
Semurb nega que 
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PIB per capita de Guamaré cai, 
mas ainda é o maior do Estado
Se riquezas produzidas em Guamaré fossem partilhadas igualmente 
com os 15.309 moradores, cada um teria direito a R$ 106.121,23

Prefeitura de Guamaré / Reprodução

Quase 60% das prefeituras do RN 
deixarão restos a pagar para 2020

Dívidas 07

Dado está em levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Ainda de acordo com o estudo, 20,5% estão dependendo de 
receitas extras e 42,9% parcelarão pagamento do 13º salário para servidores. Maioria diz estar cortando despesas para adequar finanças

Natal teve 49 mortes 
por dengue, zika e 
chikungunya em 2019

Governo federal deixa 
RN de fora de pacote 
de concessões de 2020

Foram notificados 24.410 
casos das três doenças em 
2019, um aumento de 74%

Segundo ministro, devem 
ser realizados entre 40 e 44 
leilões no ano que vem

Até novembro 08

Infraestrutura 03

Fiocruz / Divulgação

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Fátima recebe estudo 
sobre impactos de 
saída da Petrobras

No RN, maioria dos 
feminicídios acontece 
dentro de casa

General Girão 
não descarta ser 
candidato a prefeito

Documento adverte para a 
entrada de importadores
de derivados

Estatística mostra que 
ao menos 542 mulheres 
morreram desde 2015

Em entrevista à Agora FM, 
deputado federal “não disse 
nem que sim nem que não”

Desinvestimento 04

Crime 06

Eleições 2020 03

Ivanízio Ramos / Governo do RN

Abastecimento de 
água será suspenso 
em 11 bairros de Natal

Confira cinco dias 
para usar bem o 
dinheiro do 13º

Mesmo sem títulos 
em 2019, Palmeiras 
lidera ranking

Segundo Companhia de Águas 
e Esgotos, medida decorre da 
instalação de um novo registro
no bairro de Cidade da Esperança

Trabalhadores brasileiros com 
carteira assinada devem receber 
até o próximo dia 20 de dezembro 
a segunda e última parcela do 13º

Vencedor do Campeonato 
Brasileiro e da Libertadores de 
2019, Flamengo ficou na segunda 
colocação em ranking da CBF

Zona Oeste 08 Seu bolso 10 Futebol 16
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O ministro Sérgio Moro, da 
Justiça e Segurança Pública, 
está para o presidente Jair 

Bolsonaro como Jair Bolsonaro está 
para o ministro Sérgio Moro. E será 
assim até que um deles rompa a 
relação ou seja devorado por ela.

Depois de testar os limites de seu 
mais popular ministro, o presidente 
viu que depende dele. E, de fato, 
é possível dizer que nem todo o 
“morista” seja um “bolsonarista”, 
mas muitos “bolsonaristas” são 
“moristas”, posto que ambos estão 
atados, por razões diferentes, a uma 
mesma base: o “lavajatismo”.

A péssima decisão de Moro de 
aceitar o convite para ocupar o 
Ministério da Justiça de Bolsonaro, 
abandonando a segurança de seu 
cargo vitalício na magistratura e 
o ar de isenção inerente ao posto, 
já revela a intenção do ex-juiz em 
relação à política. Ele a quer.

A bandeira anticorrupção uniu 
umbilicalmente a Operação Lava 
Jato ao ministro, mas concretizou o 

projeto político do ex-juiz dentro 
de um governo assombrado por 
laranjais, vulnerável a implicações 
conhecidas da Operação Lava Jato 
e bem próximas ao presidente.  

Um dia, a colisão acontecerá, 
tão certo como a chuva cai de cima 
para baixo.

Enquanto isso não acontece, 
hipocrisia é o nome do jogo. Uma 
peleja tão instável quanto um frasco 
de nitroglicerina.

Há quem diga que Bolsonaro 

é mais uma escada para Moro 
do que o contrário, o que explica  
o silêncio do ex-juiz em muitos 
episódios nos quais ele foi 
humilhado publicamente por 
Bolsonaro.

A efígie de Moro construída com 
cartuchos de munição, milhares 
deles, tendo abaixo a inscrição 
“Lava Jato”, não deixou qualquer 
dúvida. 

O fato de ter postado a 
homenagem nas redes sociais 
mostra um aceno de Moro aos 
seus, estejam eles em hostes 
“bolsonaristas”” ou “moristas”. 
Tudo converge para o mesmo lugar: 
o “lavajatismo”. 

 Por enquanto, a extrema 
direita brasileira obedece ao 
“bolsonarismo”. Mas até quando?

Se os fins justificam os meios, 
uma frase célebre erradamente 
atribuída a Maquiavel, Moro 
escolheu mal os fins e Bolsonaro 
escolheu mal os meios. Ou vice-
versa. 

Os ismos da política

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

CÍVICO-MILITAR I
O Ministério da Educação 

concluiu a primeira capacitação 
para a implementação das escolas 
cívico-militares, que reuniu 
170 profissionais da educação 
e representantes de estados e 
municípios em Brasília.

CÍVICO-MILITAR II
O curso contou com palestras 

e oficinas sobre o projeto político-
pedagógico das escolas, normas de 
conduta, avaliação e supervisão 
escolar, além da apresentação das 
regras de funcionamento das escolas 
e as atribuições de cada profissional.

CÍVICO-MILITAR III
Ao todo, 216 escolas devem 

aderir ao sistema até 2023, sendo 54 
no próximo ano. Uma delas está em 
Natal: a Escola Municipal Professor 
Veríssimo de Melo, no bairro Bom 
Pastor (zona Oeste).

ACREDITE SE QUISER I
Um erro no número do alvará 

de soltura expedido pelo Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2) levou à libertação dos 
ex-deputados Paulo Melo e Edson 
Albertassi, presos pelas operações 

A Caixa começa a pagar hoje a primeira parcela do Auxílio 
Emergencial Pecuniário para os pescadores profissionais 
artesanais de municípios da costa brasileira afetados pelo 

derramamento de petróleo. Cerca de 65 mil pescadores ativos no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira que tiveram sua atividade 
profissional prejudicada até a data da edição da MP poderão receber 
o benefício de R$ 1.996, pago em duas parcelas de R$ 998. Os paga-
mentos seguem o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, 
como o Bolsa Família.

Auxílio para pescadores

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Furna da Onça e Cadeia Velha, 
desdobramentos da Lava Jato no 
estado. Segundo o TRF2, o alvará 
saiu com os números dos processos 
da Furna da Onça e, indevidamente, 
com o da Cadeia Velha também, 
processo pelo qual eles permanecem 
presos preventivamente.

ACREDITE SE QUISER II
A Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária (Seap) 
confirmou que ambos deixaram o 
sistema na sexta-feira, 13, mas, de 
acordo com o TRF2, os dois terão que 
voltar para a cadeia.

BATEU A META
A campanha nacional de 

vacinação contra o sarampo registrou 
o melhor índice dos últimos cinco 
anos, com índice de cobertura de 
99,4% das crianças de até um ano 
de idade. Com o resultado, o Brasil 
ultrapassou a meta de cobertura da 
vacina tríplice viral - contra sarampo, 
rubéola e caxumba - estabelecida 
pelo Ministério da Saúde.

MEDIDA PROVISÓRIA
O governo acabou com a multa de 

10% do FGTS paga pelas empresas 
à União em demissões sem justa 
causa. Com isso, os desligamentos 
feitos a partir de 1º de janeiro do 
ano que vem estarão dispensados 
desse pagamento. O valor pago ao 
trabalhador continua em vigor.

Começou na 
semana passada o 
processo de inspe-
ção técnica regular 
de todas as barra-
gens nas quais o Rio 
Grande do Norte é 
empreendedor. O 
estudo é promovido 

Barragens do RN 
recebem inspeção técnica

Segurança hídrica

Medida subsidia a cultura de gestão de 
riscos, reduzindo chances de acidentes

Governo do RN / Divulgação

Primeira barragem visitada foi a barragem de Umari, em Upanema

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente Tallyson Moura -  Editor do Online 
Anderson Barbosa - Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades 
Jalmir Oliveira - Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa

30,62%
é o volume atual de água na
Barragem de Umari, em relação
à capacidade total do
reservatório, segundo o Igarn

por um corpo técnico constituído por profissionais da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, en-
tre engenheiros civis e mecânicos, além de especialistas 
ambientais.

As inspeções regulares seguem o modelo adotado pe-
la Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR), e estão previstas na 
Política Nacional de Segurança de Barragens, de acordo 
com a Lei nº 12.334/2010.  

Visando a manutenção dessas estruturas e garan-
tindo assim os padrões de segurança das barragens, a 
medida subsidia a cultura de gestão de riscos, reduzindo 
a possibilidade de acidentes e suas consequências.  A se-
gurança de uma barragem influi diretamente, segundo 
os técnicos, na sua sustentabilidade e no alcance de seus 
potenciais efeitos sociais e ambientais.

BARRAGEM DE UMARI EM UPANEMA
A primeira barragem a ser visitada para inspeção foi a 

barragem de Umari, localizada no município de Upanena, 
na quarta-feira da semana passada.

A inspeção foi realizada por técnicos e pesquisadores 
da Semarh, com a colaboração do professor Valdeci Rocha 
e acompanhada pelo prefeito da cidade, Luiz Jairo. Após 
o término dos procedimentos, ficou firmada uma parceria 
entre a Prefeitura e a Semarh, no sentindo de iniciar um 
processo de limpeza e drenos da galeria da barragem.

A Barragem de Umarí é o terceiro maior reservatório 
de água do RN, com uma estrutura de 42 metros de altura, 
5 metros de largura no alto e 2 Km de cumprimento. Sua 
capacidade de acúmulo é de 292.813.650 m³, sendo seu vo-
lume atual o equivalente à 30,62% dessa capacidade, con-
forme relatório de situação volumétrica de reservatórios 
(Açudes, Barragens e Lagoas) disponibilizado pelo Institu-
to de Gestão das Águas (Igarn) no dia 29 de novembro.
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O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, afirmou naúl-
tima sexta-feira, 13, que o governo 
federal deve realizar entre 40 e 44 
leilões de infraestrutura em 2020. 
Segundo ele, serão duas ferro-
vias, sete rodovias, 22 aeroportos 
e vários terminais portuários. O 
ministro disse que essas conces-
sões de 2020 devem render R$ 100 
bilhões em investimentos nos pró-
ximos anos.

Importantes ativos serão repas-
sados à iniciativa privada. Serão 
sete rodovias, duas ferrovias, nove 
terminais portuários e 22 aeropor-
tos, além da renovação antecipada 
de quatro concessionárias do trans-
porte ferroviário de cargas.

O Rio Grande do Norte e outros 
cinco estados ficaram de fora do pa-
cote de concessões. Não há previsão 
de leilões de equipamentos federais 
localizados no estado potiguar e 
em Alagoas, Amapá, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba e Sergipe. Para 

os demais estados, há previsão de 
concessões em quatro segmentos: 
rodoviário, ferroviário, aquaviário 
e aéreo.

