário 
Rodrigues Júnior, o ex-diretor da 
Emurb, Marcelo Cardinale Branco 

e 18 empreiteiras por supostas 
fraudes no Rodoanel e outras 
obras viárias do governo estadual 
e da Prefeitura. Os procuradores 
apontam prejuízos de R$ 593 
milhões.

CASO MARIELLE
A procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge, pediu 
ao Superior Tribunal de Justiça 
a íntegra do inquérito policial 
instaurado para apurar possíveis 
irregularidades na investigação 
dos assassinatos da vereadora 
Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes.

INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA
A ministra Cármen Lúcia, do 

Supremo Tribunal Federal, deter-
minou um arquivamento de um 
pedido do PT para investigar o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro por 
destruição de provas na Operação 

Spoofing, que apura a invasão de 
hackers a telefones de autoridades, 
incluindo o próprio Moro.

MILITARES
O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou que os problemas de 
orçamento do Executivo Federal 
são graves e que a ausência de re-
cursos terá como um dos impactos 
a redução da jornada de militares, 
que trabalhariam durante “meio 
expediente”. “O Brasil todo está 
sem dinheiro. Os ministros estão 
apavorados. O Exército vai entrar 
em meio expediente. Não tem 
comida para dar para o recruta. A 
situação é grave”, disse Bolsonaro.

CONTINGENCIAMENTO
O ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, disse que o 
cenário indica a possibilidade de 
que os recursos contingenciados 
das universidades podem ser des-
bloqueados a partir de setembro. 
De acordo com o ministro, a apro-

vação da reforma da Previdência 
cria um ambiente favorável para a 
retomada da atividade econômica 
e, como consequência, o aumento 
na arrecadação de impostos, o 
que aliviaria o caixa do governo, 
permitindo descontingenciar os 
recursos.

"MONSTRO"
Em entrevista ao jornalista 

Bob Fernandes, o ex-presidente 
Lula chamou o presidente Jair Bol-
sonaro de “monstro” e disse que a 
Globo queria lançar como candi-
dato à Presidência da República o 
apresentador Luciano Huck.

NOTA DE PESAR
O presidente do Tribunal de 

Contas do Rio Grande do Norte 
(TCE-RN), Poti Júnior, emitiu 
nota de pesar pela morte do con-
selheiro Marcos Antônio da Costa, 
do TCE da Paraíba. Morto no úl-
timo dia 9, Marcos Antônio atuou 
por 32 anos na corte paraibana.
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A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) avalia que não há 
necessidade de a população correr 
em busca de imunização contra o 
sarampo. Após a confirmação dos 
dois primeiros casos da doença 
entre os potiguares, isso após 19 
anos, a Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap) colocou o Rio Gran-
de do Norte em “estado de alerta”.

De acordo com a secretaria, o 
trabalho do município é o de refor-
çar, através do apoio da imprensa, 
que não é preciso pânico. O muni-

cípio argumenta que só deve bus-
car a vacinação quem não recebeu 
as doses da imunização.

Após o registro dos primeiros 
casos, a estratégia do município 
foi a de realizar vacinações de 
bloqueio, em que pessoas que ti-
veram contato com possíveis sus-
peitos infectados são imunizadas 
contra a doença.

O secretário estadual de Saú-
de, Cipriano Maia, diz que a ges-
tão está voltando os esforços para 
melhorar as atividades do setor 

de vigilância em saúde, como 
foco no combate de arboviroses 
(dengue, zika e chikungunya) e 
do sarampo. “Com a ameaça de 
sarampo, nós estamos em estado 
de alerta”, diz.

A secretaria está trabalhando 
para iniciar as atividades do pro-
grama “RN + Saudável”. A ini-
ciativa de promoção à saúde será 
desenvolvida por meio de Coope-
ração Técnica entre o governo e a 
Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura 

(Unesco). “O programa será im-
plementado em âmbito estadual 
com adesão também dos municí-
pios e participação da sociedade 
civil”, aponta Cipriano.

No dia 1º de agosto, o Rio 
Grande do Norte solicitou 200 mil 
doses de vacinas tríplice viral ao 
governo federal para suprir a de-
manda crescente por vacinação. 
Segundo o Ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, o au-
mento dos pedidos de doses vai 
modificar a política pública de 

distribuição de vacinas. Somen-
te em 2019, já foram registrados 
casos de sarampo nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia 
e Paraná. “Vamos dialogar com 
os locais que registraram os casos 
para distribuir melhor as vaci-
nas”, diz.

Ainda segundo o Ministério 
da Saúde, todos as pessoas entre 
de 1 e 29 anos de idade devem 
receber duas doses de vacina sa-
rampo para serem consideradas 
protegidas. 

Depois de 19 anos, Natal volta a ter os 
primeiros sinais da presença do sarampo
Município orienta, no entanto, que só deve buscar a vacinação quem não recebeu as doses da imunização; estratégia da 
Secretaria de Saúde da cidade foi realizar o bloqueio em pessoas que tiveram contato com possíveis suspeitos infectados 

Sob controle

Fotos: Divulgação
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Dois casos já diagnósticos e 
outros caso sob suspeita. Embora 
o Rio Grande do Norte, com esses 
números, ainda esteja fora da lista 
de estados atingidos pelo surto de 
sarampo, estima-se que menos de 
um a cada dez episódios da doença 
são notificados para a Organização 
Mundial da Saúde. No Brasil, o sa-
rampo é uma doença de notificação 
compulsória desde 1968. Só até 
1991, o país enfrentou nove epide-
mias, sendo uma a cada dois anos, 
em média. 

O maior número de casos no-
tificados foi registrado em 1986 
(129.942), representando uma taxa 
de incidência de 97,7 por 100 mil 
habitantes. Até o início da década 
de 1990, a faixa etária mais atingi-
da foi a de menores de 15 anos.

Antes disso, até o final dos 
anos 70, essa virose era uma das 
principais causas de morte entre 
as doenças infectocontagiosas, so-
bretudo em menores de cinco anos, 
por causa de complicações, prin-
cipalmente a pneumonia.Já na 
década de 1980, houve um declínio 
gradativo no número de mortes, se-
gundo o Ministério da Saúde, com 
15.638 registros. Essa redução foi 
atribuída ao aumento da cobertura 
vacinal e à melhoria da assistência 
médica ofertada às crianças com 
complicações pós - sarampo. 

Na década de 1990, ocorreram 
822 mortes, ou seja, cerca de um 
vigésimo do registrado da década 
anterior.Em 1992, o Brasil adotou 
a meta de eliminação do sarampo 
para o ano 2000, com a implanta-
ção do Plano Nacional de Elimina-
ção do Sarampo, cujo marco inicial 
foi à realização da primeira campa-
nha nacional de vacinação contra a 
doença.

Em 1997, depois de um período 
de quatro anos de relativo controle, 
observou-se o recrudescimento do 
sarampo no país, iniciando com 
surtos em São Paulo e expandin-
do-se para todos os estados, com 
91.810 casos notificados, 53.664 
confirmados, com taxa de incidên-
cia de 32,6 por 100mil/hab. E 61 
óbitos.

Em 2017, apenas 79% do pú-
blico-alvo recebeu as duas doses. 
Para evitar surtos, a meta é che-
gar a 95%. 

Dados da OMS e da Unicef 
informam que, em 2018, 69% das 
crianças no mundo receberam a 
segunda dose.

Segundo os especialistas, uma 
cobertura, outra enfermidade pre-
venível com as vacinas tríplice e 
tetravirais. 

Alguns casos isolados dessa 
infecção já surgiram na América 
Latina.

Por causa dos surtos, até bebês 
de 6 meses a 1 ano estão sendo 
orientados a tomar a vacina con-
tra o sarampo se forem para locais 
com casos notificados. Além disso, 
muitos adultos acham que estão 
imunizados quando, na realidade, 
não cumpriram o calendário de 
vacinação direito.

Número de casos registrados este ano no Brasil é quase três 
vezes maior do que o do mesmo período de 2018. Em 2017, 
apenas 79% do público-alvo recebeu as duas doses da vacina

Evolução de um problema

RN está fora do 
surto de sarampo,
por enquanto

Vacinação baixa contribui para  
acelerar a incidência de casos

Em relatório divulgado 
no último dia 12 de agosto, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou que 
364 808 casos de sarampo fo-
ram notificados de janeiro a 
julho de 2019, em 181 países. 
O número é quase três vezes 
maior do que o do mesmo 
período de 2018 – na ocasião, 
foram 129 239 infecções.

A África foi o continente 
com maior aumento de ca-
sos: 900% a mais! Os piores 
surtos no momento estão 

acontecendo em Angola, Ca-
marões, Chade, Cazaquistão, 
Nigéria, Filipinas, Sudão e 
Tailândia.

Apenas o sudeste da Ásia 
e a região das Américas ti-
veram uma redução de 15% 
nos episódios de 2018 para 
2019. Em sentido contrário, o 
Brasil segue com 907 confir-
mados entre 5 de maio e 3 de 
agosto, segundo o Ministério 
da Saúde. Eles estão concen-
trados em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Bahia.

A doença pelo mundo
Fotos: Divulgação
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A doença pelo mundo
Fotos: Divulgação
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Perguntas importantes
que ajudam a prevenção
Quais os sintomas do sa-

rampo?
O sarampo apresenta os se-

guintes sintomas: febre acom-
panhada de tosse persistente, 
irritação ocular, coriza e mal-
-estar intenso. Logo depois, as 
manchas avermelhadas no ros-
to, que progridem em direção 
aos pés, costumam dar as caras.

Não há tratamento especí-
fico para o sarampo. O próprio 
corpo lida com o vírus, embora 
os médicos possam lidar com os 
sintomas e consequências dele.

Quem não sabe se já to-
mou a vacina deve se imu-
nizar?

Se não há comprovação de 
vacinação prévia, é importante 
tomar todas as doses recomen-
dadas, sim. Elas estão dispo-
níveis na rede pública – mais 
abaixo, você verá o protocolo 
adequado para cada idade.

Caso a pessoa tome uma 
dose adicional, há risco pa-
ra a saúde?

Não. As reações alérgicas, 
raríssimas, tendem a aparecer 
na primeira dose.

A vacina do sarampo 
protege contra outras doen-
ças?

Sim. A versão tríplice viral 
estimula a produção de anticor-
pos contra sarampo, rubéola e 
caxumba. Já a tetra viral tam-
bém afasta o risco de catapora 
(varicela).

