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O Estado, enquanto ente 
político e jurídico da 
sociedade, tem entre suas 

prerrogativas o uso da força para 
manter a paz e a ordem sociais. 
Isso não se discute. Mas essa 
atribuição tem limites e depende de 
uma série de protocolos que jamais 
devem ser desprezados.

Mas, neste fim de semana que 
passou, a Polícia Militar de São 
Paulo, considerada uma das mais 
profissionais do País, excedeu todos 
esses limites ao indiretamente 
provocar a morte de nove jovens 
em Paraisópolis, na zona Sul 
paulistana, pisoteados depois que 
PMs invadiram um “batidão” atrás 
de dois criminosos.

Até que a verdade se estabeleça 
por completo, os policiais 
envolvidos foram afastados, mas 
desde já é preciso que se reflita 
sobre os limites da ação policial no 
meio urbano.

Instalado há mais de uma 
década ao arrepio da lei, o baile 
funk de Paraisópolis é um velho 
conhecido das autoridades, já que o 
bairro de quase 100 mil habitantes 

é dominado (que grande novidade!) 
por grupos de milicianos e 
traficantes.

Acontece que, a exemplo de 
qualquer outra cidade do País com 
o mesmo problema, há também 
trabalhadores e jovens vivendo 
nessas áreas urbanas, a maioria 
sem antecedentes com o crime.  

São apenas pretos, brancos e 
pardos pobres, muitos obrigados a 
tolerar os “batidões” dos sábados 
sem que o Estado nada faça para 
coibi-los.

Os mortos no incidente de 
Paraisópolis, na faixa dos 14 anos 
23 anos, engrossam a esmagadora 
estatística do Atlas da Violência e, 
portanto, não há novidade em se 

supor que as forças de segurança 
não respeitam regiões mais pobres 
das cidades, já que é bem menos 
comum presenciar ações desse tipo 
em localidades da classe média e 
alta.

O resultado, no caso da tragédia 
deste fim de semana, foram 
agressões com balas de borracha, 
spray de pimenta e bombas de efeito 
moral, agressões diretas contra 
a multidão, quando o começo 
do problema envolvia apenas 
marginais em fuga e a PM.

Uma vez que os bandidos se 
misturaram à multidão, o protocolo 
de abordagem deveria ser outro, 
mesmo – como se alega – que 
alguém tenha disparado de dentro 
para fora do baile funk, como a 
polícia alega.

Tudo errado, mas endossado 
pelo governador João Dória, 
ao afirmar que a política da 
PM paulista – uma corporação 
gigantesca de 100 mil fardas – não 
será mudada, postos que está 
correta.

E, realmente, correta está longe 
de estar.

Mais profissionalismo

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

VERDE AMARELO
A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio (CNTC) 
pediu ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que suspenda os dispositivos 
da Medida Provisória do programa 
Verde Amarelo que autorizam o 
trabalho aos domingos e feriados 
sem restrições. Em ação apresentada 
à Corte, a entidade ressalta que a 
matéria foi rejeitada pelo Senado e 
seria “inconstitucional por violar o 
princípio de não retrocesso social”.

SUSTENTÁVEL
O Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) está entre 
as instituições de ensino mais 
sustentáveis do mundo, de acordo 
com o UI GreenMetric – World 
University Rankings 2019, divulgado 
ontem pela Universidade da 
Indonésia. Elaborado anualmente, 
desde 2010, o ranking classifica 
as instituições que desenvolvem 
as melhores práticas e programas 
sustentáveis em seus campi.

BANCO DO BRASIL I
As agências do Banco Brasil 

em Natal apresentaram problemas 

O PSL confirmou nesta terça-feira, 3, a punição ao deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e outros 17 parlamentares que 
tentaram afastar o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), 

do comando da sigla. O filho do presidente pegou a maior punição e 
vai ficar um ano sem exercer atividades partidárias. As penas vão de 
advertência até suspensão das atividades partidárias por 12 meses e 
foram recomendadas pela Executiva Nacional da legenda na semana 
passada. Nesta terça-feira, o diretório homologou as punições. O depu-
tado General Girão (PSL-RN), que integra a ala ligada ao presidente 
Jair Bolsonaro, pegou três meses de punição.

Punição no PSL

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

no sistema de dados durante toda 
a manhã desta terça-feira, 3. O 
problema gerou atrasos e lentidão no 
atendimento ao público. No entanto, 
de acordo com a instituição pública, 
o funcionamento foi normalizado por 
volta das 14h30.

BANCO DO BRASIL II
Ainda na capital potiguar, os 

usuários também enfrentaram 
dificuldades em caixas eletrônicos 
e no aplicativo para celular da 
instituição. Em algumas agências, 
os correntistas chegaram a ser 

comunicados de que os serviços só 
seriam retomados nesta quarta-feira.

ISS
A Câmara dos Deputados 

aprovou, por 312 votos a 1, o 
projeto que altera a maneira 
como é recolhido o Imposto sobre 
Serviços (ISS). O texto transfere a 
competência da cobrança do ISS 
do município onde fica a sede da 
empresa para o município onde o 
serviço é prestado. A lei prevê um 
prazo de três anos para a transição, a 
partir de 2020.

Os deputados e senadores poderão praticamente do-
brar o valor do fundo eleitoral proposto pelo governo. O 
relator Domingos Neto (PSD-CE) colocou no relatório a 
destinação de R$ 3,8 bilhões para gastos em campanhas 
no ano que vem. O valor é R$ 1,8 bilhão superior à propos-
ta encaminhada pelo governo, que é de R$ 2 bilhões.