Apesar disso, o Rio Grande do 
Norte deverá receber investimen-
tos do ministério. Para o Estado, 
está a prevista a conclusão de du-
as obras: a adequação da BR-101 
entre Natal e Parnamirim, com fi-
nalização das marginais e entrega 
das passarelas, e a construção de 
um viaduto na altura do Gancho 
de Igapó, na zona Norte da capital 
potiguar.

Para o País todo, a previsão é 
que mais de 50 obras públicas se-
jam entregues, o equivalente a cer-
ca de uma obra por semana.

CONCESSÕES
Em 2019, segundo o ministro, 

o governo realizou 27 licitações. 
Foram 13 terminais portuários, 
um trecho da Ferrovia Norte-Sul, 
as rodovias BR-364 e 365 e 12 ae-

roportos. A pasta aprovou ainda a 
prorrogação antecipada da malha 
paulista para a Rumo.

De acordo com o ministro, o 
maior projeto que será leiloado 
pelo governo no ano que vem será 

a rodovia Presidente Dutra, trecho 
da BR-116 entre São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Segundo ele, o projeto foi es-
truturado a quatro mãos, pelo 
Banco Mundial e pela Empre-

sa de Planejamento e Logística 
(EPL), e terá “investimentos 
relevantes”. “A preocupação não 
é com arrecadação”, disse o mi-
nistro, em referência à outorga 
(taxa que será cobrada no leilão). 
Na semana que vem, a Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) deve abrir consulta 
pública sobre o projeto.

Outro projeto que deve ser con-
cedido em breve é o da BR-163, que 
agora está completamente asfalta-
da – o último trecho de 51 km foi 
entregue no fim de novembro. Se-
gundo ele, não haverá mais atolei-
ros nem filas de caminhões, como 
as vistas no carnaval deste ano. 
A documentação deve ser enviada 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) em breve.

O ministro destacou também a 
concessão da BR-116, no trecho en-
tre Rio e Teresópolis. Segundo ele, 
o Arco Metropolitano do Rio será 
incorporado a esse projeto.

Detalhes de investimentos para 2020 foram anunciados pelo ministro Tarcísio de Freitas

Governo federal deixa RN de fora de 
pacote de concessões de infraestrutura
Deve ser realizados entre 40 e 44 leilões de infraestrutura em 2020. Serão duas ferrovias, sete rodovias, 22 aeroportos e vários 
terminais portuários. Apesar de concessões não contemplarem RN, Estado vai receber investimentos em pelo menos 2 obras

Leilões

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O município de Guamaré, 
na região da Costa Branca, tem 
o maior PIB per capita do Rio 
Grande do Norte, de acordo com 
estudo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 
parceria com o Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (Idema).

De acordo com o levantamen-
to, publicado nesta sexta-feira, 
13, se as riquezas produzidas 
em Guamaré fossem partilha-
das igualmente com os 15.309 
moradores, cada um teria di-
reito a R$ 106.121,23 em 2017 
(dado mais recente). Apesar da 
redução de 15% em relação a 
2016, esse ainda é o maior PIB 
per capita entre os municípios 
do Rio Grande do Norte.

Com a economia baseada na 
indústria do petróleo, Guama-
ré aparece também na lista dos 
100 maiores PIBs per capita do 
Brasil em 2017. Dos 5.570 muni-
cípios brasileiros, a cidade está 
em 52º lugar. Em 64ª colocação 

nacional, Bodó tem o segundo 
maior PIB per capita do estado, 
R$ 96.049,41.

Em 95º lugar, Parazinho pro-
duz R$ 80.444,02 por morador. 
Além disso, o município apresen-
tou o maior crescimento do PIB 
entre 2010 e 2017. No início da 

década, as riquezas produzidas 
somavam R$ 20,8 milhões. Em 
2017, o município produziu R$ 
422,9 milhões. O PIB per capita 
é o resultado da divisão do total 
de riquezas produzidas em um 
período pela população residente 
no município.

NATAL
A capital do Estado, Natal, 

possuía o 31º maior Produto Inter-
no Bruto (PIB) do País em 2017. 
Com R$ 23,4 bilhões em bens e 
serviços produzidos, a capital po-
tiguar teve uma participação de 
0,36% no PIB nacional.

O PIB da capital potiguar re-
presenta 35,6% de toda a produção 
do Estado. Isso equivale a soma 
dos 159 municípios com menores 
PIBs do Rio Grande do Norte.

No Nordeste, Salvador (R$ 
62,7 bi), Fortaleza (R$ 61,5 bi), 
Recife (R$ 51,8 bi) e São Luís 
(R$ 29,7 bi) ficaram à frente de 
Natal. Na região, a capital norte-
-rio-grandense representa 2,46% 
do PIB.

Outros dois municípios do Rio 
Grande do Norte aparecem na 
lista dos 30 maiores PIBs do Nor-
deste: Mossoró (R$ 6,1 bi), em 23º 
lugar, e Parnamirim (R$ 5 bi) em 
28º. As duas cidades representam, 
respectivamente, 0,65% e 0,53% 
do PIB do Nordeste.

Se riquezas fossem partilhadas igualmente, cada um teria direito a R$ 106.121,23

PIB per capita de Guamaré ainda é o maior 
do RN, mesmo com redução, aponta IBGE

Economia

Prefeitura de Guamaré / Divulgação

O deputado federal Gene-
ral Girão (PSL-RN) não des-
cartou a possibilidade de ser 
candidato a prefeito de Natal 
nas eleições de 2020, embora 
afirme que sua pretensão, na 
verdade, é continuar exer-
cendo o mandato em Brasília 
para o qual foi eleito em 2018.

“Fico feliz que meu nome 
esteja sendo citado. Isso signi-
fica que existem pessoas que 
confiam na nossa capacidade 
de gerenciamento, de gestão. 
Isso me deixa muito feliz. 
Quando eu entrei na campa-
nha o ano passado, eu entrei 
com a proposta de fazer meus 
quatro anos como deputado 
federal. Não vou nem dizer 
nem que sim nem que não 
(sobre candidatura), mas pre-
tendo continuar trabalhan-
do como deputado federal”, 
afirmou, em entrevista ao 
programa Manhã Agora, da 
rádio Agora FM (97,9).

“Não vou dizer 
nem que sim nem 
que não”, afirma 
Girão sobre 2020

Candidatura a prefeito
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A governadora Fátima Bezer-
ra deu continuidade na última 
sexta-feira, 13, às ações políticas 
para tentar frear o já anunciado 
processo de desinvestimentos 
da Petrobras no Rio Grande do 
Norte.

Ela recebeu de representantes 
do Instituto de Estudos Estraté-
gicos de Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (Ineep) um estudo sobre 
os impactos da retração de inves-
timentos da estatal no RN.

O estudo “A estratégia da Pe-
trobras e seus impactos no RN” 
aborda os impactos econômicos, 
fiscais e empregatícios da saída 
da companhia do Estado. De acor-
do com o pesquisador do Institu-
to, Willian Nozaki, o estudo foi re-
alizado no período de seis meses e 
em toda a região Nordeste.

O documento adverte ainda 
para a entrada de importadores 
de derivados com perda de parti-
cipação de mercado da Petrobras; 
o desmonte da cadeia de produção 

petroquímica e de fertilizante e a 
desarticulação de cadeia de forne-
cedores e de logística em favor da 
indústria estrangeira.

Segundo o estudo, o fim das 
atividades do segmento deve tam-
bém encerrar as atividades da 
usina de biocombustíveis de Can-

deias, Quixadá e Montes Claros  
e a participação da Petrobras na 
BioÓleo Gás e Energia. Outro im-
pacto previsto é a venda de parte 
de termelétricas para empresas 
estrangeiras.

O presidente da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da 

Petrobras, senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), que participou 
do encontro na Governadoria na 
sexta-feira passada, disse que “é 
inegável a importância da empre-
sa na economia local, que exem-
plifica seu caráter estratégico”.

A governadora Fátima Bezer-
ra prometeu todo o apoio possível 
à permanência da estatal no RN. 
“A gente precisa da empresa para 
o desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte”, resumiu a um grupo 
de representantes da Federação 
Única do Petroleiro (FUP) e do 
Sindicato dos Petroleiros e Petro-
leiras (Sindipetro).

Além dos citados, também es-
tiveram presentes na reunião da 
última sexta-feira os secretários 
Jaime Calado (Desenvolvimento 
Econômico) e João Maria Caval-
cante (Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos), a presidente da Com-
panhia Potiguar de Gás (Potigás), 
Larissa Gentile, e o deputado es-
tadual Francisco do PT.

Governadora Fátima Bezerra defendeu manutenção de investimentos da estatal

Estudo aponta prejuízos para o RN com 
desinvestimentos da Petrobras no Estado
Entre outros pontos, documento adverte para a entrada de importadores de derivados com perda 
de participação de mercado da Petrobras e o desmonte da cadeia de produção petroquímica

Impactos

Ivanízio Ramos / Governo do RN

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou um projeto de lei de 
iniciativa do vereador Raniere 
Barbosa (Avante), subscrito pela 
vereadora Divaneide Basílio (PT), 
que cria na capital potiguar o pro-
grama Natal Emprego 50+. Para 
começar a valer, a proposta pre-
cisa ser sancionada pelo prefeito 
Álvaro Dias.

O autor explica que o objetivo 
da proposta é contribuir para evi-
tar o escanteamento no mercado 
de trabalho de pessoas com mais 
de 50 anos de idade, incentivando 
essas contratações pelas empresas.

O problema tem se agravado 
com o aumento da longevidade da 
população e o início dos debates 
acerca do preconceito etário e da di-
versidade geracional nas empresas.

A dificuldade de conseguir um 
trabalho, realidade para 12,6 mi-
lhões de brasileiros, atinge prin-
cipalmente quem está começando 
a carreira, devido à ausência de 
experiência comprovada. Mas, o 
problema não atinge somente aos 
mais novos.

“Ao longo dos anos, com o 
mercado de trabalho ficando cada 
vez mais acirrado, venho acom-
panhando muitos veteranos, com 
currículos bastante robustos, tam-
bém enfrentarem situações muito 
críticas no mercado de trabalho 
natalense”, destaca o vereador 
Raniere Barbosa.

Pensando nisto, o parlamen-
tar propôs o programa Natal 
Emprego 50+. “É extremamente 
frustrante você se candidatar às 
vagas e, constantemente, não re-
ceber, no mínimo, uma resposta 
à sua apresentação de currículo”, 
aponta o parlamentar, que ouviu, 
de muitos natalenses acima dos 

50 anos, as situações vivenciadas 
após tentativas de candidatura às 
vagas.

No processo de idealização 
do projeto, o parlamentar consi-
derou a problemática enfrenta-
da por este grupo, superando o 
preconceito gerado em função da 
idade e sinalizando a importân-
cia de eles continuarem partici-
pando na esfera social, lutando 
para efetivação de seus direitos. 
Segundo Raniere, com a apro-
vação do projeto, muitos profis-
sionais que estavam à margem 
do mercado de trabalho poderão 
voltar à ativa e entregar o me-
lhor que podem, contribuindo 
socioeconomicamente para a ca-
pital potiguar.

