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De um lado, a Secretaria 
de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), 

fixando em 30 de novembro 
a data para encaminhar o 
projeto da revisão do Plano 
Diretor de Natal à Câmara.

De outro lado, o presidente 
da Câmara, Paulinho 
Freire (PSDB), descartando 
a possibilidade de votar o 
projeto ainda este ano caso 
ele não chegue à Casa até 
o mês que vem, setembro. 
E, de quebra, avisando que 
não pretende fazer nada sob 
pressão, a toque de caixa.

E, finalmente, o 
vereador Klaus Araújo 

(Solidariedade), 
presidente da Comissão 
de Planejamento Urbano 
do legislativo municipal, 
cobrando agilidade da 
Prefeitura na elaboração do 
projeto do Plano Diretor e 
propondo uma força-tarefa 
para conclusão do trabalho.

Tirando a Semurb, que 
precisa concluir todos os ritos 
desse processo altamente 
democrático dentro de um 
calendário já sabido, não 
resta a mais tênue dúvida 
que corre-se um sério risco 
de não se votar este ano a tão 
esperada revisão do Plano 
Diretor de Natal, 12 anos 

depois da última.
Afinal, para outubro, estão 

previstas várias audiências 
públicas para que, no dia 31, 
seja enviada a minuta da 
proposta para o Conselho da 
Cidade, que debaterá em seus 
conselhos temáticos e, por fim, 
realizará a conferência final 
em 30 de novembro. Só então 
o texto vai para a Câmara.

Com a Câmara às 
vésperas do recesso, só o 
personagem The Flash 
para resolver o problema. 
E, se a Semurb já tem um 
cronograma publicado em 
Diário Oficial do Município 
que estabelece as datas para 

realização das reuniões de 
grupos de trabalho e das 
oficinas com a comunidade, 
claro está que não haverá 
açodamento. Para nenhuma 
das partes.  

Embora o vereador Klaus 
Araújo tente resolver isso 
com o prefeito Álvaro Dias, 
nem a autoridade do chefe 
do Executivo será capaz de 
queimar etapas previstas em 
edital.

Ficará a frustração de 
um capítulo fundamental 
para começarmos a destravar 
anacronismos e modernizar 
alguns conceitos que vêm 
atrapalhando o crescimento 

da cidade, numa sociedade 
profundamente mudada 
nos últimos 12 anos, com 
necessidades e demandas bem 
diferentes.

Mais do que isso, com 
a possibilidade de também 
nada acontecer no ano que 
vem, teremos que repensar 
nossas próximas revisões, 
criando gatilhos automáticos 
que não dependem de longos e 
penosos rituais.

Por enquanto, fica a 
expectativa de uma corrida 
contra o tempo, com um 
claro favoritismo desse 
senhor de todas as coisas, 
que é o tempo.
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Tempo, o senhor de tudo 

OPOSIÇÃO
Apesar de a governadora Fá-

tima Bezerra, sua correligionária, 
já ter assinado carta pedindo a 
inclusão de estados na reforma da 
Previdência, a deputada federal 
Natália Bonavides (PT) continua 
com discurso crítico à proposta. 
No Twitter, ela disse que o Senado 
deve agir para “impedir os retro-
cessos da reforma”. Para que isso 
aconteça, ela pediu “mobilização 
popular e luta nas ruas”.

AFAGO
Fátima Bezerra demonstrou 

ter afinidade com o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações do governo Jair Bol-
sonaro, Marcos Pontes, na última 
sexta-feira, durante a passagem 
deste pelo RN. Em discurso duran-
te lançamento de um programa de 
inclusão digital do ministério, a go-
vernadora se referiu ao astronauta 
como “grande ministro” e disse ter 
“carinho” por ele.

AGILIDADE
O Instituto de Desenvolvimen-

to Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema) tem trabalhado para 
agilizar a emissão de licenças am-
bientais para empreendimentos. 
Agora, é possível se fazer a solici-
tação pela internet. Nos 100 pri-
meiros dias da atual gestão, foram 
emitidas mais de 500 licenças, 
concluindo processos que estavam 
abertos desde 2016.

ARTISTAS LOCAIS
A partir de agora, as festas 

públicas no Rio Grande do Nor-
te devem ter no mínimo 30% de 
artistas locais. A medida é tra-
tada pela Lei Nº 10.577, sancio-
nada pela governadora Fátima 
Bezerra e já publicada no Diário 
Oficial do Estado. O projeto, de 
autoria do deputado Allyson 
Bezerra (Solidariedade, foto), 
já havia sido aprovado pela As-
sembleia Legislativa.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes disse que os diálogos divulgados pelo site The 
Intercept mostram que procuradores federais tentaram 

ganhar dinheiro com a Operação Lava Jato. Reportagem da 
Folha de S. Paulo e do The Intercept, a partir de um diálogo 
por aplicativo de mensagens ocorrido em 2017 e vazado a par-
tir de hackeamento de celulares, mostra que o então correge-
dor-geral do Ministério Público Federal, Hindemburgo Cha-
teaubriand Filho, teria criticado informalmente a conduta do 
procurador da República Deltan Dallagnol por dar palestras 
remuneradas. Para o ministro, os problemas na condução da 
Lava Jato, revelados pelos diálogos publicados, são a “maior 
crise” vivida pelo Judiciário desde a redemocratização. “Nada 
é comparável a isso que nós estamos vivendo, porque atinge a 
Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República na sua 
substância. São duas instituições de elite do sistema que estão 
fortemente atingidas por essas revelações”, destacou.

Crise no Judiciário
José Aldenir / Agora RN

PARALISAÇÃO GERAL
Está prevista para esta terça-

-feira, 13, uma paralisação nacio-
nal em defesa da educação, contra 
os contingenciamentos de recursos 
determinados pelo MEC. Aqui no 
Estado, devem aderir principal-
mente professores que compõem 
a rede estadual de ensino e os 
docentes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN).

DESENVOLVIMENTO NA ORLA
O vereador Kléber Fernandes 

(PDT), líder do governo na Câma-
ra Municipal de Natal, defende 
que, por ocasião das discussões em 

torno da revisão do Plano Diretor, 
seja debatida uma forma de ala-
vancar o desenvolvimento da orla 
urbana da capital. Em pronun-
ciamento na Câmara na semana 
passada, Kleber ressaltou que 
“ruínas” tomam conta de parte da 
região da Praia do Meio e que a 
orla de Natal está “anos-luz atrás” 
da de outras capitais nordestinas.

AVAL DE WASHINGTON
O Ministério das Relações Ex-

teriores recebeu o aval do governo 
dos Estados Unidos para a indica-
ção do nome do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fi-

lho do presidente Jair Bolsonaro, 
para ser embaixador do Brasil em 
Washington. A indicação do de-
putado ao cargo ainda precisa ser 
apreciada pelo Senado.

SONEGAÇÃO
A Receita Federal iniciou mais 

uma etapa das ações do Projeto 
Malha Fiscal da Pessoa Jurídica. 
O foco é a falta de recolhimento do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL). O total de 
indícios de sonegação verificado 
nesta operação, para o ano-calen-
dário de 2015, é de aproximada-
mente R$ 1,2 bilhão.

ALIENAÇÃO PARENTAL
A Assembleia Legislativa faz 

na próxima sexta-feira, 16, uma 
audiência pública para discutir o 
tema da alienação parental, que 

consiste na manipulação psico-
lógica de uma criança para criar 
medo, desrespeito ou hostilidade 
em relação aos seus familiares.

SEM AMARRAS
Tem estreia na rádio Agora 

FM nesta segunda-feira. Antônio 
Melo, Osair Vasconcelos e Sávio 
Hackradt comandam a partir de 
hoje, das 18h às 19h, o programa 
"Sem Amarras". Imperdível!

Canindé Soares
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O deputado estadual Herma-
no Morais (sem partido) exaltou a 
aprovação, pela Assembleia Legis-
lativa, da emenda à Constituição 
que cria um teto de gastos para os 
órgãos do Estado pelos próximos 
oito anos. De iniciativa da gover-
nadora Fátima Bezerra, a propos-
ta foi aprovada em segundo turno 
pelos parlamentares esta semana 
e aguarda agora promulgação pelo 
presidente da Assembleia, deputa-
do Ezequiel Ferreira (PSDB).

“É um projeto fundamental pa-
ra o controle dos gastos públicos. O 
Rio Grande do Norte se encontra 
seu pior momento em seus 518 
anos de existência. Essa medida, 
adotada anteriormente pelo gover-
no federal, cria um freio para que 
não se agrave mais ainda a situa-
ção e possibilita ao Estado retomar 
o controle perdido há algum tem-
po”, ressaltou Hermano, em entre-
vista ao programa Manhã Agora, 
da rádio Agora FM (97,9).

Com o teto de gastos, o Estado 
não poderá gastar, a partir de 2020, 
mais do que a despesa orçada no 
ano anterior acrescida de até 70% 
do crescimento da receita ou a cor-

reção pela inflação, o que for maior. 
O objetivo é criar uma espécie de 
“poupança forçada”, para corrigir 
o déficit nas contas públicas em 
oito anos. Estão fora da regra de 
restrição de gastos as despesas 
com saúde, educação e segurança 
pública, além das transferências 
constitucionais para os municípios, 
as emendas parlamentares e os 
gastos decorrentes de receitas de 
transferências, como convênios.

A aprovação do projeto é uma 
das exigências que o governo fe-
deral tem feito para avalizar a 
contratação de empréstimos pelo 
governo potiguar. Com a aprovação 
desta e de outras medidas, a gestão 
Fátima Bezerra espera ter acesso 
a recursos de até R$ 1,3 bilhão. O 
empréstimo desse valor é negocia-
do com várias instituições, em es-
pecial o Banco Mundial.

Segundo Hermano, contudo, 
outras medidas são necessárias 
para controlar as finanças públi-
cas, como a realização de uma re-
forma da Previdência. O deputado 
lembrou que, atualmente, o rombo 
no regime próprio do Estado é de 
cerca de R$ 130 milhões por mês, e 

só cresce. “Isso tem que ser enfren-
tado, sob pena de uma completa 
desorganização das finanças, o que 
não desejamos”, ressaltou.

A reforma da Previdência apro-
vada na Câmara dos Deputados 
não incluiu prefeituras e governos 
estaduais. Nesta semana, o projeto 
chegou ao Senado, onde deve ser 
aprovada uma proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) “paralela” 

para inserir os regimes próprios re-
gionais na regra geral. Os governa-
dores dos 26 estados e do Distrito 
Federal já expressaram desejo de 
terem seus estados incluídos.

Na opinião de Hermano Mo-
rais, caso estados não sejam inse-
ridos na reforma geral, “o Gover-
no do RN tem que assumir essa 
questão”. “Tem medidas que não 
são agradáveis, não são populares, 

mas que são necessárias. Quem 
governa tem que assumir o ônus 
de tomar decisões não simpáticas. 
Se a reforma geral não incluir os 
estados, o Governo do Estado te-
rá de apresentar a sua proposta 
à Assembleia e discutir isso de 
forma transparente, junto com os 
servidores, atuais beneficiários e os 
futuros”, argumentou.