Há algum componente 
na vacina do sarampo capaz 
de desencadear reação alér-
gica?

Embora seja raro, compo-
nentes do imunizante podem 
causar reações alérgicas em 
indivíduos predispostos. O 
produto contém as seguintes 
substâncias potencialmente 
alergênicas: albumina humana, 
sulfato de neomicina (antibióti-
co), gelatina e traços de proteí-
na do ovo de galinha. No Brasil, 
uma das vacinas empregadas 
na rede pública carrega traços 
de lactoalbumina (uma proteí-
na do leite de vaca).

Quais os cuidados que os 
pacientes alérgicos devem 
ter?

Foi demonstrado, em mui-
tos estudos, que mesmo pessoas 
com alergia grave ao ovo pos-
suem um risco baixíssimo de 
reações anafiláticas após toma-
rem suas doses contra o saram-
po. No entanto, é indicado que 
esses indivíduos, por precaução, 
sejam vacinados em locais que 
ofereçam condições de atendi-
mento de anafilaxia.

Crianças com alergia grave 
ao leite de vaca (reações imedia-
tas como anafilaxia) não devem 
receber a vacina tríplice viral, 
que contém lactoalbumina.

Pelo sim, pelo não, os alér-
gicos a algum componente do 
imunizante podem conversar 

com seu médico antes de irem 
para o posto.

 Quantas doses da vacina 
é preciso tomar e quando?

O esquema vacinal contra 
o sarampo para crianças é de 
uma dose aos 12 meses (tríplice 
viral) e outra aos 15 meses (a 
tetra viral) de idade. Para quem 
tem até 49 anos que não cum-
priu esse esquema, as recomen-
dações do Ministério da Saúde 
são as seguintes: até os 29 anos: 
duas doses, da tríplice ou tetra 
viral; dos 30 aos 49 anos: dose 
única, da tríplice ou tetra viral. 
Quem já tomou duas dessas 
injeções durante a vida não 
precisa mais se preocupar. Mas 
em caso de surtos – ou mesmo 
durante campanhas de reforço 
da vacinação –, é conveniente 
tomar uma dose adicional. As 
duas doses padrão garantem 
uma proteção de mais ou menos 
90% contra o sarampo. E uma 
terceira poderia melhorar ainda 
mais as barreiras imunológicas.

 



O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse na úl-
tima sexta-feira, 16, que o cenário 
indica a possibilidade de que os re-
cursos contingenciados das univer-
sidades podem ser desbloqueados 
a partir de setembro. 

De acordo com o ministro, a 
aprovação da reforma da Previ-
dência cria um ambiente favorá-
vel para a retomada da atividade 
econômica e, como consequência, 
o aumento na arrecadação de im-
postos, o que aliviaria o caixa do 
governo, permitindo descontingen-
ciar os recursos.

“Desde o primeiro momento a 
gente falou que contingenciamen-
to não era corte, que a gente ia ad-
ministrar uma crise herdada por 
governos passados na boca do cai-
xa e que a previsão era que, caso 
passasse a reforma da Previdên-
cia, provavelmente já em setembro 
a gente teria um descontingencia-

mento. Simplesmente eu tô man-
tendo tudo o que eu estou falando 
há 120 dias”, disse Weintraub.

Desde que o contingenciamen-
to foi anunciado, vários protestos 
foram realizados no Brasil.
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Ogoverno monitora o caso, mas por enquanto 
não atenderá ao pedido do FBI de extradição 
para os Estados Unidos do egípcio Mohamed 

Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, que se casou com 
brasileira e vive legalmente no País. Nova regra criada 
pelo ministro Sérgio Moro (Justiça) facilita a deporta-
ção, mas não há nem mesmo mandado de prisão ex-
pedido pelo Egito, que o acusou de integrar “organiza-
ção terrorista”. O FBI quer interrogá-lo sobre supostas 
ligações a Al Qaeda. 

O egípcio integrava o movimento al-Jamma al-

-Islamiya, que apoiava o então presidente Mohamed 
Mursi, deposto pelos militares em 2013.

Militares acusaram de “terrorismo” os seguidores 
de Mohamed Mursi, sobretudo quem, como Moha-
med Ahmed, fugiu do país após o golpe.

Para o ministro Augusto Heleno, superior hierár-
quico da agência de inteligência Abin, a falta de pro-
cesso judicial dificulta a extradição.

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou há dias o 
status de refugiado a Mohamed Ahmed, mas isso não 
altera sua condição de residente.

Suspeito de terrorismo por enquanto fica no Brasil

PODER SEM PUDOR

PRINCESA OFEGANTE
Certa vez, durante a sabatina do ministro Cesar 

Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, 
no Senado, o líder tucano Arthur Virgílio (AM) 
surpreendeu pedindo licença ao presidente da sessão 
para contar uma piada. E contou que a professora 
passou uma tarefa a Joãozinho, estudante inteligente 
e serelepe: construir uma frase com os elementos 
Religião, Sexo e Realeza. A frase de Joãozinho não 
poderia ter sido mais concisa e lapidar: "Ai, meu Deus, 
que delícia!”, disse a princesa ainda ofegante!"...

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

À ESPERA DE UM ‘PEDALA’
Turistas brasileiros ficam 

impressionados com as mentiras 
reproduzidas contra o Brasil na 
imprensa europeia. E se impres-
sionam também com o silêncio 
envergonhado dos embaixadores 
do Brasil.

A CAMINHO DA SABATINA
O senador Fernando Collor 

(Pros-AL) será o relator da indica-
ção do embaixador Ronaldo Costa 
para representar o Brasil na ONU, 
em Nova York. Diplomata hábil e 
admirado, ele foi por longo período 
um dos principais negociadores do 
acordo do Mercosul com a União 
Europeia.

BEM MARROMENOS
O governo da Croácia já conce-

deu agrément ao diplomata Mau-
ro Vieira para ser o embaixador do 
Brasil em Zagreb. Ele não queria, 
achava pouco para quem foi um 
chanceler. Mesmo que tenha sido 
de Dilma.

Vai ter que resolver”"Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara, 
e o conflito de interesses 
na reforma tributária

Veja / Abril.com

CADÊ O PROTESTO?
Voltou a fazer sucesso nas re-

des sociais o documentário “Slaget 
om kvalen” (“A batalha pelo tor-
mento”) da rede de televisão NRK, 
da Noruega, que revelou em 2017 
que 90% das baleias mortas por 
ano em águas norueguesas são 
fêmeas, e “quase todas” grávidas.

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos-RN) usou a tribuna 
do Senado para chamar a atenção 
sobre a falta de segurança no Rio 
Grande do Norte que, proporcio-
nalmente, é o estado onde morrem 
mais jovens de forma violenta no 
Brasil. “Esse número seria redu-
zido, se duas áreas funcionassem 
devidamente em nosso país: a 
educação e a segurança pública”, 
enfatizou o senador.

As pessoas de 15 a 29 anos, 
que mais morrem em crimes vio-
lentos, estão no Rio Grande do 
Norte. Um total de 152 vítimas 
para cada 100 mil habitantes. Um 
crescimento de 482% desde 2006. 
Um estudo recente do Observa-
tório da Violência do Rio Grande 
do Norte mostra o perfil de quem 
morreu entre 2011 e 2018. 

Cerca de 93% das vítimas 
eram homens; 85% eram pretas 
ou pardas; 49% tinham entre 18 
e 29 anos. Mais, 31% não tinham 
sequer completado o ensino fun-
damental, 54% não trabalhavam 
e 39% ganhavam até dois salários 
mínimos.

Em seu discurso, Styvenson 
apresentou dados do Atlas da 
Violência, que tem por base os 
registros do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em 2017, foram 
62,8 mortes violentas por 100 mil 
habitantes. É o maior índice entre 

as unidades da federação. É tam-
bém o estado onde essa taxa mais 
cresceu entre 2006 e 2017. A alta 
foi de 320%.

“Esse perfil certamente é o da 
maior parte das vítimas no país. 
Já passou da hora que alguma 
coisa seja feita. E a palavra aqui 
é investimento, volto a dizer, em 
educação e em segurança públi-
ca”, ratificou o senador. Styven-
son lembrou que o RN recebeu, 
no começo de julho, do Governo 
Federal, cerca de dois milhões de 
reais em equipamentos para a Po-
lícia Militar do estado, o que ain-
da não é suficiente para combater 
o crime de acordo com ele.

"Educação e segurança não 
funcionam", critica Styvenson

No Brasil

Em discurso, senador potiguar lamentou que RN 
seja o estado que os jovens mais morrem no País

Styvenson Valentim, senador pelo Pode-RN

José Aldenir / Agora RN

Alan Santos/PR

Pesquisa: 45% não ligam para o destino da Ancine 
Pesquisa exclusiva realizada pelo instituto 

Paraná Pesquisa a pedido do site Diário do 
Poder e desta coluna mostra que quase metade 
dos brasileiros (44,7%) não se importa com 
o destino da Agência Nacional do Cinema 

(Ancine), “aparelhado” pelo PCdoB desde o 
governo Lula. O presidente Jair Bolsonaro 
estuda mudar a sede da Ancine do Rio para 
Brasília, mas também não descartou a extinção 
da agência reguladora.

POUCO OU NADA
Para 20,1% dos entrevistados, a Ancine é “na-

da importante” e 24,6% classificam a importância 
como “pouca”. Mas 39,5% acham importante.

MUDANÇA DA SEDE
Em relação à mudança da sede da Ancine 

do Rio para Brasília, a maioria (47%) discorda, 
talvez pelos gastos, e 31,1% aprovam.

DADOS TÉCNICOS
O instituto Paraná Pesquisa realizou 2.082 

entrevistas em 174 municípios de todos os esta-
dos brasileiros entre os dias 5 e 9.

APOIO É AMPLO
A proposta de emenda à Cons-

tituição da Reforma Tributária 
começa a ser analisada nesta 
segunda (19), na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 
O projeto foi assinado por 67 sena-
dores.

MULTAS S/A
O jornalista Marcel Leal viajou 

dezenas de vezes entre Itabuna 
(BA) e São Paulo. Ele conta que 
nos últimos anos a profusão de ra-
dares, dois terços deles desneces-
sários, tornam a viagem mais lon-
ga. Há radares em retas de 2km 
exigindo 40km/h “sem ninguém 
por perto”, diz ele.