“Posso comemorar a aprovação 
desse projeto, que irá garantir o 
direito de essas pessoas acima de 
50 anos de idade ingressarem ou 
reingressarem no mercado. Sem 
dúvidas, é uma oportunidade para 
quem tem experiência não apenas 
no mercado de trabalho, mas na 
vida”, ressaltou.

Projeto é iniciativa do vereador Raniere Barbosa (Avante), subscrito por Divaneide Basílio

Programa aprovado na Câmara estimula 
contratação de quem tem mais de 50 anos

Natal Emprego 50+

Elpídio Júnior / CMN

Depois de confirmar a 
filiação de pelo menos dez 
prefeitos no mês passado, 
o MDB do Rio Grande do 
Norte recebeu no início da 
tarde desta sexta-feira, 13, 
a adesão do prefeito e vi-
ce-prefeito de São José de 
Mipibu, Arlindo Dantas e 
Zé Figueiredo. Com isso, o 
MDB passou a contar com 
mais de cinquenta prefeitos 
filiados em todas as regiões 
do Estado.

As fichas de filiação fo-
ram homologadas pelo pre-
sidente da legenda, deputa-
do federal Walter Alves, e o 
vice-presidente do partido, 
ex-senador Garibaldi Filho. 
O ato de filiação foi reali-
zado na sede estadual da 
legenda, em Natal, e contou 
com a presença do presiden-
te da Câmara Municipal de 
São José de Mipibu, Jean 
Nerino, e dos vereadores Jo-
elmo Teles e Verônica Sena, 
além de outras lideranças 
políticas do município.

Walter Alves afirmou 
que as filiações do prefeito 
e vice de uma cidade impor-
tante como São José de Mi-
pibu são mais uma demons-
tração de que o MDB-RN 
está se fortalecendo para a 
disputa eleitoral do próxi-
mo ano. “O prefeito Arlindo 
Dantas, que já foi do MDB, 
retorna ao partido no mo-
mento que sua gestão é bem 
avaliada. É uma alegria con-
tar com a participação dele 
e do vice, Zé Figueiredo, nos 
quadros do MDB”, contou 
Walter Alves.

O vice-prefeito Zé Fi-
gueiredo é pré-candidato a 
prefeito de São José de Mipi-
bu. “Contamos com a ajuda 
do deputado Walter Alves e 
todos do MDB, e tenho cer-
teza de que vamos continu-
ar com esse ótimo trabalho 
que estamos desenvolvendo, 
ao lado do prefeito Arlindo 
Dantas, em São José de Mi-
pibu”, disse.

Prefeito e vice
de São José
de Mipibu se 
filiam ao MDB

Grande Natal

Arlindo, Garibaldi e Walter Alves

MDB-RN / Divulgação
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A maioria dos feminicídios 
registrados no Rio Grande do 
Norte entre 2015 e 2019 aconte-
ceu dentro de casa e teve a arma 
de fogo como principal instru-
mento causador. É o que aponta 
estudo feito pelo Observatório 
da Violência do RN (Obvio), em 
edição especial da revista Ob-
vium lançada na semana pas-
sada. O título da publicação foi 
“Mortes Matadas de Mulheres”.

Segundo o Obvio, nos úl-
timos cinco anos, pelo menos 
542 mulheres foram mortas no 
Estado, seja por armas de fogo, 
armas brancas ou outros meios.

Os casos mais recentes fo-
ram registrados na quinta-feira, 
12, em Mossoró, e na sexta, 13, 
em Caraúbas, ambas cidades do 
Oeste potiguar. Em Mossoró, a 
vítima foi Ivonice Laurinda, de 
34 anos. Já em Caraúbas, foi 

assassinada Manuela Xavier da 
Silva, de 31 anos.

No tocante às mortes dentro 
de casa, no período entre 2015 e 
2019, foram 141 femicídios re-
gistrados, o que equivale a 26% 
de todos os crimes de assassi-
nato de mulheres. Só este ano, 
dentro de suas próprias residên-
cias, foram 35 mortes.

As mulheres solteiras são as 
que lideram o índice de feminicí-
dios. No total, 86% tinham este 
estado civil. Apenas 13% eram 
casadas e 1% delas eram viúvas, 
divorciadas e/ou outras.

Outro ponto de destaque na 
edição da revista é o índice de 
mulheres pardas e negras assas-
sinadas no Rio Grande do Norte, 
que correspondem à 75,13% do 
valor total. Ao todo, foram 405 
crimes de mortes contra mulhe-
res destas etnias.
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B peneficiados por indenizações escandalosas 
de até R$1,2 milhão relativas a supostas “fé-
rias vencidas”, recebidas em novembro, 428 

juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco estão sujeitos a devolver o dinhei-
ro embolsado. O presidente do TJPE, Adalberto de 
Oliveira, terá de se explicar até terça (17) ao cor-
regedor nacional, ministro Humberto Martins, que 
submeterá o caso ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), órgão de controle do Judiciário.

Se pagaram verbas não autorizadas, como pa-

rece, ou se os cálculos não forem atestados pelo 
CNJ, a entidade pode decidir pela devolução.

O corregedor e os setores técnicos da correge-
doria do CNJ pediram a lista de favorecidos pelas 
chocantes indenizações.

O TJPE alegou que o corregedor havia autoriza-
do o pagamento, mas não foi bem isso. A suspeita 
é de manobra para liberar tanto dinheiro. 

O ministro Humberto Martins deferiu paga-
mento de férias não gozadas após acúmulo de dois 
períodos, mas não de retroativos, como foi feito.

Magistrados de PE podem ter de devolver dinheiro

PODER SEM PUDOR

OFICINAS NÃO VOAM
Afonso Arinos de Melo Franco era ministro das 

Relações Exteriores de João Goulart e tinha pavor de 
avião. Certa vez, ao concluir visita a Portugal, ele se 
despediu do presidente anfitrião, Américo Tomás, que 
tocou no assunto: “O senhor gosta de avião?” Afonso 
Arinos ficou encabulado: “Não muito, excelência...” Mas, 
em vez de tranquilizar o chanceler brasileiro, Tomás fez 
um comentário que o atormentaria durante toda viagem 
de volta: “É, enquanto eles voam lá em cima, as oficinas 
continuam cá em baixo...” Afonso Arinos morreu falando 
mal de Américo Tomás.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O BRASIL QUER SABER
Irmão de Eduardo Campos, 

o falecido ex-governador de 
Pernambuco, Antônio Campos 
precisa explicar ao País o 
que quis dizer ao afirmar que 
“Pernambuco precisa conhecer 
o lado obscuro de Renata 
Campos viúva de Eduardo e o 
filho deputado João Campos”, 
do PSB-PE.

MORTO DE VERGONHA
João Campos insultou o tio 

Antônio, que reagiu dizendo 
que o filho de Eduardo 
Campos “foi nutrido na 
mamadeira da Odebrecht”. O 
saudoso Miguel Arraes deve 
estar morto de vergonha.

JATINHO PARA CHAMAR DE SEU
Um assessor do presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, 
afirmou com orgulho ao site 
Diário do Poder que seu chefe 
“sempre viaja” em jatos da 

Justiça não pode criminalizar 
atividade empresarial”

Paulo Skaf (Fiesp) 
sobre decisão do STF de que é 
crime não recolher ICMS declarado

"

Divulgação

FAB. Nem para o exterior 
poupa o contribuinte em voos 
de carreira. 

PARA POUQUÍSSIMOS
Quando preso 

preventivamente, o dono da 
cervejaria Petrópolis, Walter 
Faria, denunciado nesta 

sexta (13) pela Lava Jato 
por lavar mais de R$1,1 
bilhão, ganhou habeas 
corpus pagando fiança de 
R$ 40 milhões. 

MENOS DE 5 MESES
O Aliança, novo partido 

de Jair Bolsonaro tem até 
1º de abril de 2020 para 
finalizar o registro junto 
ao Tribunal Superior 
Eleitoral. É o limite para 
qualquer novo partido 
poder lançar candidatos 
nos municípios.

FALTA POUCO
A partir deste sábado 

faltam apenas 295 dias 
para a eleição de 2020. 
Serão eleitos quase 58 
mil vereadores e 5,5 mil 
prefeitos. Serão mais de 
150 milhões de eleitores. 
Só não participam os 
moradores do DF.

TCU quer empreiteiras enroladas concluindo obras
O Tribunal de Contas da União iniciou a 

discussão de uma ideia nova, apresentada pelo 
ministro Bruno Dantas, com a participação 
do presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do governo federal: em seus acordos de 
leniência, as empreiteiras enroladas assumem 

o compromisso de concluir obras públicas 
inacabadas. 

São 14 mil no País, hoje. Dantas acha 
inclusive que não seria necessário deflagrar 
uma nova licitação, em razão do caráter 
extraordinário do trato.

APOIO IMPORTANTE
A ideia do término das obras públicas pelas 

empreiteiras da Lava Jato tem o apoio do 
ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura).

PUNIÇÃO GARANTIDA
Fragilizadas, empreiteiras podem não pagar 

as multas dos acordos de leniência, mas usariam 
sua expertise para a conclusão das obras.

COSTURAR É PRECISO
Participam da articulação da ideia o STF, o 

STJ, a Advocacia Geral, a Controladoria-Geral e 
a Procuradoria Geral da República.

Saque complementar do FGTS 
será liberado no próximo dia 20

Calendário

A Caixa Econômica Federal 
vai liberar o saque complemen-
tar do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) a par-
tir da próxima sexta-feira, 20. 
Mais de 10 milhões de pessoas 
serão beneficiadas, segundo o  
vice-presidente do Agente Ope-
rador da Caixa, Paulo Henrique 
Angelo Souza.

Só terá direito ao saque ex-
tra quem tiver alguma conta 
de FGTS, ativa ou inativa, cujo 
saldo era de até R$ 998 (atual 
valor do salário mínimo) em 24 
de julho deste ano. Quem tiver 
saldo acima desse valor na con-
ta do FGTS só poderá retirar os 
R$ 500 originalmente previstos. 

O limite vale para cada conta, 
separadamente.

O limite do saque imediato 
subiu com a sanção da lei de 
conversão de medida provisória 
nº 13.932/2019.

Dessa forma, um trabalha-
dor que tinha R$ 998 numa 
conta do FGTS e R$ 1 mil em 
outra conta até 24 de julho só 
poderá sacar R$ 998 da primei-
ra conta e R$ 500 da segunda. 
Nesse caso, se o trabalhador ti-
ver retirado R$ 500 de cada con-
ta na primeira etapa do saque 
imediato, poderá sacar os R$ 
498 restantes da primeira conta 
e não poderá retirar mais nada 
da segunda.

Maioria dos feminicídios no
RN acontece dentro de casa

Estatística

Estatística do Observatório da Violência do RN mostra 
que pelo menos 542 mulheres morreram desde 2015

Em Caraúbas, Manuela Xavier da Silva, de 31 anos, foi morta na calçada de casa

Icém Caraúbas / Reprodução
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O Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-
-ER) iniciou a montagem de um 
túnel de vento para estudos de 
aerodinâmica. Será o primeiro 
laboratório dedicado a pesqui-
sa, desenvolvimento, inovação e 
prestação de serviços direcionado 
principalmente ao setor eólico no 
Rio Grande do Norte, além de ser 
um dos pioneiros em todo o Brasil.