O deputado estadual pediu, 
além disso, mais medidas para 
equilibrar as finanças do Estado. 
Ele pleiteou um esforço do governo 
Fátima Bezerra para estimular a 
retomada de setores econômicos 
com potencial no RN, como o tu-
rismo. “Precisamos recuperar a 
economia do Estado e torná-lo um 
estado com economia pujante, como 
aconteceu lá atrás”, acrescentou, na 
entrevista à 97 FM.

Por fim, Hermano defendeu a 
abertura de capital da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern), algo que a gestão 
da estatal e a própria governadora 
Fátima Bezerra já cogitam. “Per-
mitindo, assim, a injeção de recur-
sos para serem investidos em servi-
ços como o saneamento”, encerrou.

Deputado cobrou esforço do governo para estimular retomada de setores econômicos

Hermano elogia teto de gastos no RN, mas 
defende outras medidas para conter a crise
Em entrevista à rádio Agora FM, deputado estadual lembrou que, atualmente, o rombo no regime próprio de Previdência 
do Estado é de cerca de R$ 130 milhões por mês, e só cresce. Parlamentar defendeu também abertura de capital da Caern

Finanças públicas

José Aldenir / Agora RN

O ministro de Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-
ções, Marcos Pontes, negou que 
o processo de privatização dos 
Correios – estatal subordinada ao 
ministério – vá começar ainda este 
ano. A posição diverge da opinião 
do presidente Jair Bolsonaro, que 
pretende, o quanto antes, iniciar a 
desestatização da empresa pública.

Na semana passada, em Brasí-
lia, Bolsonaro disse que iria promo-
ver a privatização ainda em 2019. 
“Vamos privatizar os Correios”, 
disse ele, durante congresso da Fe-
nabrave (entidade que representa 
concessionárias de veículos). 

Já na sexta-feira, 9, em Natal, 
onde participou do lançamento da 
primeira fase do programa Ciência 
Conectada, que vai ampliar a infra-
estrutura de banda larga por fibra 
ótica nas regiões Norte e Nordeste, 
o ministro Marcos Pontes negou a 

existência de um plano para pri-
vatizar os Correios, pelo menos em 
curto prazo. 

“Não tem nada definido, nada 
escrito, e vamos continuar o traba-
lho de fortalecimento da empresa 

[Correios]. Foi isso que eu transmi-
ti, e é isso oficialmente que a gente 
tem. O presidente falou que iria 
colocar para privatizar, mas faltou 
colocar uma vírgula ali. Isso não é 
para agora. Há conversas entre o 

presidente e o Ministério da Eco-
nomia, que está à frente deste tra-
balho de desestatização”, justificou.

Marcos Pontes explicou que 
ainda deve discutir com o ministro 
Paulo Guedes, da Economia, como 
será feito o estudo sobre a desesta-
tização. “O estudo sobre a privati-
zação será feito pelo Ministério da 
Economia. Além disso, este não é 
um trabalho fácil. Os Correios têm 
mais de 100 mil funcionários. Isso 
precisa ser feito de forma muito 
cautelosa e criteriosa”, reforçou.

Ainda de acordo com o minis-
tro, o processo de privatização vai 
depender da aprovação do marco 
regulatório do sistema postal, que 
vai normatizar o setor. “O marco 
regulatório precisa ser definido an-
tes da privatização. Já estabelece-
mos um grupo que vai ser compos-
to por parlamentares para discutir 
melhor o documento”, encerrou.

Ministro ressaltou que é preciso um amplo estudo sobre a desestatização antes

Marcos Pontes nega privatização dos Correios 
ainda este ano: "Este não é um trabalho fácil"

Ministro em Natal

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Rio Grande 
do Norte alterou regras para 
empréstimos consignados na 
folha de pagamento de servi-
dores públicos do Estado.

A partir de agora, as insti-
tuições interessadas em atu-
ar no sistema de consignados 
terão de realizar contribuição 
ao Fundo de Desenvolvimen-
to do Sistema de Pessoal do 
Estado (Fundesp). O paga-
mento é feito de acordo com as 
faixas de operações de crédito 
promovidas pela instituição. 
O valor da adesão varia entre 
R$ 200 mil e R$ 1,2 milhão.

O pagamento terá de ser 
feito em até quatro parcelas. A 
instituição de crédito que des-
cumprir as regras poderá ser 
multada ou descredenciada.

Governo mexe 
em regras para 
empréstimos 
consignados

Servidores
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O vereador Klaus Araújo (Soli-
dariedade), presidente da Comissão 
de Planejamento Urbano da Câma-
ra Municipal de Natal, cobrou agili-
dade da Prefeitura na elaboração do 
projeto de lei que trata da revisão do 
Plano Diretor. Depois de a Secreta-
ria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) revelar que não pretende 
encaminhar o projeto para análise 
da Câmara antes de 30 de novem-
bro, o vereador disse que vai pedir 
ao prefeito Álvaro Dias que monte 
uma espécie de força-tarefa para 
encurtar os prazos.

“Eu acho que a revisão do Pla-
no Diretor tem que ser a prioridade 
da Prefeitura no segundo semes-
tre. Isso vai mudar a realidade da 
nossa cidade. Estamos atrasados 
com relação a João Pessoa (PB) e 
Maceió (AL), onde o Plano Diretor 
oferece segurança jurídica. A Pre-
feitura precisa se dedicar mais, 
para que isso seja prioridade”, de-
clarou Klaus.

Na semana passada, o presi-
dente da Câmara, vereador Pauli-
nho Freire (PSDB), afirmou que a 

votação do novo Plano Diretor pode 
ser adiada para o ano que vem caso 
o projeto não chegue à Casa até o 
início do mês de setembro. De acor-
do com Paulinho, os vereadores 
não vão votar o texto “a toque de 
caixa” e precisarão de tempo para 
discutir profundamente o assunto.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 
prevê regras para ocupação do so-
lo, foi revisado pela última vez em 
Natal em 2007. A legislação fede-
ral recomenda uma atualização da 
lei a cada dez anos, ou até menos, 
conforme as necessidades do muni-
cípio. O envio do projeto para a Câ-
mara cabe à Prefeitura do Natal, 
que discute o assunto atualmente 
no âmbito da Semurb.

Procurada pelo Agora RN, a 
Semurb descartou qualquer pos-
sibilidade de enviar o novo Plano 
Diretor para a Câmara dentro do 
prazo estipulado pelo presidente 
da Casa. Em nota, a secretaria 
argumentou que precisa obedecer 
ao cronograma das discussões pú-
blicas com a sociedade. “Temos que 

garantir a participação popular, e 
essa metodologia é estabelecida 
por legislação federal”, argumen-
tou a pasta.

A Secretaria de Meio Ambien-
te e Urbanismo acrescentou que 
existe um cronograma já publicado 
em Diário Oficial do Município que 
estabelece as datas para realização 

das reuniões de grupos de trabalho 
e das oficinas com a comunidade e 
com os segmentos. Isso deve acon-
tecer entre agosto e todo o mês de 
setembro. E, após isso, ainda ha-
verá a sistematização das informa-
ções oriundas das oficinas.

Para outubro, explica a nota 
da Semurb, estão previstas várias 

audiências públicas com o objetivo 
de discutir a proposta apresentada 
pela sociedade, para que no dia 
31 de outubro seja enviada a mi-
nuta da proposta para o Conselho 
da Cidade, que debaterá em seus 
conselhos temáticos e, por fim, rea-
lizará a conferência final em 30 de 
novembro. Após aprovação do texto 
nesta etapa, é que o texto deverá 
seguir para a Câmara.

Quando chegar à Câmara Mu-
nicipal, o Plano Diretor precisará 
ser analisado por várias comissões, 
entre elas a de Planejamento Ur-
bano, que é presidida por Klaus 
Araújo. Ele concorda com o presi-
dente Paulinho Freire quanto aos 
prazos para que a matéria seja 
aprovada ainda este ano.

“Vou conversar com o prefeito 
Álvaro Dias para que se crie uma 
força-tarefa para que o projeto 
chegue pelo menos até o dia 15 de 
outubro. Assim, poderemos votar, 
colocar emendas, apreciar com 
tranquilidade. O assunto é sério 
e vai envolver o destino da cidade 
toda”, encerrou o vereador.

Vereador (foto) tentará encontro com prefeito para cobrar encurtamento dos prazos

Klaus pede a Álvaro “força-tarefa” para 
agilizar envio do Plano Diretor à Câmara
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo descartou na semana passada possibilidade de enviar projeto para a Câmara 
Municipal dentro do prazo estipulado pelo presidente da Casa, Paulinho Freire, para que matéria seja aprovada este ano

Pressa

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) enviou 
um projeto de lei para a Assembleia 
Legislativa em que pede reajuste 
de 4,94% nos salários dos servido-
res da instituição. De acordo com o 
Judiciário, o aumento está dentro 
das possibilidades orçamentárias 
para este ano, em razão da recom-
posição dos índices de inflação, o 
que vai representar um aumento 
de R$ 23 milhões na folha salarial.

De acordo com o Portal da 
Transparência do TJRN, a despe-
sa de pessoal do órgão – incluindo 
ativos e inativos – é de R$ 765 
milhões. O reajuste solicitado se-
ria fracionado em três parcelas. 
A primeira parcela seria de 2%; 
a segunda, de 1,47%; e a terceira 
e última, também de 1,47 %. Se 
aprovado antes pela Assembleia, o 
escalonamento seria iniciado em 1º 
de dezembro de 2019.

O Tribunal de Justiça aponta 
que a implantação das parcelas es-

tá condicionada à manutenção da 
despesa total com pessoal do Poder 
Judiciário abaixo do limite legal 
estabelecido pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

Em janeiro deste ano, o TJRN 
aprovou reajuste de 16,38% para 
juízes e desembargadores – que re-
cebem ao equivalente de 90,25% do 

subsídio dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O aumen-
to resultou num impacto de R$ 6,5 
milhões no orçamento anual.

Com o aumento, um desembar-
gador passou dos R$ 35 mil para 
R$ 39 mil. Já os juízes tiveram os 
vencimentos reajustados dos R$ 30 
mil para R$ 33 mil

Despesa total com pessoal do Tribunal de Justiça do RN (TJRN) é de R$ 765 milhões

TJ envia projeto para aumentar em 
salários dos servidores em quase 5%

Assembleia

José Aldenir / Agora RN

Indicação para novo PGR sairá 
até sexta-feira, diz Bolsonaro

Ministério Público

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que vai indicar o nome 
para o comando da Procurado-
ria-Geral da República até a 
próxima sexta-feira, 16. Segun-
do ele, o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, 
tem apresentado sugestões, mas 
ainda não há uma definição so-
bre o sucessor de Raquel Dodge.

“É o mesmo que casamento. 

Tem de se escolher bastante 
para se casar. Todo mundo está 
no páreo. Tem uns 80 no páreo”, 
disse o presidente, antes de con-
firmar que adiaria o anúncio, 
inicialmente previsto para esta 
segunda-feira, 12.