MELHOROU MUITO
Em 17 de agosto de 1992 o Mi-

nistério da Saúde anunciava que 
casos de Aids no Brasil chegavam 
a 30 mil, com 13 mil óbitos. Em 
2017 foram 37,8 mil casos, redu-
ção de quase 16% em relação aos 
anos anteriores.

MEC pode desbloquear recursos 
para universidades federais

Contingenciamento

Abraham Weintraub, titular da Educação

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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Entrevista Pedro Lopes
CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

Após definir a forma de pagamento da folha dos servidores até 
setembro, o Governo do Rio Grande do Norte espera anunciar em 
outubro como pretende pagar as últimas folhas do ano e, quem 
sabe, também indicar a data do pagamento do 13º salário de 
2019. Nesta entrevista ao Agora RN, o controlador-geral do Esta-
do, Pedro Lopes Neto, explica os esforços da gestão para quitar os 
débitos com os servidores. Confira na íntegra:

AGORA – O que o Governo 
do Estado já decidiu no tocan-
te ao pagamento do restante 
das folhas de 2019?

PEDRO LOPES – Desde ju-
lho, anunciamos o calendário de 
pagamentos até setembro. Nossa 
ideia é que, no início de outubro, 
após avaliarmos as finanças do 
Estado, possamos anunciar a fo-
lha dos meses de outubro, novem-
bro, dezembro e, se possível, do 
13º salário de 2019.

AGORA – Como estão as ne-
gociações com o Banco do Bra-
sil para negociação da folha?

PL – Posso adiantar que as 
negociações estão avançadas. A 
grande dificuldade [na renovação] 
estava pelo não repasse do gover-
no dos consignados em atraso. O 
Banco do Brasil reclama de R$ 
108 milhões devidos até 2018 que 
não foram repassados. Vale res-
saltar que o repasse de 2019 está 
rigorosamente em dia. Este era o 
ponto central.

AGORA – O que foi feito 
para sanar esse problema do 
montante não repassado ao 
Banco do Brasil?

PL – O valor dessa transação 
[negociação da folha] será de R$ 
250 milhões. O Banco do Brasil 
deseja descontar os créditos que 
ele reclama. A controladoria fez 
a verificação dessa reclamação 
e atestou esse débito. Estes são 
os pontos finais da negociação. 
Descontando o R$ 108 milhões, o 
governo deve receber em torno de 
R$ 140 milhões. Contudo, o con-
trato da folha vai até maio. Como 
pretendemos receber esse recurso 
com um pouco de antecipação 
para injetá-lo em dezembro, pa-
gando os salários atrasados ou 
complementando o 13º de 2019, 
vai haver um deságio que tem 
sido negociado. Não deveremos 
receber os R$ 140 milhões, mas 
um pouco menos, em razão dessa 
antecipação do crédito.

AGORA – O que essa reno-
vação com o Banco do Brasil 
vai propiciar ao Estado?

PL – Ela vai desencadear a 
abertura dos créditos consigna-
dos que estão há quase dois anos 
suspensos para os servidores es-
taduais. Quando eles necessitam 
de dinheiro emprestado, precisam 
recorrer a operações de créditos 
com taxas mais elevadas. Com a 
renovação da folha, o Banco do 
Brasil se compromete imedia-
tamente a fazer essa abertura. 
Posso dizer que estão muito avan-
çadas as negociações, e estamos 
muito otimistas. Logo mais, a go-
vernadora deve anunciar essa boa 
notícia.

AGORA – Quais são as ex-
pectativas e metas para o Go-
verno do Estado até o fim do 
ano no tocante à folha?

PL – Hoje, a folha líquida é 
de R$ 380 milhões. É isso o que 
temos que vencer todo mês para 
manter os compromissos com os 
servidores. Este ano estamos con-
seguindo cumpri-los, e passamos 
pela pior fase, que foi julho. Em 
agosto, já foi mais tranquilo. Nos 
primeiros dias deste mês, sabía-
mos que iríamos cumprir a folha. 
Acreditamos que nos próximos 
meses as arrecadações vão au-
mentar, e entraremos numa fase 
mais tranquila para cumprir os 
pagamentos. Nossa grande meta 
é completar os 13 pagamentos. Se 
vierem recursos extras, pagare-
mos também os salários atrasa-
dos.

AGORA – O que aconteceu 
com o plano de se obter re-
cursos com a antecipação dos 
royalties do petróleo?

PL – Dois meses atrás, o pe-
tróleo deu uma queda no mercado 
internacional. As expectativas ini-
ciais de obtenção de recursos com 
as vendas dos royalties ficaram 
frustradas, porque o valor que 
captaríamos seria muito pequeno. 

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes Neto, durante entrevista à rádio Agora FM

Governo do Estado espera anunciar em 
outubro calendário do fim do ano e 13º
Controlador-geral do Estado comenta as estratégias do governo para continuar pagando os salários dos servidores dentro do 
mês trabalhado e para quitar os débitos existentes. Ele também diz que a negociação com o Banco do Brasil está adiantada

José Aldenir / Agora RN

O governo decidiu aguardar me-
lhorar o preço do dólar. No final 
do ano, é possível que retomemos 
essa negociação.

AGORA – O que o governo 
está fazendo em relação ao pa-
gamento do 13º desse ano?

PL – O 13º é o grande desafio. 
Julho foi um mês difícil, como eu 
disse, mas conseguimos vencer. 
Vamos manter esse pagamento 
regular até dezembro. Agora, com 
o 13º, estamos buscando recursos 
extras. Dependemos da reação da 
economia no final do ano, porque, 
com as arrecadações extras, além 
de cumprir o pagamento natural 
do mês, também sobrariam recur-
sos que poderiam ser utilizados 
para compor.

AGORA – Há expectativa 
da entrada de alguns desses 
recursos extras?

PL – Tem a transação do Pro-
grama de Equilíbrio Fiscal (PEF) 

que tramita no Congresso. Com 
ele sendo aprovado do jeito que 
está hoje, teríamos um aporte ex-
traordinário em torno de R$ 380 
milhões, para o Governo do Es-
tado utilizar no final do ano para 
pagar a folha.

AGORA – Quais são, hoje, 
os débitos que o Estado tem 
com a folha?

PL – Temos três folhas em 
aberto: uma parte de novembro 
de 2018, que gira em torno de R$ 
140 milhões; uma parte de de-
zembro de 2018, de cerca de R$ 
380 milhões, e o 13º de 2018 inte-
gral. No geral, temos um débito 
de R$ 900 milhões com servido-
res. Além disso, temos registros 
de passivos com fornecedores 
na ordem de R$ 351 milhões em 
aberto. Ainda há o débito com o 
Banco do Brasil de R$ 108 mi-
lhões, mas este deve ser compen-
sado com a folha instantanea-
mente durante a transação.

AGORA – Como uma das 
últimas ações antes de seu 
recesso, a Assembleia Legisla-
tiva negou devolver as sobras 
orçamentárias dos demais 
poderes para o Tesouro Esta-
dual. Como o senhor viu essa 
decisão?

PL – Lamentamos isso. A cri-
se é do governo, mas só atinge o 
Poder Executivo, porque tem uma 
fragilidade política na relação 
com os poderes. Está previsto um 
reajuste para os servidores do Mi-
nistério Público, mas porque lá há 
sobras. Enquanto isso, servidor do 
Executivo não pode ter reajuste de 
R$ 1. Observamos que os poderes 
realizam ações políticas de cunho 
executivo, porque tem dinheiro 
sobrando. O grande problema é 
que nessa relação, o Executivo é 
desfavorecido. Às vezes, eles (po-
deres) acabam gastando (sobras). 
Perdem não apenas os servidores 
do Executivo, mas também a eco-
nomia do Estado. Essa dívida que 
temos é R$ 1 bilhão que deixou de 
transitar na economia. Era um 
dinheiro para estar no comércio, 
gerando emprego. Se estivesse 
circulando, mais pessoas estavam 
empregadas, mais ICMS teria si-
do arrecadado. Todo mundo perde.

AGORA – Em razão da crise 
financeira, o Estado não tem 
conseguido ajudar o Corpo de 
Bombeiros a investir em me-
lhorias. Como consequência, 
surgiu a taxa dos bombeiros 
no IPVA, que depois de vários 
debates, acabou sendo vali-
dada pelo presidente do STF, 
Dias Toffoli. Como o senhor 
avalia essa polêmica?

PL – A taxa, na verdade, é um 
valor pequeno. Individualmente, 
o detentor do veículo teria que 
pagar R$ 30. A taxa iria requerer 
uma contraprestação de serviço, 
mas eu teria que usar esse servi-
ço. Ela teria caráter de imposto. A 
necessidade fez com que a corpo-
ração buscasse recursos para en-
tregar o melhor serviço à popula-
ção. De certo modo, é um recurso 
vinculado e que vai ser muito bem 
aplicado na segurança das pes-
soas do Rio Grande do Norte. O 
Governo do Estado não teve como 
tirar de seu orçamento e encami-
nhar para o Corpo de Bombeiros.
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, disse que acredita que 
é possível aprovar um proje-
to de reforma tributária, ou 
no Senado ou na Câmara, 
até o final do ano.

O presidente da Câmara 
destacou, no entanto, que a 
mudança no sistema de co-
brança de impostos, que de-
ve levar a uma unificação de 
pelo menos parte dos tribu-
tos, não significa que haverá 
uma redução nos valores pa-
gos atualmente. “Se a cada 
R$ 100 do governo federal, 
R$ 94 é despesa obrigatória, 
como é que você vai reduzir 
a carga tributária do governo 
federal? Agora, simplificar, 
vai gerar um grande cresci-
mento econômico”.

Maia prevê que have-
rá disputa, especialmente 
dos setores que são menos 
tributados, em relação ao 
modelo de simplificação que 
será adotado. “Um sistema 
em que alguns setores pa-
gam impostos, e outros não, 
na hora que você simplifica, 
você não está só simplifican-
do, você está dentro do sis-
tema organizando para que 
todos paguem com a mesma 
regra, com a mesma alíquo-
ta”, disse.

Maia acredita que 
reforma tributária 
será aprovada até 
o final do ano

Impostos

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou estar ainda avaliando 
possíveis vetos ao projeto de lei 
aprovado pelo Congresso Nacional 
que endurece a punição a agente 
públicos por abuso de autorida-
de. Ele criticou a possibilidade de 
punir um policial que algemar al-
guém que não demonstre resistên-
cia no ato da prisão. A aprovação 
na Câmara fez entidades de classe 
reagirem. 