“Trata-se de um túnel de seção 
testes um metro por um metro e 
com possibilidade de ensaios aero-
dinâmicos com velocidades de até 
100 quilômetros por hora (km/h). 
Será muito importante para o 
setor de energia eólica”, afirmou 
o diretor do Instituto Senai de 
Inovação em Energias Renováveis 
(ISI-ER), Rodrigo Mello.

Ele destacou também que exis-
tem várias demandas dentre as 
quais o ISI-ER contribuirá para a 
solução dos gargalos dos empreen-
dedores do setor de energias reno-
váveis do Rio Grande do Norte. 

“Em 2020 o ISI-ER oferecerá 

ao mercado eólico a possibilidade 
de calibração de anemômetros e 
sensores de direção em Natal”, 
explica ele. 

Ainda de acordo com Rodrigo 
Mello, o túnel de vento possibilita 
a simulação do comportamento 
movimento do ar em relação a di-
versos tipos de estruturas — como 
prédios, pontes, plataformas de 
petróleo e aerogeradores —, com 
o objetivo de observar o compor-
tamento do escoamento do fluido 
e as aerodinâmicas envolvidas, 
de modo a validar os modelos de 
carga ou modelos fluidodinâmicos.

Com o laboratório túnel de 
vento, o ISI-ER amplia sua estru-
tura de pesquisas e capacidade 
para prestação de serviços para o 
setor de Energias Renováveis. 

O ISI-ER já conta com uma 
equipe de 22 profissionais, na 
maioria doutores, mestres e espe-
cialistas dedicados ao desenvol-
vimento de soluções inovadoras 
para o mercado. A estrutura fica 
na unidade do Senai localizada 

na Avenida Capitão-Mor Gouveia, 
2270, em Lagoa Nova.

O ISI-ER integra uma rede for-
mada por 27 institutos distribu-
ídos em 12 Estados. Este modelo 
de operação dos ISIs foi inspirado 
nas práticas da rede de pesquisa 
aplicada do Instituto Fraunhofer, 

na Alemanha, que possui forte 
orientação tecnológica e de mer-
cado.

Com sede em Natal, Instituto 
SENAI de Inovação em Energias 
Renováveis tem atuação nacional.

“Para a indústria, o ISI repre-
senta muito, porque é o ponto focal 

de funcionamento para discussões 
no setor, garantido que temos um 
ambiente no qual toda a cadeia 
produtiva pode ser atendida e se 
beneficiar com agregador de resul-
tados. Esse novo laboratório, com 
os demais que estão em expansão 
e instalação, amplia nossa capa-
cidade de assegurar a prestação 
destes serviços voltado à inovação 
e pesquisa”, destaca o diretor do 
Instituto.

  O Rio Grande do Norte é, 
atualmente, o maior produtor de 
energia produzida atreavés dos 
ventos em todo o país. A capacida-
de instalada é de 4,04 GW. A pro-
dução é feita a partir de 150 par-
ques eólicos espalhados por todo o 
estado. A produção brasileira está 
estimada em 14 GW. Os dados são 
da Associação Brasileira de Ener-
gia Eólica (ABEEólica). 

Até o momento, o Rio Granb-
de do Norte atraiu investimentos 
para o Estado da ordem de R$ 15 
bilhões. Até 2024, a expectativa é 
de atrair outros R$ 13 bilhões.

Túnel de vento do Insituto Senai de Inovação começará a operar a partir de 2020

Instituto Senai de Inovação vai montar  
laboratório com túnel de vento no RN
Equipamento possibilita a simulação do comportamento movimento do ar em relação a diversos tipos de estruturas observar 
o comportamentos aerodinâmicos; serviço vai beneficiar pesquisas para a melhoria dos parques eólicos em território potiguar

Tecnologia

Reprodução / Fiern

Um levantamento realizado 
pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) mostra que 
58,9% dos municípios do Rio 
Grande do Norte vão deixar restos 
a pagar para o próximo ano. Ain-
da de acordo com o estudo, outros 
20,5% estão dependendo de recei-
tas extras. Ao todo, dos 112 muni-
cípios do RN que responderam a 
pesquisa, 89 devem entrar 2020 
com as contas no vermelho.

Além disso, o estudo também 
revela que 11 municípios vão 
atrasar o pagamento da folha 
salarial de dezembro e outros 
33 estão dependendo de receitas 
extras. Quanto ao 13º salário, 48 
prefeituras devem pagar os ser-
vidores de maneira parcelada. A 
pesquisa da CNM foi realizada 
entre os dias 6 de novembro e 12 
de dezembro deste ano e contou 
com a participação de 4.618 mu-
nicípios brasileiros.

Para tentar enfrentar a crise 

financeira, as prefeituras muni-
cipais do RN estão tomando três 
medidas principais: redução de 
despesas (95), redução do quadro 
de funcionários (72) e redução de 
cargos comissionados (62). Outras 

alternativas encontradas foram: 
alteração do horário de expediente 
dos órgãos (47), desativação de ve-
ículos (34) e desativação de equi-
pamentos (22).

Diante do cenário financeiro e 

do aumento de responsabilidades 
dos municípios, outra solução en-
contrada para não ocorrer atraso 
na folha de pagamentos do pessoal 
é a postergação dos pagamentos 
de fornecedores. No RN, 72% das 
prefeituras estão nessa situação, 
ou seja, 81 municípios.

No Brasil, um quarto das pre-
feituras brasileiras ainda não têm 
recursos para pagar os salários de 
dezembro do funcionalismo. O le-
vantamento da CNM mostra que 
1.237 municípios ainda dependem 
de receitas extras nesse fim de ano 
para fechar a folha.

Os prefeitos pedem ao presi-
dente Jair Bolsonaro a antecipa-
ção de R$ 5,3 bilhões referentes ao 
bônus de assinatura pelo megalei-
lão do pré-sal. 

A expectativa é usar o recurso 
para bancar contribuições previ-
denciárias de novembro, dezem-
bro e sobre o 13º salário dos fun-
cionários públicos.

Estudo  revela que 11 municípios vão atrasar o pagamento da folha salarial de dezembro

Mais da metade das prefeituras do RN vai 
deixar restos a pagar para 2020, diz estudo

Finanças

José Aldenir/AgoraRN
Clientes do Banco do Bra-

sil podem contratar a portabi-
lidade de crédito consignado 
pelo aplicativo da instituição 
financeira.Para fazer a ope-
ração, o cliente deve clicar em 
“Portabilidade de crédito”, 
digitar o banco e dados do 
crédito que deseja portar. Em 
seguida, é só ir em “Simular” 
para visualizar a proposta do 
Banco do Brasil com as novas 
condições, incluindo valor 
das parcelas, taxa e prazo. O 
cliente, de forma automática 
e via aplicativo, será informa-
do sobre o estágio da porta-
bilidade no intervalo em que 
o pedido estiver sendo ana-
lisado pelo banco. A solução 
informa quanto o cliente está 
economizando. Para optar 
por transferir a dívida, é pre-
ciso clicar em “Desejo fazer a 
portabilidade para o BB”.

Banco do 
Brasil autoriza 
portabilidade
de consignados

Transferência



A cidade de Natal registrou um 
total de 49 mortes por arboviroses 
(dengue, zika e chikungunya), do-
enças transmitidas pelo mosquito 
aedes aegypti, até novembro des-
te ano. Os dados são do Boletim 
Epidemiológico das Arboviroses 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS).

Entre os óbitos notificados, 
a maioria foi em decorrência da 
dengue: 30 casos. Dos 19 restan-
tes, 17 foram por chikungunya e 
2 por zika. 

Ao todo, ainda segundo o le-
vantamento, foram 35 mortes a 
mais que o ano passado, quando 
foram registradas 14, todas por 
dengue.

Segundo o relatório, entre ja-
neiro e dezembro deste ano, foram 
relatados 24.410 casos de arboviro-
ses, um valor 74,19% maior do que 
o mesmo período de 2018, quando o 
número ficou em 14.013.

O crescimento mais exorbitan-
te está nas ocorrências de chikun-
gunya, que tiveram um aumento 
de 2016,87%, passando de 409 ca-
sos em 2018 para 8.249 casos em 
2019.

Outra variação observada foi 
nas zonas de concentração das 
doenças. Enquanto em 2018, a 

maior parte dos casos das três 
arboviroses se concentravam na 
zona Norte, principalmente no 
bairro Nossa Senhora da Apre-
sentação, em 2019 o problema 
está mais polarizado.

De acordo com o relatório, a 
maior quantidade de casos de 
dengue foi registrada na zona Sul 
(5.200), com foco para o bairro do 
Planalto (1.717).

Já em relação à zika, maioria 

foi na zona Norte (238), com mais 
incidências em Potengi (72). 

Para a chikungunya, a região 
que mais registrou casos foi a zona 
Leste (3.084), especialmente no 
bairro das Rocas (757).
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Mosquito aedes aegypti é principal transmissor dos vírus causadores da dengue, zika e chikungunya 

Natal teve 49 mortes por dengue, zika e 
chikungunya notificadas até novembro
Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostram que foram notificados 
24.410 casos das três doenças em 2019, um valor 74,19% maior do que o mesmo período de 2018

Arboviroses

José Aldenir/AgoraRN

A Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern) realiza na 
próxima terça-feira, 17, uma 
parada programada de abas-
tecimento de água para 11 
bairros de Natal. A medida 
decorre da instalação de um 
novo registro no bairro de Ci-
dade da Esperança.

Com este equipamento, 
haverá a divisão da área em 
dois setores, o que vai contri-
buir para amenizar os impac-
tos de falta de água na região, 
em futuras intervenções que 
envolvam isolamento da área, 
como por exemplo, a retirada 
de vazamentos.

O serviço tem previsão de 
ser concluído no final da tarde 
do mesmo dia, podendo afetar 
o abastecimento nas seguin-
tes localidades: Bom Pastor, 
Capim Macio (Mirassol), Ci-
dade da Esperança, Cidade 
Nova, Felipe Camarão, parte 
de Lagoa Nova, parte de La-
goa Seca, parte das Quintas, 
Morro Branco, Nazaré e Nova 
Descoberta.

Após retomado o abaste-
cimento, a normalização do 
fornecimento para todas as 
áreas se dará em até 48 ho-
ras, de acordo com a pressuri-
zação da rede de água.

BAIRROS AFETADOS 
PELA INTERRUPÇÃO NO 
ABASTECIMENTO:
Bom Pastor
Capim Macio (Mirassol)
Cidade da Esperança
Cidade Nova
Felipe Camarão
Lagoa Nova (Parcial)
Lagoa Seca (Parcial)
Quintas (Parcial)
Morro Branco
Nazaré
Nova Descoberta

Abastecimento 
de água será 
suspenso em 11 
bairros de Natal

Atenção

A Secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo de Natal 
(Semurb) negou na última sexta-
-feira, 13, que o aparecimento de 
uma faixa de água suja na orla 
da Praia de Areia Preta, na zona 
Leste da capital potiguar, tenha 
sido causado por extravasamen-
to do esgoto local. 

A “língua negra”, como foi po-
pularmente chamado o problema, 
surgiu após a chuva que caiu so-
bre a cidade na manhã da última 
quinta-feira, 12.