O mandato de Raquel Do-
dge na Procuradoria-Geral da 
República termina no dia 17 de 
setembro.

Presidente: "Tem uns 80 no páreo"

Isac Nóbrega / PR

Mandato de Dodge vai até dia 17/09

Antonio Augusto / PGR
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O vereador Klaus Araújo (Soli-
dariedade), presidente da Comissão 
de Planejamento Urbano da Câma-
ra Municipal de Natal, cobrou agili-
dade da Prefeitura na elaboração do 
projeto de lei que trata da revisão do 
Plano Diretor. Depois de a Secreta-
ria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) revelar que não pretende 
encaminhar o projeto para análise 
da Câmara antes de 30 de novem-
bro, o vereador disse que vai pedir 
ao prefeito Álvaro Dias que monte 
uma espécie de força-tarefa para 
encurtar os prazos.

“Eu acho que a revisão do Pla-
no Diretor tem que ser a prioridade 
da Prefeitura no segundo semes-
tre. Isso vai mudar a realidade da 
nossa cidade. Estamos atrasados 
com relação a João Pessoa (PB) e 
Maceió (AL), onde o Plano Diretor 
oferece segurança jurídica. A Pre-
feitura precisa se dedicar mais, 
para que isso seja prioridade”, de-
clarou Klaus.

Na semana passada, o presi-
dente da Câmara, vereador Pauli-
nho Freire (PSDB), afirmou que a 

votação do novo Plano Diretor pode 
ser adiada para o ano que vem caso 
o projeto não chegue à Casa até o 
início do mês de setembro. De acor-
do com Paulinho, os vereadores 
não vão votar o texto “a toque de 
caixa” e precisarão de tempo para 
discutir profundamente o assunto.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 
prevê regras para ocupação do so-
lo, foi revisado pela última vez em 
Natal em 2007. A legislação fede-
ral recomenda uma atualização da 
lei a cada dez anos, ou até menos, 
conforme as necessidades do muni-
cípio. O envio do projeto para a Câ-
mara cabe à Prefeitura do Natal, 
que discute o assunto atualmente 
no âmbito da Semurb.

Procurada pelo Agora RN, a 
Semurb descartou qualquer pos-
sibilidade de enviar o novo Plano 
Diretor para a Câmara dentro do 
prazo estipulado pelo presidente 
da Casa. Em nota, a secretaria 
argumentou que precisa obedecer 
ao cronograma das discussões pú-
blicas com a sociedade. “Temos que 

garantir a participação popular, e 
essa metodologia é estabelecida 
por legislação federal”, argumen-
tou a pasta.

A Secretaria de Meio Ambien-
te e Urbanismo acrescentou que 
existe um cronograma já publicado 
em Diário Oficial do Município que 
estabelece as datas para realização 

das reuniões de grupos de trabalho 
e das oficinas com a comunidade e 
com os segmentos. Isso deve acon-
tecer entre agosto e todo o mês de 
setembro. E, após isso, ainda ha-
verá a sistematização das informa-
ções oriundas das oficinas.

Para outubro, explica a nota 
da Semurb, estão previstas várias 

audiências públicas com o objetivo 
de discutir a proposta apresentada 
pela sociedade, para que no dia 
31 de outubro seja enviada a mi-
nuta da proposta para o Conselho 
da Cidade, que debaterá em seus 
conselhos temáticos e, por fim, rea-
lizará a conferência final em 30 de 
novembro. Após aprovação do texto 
nesta etapa, é que o texto deverá 
seguir para a Câmara.

Quando chegar à Câmara Mu-
nicipal, o Plano Diretor precisará 
ser analisado por várias comissões, 
entre elas a de Planejamento Ur-
bano, que é presidida por Klaus 
Araújo. Ele concorda com o presi-
dente Paulinho Freire quanto aos 
prazos para que a matéria seja 
aprovada ainda este ano.

“Vou conversar com o prefeito 
Álvaro Dias para que se crie uma 
força-tarefa para que o projeto 
chegue pelo menos até o dia 15 de 
outubro. Assim, poderemos votar, 
colocar emendas, apreciar com 
tranquilidade. O assunto é sério 
e vai envolver o destino da cidade 
toda”, encerrou o vereador.

Vereador (foto) tentará encontro com prefeito para cobrar encurtamento dos prazos

Klaus pede a Álvaro “força-tarefa” para 
agilizar envio do Plano Diretor à Câmara
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo descartou na semana passada possibilidade de enviar projeto para a Câmara 
Municipal dentro do prazo estipulado pelo presidente da Casa, Paulinho Freire, para que matéria seja aprovada este ano

Pressa

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) enviou 
um projeto de lei para a Assembleia 
Legislativa em que pede reajuste 
de 4,94% nos salários dos servido-
res da instituição. De acordo com o 
Judiciário, o aumento está dentro 
das possibilidades orçamentárias 
para este ano, em razão da recom-
posição dos índices de inflação, o 
que vai representar um aumento 
de R$ 23 milhões na folha salarial.

De acordo com o Portal da 
Transparência do TJRN, a despe-
sa de pessoal do órgão – incluindo 
ativos e inativos – é de R$ 765 
milhões. O reajuste solicitado se-
ria fracionado em três parcelas. 
A primeira parcela seria de 2%; 
a segunda, de 1,47%; e a terceira 
e última, também de 1,47 %. Se 
aprovado antes pela Assembleia, o 
escalonamento seria iniciado em 1º 
de dezembro de 2019.

O Tribunal de Justiça aponta 
que a implantação das parcelas es-

tá condicionada à manutenção da 
despesa total com pessoal do Poder 
Judiciário abaixo do limite legal 
estabelecido pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

Em janeiro deste ano, o TJRN 
aprovou reajuste de 16,38% para 
juízes e desembargadores – que re-
cebem ao equivalente de 90,25% do 

subsídio dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O aumen-
to resultou num impacto de R$ 6,5 
milhões no orçamento anual.

Com o aumento, um desembar-
gador passou dos R$ 35 mil para 
R$ 39 mil. Já os juízes tiveram os 
vencimentos reajustados dos R$ 30 
mil para R$ 33 mil

Despesa total com pessoal do Tribunal de Justiça do RN (TJRN) é de R$ 765 milhões

TJ envia projeto para aumentar em 
salários dos servidores em quase 5%

Assembleia

José Aldenir / Agora RN

Indicação para novo PGR sairá 
até sexta-feira, diz Bolsonaro

Ministério Público

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que vai indicar o nome 
para o comando da Procurado-
ria-Geral da República até a 
próxima sexta-feira, 16. Segun-
do ele, o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, 
tem apresentado sugestões, mas 
ainda não há uma definição so-
bre o sucessor de Raquel Dodge.

“É o mesmo que casamento. 

Tem de se escolher bastante 
para se casar. Todo mundo está 
no páreo. Tem uns 80 no páreo”, 
disse o presidente, antes de con-
firmar que adiaria o anúncio, 
inicialmente previsto para esta 
segunda-feira, 12.

O mandato de Raquel Do-
dge na Procuradoria-Geral da 
República termina no dia 17 de 
setembro.

Presidente: "Tem uns 80 no páreo"

Isac Nóbrega / PR

Mandato de Dodge vai até dia 17/09

Antonio Augusto / PGR
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Vereadores que integram a 
Comissão dos Direitos Humanos 
da Câmara Municipal de Natal 
visitaram na sexta-feira, 9, as 
dependências do Hospital Psiqui-
átrico João Machado, gerido pelo 
Governo do Estado.

"Precisamos pensar no fortale-
cimento da rede. Por isso estamos 
realizando essas visitas técnicas 
para conhecer as estruturas e fra-
gilidades do serviço, nos colocando 
à disposição para melhorar o tra-
balho", explica a vereadora Diva-
neide Basílio (PT), presidente da 
comissão.

O Hospital João Machado pos-
sui 131 leitos de internação, 35 de 
observação e mais 40 de retaguar-
da do Hospital Walfredo Gurgel. 
Além disso, aguarda a implanta-
ção de 20 leitos de UTI.

A diretora geral da unidade, 
Leidiane Queiroz, enalteceu o po-
tencial do hospital quanto a loca-

lização, histórico de atendimento 
e espaço físico e disse que a prin-
cipal dificuldade é na deficiência 
de recursos humanos e materiais, 
problema comum na rede pública 
de saúde.

SEGUNDA-FEIRA, 12.08.2019Geral6

Determinado a acabar com “cartórios” que privi-
legiam interesses particulares, o governo Bol-
sonaro deve abrir também a “caixa preta” do 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). 
Apesar da pose de agência reguladora, o Ecad é priva-
do e em 2018 faturou mais de R$100 milhões a título 
de comissão de 10% sobre R$1,1 bilhão arrecadados. 
O Ecad informou que os quase R$100 milhões fatura-
dos em 2018 são gastos em “despesas operacionais e 
administrativas”.

O Ecad diz distribuir 85% da arrecadação (R$971 

milhões em 2018) por “direitos autorais”. Do total, 5% 
são das “associações”.

Quem quer que ouça música em alto volume fica 
sujeito às altas taxas de “direitos autorais” cobradas 
pelo Ecad sem direito a contestações.

O que é pago por restaurantes, bares e etc. seria 
destinado a músicos “e demais artistas” filiados às as-
sociações que administram o Ecad.

Emissoras de rádio e TV são obrigadas a pagar 2,5 
% do próprio faturamento bruto mensal ao Ecad, usina 
de fazer dinheiro.

Governo deve escancarar 
"caixa-preta" do Ecad 

PODER SEM PUDOR

ZONA DE QUALIDADE
Disputando o governo do Paraná com Jayme Lerner, 

em 1994, Álvaro Dias resolveu apresentar algumas 
propostas que considerava inovadoras, como a criação de 
certas “zonas de excelência industriais”. Ele chegou em 
Realeza e, claro, prometeu a plenos pulmões, em discurso, 
que levaria ao município uma “zona de excelência”. O 
prefeito o interrompeu, preocupado:

- O senhor explique melhor essa história porque vai ter 
gente achando que “zona de excelência” é bordel com cama 
redonda e espelho no teto...

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

FÉRIAS REMUNERADAS
A greve do Metrô de Brasília, 

que durou dois meses, foi tão 
inútil que  durante a paralisação 
até o número de pessoas 
transportadas subiu de 3,5 
milhões em julho de 2018 para 3,7 
milhões até julho deste ano. Não 
por acaso, os metroviários querem 
expulsar a pelegada do sindicato.

BOLSODORIA 2022
São remotas, por enquanto, 

as possibilidades de Joao Doria 
assumir uma candidatura de 
oposição a Jair Bolsonaro, em 
2022. A prioridade do tucanato 
é obter o apoio do presidente ao 
candidato do partido.

SUSPEITAS FALSAS
As acusações contra o 

presidente do Paraguai são 
produto da ignorância do Tratado 
de Itaipu, que só permite a 
venda da energia produzida pela 
usina para a Eletrobras e para a 
paraguaia Ande. Somente estas 

“Se o excesso jornalístico 
desse cadeia, todos vocês 
estariam presos”

"
Presidente Jair Bolsonaro
Mostrando mais uma vez que ama 
odiar a imprensa

Veja / Abril.com

empresas podem comercializar a 
energia da usina.