"Tem coisa boa, tem coisa ruim. 
O que eu não quero, em um primei-
ro momento, o policial militar... Se 
é que isso está lá. Não sei se isso 
está lá. Se o cara vier a algemar 
alguém de forma irregular, tem 
uma cadeia para isso. Isso não po-
de existir. O resto a gente vai ver", 
disse Bolsonaro.

O presidente afirmou que, in-

dependentemente da decisão que 
tomar, irá levar "pancada". "Ve-
tando ou sancionando, ou vetando 
parcialmente, o tempo todo, eu 
vou levar pancada. Não tem como. 
Vou apanhar de qualquer manei-
ra", declarou.

Bolsonaro está sofrendo pres-
são de diversos núcleos da política 
para vetar alguns trechos do texto 
que é visto como uma reação do 
mundo político à Operação Lava 
Jato, pois dá margem para crimi-
nalizar condutas que têm sido pra-
ticadas em investigações no País.

O presidente também afirmou 
que espera o "timing político" para 
enviar ao Congresso o projeto pró-
prio do Executivo para a reforma 
tributária. A Câmara e o Senado já 
iniciaram a tramitação de projetos 
sobre o tema. Presidente ainda não decidiu se sanciona ou veta lei de abuso de autoridade

"Vou apanhar de qualquer maneira", 
afirma Bolsonaro sobre lei de abuso
Presidente da República está sofrendo pressão de diversos núcleos da política para vetar
alguns trechos do texto que é visto como uma reação do mundo político à Operação Lava Jato

Projeto aguarda sanção

Marcos Corrêa / Presidência da República

A Associação dos Subtenentes 
e Sargentos Policiais e Bombeiros 
Militares do RN (ASSPMBMRN) 
declarou repúdio ao teor do projeto 
de lei que trata do abuso de auto-
ridade aprovado pelo Congresso. O 
projeto tipifica como crime mais de 

37 situações cometidas por servi-
dores públicos e membros dos três 
poderes da República, afetando 
diretamente a ação dos policiais 
militares.

“Este projeto inviabiliza total-
mente a atividade policial e o com-

bate à corrupção. É uma medida 
contrária aos anseios da população, 
visto que visa proteger principal-
mente o político e agente público 
corrupto”, destaca Eliabe Marques, 
presidente da ASSPMBMRN.

Para o subtenente, o projeto de 

lei se desgarra do interesse público 
por favorecer, segundo ele, a cor-
rupção. Em repúdio à medida apro-
vada na calada da noite, a associa-
ção convocou a classe para um ato 
na sede da Assembleia Legislativa 
nesta segunda-feira, 19, às 10h.

Policiais e bombeiros militares repudiam projeto

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara dos Deputados 
aprovou um projeto de lei segundo 
o qual a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) suspenderá 
temporariamente a comerciali-
zação de celulares e a ativação de 
novos acessos ao serviço a partir da 
quarta multa aplicada à concessio-
nária de telecomunicações.

O deputado federal potiguar 
João Maia (PL), relator da pro-
posta, recomendou a aprovação e 

apresentou emenda para estabe-
lecer a quarta multa como critério. 
“A interrupção das vendas é o ins-
trumento com maior utilidade para 
persuadir as operadoras a oferecer 
os padrões desejáveis de qualidade 
e de atendimento”, afirmou.

Pelo texto, a suspensão deve 
durar até que cessem os motivos 
que justificaram a aplicação das 
multas. Hoje, a Lei Geral de Tele-
comunicações fixa multa de até R$ 
50 milhões para cada infração.

Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Projeto suspende venda de celulares após 4 multas
Defesa do consumidor

Justiça autoriza Gleisi a atuar 
como advogada de Lula

Matérias cíveis

O desembargador federal 
João Pedro Gebran Neto, do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, autorizou que  a de-
putada federal Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) possa atuar como advo-
gada do ex-presidente Lula.

Na decisão, Gebran Neto dis-

se que a parlamentar pode advo-
gar apenas nos processos cíveis 
que não incluam empresas pú-
blicas, sociedades de economia 
mista, fundações públicas, enti-
dades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissioná-
rias de serviço público.

Deputado federal potiguar João Maia

Michel Jesus / Câmara dos Deputados
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A governadora Fátima Bezerra 
e o ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, assinaram na 
última sexta-feira, 16, em Natal, 
atos normativos que autorizam a 
liberação de R$ 65 milhões para os 
serviços prestados pela secretaria 
estadual de Saúde e mais R$ 20 
milhões para 51 municípios. 

Os recursos são destinados aos 
serviços da atenção primária e hos-
pitalar, aquisição de equipamen-
tos, obras de construção, reforma 
e ampliação de unidade de saúde, 
custeio dos serviços de urgência e 
emergência e ampliação da capaci-
dade de atendimento à população.

Fátima Bezerra agradeceu a 
presença do ministro em Natal e a 
liberação dos recursos e disse que 
este ano este é o primeiro aporte de 
recursos federais extras para o Go-

verno do Estado e que o montante 
é muito importante, mas as neces-
sidades são de R$ 220 milhões. 

"Recebemos com muita ale-
gria o ministro e agradecemos 
pela atenção em liberar os recur-
sos", afirmou a governadora para 
acrescentar que, diante das nossas 
necessidades este foi um passo 
importante. "O povo do Rio Gran-
de do Norte me conferiu a função 
de governadora através do voto. E 
vou bater em todas as portas para 
cobrar ao Governo Federal o aten-
dimento às nossas reivindicações", 
reforçou

Do total dos R$ 65 milhões, R$ 
35 milhões por ano serão desti-
nados à ampliação do custeio dos 
serviços de média e alta comple-
xidade (teto MAC) para financiar 
internações, cirurgias e exames 

complementares. R$ 23 milhões 
serão liberados em três parcelas 
como adicional para fortalecer a 
rede hospitalar.

HOSPITAL DA PM
PASSA A INTEGRAR O SUS

Outra medida importante so-
licitada pelo Governo do Estado, 
e agora atendida pelo Ministério 
da Saúde é a inclusão do Hospital 
Central da Polícia Militar Coronel 
Pedro Germano na rede SUS. 

A unidade vai receber aporte 
de R$ 7,8 milhões por ano para 
atendimento a pacientes do Siste-
ma Único de Saúde na urgência e 
emergência 24 horas.

Os recursos vêm para suprir 
déficit orçamentário já existente e 
ajudará na qualificação da assis-
tência à população do estado. Ministro Luiz Henrique Mandetta participou de solenidade no Centro Administrativo

Em Natal, Fátima e ministro assinam atos 
normativos liberando R$ 65 mi para Saúde
Recursos são destinados aos serviços da atenção primária e hospitalar, aquisição de equipamentos e obras de construção, 
reforma e ampliação de unidades de saúde; ainda foram liberados outros R$ 20 milhões para 51 municípios potiguares

Aportes

José Aldenir / Agora RN

A Associação dos Delegados 
de Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (Adepol/RN) criticou, em no-
ta, a aprovação do projeto de lei nº 
7.596/2017, que atualiza a norma 
do abuso de autoridade, aprovado 
na noite da última quinta-feira, 
15, pela Câmara dos Deputados. 
A Associação afirma que o projeto 
atenta contra a integridade física 
do policiais e desfavorece a catego-
ria em vários aspectos.

“Dentre os vários tipos abusivos 
e imprecisos, o indigitado projeto 
de lei considera abuso de autorida-
de o policial que cumpre mandado 
de busca e apreensão ‘mobilizando 
veículos, pessoal ou armamentos 
de forma ostensiva’; ainda pune o 
policial que ao cumprir um man-
dado de prisão, algeme o preso, in-
centivando que o policial coloque a 
própria vida em risco”, criticou.

O projeto aprovado foi apresen-
tado em 2017, estava parado, mas 
voltou à tona recentemente após o 
site The Intercept Brasil divulgar 
uma série de conversas entre o pro-
curador Deltan Dallagnol e o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro. Nas 
mensagens, Moro aparece orien-
tando o trabalho dos procuradores 
na “Lava Jato” enquanto ainda era 

o juiz do caso.
Para a Associação Nacional dos 

Peritos Criminais Federais (AP-
CF), o projeto é caracterizado por 
definições vagas e subjetivas, o que 
resulta em insegurança jurídica.

“Esperamos que, neste momen-
to, as autoridades possam refletir 
e ajustar os pontos desse projeto, 
garantindo que as leis não sirvam 
para inviabilizar o combate ao cri-
me, mas sim para torná-lo ainda 
mais eficiente”, afirmou em nota de 

repúdio pela aprovação da lei.
De acordo com a Adepol, o 

projeto aprovado poderá ampliar 
a “impunidade” aos criminosos, 
diminuir a elucidação de crimes 
e promover uma “intimidação” 
aos profissionais que conduzem 
as investigações policiais e a ati-
vidade jurisdicional. A associação 
acredita que com a aprovação do 
projeto foram criadas trinta no-
vas hipóteses de crimes de abuso 
de autoridade.

Presidida pela delegada Paoulla Maués, Adepol critiou atualização das normas da lei

Adepol diz que nova lei do abuso de 
autoridade coloca policiais “em risco”

Posicionamento

José Aldenir / Agora RN

Uma parceria entre a Pre-
feitura do Natal e o Governo 
do Estado está fazendo com 
que o Centro de Referência 
Odontológica Dr. Morton Ma-
riz acelere os atendimentos 
de cirurgias que necessitam 
de anestesia geral para pes-
soas com deficiência.

Eles estão acontecendo no 
Hospital Maria Alice Fernan-
des nas quartas-feiras desde 
julho. Lá, é possível realizar 
procedimentos como restau-
rações, extrações, raspagem, 
limpeza e cirurgias. O serviço 
é para pacientes que já pro-
curaram atendimento tanto 
pelas unidades de saúde do 
Estado quanto do Município.

Fiscais da Secretaria de 
Tributação (SET) apreende-
ram, no último dia 15, uma 
carga de cerveja transporta-
da sem documentos fiscais. 
A carreta que levava a carga 
foi abordada na BR-101, na 
altura de São José de Mipibu, 
e transportava quase 7 mil 
pacotes da bedida.

A mercadoria avaliada 
em R$ 195 mil sairia de Natal 
em direção a Campina Gran-
de (PB) e estaria sonegando 
um valor superior R$ 52,8 
mil referente ao ICMS. Essa 
foi a terceira carga irregular 
apreendida nas fiscalizações 
de rotina dos auditores da 
SET em menos de 30 dias.