De acordo com a Semurb, os 
resíduos deixados pela popu-
lação de maneira irregular se 
misturaram à água da chuva nos 
canos de drenagem e escorreram 
até a praia. Além disso, a sujeira 
também foi proveniente da “la-
vagem” do pavimento asfáltico 
perto do local.

“Natal estava vindo de um pe-
ríodo de estiagem de 45 dias. Nes-
se período, a umidade é bastante 
seca (baixa). Com isso, a quantida-
de de material particulado dessas 
vias públicas, como poeiras e ou-
tros resíduos descartados, apare-
cem nas primeiras chuvas, sendo 
natural que isso ocorra”, explicou 
o fiscal ambiental da Semurb Le-
andro Almeida.

“Escoado esse material, cai na 
drenagem urbana e deságua na 
praia. Então, resíduos de borracha 
de pneus dos veículos, e qualquer 
outro tipo de fuligem, por exem-
plo, entrem em contato com o 
mar”, reforçou.

Leandro ainda explica que es-
se tipo de escoamento não é con-
siderado um impacto ambiental 
significante, tendo apenas uma 
distorção visual para a praia. 

“Esse tipo de problema, em-
bora seja um impacto ambiental, 
é um impacto ambiental insigni-
ficante. O que não compromete 
em nada a qualidade das águas 
da praia, da areia. Cria mais um 
aspecto indesejável do ponto de 
vista estético, do ponto de vista 
visual”, disse.

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern), entretanto, alerta que 
outra causa do problema pode ser 
a existência de ligações clandesti-
nas de esgoto à rede de drenagem, 
o que pode ter acabado misturan-
do rejeitos residenciais à água pro-
veniente das chuvas.

A Prefeitura do Natal fez o 
recolhimento do sedimento ainda 
na quinta-feira, limpando a praia, 
mas ainda era possível notar algu-
ma sujeira na última sexta.Sujeira assustou turistas e moradores  

Serviço será retomado em 48 horas

Semurb nega que “língua negra” tenha 
sido causada por vazamento de esgoto

Orla de Areia Preta

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir/AgoraRN
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Dicas para usar bem
a segunda parcela do

Trabalhadores brasileiros com carteira assinada devem receber 
até o próximo dia 20 de dezembro a segunda e última parcela 
do 13º salário de 2019. Com esse recurso em mãos, a sugestão 
é usar bem e com consciência, seja para abater dívidas ou para 
entrar 2020 com as contas organizadas

13º salário

PRIORIZE O PAGAMENTO DE DÍVIDAS
Se o consumidor tem alguma dívida que possa ser paga 

integralmente com o valor do 13º, é recomendado que ela seja 
quitada. Caso o valor não seja suficiente para pagar todos os 
débitos, a dica é dar preferência para os boletos das contas es-
senciais, como luz, água, gás encanado e plano de saúde. Em 
seguida, na lista de prioridades, vêm as prestações atrasadas da 
casa própria, as dívidas de cartão de crédito e cheque especial - 
que possuem juros muito altos - e, por último, os empréstimos 
pessoais e dívidas no varejo. Outra dica é aproveitar o dinheiro 
para adiantar parcelas, mesmo que o consumidor não esteja em 
atraso ou com o nome sujo. Dessa forma é possível abater juros 
e reduzir o valor total da dívida. 

COMPRE À VISTA
“Aproveitar as promoções de época no e-commerce realizan-

do o pagamento à vista é uma forma de garantir bons descontos. 
No entanto, sempre pesquise bastante em diversas lojas antes 
de finalizar o pedido, pois podem haver oscilações substanciais 
nesse período do ano”, explica o CEO da consultoria Dr. e-com-
merce, Thiago Sarraf. A dica vale também para o comércio físico. 
A compra à vista ajuda o consumidor a iniciar o ano sem novas 
dívidas no carnê ou no cartão de crédito. 

FAÇA - OU COMPLEMENTE - UMA RESERVA DE EMERGÊNCIA
É consenso entre os especialistas do mercado: é muito im-

portante ter uma reserva financeira de emergência para a co-
bertura de despesas inesperadas. No dia a dia, com todas as 
contas a pagar, pode parecer difícil iniciar essa reserva. Então 
a dica é aproveitar a segunda parcela do 13º salário e dar o pon-
tapé inicial nesse fundo, mesmo que não seja possível utilizá-la 
integralmente para este fim. Outra dica é aplicar este recurso, 
seja na poupança, seja em fundos de investimento. Para quem 
já possui uma reserva, vale a pena realizar a soma de toda a 
parcela ou parte dela. 

TIRE SUA IDEIA DO PAPEL
Se você pretende realizar um curso de especialização, fazer 

a matrícula na pós-graduação, fazer uma viagem ou até mesmo 
iniciar o próprio negócio, é possível aproveitar o dinheiro do 13º. 
“Negócios que requerem pouca estrutura inicial e investimento 
mais baixo podem ser iniciados com o valor da parcela do 13º 
salário. No entanto, é preciso estudar bem o campo de atuação e 
entender a realidade do segmento em que pretende atuar antes 
de investir esse dinheiro no novo empreendimento, tornando a 
nova empreitada mais segura.”, alerta Sarraf.  

GUARDE PARA AS DESPESAS DO INÍCIO DO ANO
Janeiro é um mês em que tradicionalmente as despesas cos-

tumam ser mais altas do que no restante do ano, com o paga-
mento de IPTU, IPVA, matrícula escolar, entre outros gastos do 
tipo. Reservar o dinheiro da segunda parcela do 13º salário para 
o começo do ano ajuda a tornar os gastos menos pesados e evitar 
as dívidas relacionadas.
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Um negócio deficitário e a fal-
ta de clientela estão entre as prin-
cipais causas para proprietários 
de microempresas e empresas de 
pequeno porte no Rio Grande do 
Norte encerrarem as atividades. 
De acordo com pesquisa feita pelo 
Sebrae Nacional, 25% dos empre-
endedores potiguares donos de 
empresas desses dois portes estão 
de portas fechadas. No Nordeste, 
a média de empresas inativas é 
de 29%. Informações da Receita 
Federal indicam que há pelos me-
nos 57.218 pequenos negócios no 
RN que são optantes pelo Simples 
Nacional, sem levar em conta os 
Microempreendedores Individu-
ais (MEI). 

São consideradas microem-
presas (ME) aquelas empresas 
que têm faturamento anual bruto 
variando entre R$ 81 mil e R$ 360 
mil. Já as empresas de pequeno 
porte (EPP) se caracterizam por 
faturar acima de R$ 360 mil com 

o limite de até R$ 4,8 milhões. Se-
gundo o levantamento, 29% dos 
pequenos negócios do RN que estão 
inativos a causa preponderante 
para o fechamento alegada pelos 
empreendedores é a que o negócio 
não dava lucro, somente prejuízo 
para o empresário. A outra causa 
apontada por 20% dos empresários 
foi a falta de clientes.

A pesquisa feita pelo Sebrae 
teve como objetivo levantar o per-
fil dos empresários donos de ME e 
EPP, e ouviu mais de 10 mil empre-
endedores donos de microempresas 
e empresas de pequeno porte, sem 
incluir os microempreendedores 
individuais (MEI), de todo o Brasil, 
sendo 3.538 no Nordeste e 401 de-
les no Rio Grande do Norte.

A média de funcionamento de 
um pequeno negócio no Rio Grande 
do Norte é de sete anos segundo o 
levantamento. Pela pesquisa, 32% 
dos empresários que encerraram 
as atividades já estão com a empre-

sa fechada entre 2 e 4 anos e outros 
24% entre 5 e 9 anos. O estudo dá 
conta de algo preocupante: 23% das 
empresas inativas foram fechadas 
em menos de dois anos.

Dos empreendedores que estão 
no mercado, a pesquisa revela que 
74% deles têm um estabelecimento 
comercial, mas 21% usam a resi-
dência para desenvolver o negócio.

PERFIL NACIONAL
A pesquisa também traz dados 

nacionais e mostra que a segunda 
maior dificuldade dos empresários 
é a alta carga tributária, que tam-
bém preocupa e faz com que o em-
preendedor atrase o pagamento de 
algum tipo de imposto. Isso aconte-
ceu, de acordo com o levantamento, 
com 31% dos donos de Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte no País. Nesse universo, uma 
parcela expressiva de empresários 
(43%) ainda não conseguiu regula-
rizar o pagamento dos tributos. Negócio deficitário está entre os principais motivos para encerramento de atividades

Sebrae aponta que 25% dos pequenos 
negócios do RN estão fora de atividade
De acordo com último estudo feito pelo Sebrae, um em cada quatro pequenos negócios, sem incluir os MEI’s, já fechou
as portas da empresa. 23% deles foram fechados em menos dois anos. Alta carga tributária é o que mais preocupa no País

Perfil

Freepik

O Ministério da Educação 
(MEC) publicou portaria em que 
libera as universidades federais e 
particulares a oferecer cursos de 
graduação presencial com até 40% 
da carga horária por meio do ensi-
no a distância mesmo nas áreas de 
saúde e engenharias. Dessa forma, 
todas as graduações poderão ter 
mais de um terço da carga horária 
a distância, com a exceção da Me-
dicina. As novas regras atendem 
a uma demanda do setor privado, 
mas são criticadas por conselhos 
profissionais e pelos reitores das 
faculdades públicas.

Há um ano, o MEC já havia 
publicado portaria em que aumen-
tava o limite das aulas a distancia 
de 20% para 40% em cursos pre-
senciais, mas não liberava a mo-
dalidade para as áreas da saúde 
e engenharias. Outra mudança é 
que o texto anterior dizia que as 
universidades credenciadas, na 
qual estão as particulares, teriam 
uma “permissão básica” para ofere-
cer até 20% da carga horária a dis-
tância. O porcentual pode chegar 

a 40% se a instituição atender a 
quatro requisitos, como boas notas 
nas avaliações do MEC. 

Os conselhos profissionais da 
área da saúde e engenharia critica-
ram a medida. 

O Conselho Federal de Enfer-
magem disse que vai entrar com 
ação judicial contrária. “O EAD 
nessa área privilegia o mercado 
educacional em detrimento do ci-
dadão brasileiro, além de colocar 
em risco toda a população”, disse 
em nota o conselho

Para Sólon Caldas, diretor 
executivo da Associação Brasileira 
de Mantenedoras do Ensino Su-

perior (Abmes), a resistência dos 
conselhos é injustificada, pois as 
faculdades não vão ofertar discipli-
nas práticas a distância, apenas as 
teóricas. No entanto, nem portaria 
nem outra lei especificam quais 
disciplinas poderiam ou não ser 
ofertadas nessa modalidade.

A mudança no texto também 
preocupou os reitores e dirigentes 
de universidades federais. “Há um 
receio de que o ministério entenda 
essa possibilidade como uma so-
lução única para todos os cursos e 
continue reduzindo nossos recur-
sos”, disse Márcia Rangel, superin-
tendente de educação a distância 
da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 

Claudia Morgado, diretora da 
Escola Politécnica da UFRJ, disse 
que, se o MEC vê na medida uma 
possibilidade de melhorar a qua-
lidade dos cursos, deveria desti-
nar recursos ou fazer editais para 
viabilizar a modalidade nas uni-
versidades. “Se estão fazendo isso 
pensando em economia, não estão 
privilegiando a qualidade.”