MEADOS DE OUTUBRO
A expectativa do presidente 

do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), é que dure até 65 
dias a análise da reforma da 
Previdência. Mas o 65º é um 
domingo, isso empurraria o prazo 

O deputado federal potiguar 
Fábio Faria (PSD) admitiu que o 
fato de ter votado a favor da refor-
ma da Previdência pode até lhe 
custar o mandato no próximo plei-
to, mas ele disse que assumiu o ris-
co em nome de um projeto para o 
País sair da crise econômica. “Não 
vou abrir mão de jeito nenhum da 
minha convicção pensando na pró-
xima eleição”, declarou, em vídeo 
direcionado aos seus apoiadores, 
publicado nas redes sociais nesta 
quinta-feira, 8.

O parlamentar lembrou que 
muitos deputados que endossaram 
a aprovação de projetos impopula-
res na legislatura passada da Câ-
mara, como a emenda do teto de 
gastos e a reforma trabalhista, não 
conseguiram ser reeleitos em 2018 
e que ele próprio, por também ter 
votado a favor dessas propostas, 
teve a eleição “mais difícil” de sua 
carreira política. Ele foi eleito com 
pouco mais de 70 mil votos nas úl-
timas eleições, bem menos que os 
166 mil obtidos em 2014.

Segundo Fábio, porém, sem 
reformas como a da Previdência, 
o País não sairá da crise. “Nosso 
Estado está em uma situação 
crítica. Temos um problema pre-
videnciário enorme. O Brasil, em 
2023, quebraria se não fosse a 
reforma da Previdência. O remé-

dio é amargo, mas temos que dar 
quando o paciente está doente. O 
Brasil está doente. O nosso estado 
(Rio Grande do Norte) está doen-
te”, continuou.

Ele antecipou que também vo-
tará a favor da reforma tributária. 
“Isso pode custar o meu mandato. 
Eu sei que é muito difícil para um 
deputado do Nordeste votar tra-
balhista, depois votar Previdên-
cia. Já quero dizer que vou votar 
a reforma tributária. Eu sou a 
favor. Estou totalmente conscien-
te... pois eu estou no meu quarto 
mandato. Quero tranquilizar todo 
o meu eleitorado que eu sei o que 
estou fazendo”, frisou.

Fábio explica voto na reforma 
e diz não pensar em eleições

Previdência

Deputado federal reconheceu "riscos", mas
disse que, sem reformas, País não sairá da crise

Deputado federal potiguar Fábio Faria

José Aldenir / Agora RN

Alan Santos/PR

Pesquisa nacional: 25% não sabem o que é FGTS
Levantamento exclusivo do Paraná 

Pesquisa contratado pelo site Diário do Poder e 
esta coluna demonstra a falta de conhecimento 
de quase um quarto da população brasileira 
sobre o que é ou como funciona o Funde de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
24,7% do total dos entrevistados admitiram 
não saberem nem para que serve o FGTS. A 
pesquisa nacional foi realizada nos 26 estados 
e no Distrito Federal.

BENEFICIADOS
Entre os 75,3% que confirmaram saber o que 

é FGTS, 67,7% disseram que já foram beneficia-
dos por saques ou pagamentos do fundo. 

DESCONHECIMENTO
A menor taxa de conhecimento sobre o fundo 

está entre entrevistados apenas com ensino 
fundamental: 35% não sabem o que é FGTS.

DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisa ouviu 2.082 brasileiros em 

174 municípios entre os dias 5 e 9 de agosto. A 
margem de erro é de aproximadamente 2%.

final para 15 a 17 de outubro.

CENTRÃO NA RELATORIA
A comissão especial que vai 

analisar a reforma tributária se 
reúne na nesta terça (13) para 
avaliar o roteiro de trabalho 
sugerido pelo relator deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que é 
do “centrão”.

FIM DE BENEFÍCIOS
O Senado avalia transformar 

em projeto uma proposta popular, 
apoiada por mais de 20 mil 
internautas, que proíbe a concessão 
de pensão, aposentadoria ou plano 
de saúde a quem exerceu um 
mandato eletivo.

ROTA DO CRESCIMENTO
Os governadores Ibaneis 

Rocha (DF), Ratinho Junior (PR) 
e Carlos Moisés (SC) participarão 
no dia 21, em Curitiba, do III 
Fórum de Gestão Pública que 
vai discutir os caminhos do 
crescimento.

Comissão de Direitos Humanos 
vistoria Hospital João Machado

Câmara de Natal

Pacientes no hospital psiquiátrico

Marcelo Barros / Câmara de Natal



Com o objetivo de levar polí-
ticas públicas para a população 
do semiárido potiguar, o Governo 
do Rio Grande do Norte anunciou 
que está implantando medidas 
de acesso à água para consumo 
e condições de produção no Esta-
do. Entre elas estão a criação do 
Plano Estadual de Agroecologia e 
Convivência com o Semiárido, e a 
utilização dos recursos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza 
(Fecop) para ações de convivência 
com a seca.

Esse planejamento foi discuti-
do na última quinta-feira, 8, em 
um encontro da equipe do Gover-
no, sob a coordenação da gover-
nadora Fátima Bezerra, com os 
representantes da Articulação no 
Semiárido Brasileiro (ASA), orga-
nização que é referência no Brasil 
na implantação das políticas de 
convivência com a seca.

A governadora destacou a 
importância do trabalho desen-
volvido pela ASA na melhoria 
da vida na região do semiárido 
nordestino. “O papel da ASA na 

inclusão social, com um projeto 
de emancipação do trabalhador, 
é reconhecido por conta do seu 
tamanho nesses anos”, pontuou.

Com dificuldades de manter 
parcerias junto ao Governo Fe-
deral, o coordenador executivo da 
ASA, Alexandre Pires, apontou 
a possibilidade de parcerias en-
tre a organização e o Fórum de 
Governadores do Nordeste, por 
meio do recém formado Consórcio 

Nordeste. “Já tivemos conversas 
com agências internacionais de 
desenvolvimento que manifes-
taram o desejo de trabalhar nas 
ações de convivência com a seca e 
avaliamos que uma parceria dire-
ta com os governos do Nordeste é 
uma saída. Estamos à disposição 
para trabalhar, trazendo nossa 
experiência na área de projetos de 
acesso à água, educação, energia 
e todos os outros”, explicou Pires.
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Implantação de medidas do Governo garante o acesso à água própria para consumo

Governo discute ampliação das 
políticas de convivência com a seca

Semiárido

José Aldenir / Agora RN

O Centro Especializado 
em Reabilitação (CRI/CRA) 
da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) vai re-
tomar o fornecimento de órte-
ses e próteses no Rio Grande 
do Norte. Nos próximos dias, 
a equipe técnica do órgão fará 
a análise dos processos dos 
pacientes cadastrados para 
que, ainda no mês de agosto, 
seja publicada a lista dos be-
neficiados. 

Os recursos para o pri-
meiro empenho serão de 
R$ 1,5 milhão e garantem a 
produção de 500 itens, entre 
órteses e próteses. As pessoas 
beneficiadas serão as que já 
estão cadastradas e aguar-
dam a retomada do forneci-
mento. 

A lista será publicada no 
site do CRI/CRA, no endereço 
www.cricra.rn.gov.br, e en-
viada às Unidades Regionais 
de Saúde Pública (Ursap´s). 

O Ministério da Eco-
nomia publicou na última 
quinta-feira, 8, por meio 
do Diário Oficial da União 
(DOU), uma resolução que 
incluiu a profissão de Moto-
rista de Aplicativo Indepen-
dente entre as ocupações 
que podem se inscrever no 
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI).

Ao optar pelo MEI, o 
profissional passa a contri-
buir para o INSS, com alí-
quota de 5% sobre o valor 
do salário mínimo. Além 
disso, deve pagar o ISS pa-
ra o município, no caso de 
atividades de prestação de 
serviços e transportes mu-
nicipal.

No caso dos motoristas 
de aplicativo, não haverá 
cobrança do ICMS, que no 
caso do MEI é devido ape-
nas para atividades de in-
dústria, comércio e cargas.

Fornecimento de 
órteses e próteses 
será retomado 
pela Saúde

Motoristas de 
aplicativos estão 
habilitados para
a plataforma MEI

Serviço Regulamentação

A Secretaria Estadual do Tra-
balho, da Habitação e da Assistên-
cia Social (Sethas) está trabalhan-
do para reativar programas sociais 
no Rio Grande do Norte. Pelo me-
nos é essa a garantia da titular da 
pasta, Íris Oliveira. Segundo ela, 
nos primeiros seis meses de sua 
gestão, foram registrados progres-
sos significativos no tocante à re-
tomada dos projetos que estavam 
paralisados ou com funcionamento 
indevido, como é o caso do Progra-
ma Nacional de Capacitação do 
Sistema Único de Assistência So-
cial (CapacitaSUAS).

De acordo com a secretária, 
essa, especificamente, trata-se de 
uma conquista da sua gestão, uma 
vez que a administração anterior, 
apesar de ter contrato com uma 
instituição devidamente firmado, 
acabou não dando andamento ao 
projeto como já ocorria em outros 
estados.

“Existia um contrato do Ca-

pacitaSUAS em andamento com 
a Universidade Potiguar, mas 
não andava. Para você ter noção, 
enquanto outros estados estão de-
senvolvendo a quinta, sexta e até 
sétima etapa do CapacitaSUAS, 
o Rio Grande do Norte havia rea-
lizado apenas uma, neste curso de 
capacitação de trabalhadores do 
SUAS. Conseguimos efetiva-lo em 
abril", disse.

Além dos CapacitaSUAS, a 
pasta também está atuando para 
que o Sistema Nacional de Em-
prego (SINE) retome normalmen-
te suas atividades no Estado. Íris 
Oliveira explica que, além disso, 
tem tembém trabalhado pelos 
fundos estaduais da Economia e 
do Trabalho.

“Nossa expectativa é de conse-
guir arrumar a Sethas. Estamos 
conseguindo retomar o Sine, pois 
estava paralisado em todos os se-
tores. Outro ponto que estamos 
dando uma retomada, é a criação 

do Fundo Estadual de Economia 
solidária, junto do Fundo Estadual 
do Trabalho, que inclusive está em 
tramitação, o qual precisamos para 
poder receber repasses federais”, 
explicou.

Para a secretária, as gestões 
anteriores da Sethas estavam “fa-
lhando” na comunicação com os 
municípios para as tratativas de 
recursos com o Governo Federal 
em busca de apoio para os Centros 

de Referência e Assistência Social 
(Creas), além de também não esta-
rem realizando acompanhamento 
a apoio técnico aos municípios.