Se aprovada a proposta, o fundo eleitoral de 2020 é 
120% maior que o gasto no pleito do ano passado, quando 
os partidos receberam R$ 1,7 bilhão da União.

O aumento do fundo foi costurado com apoio da maio-
ria dos líderes partidários que viram os valores manda-
dos pelo governo como uma manobra para diminuir o 
repasse. O governo, inicialmente, anunciou que manda-
ria R$ 2,5 bilhões. Contudo, quando a proposta chegou, o 
valor caiu para R$ 2 bilhões, sendo que R$ 1,3 bilhão de 
emendas de bancadas.

A manobra contábil da equipe econômica do governo 
desagradou líderes que recompuseram o orçamento pre-
vendo uma despesa de R$ 2,5 bilhões do caixa da União 
somados aos R$ 1,3 bilhão das emendas de bancada, reto-
mando o valor inicial proposto pelo Congresso em agosto. 
O governo queria encaminhar ao Congresso apenas o valor 
das eleições passadas corrigido pela inflação. Os partidos 
que mais se beneficiaram serão o PT, seguido pelo PSL.

Relator propõe R$ 3,8 bi 
para fundo eleitoral

Em 2020

Aumento do fundo foi costurado com 
apoio da maioria dos líderes partidários

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
deve analisar apenas no ano que vem o pedido da Procura-
doria-Geral da República (PGR) para federalizar as inves-
tigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes.

A Terceira Seção do STJ reúne as duas turmas do tri-
bunal especializadas em matérias criminais. Para a PGR, a 
investigação da Polícia Civil do Rio não “apontou claramen-
te a motivação do crime ou sobre os seus possíveis mandan-
tes”, e a manutenção do inquérito com a polícia local pode 
gerar “o risco de novos desvios e simulações”.

O caso, que corre sob sigilo, está com a ministra Laurita 
Vaz. A Terceira Seção do STJ só fará mais uma sessão em 
2019 – em 11 de dezembro.

STJ julgará federalização 
do caso Marielle em 2020

Justiça

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente e Editor de Esportes Rodrigo 
Ferreira -  Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades Jalmir 
Oliveira - Editor de Cultura e Editor do Portal Agora RN Boni Neto - Gerente de 
Recursos Humanos Rejane Barbosa

Jefferson Rudy / Agência Senado

Fundo eleitoral de 2020 poderá ser 120% maior que o gasto no pleito de 2018
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O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) voltou nes-
ta terça-feira, 3, a fazer críticas 
à gestão da governadora Fátima 
Bezerra, à qual ele faz oposição 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. O parlamentar 
ressaltou que a atual administra-
ção, “repetindo outros governos”, 
não tem se preocupado com o pla-
nejamento financeiro do Estado.

“O pedido de crédito extra por 
parte do governo é uma pedalada 
fiscal”, disse Kelps, referindo-se 
ao projeto do Poder Executivo que 
solicita abertura de crédito extra-
ordinário ao Orçamento Geral do 
Estado do atual exercício, no valor 
de quase R$ 1,8 bilhão. A maior 
parte dos recursos será destinada 
ao pagamento de pessoal.

“O crédito não preenche os 
requisitos da Constituição Esta-
dual”, declarou Kelps, afirman-
do que o fato de a matéria ter o 
apoio da Assembleia “não exime 
a responsabilidade do Governo do 
Estado com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e com a Constituição 
Estadual”.

Segundo Kelps, o Estado tem 

outros mecanismos legais para 
conseguir o crédito extraordinário.

“A Assembleia aprovou tudo 
o que o governo quis”, reforçou o 
deputado, afirmando que a oposi-
ção não trabalha contra a gestão. 
E lembrou que o deputado Tomba 
Farias (PSDB), presidente da Co-
missão de Finanças e Fiscalização 
da Casa, consultou o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) antes de 
analisar o projeto na Comissão. 
“Sugiro a Mesa Diretora da Casa 
a consultar o Ministério Público 
de Contas. Se o projeto for respal-
dado, vai proteger a governadora”, 
concluiu Kelps Lima.

Além de Kelps, o deputado 
Gustavo Carvalho (PSDB) tam-
bém criticou o fato de o Governo 
do Estado ter encaminhado à As-
sembleia o projeto para abrir cré-
dito extraordinário no orçamento. 
Em pronunciamento realizado 
nesta terça-feira, 3, durante ses-
são plenária, Gustavo Carvalho 
ressaltou que a Lei Federal 4.320, 
em especial o seu artigo 43, preci-
sa ser cumprida pela governadora 
Fátima Bezerra.

“A lei é clara. Em seu artigo 43, 

está escrito que os créditos extra-
ordinários serão abertos por de-
creto do Poder Executivo e se dará 
imediato conhecimento ao Poder 
Legislativo. Só precisa a gover-
nadora dar conhecimento a esta 
Casa. Ela não precisa querer nos 
botar dentro de uma situação que 
ela sabe que é improba”, ressaltou.

Gustavo Carvalho reforçou 
que o pedido de crédito extraordi-

nário se enquadra em um decreto 
do Executivo, e não em um projeto 
de lei. “A governadora sabe tanto 
que está cometendo uma pedalada 
fiscal, sabe tanto que está come-
tendo um ato de improbidade, que 
está querendo dividir conosco. No 
meu colo, não vai cair essa maté-
ria”, destacou.

Em um aparte, o deputado 
José Dias (PSDB) frisou que a As-

sembleia está alertando o governo 
sobre a improbidade do projeto de 
lei. “A Assembleia Legislativa está 
demonstrando que maior contri-
buição não há do que a nossa ad-
vertência”, disse Dias.