Regras estão válidas para a graduação

Novos cursos de engenharia e de 
saúde podem ser até 40% à distância

Educação

Reprodução / Stock Photos

Justiça vai utilizar aplicativo
de mensagens para intimações

Tecnologia

O Ministério da Justiça pu-
blicou portaria em que institui 
e regulamenta o uso de aplicati-
vos de mensagens instantâneas 
para intimação de atos proces-
suais, no âmbito da Corregedo-
ria-Geral do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública.

A partir de agora, as intima-
ções de processos que tramitam 
no âmbito da Corregedoria-Ge-
ral do Ministério da Justiça 
poderão ser efetuadas por meio 
de mensagens instantâneas às 
partes e seus respectivos advo-
gados e às testemunhas arrola-
das nos autos, desde que reque-
rido na forma da legislação de 
regência.

O recebimento de intima-
ções por aplicativos dependerá 
de anuência expressa da parte 
interessada. Quem aderir ao 
sistema pode, a qualquer tem-
po, solicitar o seu desligamento 
do sistema de comunicações 
processuais por aplicativos de 
mensagens instantâneas.

A Portaria esclarece ainda 

que “o silêncio do interessado 
será interpretado como recusa 
à utilização de aplicativos de 
mensagens instantâneas ou 
recursos tecnológicos similares 
para fins de intimação”. Com a 
recusa, deverão ser utilizados os 
meios convencionais de comuni-
cação dos atos processuais.

É vedada a utilização dos 
aplicativos nas hipóteses de ci-
tação e previsão normativa que 
obrigue a intimação pessoal. 

Medida reduz tempo de processos

José Aldenir/AgoraRN



SEGUNDA-FEIRA, 16.12.2019Zapping12

C´EST FINI
Quando consultada sobre a data de estreia da série “Onde Está Meu 
Coração”, estrelada por Letícia Colin e exclusiva da Globoplay, a Globo 
ainda esconde o jogo. Diz apenas que será em 2020. Ambientada em 
São Paulo, conta o drama de Amanda (Colin), uma médica de classe 
média alta que se torna dependente química por conta de uma 
autocobrança para alcançar um nível de excelência altíssimo. Então é 
isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Personagem de Renata Sorrah busca 
recomeço em nova série da Globo

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery | tvcanal1@terra.com.br

Canal 1
Estão acontecendo no 

Rio de Janeiro as gravações 
da série “Filhas de Eva”, 
protagonizada por Renata 
Sorrah, dirigida por Leonardo 
Nogueira e ainda sem data 
de estreia na Globo. Criada 
e escrita por Adriana Falcão, 
Jô Abdu, Martha Mendonça e 
Nelito Fernandes, a trama fala 
sobre a “coragem de mudar”, 
de sair da zona de conforto.

Tudo tem início durante 
uma festa de Bodas de Ouro, 
quando Stella (Sorrah) 
assiste ao vídeo dos 50 anos 
de casamento com Ademar 
(Cacá Amaral) e percebe 
que aquela moça das fotos 
antigas, otimista e destemida, 
desapareceu.

Ao não se reconhecer mais 

na vida que construiu com 
a família ao longo de tantas 
décadas, ela não consegue se 

segurar: chuta o balde e pede o 
divórcio. A decisão inesperada 
vai mudar a vida de todos 
a sua volta, principalmente 
de sua filha Lívia (Giovanna 
Antonelli), uma psicóloga, e da 
até então desconhecida Cléo 
(Vanessa Giácomo), que levou 
o bolo da festa.

Também no elenco Dan 
Stulbach, Marcos Veras, 
Analu Prestes, Erom Cordeiro, 
Jean Pierre Noher, Cecília 
Homem de Mello, Stênio 
Garcia, Juliano Lombreiro e 
Nina Tomsic.

“Filhas de Eva” contará a 
trajetória dessas três mulheres 
que estão presas a padrões que 
não as fazem felizes, mas que 
encontram forças para mudar 
o seu destino.

Victor Polla / TV Globo

 Rildo Cundiev

 Jáckson Vogel João Miguel Júnior / TV Globo

EM ESTUDOS
Por causa dos bons índices de 

audiência conquistados na Bahia, 
a direção da Record estuda uma 
série de projetos especialmente 
para a região.Por exemplo: 
ambientar em Salvador a Parte 2 
da novela “Topíssima”. 

REPÓRTER
Cravar nomes no “BBB20”, 

que estreia dia 21 de janeiro 
na Globo, é uma missão quase 
impossível. Porém, no time de 
repórteres da edição, já se pode 
assegurar a participação da 
ex-“BBB”, Ana Clara, hoje com 
8,6 milhões de seguidores no 
Instagram.      

ESQUEMA DIFERENTE
As duas últimas edições do 

ano do “Câmera Record”, no 
ar dias 22 e 29, vão retomar e 
atualizar casos que marcaram 
o ano. E, ao contrário de 
temporadas anteriores, não 
haverá reprises no começo do 
ano. A equipe já trabalha para 
colocar no ar somente programas 
inéditos em janeiro, com foco em 

jornalismo investigativo.

DUREZA
Nos bastidores de “Amor 

de Mãe”, o pessoal constata 
um pouco de insegurança nas 
ações do diretor José Luiz 
Villamarim. Motivo: ele resolveu 
de última hora trocar alguns 
atores contratados para a 
novela que contracenariam com 
os personagens de Vladimir 
Brichta e Letícia Lima. 
Segundo informações, esses 
profissionais chegaram inclusive 
a gravar cenas e, por conta 
disso, mudaram toda agenda 
dos próximos meses a fim de 
priorizar a novela.

ANTECEDENTES
Não é a primeira vez que 

Villamarim faz algo do tipo. Na 
série “Onde Nascem os Fortes”, 
ele tirou a atriz Pâmela Tomé do 
elenco e a substituiu por Alice 
Wegmann. Como se recorda, 
Wegmann recebeu o convite do 
diretor para estrelar a produção 
numa sexta-feira à noite, e na 
segunda, já estava no sertão 

da Paraíba para gravar suas 
primeiras cenas.

ESCALADA
Lu Grimaldi fechou 

participação em “Nos Tempos 
do Imperador”, a substituta de 
“Éramos Seis” na faixa das 18h 
da Globo. Ela vai fazer uma 
personagem que existia em 
“Novo Mundo”, a Lurdes, dama 
de companhia da imperatriz 
Leopoldina (Letícia Colin). No 
projeto anterior, a personagem foi 
interpretada por Bia Guedes.

COMÉDIA
Tudo certo para Marcelo 

Serrado protagonizar o longa de 
comédia “Minha Mulher Perfeita”, 
nome provisório, ainda sem data 
para início de filmagens. Na 
história, o personagem de Serrado 
é convidado por seu terapeuta 
a participar de um reality show 
em que vai se provar uma teoria 
com duas verdades absolutas: 
qualquer um pode ser um “Don 
Juan” e não existe mulher difícil. 
Produção da Media Bridge e 
roteiro de Rene Belmonte.

CINEMA 
Pedro Carvalho, recém-saído 

de “A Dona do Pedaço”, 
mudou o visual para viver 
Rui Coimbra, no filme ”O 

Segundo Homem”. Para o 
personagem, o ator cortou o 
cabelo e diminuiu o bigode.

Além disso, está pegando 
pesado nos treinos, já que 

viverá um soldado brasileiro 
que se alista na Legião 

Estrangeira. Trata-se do 
primeiro longa do ator no 

Brasil.

DOSE TRIPLA
A atriz e cantora Laura Proença, 
recém-saída do espetáculo 
“Dezencontros”, de Alessandro 
Marson, agora vai aguardar a 
estreia de três filmes, que entrarão 
em cartaz no ano que vem: “Resistir 
Para Recomeçar”, “Nada É Por 
Acaso” e “O Melhor Verão de Nossas 
Vidas”. Laura é filha do pianista 
Miguel Proença e tem dois trabalhos 
de Aguinaldo Silva no currículo: 
“Duas Caras” e “Cinquentinha”.

AVENTUREIRO
Em “Salve-se Quem Puder”, 
próxima novela das sete com 
estreia em 27 de janeiro, Felipe 
Simas fará o personagem Téo, 
descrito como aventureiro e 
esportista. É também um diretor de 
documentários.
Filho caçula de Hugo (Leopoldo 
Pacheco), ele tem conflitos 
frequentes com o pai por não 
aceitar seguir a carreira executiva 
no jornal da família.
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O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, prometeu reconduzir o 
jornalista Sérgio Camargo à pre-
sidência da Fundação Cultural 
Palmares, se o governo tiver êxito 
na tentativa de reverter a decisão 
judicial que suspendeu o ato de no-
meação.

A suspensão foi decidida pelo 
juiz federal substituto Emanuel Jo-
sé Matias Guerra, da 18ª Vara Fe-
deral de Sobral, que argumentou 
que a nomeação “contraria frontal-
mente os motivos” que levaram à 
criação do instituto.

A Advocacia-Geral da União 
apresentou recurso ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
(TRF-5) contra a liminar, mas a 
Corte manteve a suspensão da no-
meação. Não há ainda informação 
sobre possível recurso da AGU a 
tribunais superiores.

O governo federal suspendeu a 
nomeação do jornalista para a pre-
sidência da Fundação Palmares na 
quarta-feira, 11.

Sérgio Camargo foi indicado no 
rol de mudanças promovidas pelo 
novo secretário especial da Cultu-

ra, Roberto Alvim. Após o anúncio, 
no entanto, diversas publicações 
de Camargo nas redes sociais leva-
ram a questionamentos sobre sua 
visão sobre o movimento negro. Ele 
chegou a dizer que a escravidão foi 
“benéfica” para os negros do Brasil.

Na última quarta-feira, 11, 
ao ser abordado pela imprensa, 
Camargo disse que, caso seja efe-
tivado na Fundação Palmares, vai 
trabalhar para extinguir o Dia da 
Consciência Negra do calendário 
oficial do Brasil. “Claro que tem 
que acabar o Dia da Consciência 
Negra, que é uma data que a es-
querda se apropriou para propagar 
vitimismo e ressentimento racial. 
Isso não é data do negro brasileiro, 
mas das minorias empoderadas 
pela esquerda que propagam ódio, 
ressentimento e divisão racial”, 
disse ele.

Sérgio Camargo e presidente Bolsonaro

Bolsonaro diz que reconduzirá 
Camargo à Fundação Palmares
Advocacia-Geral da União aguarda julgamento de recurso no TRF-5 para 
derrubar suspensão que impediu nomeação do jornalista Sérgio Carmago 

Defesa

Reprodução

Sucesso em série, Baby Yoda 
ganha coleção de bonecos

Star Wars

O Baby Yoda, personagem 
da série “The Mandalorian”, ga-
nhou nesta semana uma linha 
de bonecos vendida pela Has-
bro. O anúncio veio em meio ao 
grande sucesso do personagem 
nas redes sociais.