Parceria vai 
acelerar cirurgias 
odontológicas em 
deficientes

Carga de cerveja 
sem nota fiscal 
é apreendida na 
Grande Natal

Governo e Prefeitura

Irregularidade

Atendimentos são no Maria Alice

Reprodução

Carga foi avaliada em R$ 195 mil

Divulgação
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A vontade de se isolar um pouco 
deve crescer: dedique-se a tarefas 
que precisam ser feitas a sós. Seu 
sexto sentido estará mais forte. Um 
caso escondido deve movimentar a 
conquista. 

A saúde pede atenção e você não 
deve acreditar em tudo o que 
as pessoas dizem. Em casa, vai 
sobrar energia para cuidar das 
tarefas. O desejo de viver um 
romance duradouro deve crescer. 

O desejo de se envolver com novos 
assuntos tem tudo para crescer, 
mas reserve tempo para se divertir 
também. Uma amizade colorida pode 
animar as coisas se está só. 

A companhia dos filhos ou de 
pessoas mais jovens anima seu 
coração. Aproveite para curtir seus 
passatempos preferidos, desde que 
não gaste muito. Pode se apaixonar à 
primeira vista.

A carreira tem tudo para concentrar 
boa parte da sua atenção. Se surgir 
a chance, aproveite o bom momento 
para crescer no trabalho! A vida 
amorosa pede mais seriedade e 
menos críticas.

Boa parte da sua atenção deve se 
concentrar na família hoje. Talvez seja 
preciso ceder em um pouco para se 
entender com os parentes. O excesso de 
apego será seu maior desafio na vida.

O desejo de se divertir deve animar o 
dia. Mas, primeiro, cuide de qualquer 
tarefa que tenha ficado pendente. 
A saúde pode precisar de cuidados 
extras. Os assuntos amorosos estão 
protegidos! 

Astral favorável para conhecer gente nova 
e entrar em contato com os amigos. Mas 
pode ter problemas com mal-entendido 
ou um segredo que veio à tona. A dois, 
abra seu coração sem medo. 

Astral favorável para se desapegar 
do que não usa mais. Se pensa em 
mudar de endereço ou tem planos 
para iniciar uma reforma na casa, 
vá em frente! Há sinal de briga no 
romance.

Você vai dar mais importância ao que 
possui e saberá valorizar os seus bens. 
Não é a melhor fase para misturar 
dinheiro e amizade. No amor, mostre ao 
par que valoriza a estabilidade emocional. 

Neste sábado, busque a 
companhia dos amigos ou de 
pessoas próximas para espantar 
a solidão. Com quem ama, talvez 
seja preciso cautela com o ciúme.

Você vai esbanjar confiança e não 
terá problema para correr atrás dos 
seus interesses. Saia da sua zona 
de conforto e a diversão estará 
garantida. Tome a iniciativa para 
animar o romance. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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SAC
LEVANTADOR

TITIOERA
BEBEMTUPI

MOACESO
CABRARSAR

RAQUITICO
OUMENOS

DEBATEDRE
PODRECIPO

UICACO
TROCADOP

DUOUMESI
BRINCALHÃO
ODOSADOR

Posição
do bas-
quete

Criador do
céu e da

Terra
(Bíblia)

O contato
direto de
candidato
e eleitor

Um dos 
fundado-

res da Gol
de Letra

Tio, na
fala

infantil

O tom de
vermelho-

claro

Forma da
curva de
retorno

Em estado
de decom-

posição

Mastiga
feito o
rato 

Inferior
aos 

demais

O dinheiro
miúdo

(?)
Silvestre,
corrida

paulistana

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

Canto
para duas

vozes

Divertido;
alegre

Copinho que
acompanha
o vidro de

xarope

Inclusive;
também

Encoraja;
estimula

Estou
(pop.) 

Serpente
venenosa

O nono e o décimo
meses do ano

Ingerem
líquido
Marisa

Orth, atriz

Pé de (?):
alavanca

Discussão
de ideias

Pouco de-
senvolvi-
do (fig.)

Época;
período
Exame
escolar

Língua
dos índios

(bras.)
Delito

É puro, no
campo
Um dos
oceanos

Ligado
(o abajur) 
Viveiro de

peixes

Sinal de
subtração 

A ti
(Gram.)

A 4a vogal
Bob Dylan,

cantor
dos EUA

Pedra
antiafta
Nathália
Dill, atriz

Pedaço de
vidro

Pássaro 
de relógios

Tipo de
trepadeira
Móvel do
quarto (pl.)

Sílaba de
"madre"
A fêmea
do cão

5/cabra. 6/debate. 7/aquário. 10/brincalhão — levantador.

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Maria da Paz atira contra Régis. Rock e Agno se esquivam dos questionamentos de Cássia. 
Chiclete se incomoda com o trabalho de Vivi. Os paramédicos socorrem Régis e Camilo prende 
Maria da Paz. Jô se preocupa com o estado de Régis. Gladys, Lyris, Agno e Cássia chegam ao 
hospital onde Régis está internado. Márcio alerta Amadeu sobre a prisão de Maria da Paz. Jô 
confessa a Gladys e Lyris que tem um romance com Régis. Rael insinua a Amadeu que Jô age 
contra Maria da Paz. Gladys e Agno se impressionam com a frieza de Jô. 

A DONA DO PEDAÇO

Dalila expulsa Jamil e Laila de sua casa. Almeidinha é recebido por Zuleika e a família na 
porta do presídio. Valéria tenta descobrir as senhas de Norberto. Gabriel se preocupa com o 
comportamento de Dalila. Laila mostra a gravação do biomédico Fernando para Almeidinha. 
Aline tem dificuldade para matricular Salma no colégio de Arturzinho. Almeidinha reassume seu 
lugar na delegacia. Laila, Cibele e Benjamim convidam Santinha a dar uma entrevista para o 
canal do Instituto do Boas Vindas na internet. Almeidinha interroga o dono da confecção. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Waguinho avisa a Francisca que não quer sua ajuda. Ramon ampara Francisca. Antônio 
vê Ramon no carro com Francisca e tira conclusões equivocadas.Francisca se encanta 
por Ramon.William provoca Gisele. Antônio conta a Paloma que viu Ramon com outra 
mulher.Ramon discute com Paloma e diz que sabe sobre seu caso com Marcos. Vicente 
pede ao pai que tire Patrick do time de basquete.

Yasmin, Leticia e Hugo fazem a prova de recuperação. Raquel devolve a HQ em péssimo 
estado para Lorena. Verônica, Arlete e Gleyce fazem uma proposta de parceria entre a Ruth 
Goulart e o CLP. Débora exige que Afonso compre um novo anel de noivado. Pendleton diz 
para Sérgio, que ele não irá mais para o Campo de Férias. Marcelo convida Glória para a 
viagem e conta que irá pedir Luisa em casamento. Vini descobre que repetiu de ano.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA
Prefeitura intensifica trabalhos 
para entregar obras em quadras

Macaíba

A Prefeitura de Macaíba está 
trabalhando para inaugurar várias 
quadras poliesportivas cobertas. 
São espaços que se constituem em 
relevantes opções de lazer, de en-
tretenimento e de desenvolvimento 
do potencial esportivo de crianças, 
adolescentes e jovens do municí-
pio, aliando a prática esportiva à 
educação, já que são próximas de 
ambientes escolares.

A primeira a ser inaugurada 
está localizada no bairro Vilar, na 
Escola Municipal Francisco Geni-
val. Os trabalhos estão próximos 
de sua conclusão. Na sequência, 
será a vez da quadra coberta da co-
munidade rural de Lagoa do Sítio I. 
Também constam no cronograma 

de obras para os próximos meses os 
trabalhos para concluir as quadras 
cobertas de Canabrava, Lagoa dos 
Cavalos e Guarapes.

A construção, a reforma e a 
inauguração de novas praças es-
portivas por todo o município faz 
parte do planejamento das ativida-
des do setor de infraestrutura, que 
está atuando em diversos locais, 
a exemplo das reformas dos dois 
principais ginásios da cidade (Edíl-
son Albuquerque e Davi Florenti-
no) e da quadra da Lagoa das Pe-
dras. Neste ano de 2019, também 
houve reformas nas quadras de 
Cajazeiras e Capoeiras, bem como 
a conclusão da quadra do assenta-
mento José Coelho.

Poder Executivo municipal pretende concluir serviços em três quadras poliesportivas

Márcio Lucas / PMM

Espaços são boas opções de lazer, entretenimento e 
desenvolvimento do potencial esportivo de crianças

No próximo dia 6 de outubro 
vão acontecer em todo território 
nacional as eleições para escolha 
dos novos conselheiros tutela-
res para atuação no quadriênio 
2020/2024. Em São Gonçalo do 
Amarante, a principal mudança 
para o pleito deste ano é a divisão 
em duas zonas administrativas. 
Com isso, os eleitores devem ficar 
atentos aos candidatos correspon-
dentes por cada setor.

Cada zona terá nove candi-
datos e cinco vagas na disputa. 
Fazem parte da Zona Administra-
tiva 1, as seguintes localidades: 
Regomoleiro, Barreiros, Santo An-
tônio, Novo Santo Antônio, Sede 
do Município, Uruaçu, Coqueiros, 
Pajuçara, Jacaraú, Jacaré-mirim, 
Guanduba, Oiteiros, Jacobina, 
Serrinha, Olho D’água do Chapéu, 
Belo Horizonte, Califórnia, Cam-
pinas, Bela Vista, Jenipapo, Poço 
de Pedra, Chã do Moreno, Igreja 
Nova, Ladeira Grande, Alagadi-

ço Grande, Tapará, Rio da Prata, 
Barro Duro, Utinga.

Já o Amarante, Novo Ama-
rante, Jardim Lola, Golandim, 
Guajirú, Olho D’água do Carrilho, 
Massaranduba, Bairros Jardins 
compõem a Zona Administrativa 2. 
O período para campanha eleitoral 
dos candidatos iniciou na última 
terça-feira, 13, e segue até o dia 29 
de setembro. No dia das eleições, a 
votação acontece das 8h às 17h.

Eleições para Conselho Tutelar 
terão duas zonas administrativas

São Gonçalo do Amarante

Eleições ocorrerão no dia 6 de outubro

Divulgação / Prefeitura de SGA
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Ana Maria Braga completa cinco mil 
programas ao vivo na TV Globo

Sucesso

O Mais Você estreou em ou-
tubro de 1999 na TV Globo, com 
o comando de Ana Maria Braga, 
ao lado de Louro José. Na última 
sexta-feira, 16, o programa com-
pletou cinco mil edições. 