 Já o líder do governo na As-
sembleia, deputado George Soares 
(PL), explicou a intenção do Esta-
do ao pedir o crédito extraordiná-
rio como forma de reestruturar as 
finanças do Estado.

“O objetivo desse projeto de 
lei é corrigir um problema es-
trutural do orçamento geral do 
Estado do exercício 2019, que 
foi submetido e aprovado por 
esta Casa Legislativa com dota-
ções orçamentárias menores e 
que deve impedir o pagamento 
das despesas obrigatórias aos 
servidores. Porém, é importante 
retratar que o governo não está 
dizendo que a aprovação desse 
projeto irá garantir o pagamen-
to do atrasado. O governo tem 
expectativas de receber receitas 
extraordinárias, como é o caso da 
cessão onerosa, que precisa ser 
lançado no orçamento de 2019”, 
explicou George.

Deputado Kelps Lima (Solidariedade) Deputado Gustavo Carvalho (PSDB)

Deputados criticam pedido do governo 
para crédito extraordinário no orçamento
Na avaliação de parlamentares de oposição, aumento da dotação orçamentária poderia acontecer por meio de decreto,
e não necessariamente por projeto de lei aprovado pela Assembleia. Líder do governo defende aprovação da medida

Assembleia

Eduardo Maia / ALRN

Styvenson diz que, no RN,
há exploração da miséria

Indústria da seca

O senador Styvenson Va-
lentim (Podemos-RN) criticou o 
que classificou como persistên-
cia da indústria da seca no Rio 
Grande do Norte. Ele destacou 
que o uso de caminhões-pipa pa-
ra abastecer municípios não re-
solve o problema e é apenas um 
paliativo, servindo para manter 
as pessoas dependentes do que 
elas mais necessitam.

“É muita gente explorando a 
miséria, a falta de acesso à água 
potável e, por isso, não tem o 
mínimo interesse em resolver 
definitivamente o problema que 
é histórico”, afirmou o senador.

Styvenson anunciou que vai 
destinar R$ 1 milhão em emen-
da orçamentária ao Rio Grande 
do Norte para a perfuração de 
poços, uma solução muito mais 
barata para a falta d’água. Pa-
ra ele, assim, o dinheiro será 

usado de forma mais racional e 
econômica, cavando e mantendo 
poços artesianos. O parlamen-
tar denunciou, no entanto, ter 
tomado conhecimento de que 
há prefeitos que não querem 
receber essas obras, por não de-
sejarem arcar com os custos de 
manutenção ou porque querem 
sempre ser os “pais das solu-
ções” para os problemas.

Senador Styvenson Valentim (Podemos)

Marcos Oliveira / Agência Senado

O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou um decreto que prevê prote-
ção para pessoas que denunciarem 
casos de corrupção e irregularida-
des no governo. Segundo o ministro 
da Controladoria-Geral da União 
(CGU), Wagner Rosário, a ideia é 
impedir que seja compartilhada a 
identidade do denunciante, para 
evitar retaliações.

“A gente vai conseguir evitar 
que outra pessoa saiba quem de-
nunciou. O órgão (de ouvidoria) que 
recebeu a informação vai manter o 
controle sobre essa informação”, 
disse o ministro.

A identidade só será comparti-
lhada com órgãos de investigação, 
como Ministério Público e Polícia 
Federal, se houver justificativa, 
afirmou Rosário.

O decreto foi assinado nesta 
terça-feira, 3, em evento da CGU 
sobre combate à corrupção. Par-

ticiparam ainda os presidentes 
da República, Jair Bolsonaro, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), José Múcio Mon-
teiro, e ministros do governo.

ACORDO DE LENIÊNCIA
No evento, Toffoli cobrou mu-

danças em regras sobre acordos de 
leniência. Segundo o presidente do 
Supremo, há muitas instituições 
com “competências” sobre os acor-
dos, o que dificulta declarar que a 
empresa está cumprindo com o pro-
metido e pode retornar ao mercado.

“Sabemos que em outros países 
que têm tradição maior de acor-
do de leniência, sempre se visa a 
preservar a empresa. É preservar 
emprego, desenvolvimento, conhe-
cimento tecnológico... Temos de 
avançar nisso”, disse, se dirigindo 
às autoridades presentes. Presidente assinou decreto nesta terça

Decreto autoriza proteção para 
pessoas que denunciam corrupção

Segurança

Alan Santos / PR

João Gilberto / ALRN
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A praticamente duas semanas 
do recesso parlamentar, cerca de 1 
mil prefeitos movimentaram Bra-
sília nesta terça-feira, 3. O presi-
dente da Federação dos Municípios 
do RN, José Leonardo Cassimiro, 
participou da agenda.

Desta vez, o ponto principal da 
mobilização tem a ver com a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC 188/129) do Pacto Federati-
vo. A matéria, enviada pelo gover-
no ao Congresso Nacional, propõe 
a extinção de municípios que não 
atingirem, em 2023, o limite de 
10% dos impostos sobre as receitas 
totais e que tenham população de 
até cinco mil habitantes.

Desde que chegou ao Senado, o 
texto e os critérios propostos para 
a medida têm sido criticados pela 
Confederação Nacional dos Muni-
cípios (CNM). A entidade realizou 
um estudo para avaliar os impac-
tos da proposta.