O Bebê Yoda recebeu esse 
nome por ser da mesma espécie 
do mestre Yoda, personagem 
clássico dos filmes da saga 
“Star Wars”.

Entretanto, ele ainda não 
possui um nome oficial, e é o 
grande companheiro do prota-
gonista da série, um fora da lei 
interpretado por Pedro Pascal.

Logo após o lançamento da 
série, em novembro de 2019, 
fotos, gifs e vídeos do bebê se 
espalharam pelas redes so-
ciais, com diversos comentários 
fazendo referência à fofura do 
personagem. 

Além das imagens, diversos 
memes surgiram tendo o Baby 
Yoda como referência.

A Hasbro anunciou seis 
bonecos do Baby Yoda, que já 
estão em pré-venda e cujo preço 
varia de cerca de US$ 10 (R$ 
41,10, na cotação atual) a US$ 
25 (R$ 102,75). O menor possui 
cerca de três centímetros de al-
tura e o maior, 20.

Bebê Yoda estrela “The Mandalorian”

Reprodução / Disney
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LICENÇA AMBIENTAL

TOMAZ LANDIM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 
35.239.265/0001-21,  torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 13/12/2019, através do Processo Administrativo Nº SEMUR-20191040500 a 
Licença Ambiental de Operação do Posto Revendedor de Combustíveis situado na Av. Bacharel 
Tomaz Landim, nº 2520, Igapó, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL

BRASIL TONER SERVIÇO LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 04.214.134/0001-66, torna público, 
conforme a resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 02/08/2019, através 
do Processo Administrativo nº 027854/2019-63, a Licença Ambiental de Operação para Fun-
cionamento de uma edificação com área construída de 667,82m² em um terreno de 480,00m² 
situado na Rua Princesa Leopoldina, 3526 – Candelária, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Mac Construções e Serviços Eireli, CNPJ 07.238.141/0001-96, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a LRO para a atividade de coleta e transporte de resíduos não perigosos em todo o 
município de Nísia Floresta/RN.

Washington Luiz Lucas
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Rcon Construções e Serviços Eireli, CNPJ 10.668.629/0001-68, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a LRO para a atividade de coleta e transporte de resíduos não perigosos em todo 
o município de São José de Mipibu/RN.

Johnny Mac Donald Lucas
Sócio

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FEIRA GARAJAL

A comissão provisória constituída para viabilizar a fundação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA 
FEIRA GARAJAL, faz saber, através deste Edital, a quem o vir ou dele conhecimento tiver, que no dia 
16 de Dezembro de 2019 às 11h00, no Espaço Ribeiro Dantas, localizado na Rua Walter Fernandes, 
1942, Natal/RN, realizará a ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO, a fim de serem deliberados os 
seguintes itens, conforme ordem do dia: 
a) Leitura, discussão e votação do Estatuto;
b) Eleição de sua diretora e conselho fiscal;
c) Fundação da Associação dos Amigos da Feira Garajal;

Natal, 11 de Dezembro de 2019. 

Maria de Lourdes Gurgel Alencar
Representante da Comissão Provisória

A cantora carioca Iza tem 
motivos de sobra para festejar 
2019. Com apenas três anos 
de carreira, ela consolidou seu 
nome no mercado fonográfico 
e virou referência para mui-
tas mulheres. Em 2019, ela 
emplacou parcerias interna-
cionais, como “Evapora”, can-
tando ao lado de Ciara e Ma-
jor Lazer. Além disso, ele fez 
uma apresentação elogiada 
no Rock in Rio e ganhou ainda 
mais projeção como uma das 
técnicas do “The voice Brasil”.

“Mudou completamente a 
minha privacidade, o meu ir e 
vir. Eu, que gostava de ir ao 
mercado, praia, andar de bici-
cleta… Nunca mais. Acho que 
agora seria meio caótico ir ao 
Saara pechinchar coisas para 
minha casa”, disse Iza, na re-
vista “Joyce Pascowitch”.

A cantora também encan-
tou o público com sua atitude 
e como porta-voz das mulhe-
res e, em especial, na defesa  
dos direitos da população 
negra. 

“Recebo muitas mensa-
gens de pessoas que se iden-
tificam com o meu trabalho. 
Escuto coisas do tipo: ‘Pô, 
aquele dia você falou pra mim’ 
ou ‘Estou usando esse cabelo 
graças a você’. Só isso já jus-
tifica meu trabalho... Quando 
você vê alguém como você nas 
capas de revistas, no brinque-
do, na TV, você se sente parte 
de um todo. E isso faz com que 
você se sinta confiante para 
responder caso alguém lhe 
diga que aquele ali não é o seu 
lugar”, disse.

Cantora Iza surge 
sexy em ensaio 
e faz balanço 
positivo de 2019

Revelação

Iza: sucesso na música e na TV

Pedro Dimitrow

MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019- SIN, do tipo menor preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para a OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HEMONORTE DE MOSSORÓ/RN,  a qual se regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-
se-ão no dia 14 de janeiro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. O Edital e anexos poderão ser examinados 
no endereço acima, das 8:00 às 13:00 horas de segunda a sexta feira. Já a sua aquisição será 
mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil 
(001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

TOMADA DE PREÇOS N° 020/2019 – SIN
AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

Natal/RN, 13 de dezembro de 2019.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SIN

PROCESSO Nº 131581/2014-2

O ator e apresentador Fábio 
Porchat falou sobre as críticas 
que a produção “Especial de Natal 
Porta dos Fundos 2019: A Primei-
ra Tentação de Cristo” tem rece-
bido. Um abaixo assinado online 
pedindo a retirada do especial da 
Netflix possui quase um milhão de 
assinaturas.

A produção humorística tem 

sido criticada pela forma como re-
trata Jesus, interpretado por Gre-
gório Duvivier, que estaria em um 
relacionamento com outro homem.

Além disso,  o personagem do 
especial é surpreendido por uma 
festa, em que é revelado que ele 
é filho de Deus e foi adotado por 
José e Maria.

Em resposta às críticas e ao 

abaixo assinado pela retirada do 
filme, Fábio Porchat defendeu que 
as pessoas deveriam focar em ou-
tros problemas do País. 

“Gente, pode deixar que eu me 
resolvo com Deus, tá de boas, não 
precisa se preocupar não. Agora 
pode voltar a se indignar com a 
desigualdade que destrói nosso Pa-
ís. Mas tem que se indignar com o 

mesmo fervor, tá?”, disse.
O ator chegou a ressaltar que 

o Porta dos Fundos já ironizou ou-
tras religiões em outras produções, 
como o islamismo e o candomblé. 

O grupo humorístico ganhou o 
Emmy Internacional de 2019 pelo 
seu especial de Natal de 2018, que 
também apresenta Jesus, mas é 
focado na Santa Ceia.

Porchat defende especial do Porta dos Fundos 
Produção tem sido criticada por insinuar que Jesus estaria em um relacionamento com outro homem

Polêmica

LICENÇA AMBIENTAL
O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, inscrito no CPF/CNPJ: 
03.190.167/0001-50, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 10/12/2019, através do Processo Administrativo SEMURB-20191030602, a Li-
cença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Condomínio Residencial – Village 
da Prata VII - Residencial Professora Noilde Ramalho, com área construída de 11.236,00 m² 
em um terreno de 10.000,21 m², situado na Rua Thiago Queiroz, 315, Gleba E, bairro Guara-
pes, Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos. 

PEDIDO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

CARPINA CARCINICULTURA LTDA, CNPJ: 06.838.487/0001-62, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a  Licença Operação, para Projeto Carcinicultura, Localizada Fazenda Ilha 
Nova, Zona Rural, Nisia Floresta - RN.

BRAZ LUIZ DA SILVA
Diretor - Presidente

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL
CNPJ 08.028.946/0001-78

Rua Frei Miguelinho, 29-Ribeira-59012-180

Assembléia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam os associados deste Sindicato em Pleno exercício de seus direitos estatutá-
rios, convocados para constituírem Assembléia Geral Ordinária que será instalada em 17 de dezembro 
de 2019 na sede do Sindicato, Sito à rua Frei Miguelinho, 29, no Bairro da Ribeira, nesta Capital, às 
08:00 hs em primeira convocação havendo número legal ou uma (1) hora após em Segunda com 50% 
mais um ou em terceira e ultima convocação com qualquer numero de presentes, para discutirem e 
deliberarem sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA
1)   Aprovação da CCT 2019 - 2021.
2)   Apresentação de mudanças no estatuto social.

    Natal/RN, 13 de Dezembro de 2019

SÍLVIO BARROS DE OLIVEIRA
Presidente
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Dia ideal para descansar um pouco 
mais, cuidar da beleza ou convidar a 
turma para conversar e se divertir em 
casa. Na paquera confie em sua intuição 
e no olho no olho, sem muita inventiva.

Uma festinha em família é tudo o 
que quer hoje, ou mesmo sair com 
colegas de trabalho. Solte um som 
para driblar a preguiça e fazer as 
tarefas de casa. A paixão dará uma 
reavivada na relação.

Se puder, curta com amigos, tente 
relaxar do estresse da semana. 
Uma pausa te fará muito bem para 
recarregar suas baterias. Talvez seja 
animado sair com seu bem e outros 
casais de amigos.

Hoje você quer se divertir, mas não é 
qualquer programa que vai te tirar de 
casa, tem que ser algo bom. Alguém 
pode puxar conversa com você como 
quem não quer nada e acabar rolando 
um flerte. 

Aproveite o começo do dia para dar 
uma geral na casa e em você, cuidando 
do corpo. Saia com os amigos para 
dançar, cantar, ver um filme ou show. 
A paquera vai fluir leve e sua sedução 
brilhará.

Emoções intensas mas reprimidas, pois 
você pode estar concentrando suas 
energias para um momento melhor. Uma 
paixão secreta pode estar mexendo com 
você, mas continua sem dar sinais algum.

Ignore provocações dos outros e não 
permita que pirraças acabem com o seu 
bom humor. Pode se divertir saindo com 
seu bem e alguns amigos que são um 
pouco diferentes de você. 

Você vai querer fazer um programa hoje 
que lhe dê prazer, mas atencioso(a) como 
é irá abrir mão disso para satisfazer à sua 
companhia. Se organize melhor e convide 
pessoas queridas para sair junto.

A Lua pede intimidade, curtir a 
família e os amigos. Mas você não 
deixará de ir àquela festa do serviço. 
A espiritualidade te fortalecerá. 
Alguém metódico, mas que promete 
compromisso, pode te atrair. 

Convide pessoas de sua confiança para 
vir à sua casa, cada um trazendo um 
prato ou bebida, e desabafe com elas. 
Se tiver seu par, será ele(a) com quem 
poderá partilhar seus planos.

Exigir muito de si pode te limitar. Mas 
Lua, Marte e Netuno te ajudarão a 
colocar seus sonhos em prática! Que 
tal curtir umas férias com o seu amor? 
Também será bom se a família estiver 
junto.

O dia de descanso ideal para você é 
com os parentes, o seu amor e muita 
celebração. A lua favorece tudo isso. O 
cônjuge espera que você o acompanhe 
em suas escolhas. E o desejo só 
aumenta.