“Agradeço toda essa parceria, 
mas também àqueles que voc}e 
não vê, que trabalham atrás das 
câmeras, na criação, produção, 
gravação, edição, até que tudo 
fique lindo, prontinho para en-
trar na sua casa”, afirmou Ana 

Maria. 
Para celebrar o feito, Zezé di 

Camargo e Luciano estiveram 
presentes. Eles já participaram 
do Mais Você em 22 situações. 
A produção fez uma seleção de 
imagens antigas da dupla serta-
neja. 

Internautas enviaram men-
sagens parabenizando a apre-
sentadora pelo programa no 
Twitter e relembraram alguns 
memes de Ana Maria Braga. 

Reprodução / TV Globo

Apresentadora conduz o "Mais VocÊ" desde 1999 na Rede Globo de Televisão
O apresentador Léo Dias retor-

nou ao Fofocalizando na semana 
passada, e em seu primeiro progra-
ma após a volta de Mara Maravilha 
à apresentação da atração do SBT, 
aproveitou para pedir desculpas à 
colega.

"Mara Maravilha! Quero falar 
especialmente com você, Mara. A 
última vez que apresentamos um 
programa juntos não foi muito boa, 
mas quero aqui te pedir desculpas 
por qualquer coisa que eu tenha 
falado que você tenha se magoado", 
afirmou Leo Dias.

Na sequência, continuou: "Que-
ro pedir meu sincero perdão. Va-
mos zerar tudo isso. Zerado. Em 
nome do programa, em nome do 
Fofocalizando, beleza, Mara?"

A apresentadora respondeu, fa-
zendo referência às roupas brancas 

que ambos estavam usando: "Em 
nome de Jesus, também! Pra não 
perder o ritmo! Olha Leo, a gente 
veio com a mesma cor e a gente 
nem combinou!"

"Ou seja, a gente tá na mesma 
vibe, a vibe de todo mundo aqui, o 

mesmo espírito. E você, meu ami-
go, é que nem a Anitta, que nem 
Xuxa, Mara Maravilha, não veio 
aqui por acaso, veio aqui para fazer 
a diferença. A gente te ama!", con-
cluiu a apresentadora, colocando 
fim no momento ruim.

"Quero pedir meu sincero perdão", 
diz Léo Dias para Mara Maravilha
Apresentador pediu desculpas em seu retorno a atração do SBT após 
período de férias; ele se desentendeu com ela durante o próprio programa

Fofocalizando

Leo Dias e Mara Maravilha tiveram grande desentendimento durante o "Fofocalizando"

Reprodução / SBT

O apresentador Dudu Camar-
go, de 21 anos, parece não ter feito 
as pazes com Maisa, 17, depois que 
Silvio Santos sugeriu, em plena 
gravação de seu programa, em 
2017, que ambos namorassem. 

Em entrevista ao Sensacional, 
da RedeTV!, ele deu a entender que 
a crise continua e que nem mesmo 
uma possível participação dele no 

Programa da Maisa, no ar todos os 
sábados, no SBT, seria possível.

"Acredito que daria uma baita 
audiência. Seria o reencontro após 
a polêmica. Mas creio que ela não 
me convidaria", disse ele, que tam-
bém não perdeu a chance de alfine-
tar a forma como a colega de emis-
sora conduz o talk show. "Esperava 
ela mais solta", concluiu. Dudu é apresentador do "Primeiro Impacto"

Dudu Camargo sobre participar do talk 
show de Maisa: "Ela não me convidaria"

SBT

Reprodução / Instagram

Sempre juntas em muitos 
momentos, Ivete Sangalo e 
Xuxa acabaram se afastando 
e muitos estranharam a dis-
tancia das amigas. Segundo 
informações da colunista Fá-
bia Oliveira, do jornal 'O Dia', 
as duas teriam brigado depois 
do nascimento das gêmeas de 
Ivete, quando Xuxa mostrou 
uma foto dela com as filhas 
nas redes sociais. "Houve o 
desentedimento, mas já pas-
sou", revelou a apresentadora 
ao colunista Léo Dias.

Xuxa admite 
briga com
Ivete Sangalo

Confusão
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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 com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do ex-senador Roberto 
Requião: "O projeto que 
criminaliza o abuso 
de poder não impede o 
combate à corrupção. 
Criminaliza os abusos 
de agentes públicos que 
utilizam seus cargos 
para objetivos pessoais, 
partidários, que nada 
tem a ver com a lei e 
com direito. Desagrada a 
canalhas e somente aos 
canalhas"; 
...do portal Brasil 247: 
"Grampear advogados, 
como Moro fez com a 
defesa de Lula, passa a 
dar prisão de um ano"; 
...da emissora alemã 
Deutsche Welle: "Após 
Bolsonaro afirmar que 
Brasil não precisa do 
dinheiro de Berlim (R$ 80 
milhões para reflorestar 
Amazônia), ministra 
alemã do Meio Ambiente 
reage: 'Falas mostram 
que estamos fazendo 
exatamente a coisa certa' 
ao congelar investimentos. 
'Amazônia é tema da 
humanidade', diz porta-
voz de Merkel".

GIRO PELO TWITTER...
CedidaCedida

João Neto

A visita do ministro 
da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e 

Comunicações, Marcos 
Pontes, ao Rio Grande do 
Norte, na semana retra-
sada, teve um momento 
tenso, ocorrido na Escola 
Estadual Maria Araújo, 
em Pium, durante evento 
- que também contou com 
a presença da governado-
ra Fátima Bezerra - para 
a instalação do Programa 
Computadores para a 
Inclusão MCTIC, dentro 
do projeto Inclusão Digital 
Direito de Todo, do Gover-
no Federal, que consistiu 
na entrega de computa-
dores e na chegada da 
Internet ao local. 
 
n Ocorreu que durante a 
solenidade - mais preci-
samente durante uma 
vídeo conferência que 
Marcos Pontes fazia com 
Brasília-, panfletos de 
Lula Livre começaram a 
ser distribuídos, o que foi 
considerado pelo PSL no 
RN como uma espécie de 
afronta ao ministro bol-
sonarista. O episódio foi 
relatado a esta colunista  
pelo próprio presidente es-
tadual do partido, Coronel 
Hélio Oliveira, durante 
entrevista ao Agora News, 
na 97FM. 
 
n Para ele, o ato foi uma 
"falta de respeito" e um 
exemplo de comportamen-
to que justifica a irritação 
do presidente Jair Bolso-
naro e a rixa com o Nor-
deste. "O ministro levando 
Internet à escola e eles lá 
com panfletos Lula Livre. 
É muito pesado. Nem res-
peitaram o ministro. Me 
chocou e me fez até mal", 
disse o presidente do PSL, 
que completou: "Por isso 
que quando (Bolsonaro) 
fala de lá é uma repulsa 
a isso".

Destaques
 da coluna

Augusto Bezerril e Emilly Virgílio em papo durante 
evento Arezzo no Natal Shopping

Elequicina Santos, Sidney Norinho, Newton Filho e Tacio Cavalcanti no 
lançamento do aplicativo Natal Card

CRÍTICAS
Chamou a atenção na Câmara 

Municipal de Natal, na semana pas-
sada, a crítica do vereador Dickson 
Júnior (PSDB) à Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo, feita durante 
pronunciamento sobre a  votação de 
um Projeto de Lei de autoria do ve-
reador Luiz Almir, que foi aprovado 
por unanimidade, e que dispõe sobre 
a apresentação de música ao vivo 
em bares, lanchonetes, quiosques e  
restaurantes, permitindo alguns nú-
meros musicais, cobrança de couvert 
artístico e dispensa de alvará de fun-
cionamento e outras exigências para 
a  apresentação musical.

DESENVOLVIMENTO 
Na ocasião, o parlamentar tucano 

disse que tratava-se de uma matéria 
para dar oportunidade a mais artistas 
de mostrarem o  seu talento “e dar res-
posta também a uma secretaria que é 
de grande utilidade para a nossa cida-
de, mas que  limita muito nosso cresci-
mento, que é a Semurb (Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo)". "Esse 
excesso de zelo que o órgão tem com 
Natal faz a cidade não crescer, não 
evoluir. Hoje, nosso potencial turístico 
é inegável, mas infelizmente a cidade 
fica engessada para crescer e estimu-
lar empresários a investir. Se a pessoa 
for na Semurb, sai de lá desmotivada, 
diante de tantos empecilhos criados”, 
disse Dickson.

HISTÓRIA 
O curso de bacharelado em Direito ofertado atu-

almente pela UFRN acaba de completar 70 anos de 
existência. Para celebrar a data, o deputado estadual 
José Dias (PSDB) fez um pronunciamento em sessão 
na Assembleia Legislativa relembrando fatos mar-
cantes das décadas da graduação. Ele destacou que o 
curso de bacharelado em Direito já começou “à frente 
do seu tempo”, tendo seis mulheres formadas em sua 
primeira turma.

OPINIÃO
"Eu acho que temos que 

torcer para dar certo o gover-
no (Bolsonaro). O que vemos 
é uma briga de extrema di-
reita  contra extrema esquer-
da. E a pessoa que era para 
ter o maior equilíbrio do país 
era o presidente da Repúbli-
ca. Mas cada vez que ele fala 
ele mostra ser  totalmente 
desequilibrado. Eu acho que 
ele podia ser o vetor dessa 
união, pois a campanha já 
passou. Ele deveria descer do 
palanque". Do presidente da 
Câmara Municipal de Natal, 
Paulinho Freire, em entre-
vista à imprensa.

A blogueira fitnesse 
Lorenna Brasil 
marcou presença 
no lançamento 
da nova coleção 
Arezzo, no Natal 
Shopping
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Ana Maria Braga completa cinco mil 
programas ao vivo na TV Globo

Sucesso

O Mais Você estreou em ou-
tubro de 1999 na TV Globo, com 
o comando de Ana Maria Braga, 
ao lado de Louro José. Na última 
sexta-feira, 16, o programa com-
pletou cinco mil edições. 

“Agradeço toda essa parceria, 
mas também àqueles que voc}e 
não vê, que trabalham atrás das 
câmeras, na criação, produção, 
gravação, edição, até que tudo 
fique lindo, prontinho para en-
trar na sua casa”, afirmou Ana 

Maria. 
Para celebrar o feito, Zezé di 

Camargo e Luciano estiveram 
presentes. Eles já participaram 
do Mais Você em 22 situações. 
A produção fez uma seleção de 
imagens antigas da dupla serta-
neja. 