De acordo com o levantamento, 
os municípios com até 50 mil habi-
tantes correspondem a 87,9% do 
território, sendo responsáveis por 
grande parte da produção brasi-
leira. Os que têm população de até 
cinco mil habitantes são 1.252, ou 
seja, 22,5% das cidades. Desses, 
1.217 (97%) não atingiriam o limite 
de 10% dos impostos sobre suas re-

ceitas totais.
O estudo aponta que, apenas 

no Rio Grande do Norte, 48 dos 
167 municípios podem ser extintos 
caso a PEC seja aprovada. Mais de 
170 mil potiguares moram nessas 
cidades, que seriam incorporadas 
por vizinhas. 4,8% da população 
seria atingida.

Deputados e senadores avaliam 
como nulas as chances de a propos-
ta avançar na Casa ainda este ano 
ou em 2020, de eleições municipais.

OUTRAS DEMANDAS
A lista de demandas de prefei-

tos no Congresso é extensa. Só no 
Senado, ela incluiu ainda a votação 
da proposta que trata da execução 
direta de emendas individuais parla-
mentares e a Nova Lei de Licitações.

No caso das emendas individu-
ais, a expectativa é que a medida 
reduza a burocracia e as taxas, que, 
segundo a CNM, chegam a 12% da 
gestão dos convênios de repasse 
das emendas parlamentares indi-
viduais impositivas. Sem necessi-
dade de convênio ou instrumento 
semelhante, o recurso poderá ser 
transferido diretamente para os 
municípios e os estados.

Os prefeitos defendem que a 
distribuição dos valores fundo a 
fundo garante maior transparên-

cia, efetividade e qualidade nos 
gastos. Eles argumentam ainda 
que as emendas levam, em média, 
36 meses para serem executadas. 
Se aprovadas, os gestores esperam 
que, com as mudanças, o dinheiro 
chegue aos municípios mais rapi-
damente.

Já a Nova Lei de Licitações 
- aprovada na Câmara - é outra 
matéria que os municipalistas 
querem apoio e celeridade no Se-
nado. O texto cria modalidades de 
contratação, exige seguro-garantia 
para grandes obras, tipifica crimes 
relacionados ao assunto e discipli-

na vários aspectos do tema para 
as três esferas de governo (União, 
estados e municípios).

Pela proposta, o administrador 
poderá contar com modalidades 
de licitação diferentes das atuais, 
e a inversão de fases passa a ser 
a regra: primeiro são julgadas as 
propostas e depois são cobrados os 
documentos de habilitação do ven-
cedor.

CÂMARA
Na lista de cobranças à Câ-

mara está a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 

133/2019 – a chamada PEC para-
lela da Previdência. Entre outros 
pontos, a medida inclui estados 
e municípios na Reforma da Pre-
vidência. Pelo texto aprovado no 
Senado, estados, Distrito Federal 
e municípios podem adotar inte-
gralmente as mesmas regras apli-
cáveis ao regime próprio de Previ-
dência Social da União por meio de 
lei ordinária.

Há ainda o acréscimo de 1% do 
Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) nos Impostos de Renda 
(IR) e Sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) de setembro. A proposta 
foi aprovada em comissão especial 
da Câmara em junho e, na mobi-
lização de setembro dos prefeitos, 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), se comprometeu 
a pautar a PEC.

Como não sofreu modificações, 
o texto precisa apenas ser aprova-
do no plenário da Casa e, se não 
houver mudanças, vai direto para 
promulgação. Se ocorrer ainda 
neste ano, passa a valer em 2020 
de forma escalonada: 0,25% no pri-
meiro e no segundo ano; 0,5% no 
terceiro; e 1% a partir do quarto.

Estimativas apontam que o 
Fundo de Participação dos Municí-
pios pode crescer até R$ 5,6 bilhões 
a partir de 2023.

Prefeitos instalaram placas em frente ao Congresso com nomes de municípios afetados

Prefeitos se mobilizam contra extinção de 
cidades pequenas e com baixa arrecadação
Estudo aponta que, apenas no Rio Grande do Norte, 48 dos 167 municípios podem ser extintos caso a PEC seja aprovada. 
Mais de 170 mil potiguares moram nessas cidades, que seriam incorporadas por vizinhas. 4,8% da população seria atingida

Pacto Federativo

André Almeida / CNM

O presidente do Senado, Da-
vi Alcolumbre (DEM-AP), está 
articulando uma mudança na 
lei para permitir sua própria re-
eleição, em fevereiro de 2021. A 
proposta enfrenta resistência do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que tenta con-
vencer o colega a mudar de ideia, 
sob o argumento de que a estraté-
gia poderia ser classificada como 
uma manobra para se perpetuar 
no poder.

A justificativa para o início 
das negociações com tanta an-
tecedência é que o calendário de 
2020 será mais curto, por causa 
das disputas municipais.

“Se ele (Alcolumbre) vai tratar 
desse tema no Senado, vai depois 
colocar um problema na Câma-
ra”, disse Maia nesta terça-feira, 
3. “Eu não sou candidato à reelei-
ção em hipótese nenhuma”.

A Constituição proíbe que pre-
sidentes da Câmara e do Senado 
sejam reconduzidos ao posto na 
mesma legislatura. Para alterar 

esse quadro, o Congresso precisa 
aprovar uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) e, ainda, al-
terar o regimento das duas Casas.

Alcolumbre tem feito consul-
tas a ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para saber 
se a mudança, caso aprovada, 
poderia valer apenas para o Se-
nado. A tese fere o “princípio da 
simetria”, mas seus defensores 
lembram que o mandato de se-
nador dura oito anos, o dobro do 
mandato de deputado.