“Essa política social tem um 
volume muito significativo no Go-
verno Federal, em recursos e nos 
financiamentos de ações, mas, 
necessita de uma coparticipação 
dos municípios e do Estado. Esta 
coparticipação do RN nunca havia 
sido realizada, teve início em 2015, 
mas em seguida foi paralisada. 
Com isto os municípios então não 
recebiam recursos para o financia-
mento dos serviços de Creas. Fora 
isso, todo o acompanhamento e 
apoio técnico que compete o Estado 
fazer aos municípios, isso não vi-
nha sendo realizado”, criticou.

Outras medidas tomadas pela 
Sethas atualmente é a realização 
de auditorias em conjunto com a 
Controladoria Geral do Estado nos 
programas do Leite, Transporte 
Cidadão e Restaurante Popular.

Íris Oliveira assumiu a titularidade da pasta assim que Fátima se tornou governadora

Sethas trabalha para reativar programas 
fundamentais no Estado, afirma secretária
De acordo com Íris Oliveira, Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS) é 
um dos que já estão em funcionamento no RN. Retomada do Sistema Nacional de Empregos é outra meta da atual gestão

Trabalho, Habitação e Assistência Social

José Aldenir / Agora RN
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A governadora Fátima Bezerra 
assinou na semana passada um 
decreto para disciplinar a ação da 
Polícia Militar em casos de cum-
primento de ordens judiciais de 
reintegração de posse coletiva. A 
partir de agora, as ações terão de 
se comunicadas, de forma prévia, 
para à governadora.

Segundo o decreto estadual, 
além da comunicação sobre a in-
tegração, a Polícia Militar tam-
bém deverá elaborar um plano de 
execução para realizar ações de 
reintegração de posse coletiva. Os 
responsáveis pela operação terão 
de elaborar um documento com as 
informações sobre a data prevista 
para a operação, estrutura policial 

a ser empregada e os dados sobre 
da área que será reintegrada.

O decreto estadual foi publica-
do dois dias após policiais militares 
e policiais rodoviários federais de-
socuparem uma área de proteção 
ambiental localizada às margens 
da BR-406, em São Gonçalo do 
Amarante, na Grande Natal. 

Uma decisão judicial deter-
minou a retirada imediata de um 
grupo de 30 famílias que fixaram 
acampamento no local desde o 
início de julho.

Ainda de acordo com a medida 
do governo, a partir do momento 
em que o comandante-geral da Po-
lícia Militar receber determinação 
judicial para operações de apoio 

a reintegração de posse coletiva, 
a ação terá de ser informada à 
governadora Fátima Bezerra, ao 
secretário de Segurança Pública e 
da Defesa Social (Sesed), ao procu-
rador-geral do Estado e ao Comitê 
Estadual de Resolução de Conflitos 
Fundiários Rurais.

O texto também afirma que a 
realização da operação dependerá 
da autorização do titular da Segu-
rança Pública. Com isso, o atual 
secretário Francisco Canindé de 
Araújo Silva deverá analisar os di-
versos aspectos e os métodos para a 
operação com o intuito de “preser-
var o direito à vida e à dignidade 
humana dos envolvidos”, que por 
vezes ficam desabrigados. Responsáveis terão de elaborar documento prévio contendo informações sobre a ação

Governo disciplina ação da Polícia Militar 
em casos de reintegração de posse no RN
Segundo decreto estadual, além de comunicação prévia, a Polícia Militar também deverá elaborar um plano de execução 
para realizar ações de reintegração de posse coletiva; titular da Segurança Pública será o responsável pela autorização

Portaria

Cedida

O Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) inaugurou em Natal, na 
última sexta-feira, 9, a primeira 
fase do programa Ciência Conec-
tada, que amplia a infraestrutura 
de banda larga por fibra ótica nas 
regiões Norte e Nordeste.

A iniciativa ocorre em parceria 
com a Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP) e da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). A nova rede de internet 
acadêmica vai ampliar a veloci-

dade de 10 para 100 Gigabits por 
segundo, mil vezes a capacidade da 
banda larga doméstica, benefician-
do universidades federais, institu-
tos federais e unidades de pesqui-
sa, além de fomentar a economia e 
desenvolvimento local.

“Multiplica a velocidade de co-
municação entre a universidade, e, 
com o tempo, também será expan-
dido para outras instituições, como 
hospitais e outros tipos de serviços 
públicos”, disse o titular do MC-
TIC, Marcos Pontes, que esteve em 

Natal para a inauguração.  
A primeira fase do programa 

irá atingir neste ano 77 localidades, 
seis estados, 16 cidades e 64 insti-
tuições federais, estaduais e priva-
das. Até 2021 estarão finalizadas 
as 16 redes metropolitanas que vão 
permitir a conexão de 1.317 escolas 
a Internet. O investimento total de 
R$ 80 milhões. 

“Com isso, os dados produzidos 
pelas universidades e escolas, o 
que aumenta a capacidade traba-
lho e amplia a capacidade dos ser-

viços de telecomunicações. É uma 
primeira etapa, o primeiro passo, 
para fazer uma ciência conectada”, 
finalizou.

Pontes também participou da 
cerimônia, em Parnamirim, da 
marca de 2 milhões de alunos co-
nectados pelo Gesac, programa do 
MCTIC que leva conexão em banda 
larga a escolas por meio do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comu-
nicações (SGDC). Na ocasião, o mi-
nistro também fez a entrega de 500 
computadores recondicionados.Fibra ótica porporciona internet mais rápida

Projeto de ampliação da fibra ótica chega até Natal
Banda larga

Divulgação
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UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

Os prefeitos do Rio Grande do 
Norte aguardam com expectativa o 
leilão do excedente de cessão one-
rosa do pré-sal. Com certame mar-
cado para o dia 28 de outubro, a es-
timativa é de que arrecadação seja 
ao equivalente a duas folhas do re-
passe do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) para cada uma 
das 167 prefeituras potiguares.

Segundo dados do governo fede-
ral, a arrecadação total do negócio 
será de R$ 106,6 bilhões com a dis-
puta. Do total de recursos, cerca de 
15% será distribuído com todos os 
municípios do País. A partilha será 
feita de acordo com o coeficiente do 
FPM de cada cidade. 

“Isso vai render cerca de duas 
folhas e meia do FPM. Os muni-
cípios devem receber o recurso de 

uma vez só. A estimativa financeira 
total ainda não temos”, diz o presi-
dente da Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte (Femurn), 

José Leonardo Cassimiro Júnior. 
Segundo ele, caso os prazos do 

leilão sejam cumpridos, os municí-
pios irão receber os recursos entre 

dezembro deste ano e janeiro de 
2020. “Um município que tem o co-
eficiente 0,6 do FPM, por exemplo, 
que recebe hoje cerca de R$ 400 
mil, vai poder receber mais R$ 1 
milhão de uma só vez”, contabiliza.

Ele avalia, ainda, que a renda 
extra vai ajudar aos municípios a 
quitarem dívidas com fornecedores 
e prestadores de serviço. “Pode aju-
dar em novos investimentos, mas o 
dinheiro será utilizado, principal-
mente, para o pagamento de débi-
tos em atraso”, encerra.

Ainda de acordo com a União, 
segundo cronograma atual do 
leilão, o pagamento e o envio de 
comprovante dos vencedores terá 
de ser feito até 27 de dezembro. Já 
as assinaturas dos contratos estão 
previstas em 31 de março de 2020.

Estimativa é de que arrecadação seja ao equivalente a duas folhas e meia do FPM

Prefeitos do RN aguardam verbas extras 
geradas com leilão da cessão onerosa
Segundo dados do governo federal, arrecadação total do negócio será de R$ 106,6 bilhões com a 
disputa; do total de recursos, 15% será distribuído com todos os municípios do País, seguindo o FPM

Pré-sal

Divulgação

O Ministério Público 
Federal (MPF) apresentou 
um pedido liminar para que 
o Instituto de Desenvolvi-
mento Econômico e Meio 
Ambiente (Idema/RN) não 
conceda licenças ambientais 
para empresas salineiras do 
Rio Grande do Norte funcio-
narem áreas de preservação 
permanente (APPs). Para 
conceder tais licenças, o ór-
gão vem cogitando se basear 
em um decreto presidencial 
questionado judicialmente 
pelo MPF.

Conforme apurado, há 
indícios de que o Idema pre-
tende conceder as licenças, 
já tendo manifestado inten-
ção de consultar a Procura-
doria Geral do Estado, que 
pode subsidiar a decisão. A 
atual direção do Instituto 
também tem questionado 
supostas deficiências nos 
estudos do Grupo de Tra-
balho do Sal (GT-SAL) que, 
contraditoriamente, é con-
duzido de maneira técnica 
pelos próprios servidores 
do órgão. “Analisando todos 
esses elementos em conjun-
to, assim, o risco de aplica-
ção do decreto por parte do 
Idema é grande”, avalia o 
procurador da República 
Emanuel Ferreira, autor do 
pedido.

De acordo com uma ação 
civil pública (ACP) do MPF, 
o Decreto 9824/19 se baseou 
em motivo falso, contraria 
princípios e coloca em risco o 
meio ambiente e as comuni-
dades locais. Assinado em 4 
de junho pelo presidente da 
República Jair Bolsonaro, o 
decreto concedeu o status de 
interesse social à atividade 
salineira, o que possibilita 
que as empresas sigam ocu-
pando as APPs.

MPF quer impedir 
licenças para 
salinas em áreas 
de preservação

Liminar

Salina instalada na cidade de Macau

José Aldenir / Agora RN
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A Prefeitura do Natal vai lan-
çar nesta segunda-feira, 12, seu 
novo programa de alfabetização, 
o "Aprendendo Mais", que visa 
combater o analfabetismo na ca-
pital potiguar. A solenidade, pre-
vista para se iniciar às 9h no Cen-
tro Municipal de Referência em 
Educação (Cemure), apresentará 
a metodologia e execução, assim 
como a estrutura organizacional 
e distribuição das turmas nas 
quatro regiões da cidade.

Com suporte da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), o novo programa da rede 
municipal de ensino tem o objeti-
vo de alfabetizar jovens, adultos 
e idosos na perspectiva da peda-
gogia freireana, adotando uma 
metodologia atualizada, de modo 
a atingir um universo maior de 
natalenses fora da faixa escolar 
e incentivando a permanência e 
continuidade da formação escolar 
na modalidade EJA, através da 
qualificação e/ou requalificação 
profissional e encaminhamento 
ao mercado de trabalho. 

O prefeito Álvaro Dias res-

salta que o projeto vai incluir 
pessoas que não tiveram acesso 
à alfabetização no tempo cer-
to, estão fora da faixa escolar 

e também não participam das 
turmas da EJA. “Através da 
perspectiva freireana, iremos 
ampliar o desenvolvimento 

pessoal, social e intelectual das 
pessoas, bem como valorizar 
seus conhecimentos e suas ex-
periências ao longo da vida”. 

Centro Municipal de Referência em Educação (Cemure) será o palco de lançamento do projeto nesta segunda-feira

Prefeitura lança "Aprendendo Mais",  
programa para enfrentar analfabetismo
Projeto tem o objetivo de alfabetizar jovens, adultos e idosos na perspectiva da pedagogia 
freireana, para atingir mais pessoas fora da faixa escolar, aliando qualificação profissional

Educação

Reprodução / Google Maps

Ambientalistas de Natal 
criaram uma “vaquinha vir-
tual” com o objetivo de buscar 
o apoio da população e de em-
presas privadas para arreca-
dar fundos para a realização 
do Dia Mundial da Limpeza, 
que ocorrerá no próximo dia 
21 de setembro, com ações na 
capital potiguar.