Internautas enviaram men-
sagens parabenizando a apre-
sentadora pelo programa no 
Twitter e relembraram alguns 
memes de Ana Maria Braga. 

Reprodução / TV Globo

Apresentadora conduz o "Mais VocÊ" desde 1999 na Rede Globo de Televisão
O apresentador Léo Dias retor-

nou ao Fofocalizando na semana 
passada, e em seu primeiro progra-
ma após a volta de Mara Maravilha 
à apresentação da atração do SBT, 
aproveitou para pedir desculpas à 
colega.

"Mara Maravilha! Quero falar 
especialmente com você, Mara. A 
última vez que apresentamos um 
programa juntos não foi muito boa, 
mas quero aqui te pedir desculpas 
por qualquer coisa que eu tenha 
falado que você tenha se magoado", 
afirmou Leo Dias.

Na sequência, continuou: "Que-
ro pedir meu sincero perdão. Va-
mos zerar tudo isso. Zerado. Em 
nome do programa, em nome do 
Fofocalizando, beleza, Mara?"

A apresentadora respondeu, fa-
zendo referência às roupas brancas 

que ambos estavam usando: "Em 
nome de Jesus, também! Pra não 
perder o ritmo! Olha Leo, a gente 
veio com a mesma cor e a gente 
nem combinou!"

"Ou seja, a gente tá na mesma 
vibe, a vibe de todo mundo aqui, o 

mesmo espírito. E você, meu ami-
go, é que nem a Anitta, que nem 
Xuxa, Mara Maravilha, não veio 
aqui por acaso, veio aqui para fazer 
a diferença. A gente te ama!", con-
cluiu a apresentadora, colocando 
fim no momento ruim.

"Quero pedir meu sincero perdão", 
diz Léo Dias para Mara Maravilha
Apresentador pediu desculpas em seu retorno a atração do SBT após 
período de férias; ele se desentendeu com ela durante o próprio programa

Fofocalizando

Leo Dias e Mara Maravilha tiveram grande desentendimento durante o "Fofocalizando"

Reprodução / SBT

O apresentador Dudu Camar-
go, de 21 anos, parece não ter feito 
as pazes com Maisa, 17, depois que 
Silvio Santos sugeriu, em plena 
gravação de seu programa, em 
2017, que ambos namorassem. 

Em entrevista ao Sensacional, 
da RedeTV!, ele deu a entender que 
a crise continua e que nem mesmo 
uma possível participação dele no 

Programa da Maisa, no ar todos os 
sábados, no SBT, seria possível.

"Acredito que daria uma baita 
audiência. Seria o reencontro após 
a polêmica. Mas creio que ela não 
me convidaria", disse ele, que tam-
bém não perdeu a chance de alfine-
tar a forma como a colega de emis-
sora conduz o talk show. "Esperava 
ela mais solta", concluiu. Dudu é apresentador do "Primeiro Impacto"

Dudu Camargo sobre participar do talk 
show de Maisa: "Ela não me convidaria"

SBT

Reprodução / Instagram

Sempre juntas em muitos 
momentos, Ivete Sangalo e 
Xuxa acabaram se afastando 
e muitos estranharam a dis-
tancia das amigas. Segundo 
informações da colunista Fá-
bia Oliveira, do jornal 'O Dia', 
as duas teriam brigado depois 
do nascimento das gêmeas de 
Ivete, quando Xuxa mostrou 
uma foto dela com as filhas 
nas redes sociais. "Houve o 
desentedimento, mas já pas-
sou", revelou a apresentadora 
ao colunista Léo Dias.

Xuxa admite 
briga com
Ivete Sangalo
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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 com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação (LI) para a extração das substâncias minerais Quartzo e Feldspato, loca-
lizado no Sítio Barra Salgada (Garrotes), Zona Rural do Município de Carnaúba dos Dantas – RN. 
Processo ANM: 848.653/2011.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Produtos de Limpeza Combate LTDA – ME. CNPJ: 07.523.888/0001-96, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Concessão de Licença Simplificada, com prazo de validade até 13 de agosto de 2025, 
em favor do empreendimento de uma indústria de produtos de limpeza e afins, localizada na 
Granja São Francisco, nº 80, Zona Rural, Currais Novos/RN - CEP: 59.380-000.

Marinez Lins Salvino Januário
Diretora

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WF CERVEJARIA LTDA, CNPJ n° 30.471.988/0001-38, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE a 
LS para a Fabricação de Cervejas e Chopes, localizada na Fazenda Macedônia, S/N, Zona 
Rural, Brejinho - RN.

WILLIAN GUTH
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA DO SOCORRO SOUZA DE CASTRO, CNPJ Nº 04.664.487/0001-68, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma panificadora na Rua 12 de Outubro, 325, 
Loteamento Vila Nova, Pedro Velho/RN. CEP: 59.196-000 

MARIA DO SOCORRO SOUZA DE CASTRO
Proprietária

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 

Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ 24.414.030/0001-02, torna publico que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a
LRO, para acesso ao poço 3-GALP-31-RN localizada Zona rural do Município de Pendencias 
campo Urutau. 

Clarindo Caetano Machado Neto
Sócio Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
 

Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ 24.414.030/0001-02, torna publico que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema 
a LIO, para linha de surgência no poço 3-GALP-31-RN localizada Zona rural do Município de 
Pendencias campo Urutau. 

Clarindo Caetano Machado Neto
Sócio Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 
Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ 24.414.030/0001-02, torna publico que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a
LRO, para acesso ao poço 4-GALP-32-RN localizada Zona rural do Município de Pendencias 
campo Urutau. 

Clarindo Caetano Machado Neto
Sócio Presidente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINERADORA NOSSO SENHOR DO BONFIM LTDA, CNPJ: 10.937.556/0001-62, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a concessão da Renovação da Licença de Operação nº 2018-128067/TEC/
RLO-1179, com validade até 02/02/2025, para a Extração Mineral localizada na Fazenda Bonfim, 
BR 304, S/N, Zona Rural. CEP: 59.535-000. Lajes/RN.

JOSÉ LINCOLN GAMBIER COSTA
REPRESENTANTE LEGAL

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

RENDEGÁS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, 03.543.804/0001-25, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação dos caminhões de placas NOF6688 e QGX6688, com prazo de validade 
até 16/08/2025, em favor do Transporte de cargas perigosas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
com capacidade de 19,10 toneladas – PLACAS NOF6688 E QGX6688, endereço da revenda em 
Rua Francisco Assis de Medeiros, 949, Nova Descoberta, Caicó/RN.

Adriano José Dantas Brito
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

RENOVARE UPANEMA AGROPECUARIA LTDA, portadora do CNPJ nº 08.198.184/0001-58, 
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 14/08/2025, 
em favor do empreendimento Projeto de Fruticultura Irrigada de Melancia e Limão Tahití, localiza-
da na  Fazenda Sabiá, Zona Rural, Upanema/RN.

Cledson Luis Fernandes Nunes                                                   
Sócio Técnico Comercial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 
o art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER ao notificado EUDO LARANJEIRAS COSTA (CPF/MF nº 
070.458.594-49), que o(a). BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ/MF n° 
08.950.848/0001-93, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 14.534, deste Registro, que promove a 
RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel, designado lotes 13, 14 e 15 da quadra 88, integrantes 
do Loteamento Parque Deolindo Lima, situados em Santa Rita, Extremoz/RN, com uma área de 4.080,00m2 
de superfície, com os seguintes limites: ao Norte, com lote 12 com 60,00m; ao Sul, com lote 16 com 60,00m; 
a Leste, com lotes 06, 07, 08 e 09 com 68,00m e; a Oeste, com rua Genipabu (antiga rua Projetada) com 
68,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito 
na Avenida Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 
17h, IMPUGNAÇÃO ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado 
pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 6.015/73.

Extremoz/RN, 06 de agosto de 2019.

RANILSON MAURICIO DE SOUZA
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

          CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o 
art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER ao notificado MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA (CNPJ/MF nº 06.369.423/0001-60), que o(a). BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EI-
RELI, CNPJ/MF n° 08.950.848/0001-93, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 14.534, deste Registro, 
que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel, designado lotes 13, 14 e 15 da quadra 
88, integrantes do Loteamento Parque Deolindo Lima, situados em Santa Rita, Extremoz/RN, com uma área 
de 4.080,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte, com lote 12 com 60,00m; ao Sul, com lote 
16 com 60,00m; a Leste, com lotes 06, 07, 08 e 09 com 68,00m e; a Oeste, com rua Genipabu (antiga rua 
Projetada) com 68,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito 
na Avenida Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 
17h, IMPUGNAÇÃO ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado 
pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 6.015/73.

Extremoz/RN, 06 de agosto de 2019.

RANILSON MAURICIO DE SOUZA
Oficial

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, Processo Licitatório Nº. 
056/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL 
NO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO: SIMPLES COM IN-
JETOR LATERAL, SIMPLES FOTOSSENSÍVEL, E PARA DIETAS PARENTAIS/ENTERAIS), COM 
EQUIPAMENTOS DE BOMBAS DE INSUFÃO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM 
REGIME DE COMODATO. A sessão pública dar-se-á no dia 30/08/2019 às 08h30min, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/08/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 057/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAL ODONTO-
LÓGICO A FIM DE SUPRIR A DEMANDA DE TODA REDE ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO. A 
sessão pública dar-se-á no dia 02/09/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 16/08/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 058/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA OS PACIENTES ACOMPANHADOS 
PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – ALUÍZIO 
ALVES E CENTRO DE SAÚDE – LUIZ ANTÔNIO DA FONSECA. A sessão pública dar-se-á no dia 
03/09/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponí-
veis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/08/2019. 
Pregoeiro/PMM.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 060/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E EVENTUAL DE CURATIVOS ESPECIAIS. A sessão pública dar-se-á no dia 04/09/2019 às 
08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do 
site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/08/2019. Pregoeiro/PMM.

Na guerra contra as fake 
news, o Instagram adicionou 
uma opção para os usuários 
relatarem postagens que eles 
considerem falsas. O site, de 
propriedade do Facebook, 
relacionou a decisão à uma 
tentativa de conter a desin-
formação e outros abusos. 
Os resultados classificados 
como falsos serão removidos 
de seções em que os usuários 
procuram novos conteúdos, 
como a guia “explorar” e os 
resultados de pesquisa por 
hashtag.