Sem base de apoio no Legisla-
tivo e empenhado em conseguir 
tirar do papel seu novo partido, 
batizado de Aliança pelo Brasil, 
o presidente Jair Bolsonaro diz 
em público que não se intromete 
em assuntos do Congresso, mas, 
na prática, não é bem assim. Se 
depender do ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, o Palácio do 
Planalto incentivará, nos bastido-
res, o plano da reeleição de Alco-
lumbre, segundo apurou o jornal 
O Estado de S. Paulo.

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, tenta continuar no cargo

Alcolumbre articula por reeleição no Senado
Manobra

Pedro França / Agência Senado

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN) defendeu nesta 
terça-feira, 3, na Comissão 
de Serviços de Infraestrutura 
(CI), a criação de um conselho 
para fiscalizar os diretores 
das agências reguladoras.

Na avaliação do senador, 
o Senado, como avalista dos 
indicados às agências, tem a 
obrigação de chamá-los sem-
pre que for necessário averi-
guar problemas, como, por 
exemplo, quando o próprio 
parlamentar pediu esclareci-
mentos a respeito da cobran-
ça de preços nas passagens 
aéreas para o RN.

Jean Paul Prates 
defende conselho 
para fiscalizar 
agências

Infraestrutura
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Os policiais penais do Rio 
Grande do Norte – novo nome 
dado aos agentes penitenciá-
rios, iniciam nesta quarta-
-feira, 4, um acampamento 
em frente à Governadoria, no 
Centro Administrativo.

É a deflagração da “Ope-
ração Segurança Acima de 
Tudo”, que será realizada em 
todas as unidades prisionais. 
Com isso, apenas serviços 
essenciais serão realizados 
a partir de então nas unida-
des, como fornecimento de 
alimentação, urgências médi-
cas, cumprimento de alvará e 
prerrogativas advocatícias.

A categoria cobra do 
governo estadual o envio, à 
Assembleia Legislativa, da 
reforma estatutária constru-
ída na Comissão de Negocia-
ção, elaborada pelo próprio 
governo.

Policiais penais 
do RN acampam 
em frente à 
Governadoria

A partir de hoje

Após 18 dias entre a Europa 
e a China para prospectar novos 
investimentos para o Rio Grande 
do Norte, a governadora Fátima 
Bezerra reassumiu o cargo.

Durante sua visita à China, na 
última semana da viagem, a gover-
nadora assinou dois protocolos de 
intenções com empresas chinesas 
do setor de energias renováveis 
(eólica, solar e gás), a China Gene-
ral Nuclear e Power Corporation 
(CGN) e a State Power Investment 
Corporation (SPIC).

A CGN está no Brasil há 10 
anos, inclusive com projetos no 
RN, no mercado solar e eólico. Já a 
SPIC está estudando a instalação 
de um parque solar no Brasil, com 
uma potência de 500 megawatts.

“É com alegria que retorno ao 
RN, após uma longa e exaustiva 

jornada, mas com o sentimento de 
dever cumprido”, afirmou Fátima.

Entre as novidades trazidas 
pela governadora, estão a abertu-
ra em janeiro de uma nova linha 
aérea diária Lisboa-Natal pela 

companhia portuguesa TAP e a 
perspectiva de instalação de uma 
fábrica de produção de peças e 
montagem de turbinas eólicas no 
Estado também para breve.

Fátima esteve na China, a 

convite do governo daquele país, 
acompanhada do Secretário de De-
senvolvimento Econômico (Sedec), 
Jaime Calado, participando do 
Seminário de Comunicação e Coo-
peração Financeira Internacional 
da iniciativa “Um Cinturão, Uma 
Rota”, realizado no período de 26 
de novembro a 4/ de dezembro em 
Pequim e Lisboa, respectivamente.

Antes, durante o período de 18 
a 22 de novembro, a governadora 
cumpriu agenda na missão inter-
nacional dos governadores do Nor-
deste na Europa, que passou por 
Paris, Roma e Berlim.

A missão teve como objetivo 
explicar o funcionamento do Con-
sórcio Nordeste e apresentar o po-
tencial de consumo e de desenvol-
vimento da região, que reúne 57,1 
milhões de habitantes.

Governadora reassumiu o cargo ainda no Aeroporto Internacional Aluízio Alves

De volta ao RN, Fátima avalia viagem
à Europa e à China: “Dever cumprido”
Segundo a governadora, novos negócios devem nascer da missão internacional no curto
e médio prazos. Entre as novidades, está novo voo entre Lisboa e Natal pela companhia TAP

Missão internacional

Demis Roussos / Governo do RN



A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) firmou nesta 
terça-feira, 3, um novo convênio 
de cooperação com o Hospital 
Varela Santiago, unidade de refe-
rência no atendimento pediátrico 
no Rio Grande do Norte. O valor 
firmado é de R$ 1,150 milhão, o 
que representa a metade do con-
trato assinado para 2018.

Segundo o secretário Cipria-
no Maia, uma primeira parcela 
do convênio será paga até o fim 
deste mês. O repasse de R$ 230 
mil será utilizado para as des-
pesas de custeio e pagamento de 
débitos atrasados – fornecimento 
de energia, água e insumos hos-
pitalares.

O convênio com o hospital in-
fantil fora anunciado pela Sesap 
em julho passado após a direção 
da unidade reclamar dos atrasos 
referentes ao contrato firmado 
ainda em 2018 – na gestão Robin-
son Faria. A demora no pagamen-
to resultou na suspensão de 180 
cirurgias. Ainda naquele mesmo 
mês, a Sesap se comprometeu a 
fazer o repasse de R$ 1,150 mi-
lhão para quitar as dívidas.