As ações voltadas para 
o Dia Mundial da Limpeza 
estão sendo idealizadas pelo 
Instituto Cidade Limpa, que 
pretende repetir este ano o 
sucesso registrado em 2018, 
quando o evento contou com a 
participação de 3 mil voluntá-
rios, que recolheram 13 tone-
ladas de resíduos nas praias 
urbanas de Natal.

Segundo a coordenadora 
do Dia Mundial da Limpeza 
em Natal, Nayara Azevedo, o 
desafio deste ano será ainda 
maior, já que, na ocasião, será 
lançado um projeto cujo obje-
tivo é tornar Natal a capital 
mais limpa do País. O grupo 
está aberto para receber doa-
ções e apoio de voluntários. A 
vaquinta está no site Kickante.

Ambientalistas 
arrecadam fundos 
para ação de 
limpeza em Natal

Vaquinha virtual

Voluntários recolhem lixo nas praias

Divulgação

Com o objetivo de motivar e 
acompanhar os estudantes que vão 
fazer o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), uma parceria en-
tre a Câmara Municipal de Natal, 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte e a Prefeitura 
do Natal promoverá até novembro 
uma série de aulões preparatórios 
gratuitos, através do projeto Cone-
xão Enem Natal. A aula inaugu-
ral aconteceu neste domingo, 11, 
Dia do Estudante, no Palácio dos 
Esportes. Os alunos que desejam 
participar do projeto devem fazer 
suas inscrições presencialmente na 
Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Natal, na Escola da 
Assembleia (R. Açu, 426 - Tirol) ou 
também pelo telefone: (84) 3232-
1001.O projeto é aberto tanto para 
alunos de escolas públicas quanto 
particulares.

De acordo com o diretor da 
Escola do Legislativo da CMN, Ra-

fael Jácome, a previsão é atender 
cerca de 30 mil estudantes nos 14 
encontros que acontecerão até os 
dias das provas do Enem (3 e 10 
de novembro). "Os alunos poderão 

revisar os conteúdos de Física, 
Química, Matemática, Geografia, 
História, Biologia, Português e 
Redação. Para o desenvolvimento 
dos aulões, contamos com a parti-

cipação de professores experientes 
e renomados. As aulas terão como 
base as últimas questões do certa-
me e um vasto material didático 
preparado pela equipe". 

"Trata-se de uma iniciativa 
educacional da Assembleia Legis-
lativa do RN voltada a estudantes 
que se preparam para o exame. 
Consiste na exibição ao vivo, pela 
TV Assembleia, de aulas e debates 
de assuntos pertinentes ao proces-
so seletivo", informou o diretor da 
Escola da Assembleia, professor 
João Maria Lima.

"Neste ano, o projeto se estende 
aos aulões presenciais com o apoio 
da Assembleia Legislativa, cuja 
gestão do presidente Ezequiel Fer-
reira não tem medido esforços na 
educação, da Câmara Municipal, 
tendo apoio irrestrito do presidente 
Paulinho Freire, da Prefeitura de 
Natal e de um grupo de professores 
amigos", completou.

Diretor da Escola da Assembleia, professor João Maria de Lima, durante aulão ontem

Câmara, Assembleia e Prefeitura do Natal 
lançam aulões de apoio para o Enem 2019

Parceria

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

A governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Be-
zerra, inaugurou neste final 
de semana a nova Central do 
Cidadão de João Câmara. On-
ze cidades do território Mato 
Grande serão beneficiadas 
com o equipamento. Por meio 
do Governo Cidadão,  foram 
investidos  R$ 2,9 milhões 
para obras e aparelhamento.

Fátima Bezerra 
entrega Central 
do Cidadão em 
João Câmara

Mato Grande
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Débora Nascimento diz que 
amamentar a ajudou na separação

Processo difícil

Débora Nascimento, de 34 
anos, afirmou que a materni-
dade e a possibilidade de poder 
amamentar a filha, Bella, a 
ajudaram a ser mais forte e a en-
frentar momentos difíceis. 

"Eu sempre lembrava que eu 
tinha que me manter íntegra, 
no meu prumo, para poder dar 
o suporte para a minha filha, e 
que eu era capaz disso. Apesar 
de tudo, eu não ia fazer da mi-
nha filha vítima - essa palavra 

é horrível, porque eu nunca me 
senti vítima de nada. Mas eu 
não ia passar para a minha filha 
sequelas do que o mundo estava 
fazendo comigo", disse ela.

Em fevereiro deste ano, a 
atriz e o ator José Loreto, pai da 
menina, anunciaram o fim do ca-
samento. O término foi cercado 
de muita especulação e suspeitas 
de que o ator a teria traído. Até 
agora, não há confirmação sobre 
essas especulações.

O jornalista Sergio Chapelin, 
que está na Rede Globo de Tele-
visão desde 1972, pediu para se 
aposentar. A partir de setembro, 
ele será substituído no "Glo-
bo Repórter" por Sandra An-
nenberg e Glória Maria. Maria 
Julia Coutinho, a Maju, por sua 
vez, será a nova apresentadora 
do Jornal Hoje, que passará por 
uma reformulação.

As decisões foram comunica-
da na última sexta-feira, 9, por 
Ali Kamel, diretor de jornalismo 
da emissora, em um longo e-mail 
divulgado internamente entre os 
colaboradores da TV.

Segundo Kamel, Sergio Cha-
pelin deve permanecer ligado à 
emissora, assim como Cid Mo-
reira continua até hoje, fazendo 
participações pontuais. Os dois 
são considerados símbolos do 
jornalismo da TV Globo. Sergio Chapelin será substituído por Sandra Annenberg e Glória Maria na atração

Cantora costuma fazer apresentações com figurinos ousados; nem todo mundo gosta

Sergio Chapelin deixa o Globo 
Repórter e anuncia aposentadoria
Ali Kamel, diretor de jornalismo da Rede Globo, fez uma longa 
homenagem ao jornalista, narrando passagem dele pela emissora

Despedida

Pedro Curi / TV Globo

Reprodução / Instagram

Divulgação

Atriz da Globo se manteve forte durante separação com o também ator José Loreto

Momentos antes de subir ao 
palco do festival Meo Sudoeste, em 
Portugal, a cantora decidiu fazer 
uma série de InstaStories para res-
ponder às críticas de que foi alvo 
por parte dos fãs, devido às roupas 
que tem escolhido para usar nos 
espetáculos.

“Agora sobre esses fãs que 

adoram reclamar de tudo: se não 
tenho videoclipe, reclamam que eu 
não tenho viodeoclipe, se estou de 
tênis reclamam que gostavam dos 
saltos [altos], se estou de saltos al-
tos é porque gostavam de me ver de 
tênis”, afirmou.

“Nos shows, eu gosto de me sen-
tir confortável e faço da maneira 

que me faz sentir bem. Já usei uma 
coisa mais elaborada e me senti 
agoniada”, confessou.

“Estava vestindo roupas de 
academia? Eu me sinto feliz com 
elas. A minha ‘bunda’ balança, fica 
bonita, sinto-me feliz. E é óbvio que 
eu não danço tanto como as bailari-
nas", completou.

Anitta rebate críticas a figurinos: 
"Gosto de me sentir confortável"

Holofotes

O padre Fábio de Melo 
avisou que deixará de usar 
o Twitter. "Meus queridos, 
vou ficando por aqui. Tenho 
uma saúde emocional a ser 
cuidada. Sei o quanto já pro-
vei a solidão provocada pela 
depressão", diz ele. A decisão 
vem um dia depois de Melo 
criticar a liberação de Ale-
xandre Nardoni, de 41 anos, 
da prisão por conta do bene-
fício da saída do Dia dos Pais.

Fábio de Melo 
deixa rede social 
após polêmica com 
Alexandre Nardoni

Decisão
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A derrubada unânime de um veto da 
Prefeitura do Natal a um projeto de lei 
do vereador Dickson Júnior (PSDB), que 

autoriza o Município a disponibilizar álcool em 
gel nas escolas, gerou muita discussão na Câ-
mara Municipal de Natal na semana passada. É 
que, de oposição a situação, todos os vereadores 
consideraram "absurdo" a negativa do Executivo 
em cumprir o pedido do edil, alegando invasão 
de competência do Legislativo sob o Executivo 
com a proposição da matéria. 
 
n Os vereadores observaram que já há juris-
prudência derrubando esse entendimento da 
Prefeitura e destacaram que, sendo autorizati-
va, a proposta traz uma sugestão positiva para 
a gestão, que pode aplicá-la de acordo com sua 
viabilidade financeira, prioridade na questão e 
decisão administrativa. 

n A derrubada do veto por unanimidade, in-
clusive, teria sido um recado dos parlamenta-
res, um aviso ao prefeito Álvaro Dias, de que 
eles não aceitam mais tais tipos de alegações 
do Município. Da base governista, a vereado-
ra Nina Souza disse, na ocasião, que é preciso 
"prestar bastante atenção nesse veto" da 
Prefeitura. "Eu, particularmente, sou contra 
autorizativos, mas a maioria entende que é 
legítimo. E, agora, a Prefeitura traz para nós 
o veto de algo que já está pacificado. Não tem 
como manter veto de uma matéria autorizati-
va. Se fizéssemos isso com o vereador Dick-
son Júnior, seríamos altamente incoerentes. 
Então vamos fazer desse projeto um marco 
para não admitir isso mais”, convocou. 

n A vereadora Divaneide Basílio (PT), por sua 
vez, enfatizou que a prefeitura da capital, que 
tem muitas atribuições e é, muitas vezes, asso-
berbada, deveria agradecer o fato de a Câmara 
Municipal de Natal estar sendo produtiva e 
pensando boas ações para ajudar a administra-
ção municipal. 
 
n Além disso, vários vereadores frisaram as 
muitas conquistas positivas com o projeto de Lei 
em questão, tais como economia com a saúde 
curativa, bem mais onerosa aos cofres públicos 
quando não se investe na prevenção, além de 
criação de cultura de hábitos de higiene e saúde, 
sem contar o combate à evasão escolar, visto 
que muitos estudantes faltam muito devido ao 
contágio com doenças. 
 
n Em tempo: com veto derrubado por unanimi-
dade na Câmara, a matéria segue para promul-
gação e vai virar lei.

Destaques
 da coluna

Médico Ricardo 
Maia e a esposa 
Érika Fontes, 
atual Miss RN, 
curtindo dias de 
muito romance no 
Atacama, Chile

A cantora Alicia Keys para a revista 
americana Harpers Baazar, edição de 
setembro. "Ela está em alta e abre-se sobre 
o amor e a maternidade", diz a publicação

RECONHECIMENTO NACIONAL
O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  (UFRN) é um dos 
vencedores do Prêmio Health-IT na categoria "Cases de Sucesso 
- Melhor Aplicação em Telemedicina". É a primeira vez que um 
laboratório localizado em um hospital do Nordeste é premiado. 
A premiação acontecerá no dia 29 de agosto, em São Paulo, 
juntamente com o Fórum Health-IT, composto por palestras 
e debates com a temática voltada para a gestão e inovação em 
saúde. 