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

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Lurdes despista Ryan, que não percebe que a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo 
pede que Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a sabotagem ao restaurante. Miriam permite que 
Betina fale com o suposto assassino de Genilson. Amanda garante a Danilo que foi Vicente quem sabotou 
o restaurante de Thelma, a pedido de Álvaro. Davi e Guará registram as atitudes criminosas da empresa 
PWA. Thelma não percebe o interesse de Durval por ela. Danilo e Thelma conseguem a confissão de 
Vicente sobre a sabotagem. Tiago descobre que terá um irmão e teme perder o amor de Vitória. 

AMOR DE MÃE

Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos avisa a Lola que falará com o pai de Mabel 
sobre o namoro dos dois. Carlos pensa em Inês. Alfredo e Adelaide trocam olhares. Emília rasga 
os livros da filha mais nova. Inês lê para Afonso as cartas que escreveu para ele. Afonso não 
conta para Inês sobre Carlos. Neves oferece sociedade a Zeca. Leontina se assusta com Justina, 
e Olga se irrita. Elias cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o incômodo de 
receber os filhos de Almeida. Clotilde sugere que Lola faça doces para vender. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele alerta a William que Diogo está no desfile para atentar contra Alberto. Lulu 
pede ajuda a Ramon para encontrar Waguinho, que se afastou para não atrapalhar o 
casamento dela com Tonho. Diogo se mistura aos garçons para disfarçar sua presença 
no evento. Marcos não acredita quando Gisele e Fábio avisam que Diogo atentará 
contra a vida de Alberto. Francisca e Ramon encontram Waguinho na escola. 

Em seu primeiro dia de aula na escola, Ester impressiona todos com suas habilidades. 
todos. Luisa conheçe o pai de João. Raquel pede a ajuda de Jerry para descobrir quem 
foi o organizador da festa na escola. Gleyce conta a Helô que quer voltar a estudar. Com a 
autorização de seu pai, Eric volta a escola e passa a frequentar a Companhia de Dança. O pai 
de João o encontra na escola e o menino fica apavorado. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) adiou mais 
uma vez um dos primeiros passos 
para iniciar o projeto de implemen-
tação do 5G no país. Com o acúmu-
lo de mais um atraso, a previsão 
agora é de que o edital saia apenas 
no segundo semestre do ano que 
vem e, portanto, a tecnologia seja 
liberada para funcionar por aqui 
somente em 2021.

O adiamento aconteceu por um 
desentendimento entre conselhei-
ros da agência. Primeiro, o relator 
do processo, Vicente Aquino, pro-
pôs um plano de divisão de frequ-
ências em lotes para dar espaço 
para pequenas operadoras. Em 
seguida, Emanoel Campelo fez um 
“pedido de vista” — ou seja, uma 
solicitação de adiamento para que 
uma pessoa possa analisar melhor 
um projeto. Isso adiou a decisão pa-

ra a realização de debates, já que o 
grupo estava dividido e as grandes 
empresas do setor não curtiram a 
divisão.

Agora, na última reunião do 
ano, Campelo propôs um retorno 
às regras originais e Aquino pediu 
novo adiamento — o que foi negado 
pelo presidente da agência. Entre-
tanto, outro conselheiro, Moisés 
Moreira, solicitou vistas em seu 
próprio nome e conseguiu travar o 
processo.

Com a escolha, o edital deve 
seguir para consulta pública e, em 
seguida, iniciar os processos de re-
alização do leilão das frequências 
com as operadoras — 700 MHz, 
2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Além 
disso, as empresas de infraestru-
tura em telecomunicações que vão 
trabalhar com elas também serão 
definidas nesse período.  

Anatel adia decisão, e 5G no 
Brasil vai atrasar ainda mais
Previsão é de que o edital para de implantação 
só deverá sair no segundo semestre de 2020

Tecnologia

Estimativa é de que tecnologia seja liberada para funcionar somente em 2021

Reprodução / Agência Brasil

iPhone 11 Pro Max, com ouro 
e diamante, custa R$ 580 mil

Luxo

O iPhone 11 Pro Max se tor-
nou sonho de consumo de algu-
mas pessoas pelo mundo. Ago-
ra, as compras de Natal podem 
ficar ainda mais especiais devi-
do à edição natalina do smar-
tphone da Apple. O preço tam-
bém é mais do que diferenciado: 
US$ 140,8 mil, o equivalente a 
cerca de R$ 578 mil na cotação 
atual. Sai de cena o alumínio 
e entra o ouro 18 quilates. Na 
traseira, o celular da Apple tem 
ainda um desenho que simboli-
za o nascimento de Jesus, além 
da Estrela de Belém encravada 
com diamantes.

O modelo é fabricado pela 
empresa russa Caviar, espe-
cializada nesse tipo de artigo 
exclusivo. Há ainda uma versão 
similar para o iPhone 11 Pro, 

que traz tela menor, à venda por 
US$ 129 mil, aproximadamente 
R$ 530 mil (sem considerar im-
postos envolvidos na transação).

Nada muda no hardware. 
Os modelos estão disponíveis 
em versão única com armazena-
mento de 512 GB, a mais cara 
produzida pela Apple. Os apa-
relhos contam com processador 
A13, câmera tripla de 12 MP e 
bateria com quatro a cinco horas 
a mais de duração em relação 
aos modelos da geração passada.

Há ainda duas outras 
edições natalinas: uma com 
acabamento em prata por US 
$ 9.340 e a “glow”, que traz re-
vestimento em pedra artificial 
e tem preço de US $ 6.370, am-
bas sem a estrela de diamante, 
na traseira.
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O Palmeiras é o líder do 
Ranking Nacional de Clubes da 
CBF 2020. Terceiro colocado no 
Brasileirão, o Alviverde se mante-
ve na liderança do ranking, posição 
conquistada ainda no ano anterior, 
quando venceu o título nacional. A 
Diretoria de Competições da CBF 
divulgou o ranking aos clubes e 
federações na última semana e o 
clube paulista está na frente, com 
16.640 pontos.

Campeão brasileiro e da Copa 
Libertadores da América no mes-
mo ano, o Flamengo assumiu o 
segundo lugar no ranking (15.428 
pontos). 

O Rubro-negro tomou a posi-
ção que era do Cruzeiro (15.118). 
Rebaixado para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, a Raposa caiu 
para a quarta colocação, dando 
lugar também ao Grêmio (15.160) 
no top-3.

Outra equipe que também 
avançou bastante foi o Athletico 
Paranaense. Após o título inédito 
da Copa do Brasil, o Furacão che-
gou ao sexto lugar (antes, era oita-
vo), com 13.466 pontos. 

O título da Copa do Nordeste 
também impulsionou o Fortaleza. Com 16.640 pontos conquistados em 2019, Palmeiras é o líder do Ranking Nacional de Clubes pelo segundo ano consecutivo

Mesmo sem conquistar títulos em 2019, 
Palmeiras lidera ranking nacional da CBF
Alviverde paulista se manteve na liderança do ranking, com 16.640 pontos, posição conquistada em 2018, quando venceu 
o título nacional; campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América, Flamengo ficou em 2º lugar geral no ranking

Competições

Marcello Zambrana / AGIF  

TOP 10 DO RANKING
NACIONAL DE CLUBES

1 - Palmeiras (16.640)
2 - Flamengo (15.428)
3 - Grêmio (15.160)
4 - Cruzeiro (15.118)
5 - Santos (13.944)
6 - Athletico (13.446)
7 - Atlético (13.096)
8 - Corinthians (13.084)
9 - Internacional (12.024)
10 - Bahia (10.719)

O Leão estava na 33ª posição na 
edição anterior. Neste ano, deu um 
salto no ranking e chegou ao 23º 
lugar, com 6.585 pontos.

O ranking é estabelecido a par-
tir de um cálculo sobre o desem-
penho dos clubes nas competições 
recentes. 

Além da relação de clubes apre-
sentada no Ranking Nacional de 
Clube, a CBF também compila os 
dados fornecidos pelas federações 
estaduais de futebol. 

Ficou para 2020 a votação no 
Senado do projeto que visa estimu-
lar os clubes a se tornarem empre-
sas. A previsão é que o texto chegue 
ao plenário em fevereiro, quando os 
parlamentares voltam do recesso 
de fim de ano. O período de descan-
so servirá para o deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ) e o senador Rodri-
go Pacheco (DEM-MG) chegarem a 
um consenso sobre as duas propos-
tas que tramitam em Brasília.

Pedro Paulo foi relator do pro-
jeto aprovado na Câmara dos De-
putados há duas semanas. Rodrigo 
Pacheco tem um projeto parecido 
que tramita no Senado. Ambos di-
zem que falta pouco para o enten-
dimento. O presidente do Senado, 
Davi Alcalumbre (DEM-AP), já 
avisou aos dois parlamentares que 
colocará para votação assim que 

houver um único texto, juntando as 
principais propostas de cada um. 
Como os três são do mesmo par-
tido, ninguém ressalta o principal 
ponto de discordância.

O senador sugere a criação da 
SAF (Sociedade Anônima do Fute-
bol), uma estrutura societária es-
pecífica para os clubes se tornarem 
empresas. 

No texto do deputado, produ-
zido a pedido do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os 
clubes-empresas poderão refinan-
ciar suas dívidas com a União, com 
desconto que pode chegar a 95% 
em cima de multas e encargos. 

Pacheco criou as debêntures-
-fut. Debêntures são títulos de dívi-
da que uma empresa lança no mer-
cado para captar dinheiro. Quem 
compra se tornar credor.

O projeto informa que o time 
que captar recursos por meio de 
debênture-fut deverá alocá-los no 
desenvolvimento de atividades ou 
no pagamento de gastos, despesas 
ou dívidas relacionadas às ativida-
des ligadas ao clube.

Os dois projetos prometem 
aumentar a fiscalização sobre di-
rigentes e empresários e atrair 
investidores. O modo é idêntico: 
disponibilizar balanços financeiros 
periódicos na internet e abrir as 
contas dos clubes-empresas para 
auditorias independentes. 

As ações também têm como 
principal objetivo colocar fim às dí-
vidas dos times que hoje, somadas, 
passam dos R$ 7 bilhões. Para isso, 
os parlamentares creem que só o 
modelo empresarial ajudará nessa 
transformação.

A adesão aos modelos é volun-
tária. Tanto um quanto o outro 
concordam que o Governo não deve 
mais subsidiar o futebol nacional 
e seria um erro perdoar mais uma 
vez os déficits dos clubes. Nem um 
nem outro prevê alguma punição 
para o clube que se tornar empresa 
e não pagar a dívida negociada. 

No texto do deputado Pedro 
Paulo há a informação de que a dí-
vida volta para o número anterior 
ao acordo, sem descontos em cima 
de juros, que podem chegar a 95%.

O modo de arrecadação tributá-
ria também é o mesmo: criação de 
imposto único de 5% em cima da 
receita bruta para saldar o Imposto 
de Renda, a Contribuição Social so-
bre Lucro Líquido (CSLL) e o Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). Deputado federal Pedro Paulo (DEM/RJ)

Projeto de lei que cria clube-empresa busca consenso 
no Senado, e votação vai ficar para o próximo ano

Gestão

Divulgação