“Nós herdamos um convênio 
assinado em 2018, pago pela 
metade, e que foi prorrogado até 

dezembro deste ano. Para o orça-
mento de 2019, no entanto, não 
havia esta previsão de despesa, 
mas nós nos comprometemos e 
pagamos. Decidimos firmar novo 
convênio, apesar das dificuldades 
financeiras, e vamos fazer a pri-
meira transferência ainda este 
ano”, detalhou Cipriano Maia.

Em 2019, a pasta teve reduzi-
do o orçamento anual de R$ 1,9 
bilhão para R$ 1,5 bilhão, o que 
reduziu o valor do convênio.

O convênio deste ano será di-
vidido em cinco parcelas, todas de 
R$ 230 mil, ficando condicionado 
o pagamento à prestação de con-
tas do hospital infantil. “Rece-
bendo o relatório das despesas, o 
dinheiro será repassado”, apon-
tou o secretário. O contrato só foi 
assinado em dezembro, segundo 
ele, porque o hospital só prestou 
contas do contrato anterior em 
outubro passado. 

O superintendente do Varela 
Santiago, Paulo Xavier, rebateu a 
informação e reclamou da demora 
para a assinatura do convênio. 

Para 2020, o Varela Santiago 
espera receber repasse de R$ 1 
milhão do Ministério da Saúde. O 
dinheiro será utilizado para am-
pliação atendimento infantil.

QUARTA-FEIRA, 04.12.2019Geral6

Saúde

O presidente nacional do PSL, deputado Lucia-
no Bivar (PE), que nesta terça (3) comandou a 
suspensão de 14 deputados e a advertência 

de outros quatro, afirmou que, se houve beneficiado 
pelas “candidaturas laranjas” sob investigação da Po-
lícia Federal, este foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele 
disse que foi comprovadamente produzido o material 
de campanha das candidaturas apontadas como “de 
fachada”, e em tudo, de botons a cartazes, havia fotos 
do candidato do PSL a presidente.

Para Bivar, é lorota afirmar que a campanha de 

Bolsonaro foi barata, ao citar a propaganda, por exem-
plo, dos 53 deputados federais eleitos.

Os suspensos preferiam expulsão, porque sairiam 
para o novo partido com os milhões do Fundão Sem 
Vergonha. Mas a punição parou aí.

Bivar está resignado, mas afirmou à Rádio Bandei-
rantes que não se arrepende de haver acolhido Bolso-
naro, nem lamenta sua desfiliação.

O fundador do PSL diz não haver prova de irregu-
laridades e confia na Justiça: “Tenho de acreditar que 
as instituições do País funcionam”.

Bolsonaro se beneficiou de ‘laranjas’, acusa Bivar

NÃO FOI BEM ASSIM
Os números são ruins, 

estatisticamente estagnados, 
mas melhoraram as notas do 
Brasil do exame Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes), entre 2015 e 2018. 
Em Matemática, passou de 377 
para 384; em Leitura, de 407 
a 413: e Ciências, de 401 para 
404.

QUASE INELEGÍVEL
Candidato de Lula a 

prefeito de São Paulo, Haddad 
foi condenado há 5 meses em 
1ª instância, por levar R$2,6 
milhões da empreiteira UTC. 
Tem tudo para ser condenado 
em 2ª instância até outubro de 
2020.

DECISÃO DEMAGÓGICA
O ministro Osmar terra 

(Cidadania), estudioso da 
questão das drogas, criticou 

PODER SEM PUDOR

O PULO DO GATO
Inimigos, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek se 

encontram para articular a Frente Ampla, em oposição ao 
regime militar. Levaram horas conversando. A certa altura, 
Lacerda quis saber um velho segredo: “Como o sr. lembra o 
nome de todo mundo? Já tentei vários sistemas e nenhum 
funcionou.” JK revelou: “Eu não lembro, mas o sujeito não 
quer que você se lembre, quer pensar que você lembrou. 
Então, eu abraço a pessoa e pergunto baixinho: ‘Como é 
mesmo seu nome completo?’ Aí, termino o abraço e digo bem 
alto: “Como vai, fulano?” E todos ficam satisfeitos.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O Brasil está crescendo”

Presidente Jair Bolsonaro
 comemora o resultado 
positivo do PIB no 3º trimestre

"

Gazeta O Povo

a decisão da Anvisa de liberar a 
produção de medicamentos com 
base em uma molécula encontrada 
na canabis, planta da maconha. 
Acha que Anvisa e STF não 
deveriam se meter nisso.

ELE NÃO ESTAVA NEM AÍ
O antigo embaixador do 

Brasil em Lisboa, Luiz Fernando 

Figueiredo, ex-ministro de 
Dilma (PT), jamais contestava 
as mentiras contra o governo 
brasileiro na imprensa 
portuguesa, e também 
desautorizava subordinados a 
fazê-lo. Ganhou promoção no 
bem-bom de Doha.

NA CONTA DO CONTRIBUINTE
O deputado Túlio Gadêlha 

(PDT-PE) usa sem dó regalias. 
Em vez de trabalhar em 
Brasília, viajou à Suíça com a 
namorada Fátima Bernardes, 
denunciar descaso do governo 
com “escravidão moderna”.

QUE COISA FEIA
Foi chamada em Brasília 

de “manifestação do atraso” o 
ato da CNM, a confederação de 
prefeitos e vereadores, contra a 
extinção de municípios criados 
apenas para beneficiar políticos 
oportunistas. 