CAMINHO CERTO
O professor Ricardo Valentim, coordenador do LAIS, 

afirma que receber uma premiação como esta mostra que o 
laboratório está no caminho certo, desenvolvendo tecnologia, 
mudando a realidade e transformando os contextos do País.

CAMPUS PARTY
Uma das marcas 

da edição 2019 da 
Campus Party Natal 
será a presença efetiva 
das escolas locais. A 
primeira a estabelecer 
parceria com o even-
to, que acontece de 16 
a 18 de agosto, foi o 
Complexo Educacional 
Contemporâneo. High 
tech desde 2016, quan-
do aderiu ao Google for 
Education, a institui-
ção é certificada como 
referência no RN e vai 
promover aulas e ofici-
nas em plena Campus.

ENCONTRO
A Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regio-

nal do Rio Grande do Norte, promoverá a II Jornada 
Potiguar 2019 e o I Encontro dos Médicos, Ex-residen-
tes do Hospital Universitário Onofre Lopes. O evento 
acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, no hotel Wish 
na Via Costeira, e contará com uma programação com-
posta por palestras e simpósio. Participarão da Jorna-
da nomes como Kléber Luz, Ricardo Romiti, Viviane 
Lira, Regina Jales, Tatiana Maia e Leonardo Ribeiro.  
A oportunidade objetiva promover atualização cientifi-
ca e apresentações de trabalhos acadêmicos.  

ONDAS DE JAZZ
Está bem pertinho! Agos-

to é o mês do Fest Bossa 
& Jazz chegar à Praia de 
Pipa. De 15 a 18, o festival 
aporta no local com a edição 
comemorativa de 10 anos, 
acumulando em sua história 
18 edições já realizadas em 
quatro cidades do RN. Para 
Pipa, o Fest prepara uma 
lista com 22 atrações locais, 
nacionais e internacionais 
para 48 pocket shows. Entre 
os nomes: Lan Lanh, Banda 
Terráquea & Cacá Maga-
lhães, The Cinelli Brothers e 
outros 19 grandes expoentes 
da música. A programação é 
toda gratuita e ainda oferece 
workshop, oficinas e cami-
nhadas ecológicas para pú-
blico de todas as idades.

Deputadas Cristiane Dantas e Eudiane Macedo 
no comando da Frente Parlamentar da Mulher 
na Assembleia Legislativa do RN
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Débora Nascimento diz que 
amamentar a ajudou na separação

Processo difícil

Débora Nascimento, de 34 
anos, afirmou que a materni-
dade e a possibilidade de poder 
amamentar a filha, Bella, a 
ajudaram a ser mais forte e a en-
frentar momentos difíceis. 

"Eu sempre lembrava que eu 
tinha que me manter íntegra, 
no meu prumo, para poder dar 
o suporte para a minha filha, e 
que eu era capaz disso. Apesar 
de tudo, eu não ia fazer da mi-
nha filha vítima - essa palavra 

é horrível, porque eu nunca me 
senti vítima de nada. Mas eu 
não ia passar para a minha filha 
sequelas do que o mundo estava 
fazendo comigo", disse ela.

Em fevereiro deste ano, a 
atriz e o ator José Loreto, pai da 
menina, anunciaram o fim do ca-
samento. O término foi cercado 
de muita especulação e suspeitas 
de que o ator a teria traído. Até 
agora, não há confirmação sobre 
essas especulações.

O jornalista Sergio Chapelin, 
que está na Rede Globo de Tele-
visão desde 1972, pediu para se 
aposentar. A partir de setembro, 
ele será substituído no "Glo-
bo Repórter" por Sandra An-
nenberg e Glória Maria. Maria 
Julia Coutinho, a Maju, por sua 
vez, será a nova apresentadora 
do Jornal Hoje, que passará por 
uma reformulação.

As decisões foram comunica-
da na última sexta-feira, 9, por 
Ali Kamel, diretor de jornalismo 
da emissora, em um longo e-mail 
divulgado internamente entre os 
colaboradores da TV.

Segundo Kamel, Sergio Cha-
pelin deve permanecer ligado à 
emissora, assim como Cid Mo-
reira continua até hoje, fazendo 
participações pontuais. Os dois 
são considerados símbolos do 
jornalismo da TV Globo. Sergio Chapelin será substituído por Sandra Annenberg e Glória Maria na atração

Cantora costuma fazer apresentações com figurinos ousados; nem todo mundo gosta

Sergio Chapelin deixa o Globo 
Repórter e anuncia aposentadoria
Ali Kamel, diretor de jornalismo da Rede Globo, fez uma longa 
homenagem ao jornalista, narrando passagem dele pela emissora

Despedida

Pedro Curi / TV Globo

Reprodução / Instagram

Divulgação

Atriz da Globo se manteve forte durante separação com o também ator José Loreto

Momentos antes de subir ao 
palco do festival Meo Sudoeste, em 
Portugal, a cantora decidiu fazer 
uma série de InstaStories para res-
ponder às críticas de que foi alvo 
por parte dos fãs, devido às roupas 
que tem escolhido para usar nos 
espetáculos.

“Agora sobre esses fãs que 

adoram reclamar de tudo: se não 
tenho videoclipe, reclamam que eu 
não tenho viodeoclipe, se estou de 
tênis reclamam que gostavam dos 
saltos [altos], se estou de saltos al-
tos é porque gostavam de me ver de 
tênis”, afirmou.

“Nos shows, eu gosto de me sen-
tir confortável e faço da maneira 

que me faz sentir bem. Já usei uma 
coisa mais elaborada e me senti 
agoniada”, confessou.

“Estava vestindo roupas de 
academia? Eu me sinto feliz com 
elas. A minha ‘bunda’ balança, fica 
bonita, sinto-me feliz. E é óbvio que 
eu não danço tanto como as bailari-
nas", completou.

Anitta rebate críticas a figurinos: 
"Gosto de me sentir confortável"

Holofotes

O padre Fábio de Melo 
avisou que deixará de usar 
o Twitter. "Meus queridos, 
vou ficando por aqui. Tenho 
uma saúde emocional a ser 
cuidada. Sei o quanto já pro-
vei a solidão provocada pela 
depressão", diz ele. A decisão 
vem um dia depois de Melo 
criticar a liberação de Ale-
xandre Nardoni, de 41 anos, 
da prisão por conta do bene-
fício da saída do Dia dos Pais.

Fábio de Melo 
deixa rede social 
após polêmica com 
Alexandre Nardoni

Decisão
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

AGRICOLA POTIGUAR  LTDA, CNPJ nº. 27.541.340/0001-86, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação – LRO de numero 2018-117862/TEC/LRO-0010, com 
prazo de validade até  14/05/2020 em favor de um projeto  de Agricultura irrigada, Sitio São 
Sebastião, Distrito de Tubibal, Jandaira/RN.
 

 Administrador 
Fagner Odilon de Mesquita

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

SYDINEY DEL BRITO JUNIOR, inscrito sob o CNPJ nº 14.825.845/0002-01, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de transporte de resíduos não 
perigosos, localizada na Rua Santa Cecília, 194, Pintos, Mossoró - RN.

SYDINEY DEL BRITO JUNIOR
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO (LIO)

FAZENDA COQUEIRAL SANTANA LTDA, CNPJ nº 04.657793/0001-77, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação e Operação (LIO) do empreendimento “Loteamento 
Coqueiral Santana” composto por 276 lotes, em uma area de 44,46 hec. Localizado na Lagoa 
Ferreiro, 2100 – Campo de Santana no municipio de Nisia Floresta//RN, 

ELLOYS EMMANOEL NUNES RODRIGUES DOS SANTOS 
Sócio 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA., CNPJ 17.157.264/0001-56, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te - Idema a Licença Prévia – LP para a extração de calcário, localizada no local denominado 
Chapada do Apodi, Zona Rural do município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do 
Rio Grande do Norte, na área da poligonal do Processo ANM nº 848.734/2010.

Vinícius Alves Vieira de Souza
Consultor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

ICAL INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA., CNPJ 17.157.264/0001-56, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te - Idema a Licença Prévia – LP para a extração de calcário, localizada no local denominado 
Chapada do Apodi, Zona Rural do município de Governador Dix-Sept Rosado, no estado do 
Rio Grande do Norte, na área da poligonal do Processo ANM nº 848.736/2010.

Vinícius Alves Vieira de Souza
Consultor Técnico

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

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes 
Licenças:
• Licença Simplificada (LS), com prazo de validade até 24/07/2021, em favor dos empreendi-
mentos Acessos aos poços petrolíferos, Inteligência, Valentia, Persistência, Serenidade e 
Firmeza, medindo respectivamente 65m, 190m, 220m, 283m, 130m, localizados no Campo 
de produção Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.
• Licença Prévia para Perfuração (LPPE), com prazo de validade até 24/07/2021, em favor 
dos empreendimentos Poços Petrolíferos, Inteligência, Valentia, Persistência, Serenidade 
e Firmeza localizados no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.
• Licença de Instalação e Operação (LIO), com prazo de validade até 24/07/2021, em favor do 
empreendimento Linhas de Surgência associadas aos poços petrolíferos, Inteligência, Va-
lentia, Persistência, Serenidade e Firmeza, medindo respectivamente 780m, 540m, 1100m, 
1150m, 470m localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cal Norte Nordeste S.A, CNPJ 14159003/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação da Licença de 
Operação para a Fábrica de Cal, instalada em uma área de 75.250 m², sendo 35.550 m² de área cons-
truída, operando com um forno rotatório com capacidade de produção de 750 toneladas de cal virgem/
dia , uma unidade de hidratação de cal virgem, com capacidade para 300 toneladas de cal hidratada/
dia e uma moagem de calcário com capacidade para 1.440 toneladas/dia, localizada nas coordenadas 
geográficas (UTM) Oeste 641.334,25 Norte 9439.416,13, localizada no Sítio Velame II, s/n, km 6, Zona 
rural, Baraúna/RN. 

Cristiane Bastos Ferreira
Engenheira de Processos

O Facebook planeja lan-
çar uma nova aba com a fun-
ção de armazenar notícias de 
editores famosos. Segundo o 
Wall Street Journal, a rede 
social abordou a ABC News, 
o Dow Jones, o The Washin-
gton Post e o Bloomberg, ofe-
recendo até US$ 3 milhões 
por ano para republicar notí-
cias e manchetes.

De acordo com a reporta-
gem, os acordos de licencia-
mento durariam três anos e 
dariam uma liberdade signi-
ficativa aos meios de comuni-
cação, que poderiam escolher 
como o conteúdo deles apa-
receria na guia de notícias, 
bem como se querem hos-
pedar o conteúdo completo 
no Facebook ou ter um link 
de título para o próprio site. 
Ainda não se sabe se algum 
deles aceitou a proposta.