O Facebook tem 54 par-
ceiros de verificação de fatos 
trabalhando em 42 idiomas, 
mas, por enquanto, o pro-
grama no Instagram está 
sendo implementado apenas 
nos EUA. "Este é um passo 
inicial à medida que traba-
lhamos em direção a uma 
abordagem mais abrangente 
para combater a desinforma-
ção", disse Stephanie Otway, 
porta-voz da empresa no Fa-
cebook.

Insta vai permitir 
que seus usuários 
denunciem as 
postagens fakes

Nova opção

Plataforma quer combater fakenews

Correio Braziliense

Phil Spencer, diretor da 
divisão Xbox da Microsoft, 
confirmou que a empresa 
não está trabalhando em um 
console voltado exclusiva-
mente para streaming. Ru-
mores haviam sugerido que 
o novo console da empresa, 
o Project Scarlett, seria lan-
çado em duas versões: uma 
padrão e outra que rodaria 
apenas streaming.

"Não estamos trabalhan-
do neste sentido", explicou 
Phil. "Vemos o smartphone 
no seu bolso como o destino  
ideal para streaming, e o 
console que temos permitirá 
que você jogue seus games 
localmente", declarou.

Microsoft 
descarta criar 
console voltado 
para streaming 

Sem chance



CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
A SPE Figueira Branca Energia S.A., (09.665.352/0001-30), torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
12/08/2025, em favor do empreendimento Parque Eólico Figueira Branca, 
localizado na Fazenda Souza I s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Fernando Di Franco - Superintendente de Sustentabilidade
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O São Paulo encaminhou 
a venda do meia Lucas Fer-
nandes para o Portimonense, 
de Portugal. A negociação 
será por 50% dos direitos 
econômicos do jogador e ren-
derá R$ 10 milhões ao clube 
tricolor. 

Aos 22 anos, Lucas Fer-
nandes não está nos planos 
do técnico Cuca. Ele voltou 
de empréstimo no meio desta 
temporada e não foi utilizado 
pelo treinador.

O meia estava empres-
tado justamente ao Porti-
monense, onde atuou em 30 
jogos e terminou a tempora-
da europeia como titular. No 
retorno ao Brasil, ele chegou 
a receber outras propostas 
de empréstimos, inclusive do 
Santos, mas o São Paulo não 
aceitou.

Lucas Fernandes é for-
mado nas categorias de ba-
se do São Paulo e subiu ao 
elenco profissional em 2016. 
Pela equipe principal, ele 
disputou 53 jogos e marcou 
dois gols. Porém, nunca teve 
sequência.

São Paulo estuda 
venda de Lucas 
Fernandes por 
R$ 10 milhões

Transferência

Meio-campista deve ir para Portugal

Tite e Neymar durante entrevista coletiva

Fernando Dantas

Lucas Figueiredo / CBF

SOLICITAÇÂO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÂO DE OPERAÇÂO

CALANGO 5 ENERGIA RENOVÁVEL S.A, CNPJ nº 12.159.338/0001-70, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, a Renovação da Licença de Regularização de Operação da Subestação Calango, 
localizado na zona rural, no município de Bodó/RN.

Laura Porto
Diretora 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudi-
cação e homologação da Concorrência nº 00023/2019 cujo objeto é a Aquisição de 
Material Odontológico para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor das 
empresas Dentalmed Comércio e Representações LTDA no valor de R$ 32.879,07, 
para a Saúde Doctor Comercio LTDA no valor de R$ 69.203,73 e Dental Universo 
Eireli no valor de R$ 99.085,15, no dia 15/08/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
CNPJ: 08.064.764/0001-52 - NIRE: 2420043230 3

ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS
São convocado os Senhores sócios da sociedade acima qualificada, dentre estes o Sr. GUERI-
NO MASSETTI, a Sra. VALQUIRIA DE BRITO, a se reunir em assembleia, que se realizará no 
dia 30 de agosto de 2019, às 09:00 horas, no endereço do escritório de advocacia que patrocina 
a SOCIEDADE, este situado na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, Cep: 59.020-240, a fim de 
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre: a) o Balanço Patrimonial e o de resultado 
econômico relativo aos exercícios de 2017 e 2018; b) Alteração do endereço da sede da empresa 
para a Rua Cícero Santos, nº 237, sala 05, Ponta Negra, Natal/RN, Cep: 59.092-555; c) Outros 
aspectos de interesse dos sócios e da sociedade.  

Natal, 02 de agosto de 2019.

S.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DAVIDE MUSTAT -  Sócio Administrador

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do Instituto 
de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o 
prazo de validade de 21/08/2023, a Licença de Instalação da 1ª etapa da Estação de 
Tratamento de Efluentes das zonas oeste e sul de Natal (ETE Jundiaí), no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Diretora de Empreendimentos

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias
Diretora de Empreendimentos

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do Instituto 
de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o 
prazo de validade de 16/08/2023, a Licença de instalação referente ao Sistema de 
Abastecimento de Água do Município de Jardim de Piranhas, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
A Dobreve Energia S.A., (10.827.444/0001-59), torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação da Licença Simplificada, com prazo de validade 
até 04/07/2025, em favor do empreendimento Linha de Transmissão de 138 kv, 
localizado na Zona Rural do município de João Câmara - RN.

Fernando Mano da Silva - Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A SPE Costa das Dunas Energia S.A., (10.401.225/0001-03), torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  
Rio Grande do Norte - Idema, a Licença de Instalação, com prazo de  
validade até 12/08/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Costa das 
Dunas, localizado na Fazenda Santa Célia, s/nº, Zona Rural do município de 
Touros/RN.

Fernando Di Franco - Superintendente de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A SPE Farol de Touros Energia S.A., (10.369.836/0001-11), torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
12/08/2023, em favor do empreendimento Parque Eólico Farol de Touros, localizado 
na Fazenda JAF II, s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Fernando Di Franco - Superintendente de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A SPE Gameleira Energia S.A., (07.099.001/0001-84), torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema, a Licença de Instalação, com prazo de validade até 12/08/2023, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Gameleira, localizado na Fazenda 
JAF II, s/nº, Zona Rural do município de Touros/RN.

Fernando Di Franco - Superintendente de Sustentabilidade

Tite mais uma vez mostrou 
que não pode ficar sem Neymar na 
seleção brasileira. Cortado às vés-
peras da Copa América após sofrer 
lesão de tornozelo, alvo de acusa-
ção de estupro no mesmo período 
e atualmente em litígio com o seu 
clube, o Paris Saint-Germain, o jo-
gador voltou a ser convocado para 
a Seleção, que no próximo mês fará 
amistosos contra Colômbia e Peru, 
nos Estados Unidos. Segundo o 
treinador e o restante da comissão 

técnica, Neymar está apto a dispu-
tar as partidas.

"Conversei com ele, e tem três 
aspectos que dá para externar de 
forma pública", explicou Tite, lo-
go após anunciar a lista de convo-
cados. "Primeiro, qual era o mo-
mento dele e como ele estava. Ele 
disse 'estou feliz, estou bem, já 
venho trabalhando normalmen-
te há um tempo’. (Perguntei) E 
emocionalmente, como é que você 
está em cima de toda essa situa-

ção, porque ela interfere em todo 
o atleta. ‘Estou tranquilo, estou 
no aguardo do PSG em relação a 
definição da situação'", contou o 
técnico.

"O terceiro aspecto que colo-
quei foi em relação, e é também a 
ideia dele, de jogar antes, se há um 
tempo hábil, e ele está disponível. 
O atleta do nível, da qualidade do 
Neymar, a Seleção Brasileira e eu 
enquanto técnico não vou prescin-
dir disso", insistiu Tite.

Tanto ele quanto o preparador 
físico da seleção, Fabio Mahsered-
jian, asseguraram que o atacante 
do PSG está em boas condições fí-
sicas, apesar do longo período sem 
atuar. "Ele está desde o dia 15 de 
julho treinando no Paris Saint-
-Germain, fazendo as avaliações, e 
no dia 17 já estava em campo. Ele 
não participa dos treinamentos tá-
ticos, mas participa dos treinamen-
tos técnicos com o grupo", destacou 
o preparador. 

Tite explica convocação de Neymar 
mesmo sem jogar: "Não vou prescindir"
Craque voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, que no próximo mês fará amistosos contra Colômbia e Peru, nos 
Estados Unidos; ele ainda não definiu seu futuro no Paris Saint-Germain e está em negociações por retorno ao Barcelona

Amistosos
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Aconteceu o que o torcedor alvi-
negro mais temia. Com a vitória do 
Treze da Paraíba contra o Confian-
ça, com um gol contra do zagueiro 
Thiago Ennes, neste domingo, 18, o 
ABC, que empatou por 1 a 1 contra 
o Sampaio Corrêa (MA), no dia an-
terior, está rebaixado para a Série 
D.

Para piorar, o Globo foi derrota-
do neste domingo pelo Santo Cruz, 
em Recife, pelo placar de 2 a 1, na 
Arena de Pernambuco, com gols 
de Elias e Charles e Murici para o 
Globo.

 Com isso, o Tricolor pernam-
bucano pôde continuar sonhando 
com a classificação ao mata-mata 
da Série C.

O time potiguar, por outro lado, 

viu sua situação piorar, já que com 
a derrota entrou na zona de rebai-
xamento e jogará na última rodada 
com risco de cair.

REBAIXAMENTO DO ABC
Com a vitória de ontem, o Treze 

chegou aos 18 pontos, contra cinco 
15 pontos do ABC, que venceu ape-
nas três dos 17 jogos disputados.

Já o empate do ABC com o Sam-
paio Corrêa, no sábado, somado à 
vitória do Treze/PB, neste domingo, 
decretou o rebaixamento alvinegro 
com uma rodada de antecedência.

Quem viu o jogo entre ABC e 
Sampaio Corrêa, no Fraqueirão, 
acompanhou uma partida equili-
brada, apesar do favoritismo da 
equipe maranhense. No sábado, o ABC jogou de igual para igual contra o Sampaio Corrêa, no Fraqueirão, apesar o favoritismo do adversário

Depois da vitória do Treze contra o
Confiança, ABC é rebaixado para a série D
Para piorar, o Globo foi derrotado neste domingo pelo Santo Cruz, em Recife, pelo placar de 2 a 1, na Arena de Pernambuco, 
com gols de Elias e Charles, enquanto Murici descontou para o time potiguar, que agora está na zona de rebaixamento

É o fim

José Aldenir/AgoraRN