Davi omite gastos de viagem na Black Friday
O Senado, a presidência da Casa e 

assessorias omitem os custos da viagem que os 
senadores Davi Alcolumbre (DEM-AP), Kátia 
Abreu (PDT-TO) e Ciro Nogueira (PP-PI) 
fizeram na semana passada para Orlando, 
Flórida, o lar da Disney e meca das promoções 

de fim de ano. 
O trio viajou na quarta-feira (27) para 

“evento” da montadora Honda, mas não 
revelam quanto custaram as passagens, quem 
pagou, nem explicaram o interesse nacional no 
passeio em plena Black Friday.

TRANSPARÊNCIA OPACA
O portal da Transparência do Senado 

também não menciona qualquer gasto para 
os três senadores irem a Orlando, a terra do 
Mickey Mouse.

LOBBY? IMAGINA
Em Orlando, o trio participou da convenção 

de 40 anos da associação de distribuidores Honda 
(Assohonda), cujo site subitamente saiu do ar.

INTERESSES MIL
Marco Antônio Costa, da Assohonda, 

conterrâneo de Kátia Abreu, fez o convite. Ciro 
Nogueira atua no ramo de revenda de carros 
novos.

Governo assina novo convênio 
com o Hospital Varela Santiago
Convênio será dividido em cinco parcelas, ficando 
condicionado o pagamento à prestação de contas

Convênio foi assinado na manhã desta terça-feira, 3, após espera de quatro meses

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura recebe emenda 
para reforma de escolas

Macaíba

A Prefeitura de Macaíba 
recebeu uma emenda parla-
mentar, destinada pelo sena-
dor Styvenson Valentim (Po-
demos-RN), no valor de R$ 250 
mil, para reforma de escolas.

Uma das unidades que de-
verá receber os serviços é a Luís 

Cúrcio Marinho, da comunida-
de indígena Tapará. As refor-
mas incluem uma série de ser-
viços relativos à manutenção 
dos sistemas elétrico e hidráuli-
co, troca de janelas, fechaduras 
e portas e nova pintura dos pré-
dios, entre outras ações.
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A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) aprovou, 
nesta terça-feira, 3, por unanimi-
dade, a regulamentação do regis-
tro e da venda de medicamentos 
à base de cannabis (maconha) em 
farmácias e drogarias no Brasil. A 
norma entrará em vigor em 90 dias 
e, segundo a agência, deve melho-
rar vida de milhões de pacientes 
que dependem desses medicamen-
tos.

Os diretores da agência ini-
ciaram, ainda nesta manhã, uma 
segunda votação, que discute a 
liberação do plantio da maconha 
no território brasileiro para uso 
medicinal.

A decisão cria uma nova classe 
de produtos no mercado de medica-
mentos do Brasil: a de produtos à 
base de cannabis, termo que vem 
sendo utilizado internacionalmen-
te. A proposta aprovada elenca os 
requisitos necessários para a regu-
larização dos medicamentos à base 

de maconha no País, estabelecendo 
parâmetros de qualidade.

A Resolução da Diretoria Co-
legiada (RCD) deverá passar por 
uma reavaliação em até três anos. 
Segundo a proposta aprovada pela 
Anvisa, as empresas não devem 
abandonar as pesquisas de com-
provação de eficácia e segurança 
das formulações, uma vez que as 
propostas para produtos à base 
de cannabis se assemelham aos 
procedimentos dos medicamentos 
tradicionais.

O regulamento aprovado exi-
ge que a empresa interessada em 
fabricar medicamentos à base de 
maconha tenha autorizações de 
funcionamento específicas, além 
de certificado de boas práticas de 
fabricação emitido pela Anvisa.

A proposta aprovada prevê que 
os medicamentos à base de canna-
bis devem ser vendidos exclusiva-
mente em farmácias ou drogarias, 
mediante a apresentação de recei-

ta médica. Os fabricantes que op-
tarem por importar o substrato da 
cannabis para fabricação do pro-
duto deverão, segundo a Anvisa, 
realizar a importação da matéria 
prima semielaborada. Ou seja, a 
empresa não pode importar a plan-
ta ou parte dela.

MEDICAMENTOS
De acordo com a Associação 

Brasileira de Estudos da Cannabis 
Sativa, desde a década de 1960 são 
feitos estudos e pesquisas sobre 
o uso medicinal da maconha, que 
pode ser usada para casos de epi-
lepsia, autismo, tratamento da dor 
e Alzheimer, por exemplo.

Atualmente, medicamentos 
à base de canabidiol podem ser 
importados mediante prescrição 
médica e autorização da Anvisa. O 
canabidiol, também conhecido por 
CBD, é um dos mais de cem compo-
nentes da Cannabis sativa, nome 
científico da maconha. Instrumento possibilita que empresas fabriquem medicamentos à base de maconha 

Anvisa libera registro e comercialização de 
remédio à base de maconha em farmácias
Norma entrará em vigor em 90 dias e, segundo a agência, deve melhorar vida de milhões de pacientes. Regulamento 
aprovado exige que empresa interessada em fabricar medicamentos tenha autorizações de funcionamento específicas.

Saúde

 Michaela Rehle/Reuters

Dando continuidade a moderni-
zação do transporte público coletivo 
de São Gonçalo do Amarante/RN, 
única cidade da Grande Natal com 
transporte público licitado, a Coo-
perativa de Transportes da Grande 
Natal (Cooptagran), em parceria 
com a Prefeitura Municipal, está im-
plantando o Sistema de Transporte 
Integrado (STI) que vai permitir que 
terminais e linhas sejam integradas 
com uma passagem única, a partir 
do dia 14 de dezembro deste ano.