A adição dessa aba deve 
ter correlação direta com a 
reprodução descontrolada de 
fake news que acontece no 
Facebook durante eleições.

Facebook planeja 
lançar nova aba 
de notícia nos 
próximos meses

Informação

Plataforma busca novidades na web

Reprodução / Olhar Digital

O Brasil está cotado pe-
la Nokia para ser a sede do 
maior leilão de espectro para 
a tecnologia 5G do mundo. 
Isso tornaria o país um dos 
primeiros entre os latino-a-
mericanos a implementarem 
a rede de comunicação. 

O Uruguai foi o primei-
ro país da América Latina 
a receber a rede comercial 
5G, graças à uma parceria 
entre a Nokia e a operado-
ra estatal Antel. Agora, a 
fabricante finlandesa está 
negociando com a Anatel 
(Agência Nacional de Tele-
comunicações) para trazer 
a tecnologia com o leilão, 
em março do ano que vem.

Brasil se prepara 
para receber o 
maior leilão de
5G do mundo

Investimento

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
RUA PEDRO VASCONCELOS, N°43 - CENTRO - EXTREMOZ/RN. CEP: 59575000 - TELEFAX - (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

O Oficial do Serviço Único Notarial e Registral desta Cidade, na conformidade do Art. 26, § 4º e demais dispositivos 
aplicáveis da Lei nº 9.514197, devidamente autorizado pelo (a) credor (a) BANCO INTERMEDIUM S/A. INTIMA o(a) 
ASSAGORO JK INCORPORAÇÕES - EIRELI,  CNPJ/MF: 19.918.675/0001-42, referente a Cédula de Crédito 
Bancário nº 201712961,  registrado sob o nº R-10, na matricula nº 2.186, neste Cartório, referente ao imóvel  
situado no(a) Rua Beira Mar, 100, Genipabu, Extremoz/RN CEP 59575000. para fins de cumprimento das 
obrigações contratuais, em virtude dos mesmos se encontrarem em local incerto e não sabido, ou terem se recusado 
em se dar por regularmente intimados. conforme certificado pelo Oficial de Registro de Titulos e Documentos 
responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os devidos pagamentos das 
prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, dos juros convencionais, das penalidades e dos 
demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 
9. 514/97. Na oportunidade, informamos ainda que ficam V. Sª. cientificados que o não cumprimento da referida 
obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM 
FAVOR DO(A) CREDOR(A) FIDUCIÁRIO(A) BANCO INTERMEDIUM S/A.  Deverá desconsiderar o presente edital 
caso já houver quitado seus devidos débitos.   

Extremoz/RN, 05 de agosto de 2019. 
RANILSON MAURICIO DE SOUZA

 Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2019
 A Prefeitura do Município de Santo Antonio/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade 
de Tomada de Preços N.º 013/2019, objetivando a Contratação de empresa para execução e 
continuação dos serviços de construção da Vila Olímpica da cidade de Santo Antônio-RN, de acordo 
com os quantitativos e especificações constantes nos Anexos do edital, a ser realizado no dia 29 de 
agosto de 2019 às 09:00 (nove horas). O Edital e Anexos contendo maiores informações será 
disponibilizado na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Padre Cerveira - 
505 - Centro - Santo Antonio/RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 13:00 
(treze horas). Pelo E-mail. Pmsa.cpl45@gmail.com  

Santo Antonio/RN, em 09 de agosto de 2019  
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA

Prefeito Municipal   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Ins-
tituído de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças:
• Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-17 (Gentileza), localizado no Campo Galo 
de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN.
• Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-17 (Gentile-
za) medindo 2000m, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN.
• Licença de Regularização e Operação para a atividade de transporte de resíduos perigosos, 
a ser realizado em diversos municípios do Estado do RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0001-00, torna público que recebeu do Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças:

• Licença de Operação, com prazo de validade até 26/06/2022, em favor do empreendimento 
Poço petrolífero Justiça, localizado na Fazenda São Bento, zona Rural, Carnaubais-RN.

• Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 26/06/2022, em favor do 
empreendimento Acesso a poço exploratório Justiça medindo 360m, localizado na Fazenda 
São Bento, zona Rural, Carnaubais-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes 
Licenças:

• Licença Simplificada, com prazo de validade até 14/07/2021, em favor do empreendimento 
Acesso a poço petrolífero Dignidade, medindo 120m, localizado no Campo de produção 
Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.

• Licença Prévia para Perfuração, com prazo de validade até 14/07/2021, em favor do empre-
endimento Poço petrolífero Dignidade localizado no Campo de produção Galo de Campina, 
zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.

• Licença de Instalação e Operação, com prazo de validade até 14/07/2021, em favor do em-
preendimento Linha de Surgência associada ao Poço petrolífero Dignidade, medindo 830m 
de extensão localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00042/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que a Concorrência para a Contratação de em-
presa especializada em engenharia para execução dos serviços de reforma para adequa-
ção à acessibilidade do SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 28/08/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 27/08/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de LicitaçãoPregoeira–SEEC/CPL

Ana Santana Alves de Medeiros

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP CPL/SEEC

A Pregoeira da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que as empresas GOLD COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA ME, CNPJ nº 
40.787.863/0001-75 e A. AZEVEDO DA SILVA, CNPJ nº 07.738.468/0001-27, impetraram 
impugnações, tempestivamente, contra o edital do referido certame. Tendo como objeto:  
Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação escolar 
dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 1ª DIREC-NATAL. Pelo que 
foi dado provimento a empresa GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e o não provimento a 
empresa A AZEVEDO DA SILVA. As razões dos resultados constam anexados aos autos. Ficando 
a abertura para o dia 20/08/2019, às 9:00hs (Horário local), na Secretaria de Estado da Educação 
e da Cultura/SEEC, Auditório Angélica Moura, Centro Administrativo, BR 101, Km 0, Bloco 1, 
Térreo, Lagoa Nova – Natal/RN. A disponibilidade do Edital está no site: www.rn.gov.br.

PROCESSO: PGE 00410021.000323/2018-24

Natal/RN, 07 de agosto de 2019

RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO E AVISO DE ABERTURA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

Pregoeiro

Serra Caiada/RN, Em 09 de Agosto de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019
PROCESSO Nº 715.028/2019

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 035/2019, com o 
objetivo de Registro de preços para contratação futura de empresa para locação de serviços de 
infraestrutura de eventos (disciplinadores, palco, som, iluminação, tablados, stands e outros) 
destinados aos eventos a serem realizados pela prefeitura municipal de Serra Caiada/RN. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até as 09:00 horas do 
dia 23 de Agosto de 2019, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, Rua Getúlio 
Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

O final de semana não foi de 
bons resultados para o futebol 
do Rio Grande do Norte. Os dois 
representantes potiguares na Sé-
rie C do Campeonato Brasileiro 
foram derrotados em seus jogos e 
mantiveram o mesmo cenário na 
luta contra o rebaixamento para a 
quarta divisão do Brasil. O Globo, 
contudo, ainda segue fora da zona. 

Em duelo disputado no estádio 
Frei Epifânio, na cidade de Im-
peratriz, interior do Maranhão, o 
ABC encarou a equipe de mesmo 
nome pela 16ª rodada do Brasilei-
ro. O Alvinegro fez um jogo con-
sistente, de poucos erros, mas não 
conseguiu conquistar pontos. Um 
gol marcado pelo atacante Raylan 
aos 20 minutos da etapa final foi 
responsável pela derrota abecedis-
ta por 1 a 0.

Já no estádio Barrettão, na 
cidade de Ceará-Mirim, o Globo 
recebeu a equipe do Botafogo-PB e 
fez uma de suas piores apresenta-
ções na temporada. Com a chance 
de emplacar uma segunda vitória 
seguida e fugir da queda, a Águia 

sucumbiu e acabou goleada pelo 
placar de 3 a 0. Felipe Alves, nos 
minutos 1 e 8, e Neilson, aos 44 
do segundo tempo, garantiram a 
vitória botafoguense. 

Diante dos resultados, o ABC 

voltou à lanterna e continuou com 
14 pontos ganhos na competição, 
assim como o Globo estacionou 
nos 16. Como a margem ainda 
é de 2 pontos, o Alvinegro segue 
com chances de permanecer na 

Série C em 2020. O próximo jogo 
da equipe será em Natal, contra o 
Sampaio Corrêa-MA, enquanto o 
Globo vai enfrentar o Santa Cru-
z-PE em Recife. Ambos os duelos 
serão no fim de semana que vem.

Alvinegro de Natal jogou no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, e saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0; Raylan marcou

ABC e Globo sofrem derrotas e se 
complicam na luta contra rebaixamento
Dupla potiguar sucumbiu diante de Imperatriz, no Maranhão, e Botafogo-PB, em Ceará-Mirim; 
revezes, no entanto, mantiveram cenário aberto na parte de baixo da tabela da Série C do Brasileiro

Maus resultados

Assessoria de Imprensa / ABC FC 

Após o Ministério Público 
de São Paulo pedir o arqui-
vamento do inquérito sobre o 
suposto estupro contra a mo-
delo Najila Trindade em maio 
passado, na França, Neymar 
se pronunciou em tom de de-
sabafo através de suas redes 
sociais para comentar o caso.

 O atacante do Paris Sain-
t-Germain, que está na Fran-
ça, afirmou que o ocorrido lhe 
causou um grande "dano", 
mas disse estar aliviado com 
o desfecho dele. O processo foi 
arquivado por falta de provas. 

"Esse vai ser um capítulo 
jamais esquecido na minha 
vida por muitos motivos, o 
principal deles "o dano" cau-
sado em mim, na minha fa-
mília e nas pessoas que real-
mente me conhecem. Vou ser 
sincero e não vou dizer que 
estou feliz, mas sim alivia-
do. A cicatriz vai continuar 
para me lembrar o quanto o 
ser humano é capaz de fazer 
coisas boas, mas também de 
fazer coisas ruins!", afirmou 
Neymar, em post no Insta-
gram.

Neymar disse mais uma 
vez que foi vítima de uma 
armação e prestou solidarie-
dade às mulheres que efeti-
vamente sofreram estupro. 
"Sim, meu mundo desabou 
e fui para o chão … mas 
como diz uma lenda no jiu-
-jítsu ‘para muitos o chão é 
o fim de tudo, para nós é só 
o começo’. Que seja o começo 
não só para mim, mas para 
todos que sofreram esse tipo 
de falsa acusação e principal-
mente para toda mulher que 
realmente é vítima deste ato. 
O meu desejo é que vocês se-
jam fortes, lutem e consigam 
tudo que todas vocês mere-
cem!", completou.

O arquivamento do in-
quérito, apesar de aliviar o 
craque, ainda não encerra o 
caso definitivamente. As con-
clusões do MP e da Polícia 
Civil serão analisadas agora 
pelo Poder Judiciário.

Neymar desabafa 
sobre caso Najila: 
"Não estou feliz, 
mas sim aliviado"

Arquivamento

Craque não foi indiciado no caso

PSG
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