Atualmente, para que um mora-
dor do bairro Jardins possa chegar 
ao Centro da cidade, é preciso pagar 
duas tarifas. Com a implantação 
do STI ele poderá fazer integração, 
em qualquer ponto do município, e 
chegar ao Centro pagando apenas 
uma tarifa, que hoje custa R$ 3,60. 
O tempo para realizar o transbordo 
será de 60 minutos após embarque, 
com o cartão RN Card.

Dessa forma serão beneficiados 
os moradores das comunidades 
Serrinha, Cidade das Rosas, Cidade 
das Flores, Jardim Petrópolis, Pas-
sagem da Vila, Ruy Pereira, Santo 

Antônio e Novo Santo Antônio. A in-
tegração não é válida para retorno 
de viagens, apenas prosseguimento.

“O projeto vai melhorar a mo-
bilidade urbana. E para conseguir 
realizar a integração de 100% das 
linhas interbairros, foi necessário 
fazer alterações na malha viária, 
o que prontamente fomos apoiados 
pelo Poder Público. A gestão mu-
nicipal foi fundamental para mais 
esse avanço no transporte público”, 

destacou Rubens Marques, presi-
dente da Cooptagran.

Já os usuários das linhas 01 
(Padre João Maria), 03 (Pajuçara), 
04 (Guanduba) e 08 (Aeroporto) 
passarão a fazer integração na 
Estação de Transferência Central, 
localizada na Rua Rodolfo Luiz de 
Albuqueruqe, em frente à Secreta-
ria Municipal de Educação, para 
se deslocar até Igapó ou demais 
regiões.

Prefeitura estima 60 minutos de transbordo, após embarque como RN Card

São Gonçalo passará a usar integração 
em todas as linhas do transporte

Modernização

Júnior Santos

Prefeitura inicia mais um 
mutirão de limpeza em Natal 

Lixão na zona Sul

Uma operação conjunta 
foi iniciada na manhã desta 
terça-feira, 3, para combater o 
descarte irregular de resíduos 
sólidos em Natal. A ação acon-
teceu no final da Av. Governa-
dor Tarcísio de Vasconcelos, 
mais conhecida como Avenida 
da Integração, no bairro de 
Candelária, zona Sul de Natal, 
nas proximidades do Condomí-
nio Green Towers.

A ação, coordenada pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb), contou 
com o apoio das Secretarias de 
Serviços Urbanos (Semsur), da 
Companhia de Serviços Urba-
nos (Urbana), Mobilidade Ur-
bana (STTU) e do Grupamento 
de Ação Ambiental da Guarda 
Municipal (GAAM).

Esse é um dos 800 pontos 
em Natal onde as pessoas, de 
forma criminosa, destinam 
irregularmente Resíduos de 
Construção Civil (RCC), tradi-
cionalmente conhecidos como 
metralhas e lixo.“Foi observa-

do, inclusive, resíduos perigo-
sos de saúde hospitalar, resí-
duos domésticos e orgânicos, 
de empresas, restaurantes”, 
disse o secretário da Semurb, 
Thiago Mesquita,que esteve 
pessoalmente acompanhando a 
operação.

O local é alvo de constantes 
descartes, tendo em vista que 
se trata de uma via que ainda 
não recebeu pavimentação. “Es-
tamos contando com a parceria 
de outras pastas, fazendo cum-
prir a Lei nº 6.693/2017, que re-
gulamenta as penalidades con-
tra a destinação inadequada de 
resíduos”, acrescenta Mesquita.

Ação conjunta foi iniciada hoje 

José Aldenir/AgoraRN
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Os semáforos de Natal poderão 
utilizar energia solar para funcio-
namento diário. É o que traz uma 
lei sancionada nesta terça-feira, 
3, pelo prefeito em exercício da 
capital potiguar, Paulinho Freire. 
A medida tem por objetivo reduzir 
custos para o erário com a manu-
tenção dos equipamentos viários.

De acordo com a medida, a Pre-
feitura do Natal terá de utilizar, 
preferencialmente, energia solar 
para funcionamento de semáforos 
da Cidade. Os equipamentos serão 
dotados de cédulas fotovoltaicas 
para a conversão de energia solar 
em energia elétrica, que será arma-
zenada em baterias próprias para 
essa finalidade.

Ainda segundo a lei, a utiliza-
ção de energia solar, para o funcio-
namento de semáforos, dependerá 
de comprovação da existência de 
condições técnicas e de viabilidade 

econômica para a execução.
Além disso, a condições técni-

cas e viabilidade econômica acerca 
da viabilidade de instalação do 

equipamento poderão ser compro-
vadas através de manifestação da 
Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana (STTU).

Equipamentos serão dotados de cédulas fotovoltaicas para a conversão de energia

Lei determina que semáforos terão 
de utilizar energia solar em Natal
Medida, sancionada nesta terça pelo prefeito em exercício, pretende 
reduzir custos para o erário com a manutenção dos equipamentos viários

Recurso renovável

José Aldenir / Agora RN

As máquinas voltaram a traba-
lhar pesado no trecho III da RN-
015, a chamada Estrada do Melão, 
uma rodovia estratégica para a 
economia do Território Assu-Mos-
soró e de regiões vizinhas. O in-
vestimento do Governo do Estado, 
com recursos do empréstimo do 
Banco Mundial, é de R$ 20 milhões 
no trecho com 19 quilômetros de 
extensão. A obra foi retomada na 
última segunda-feira, 2, depois de 
uma paralisação provocada pela 
necessidade de corrigir erro no 
decreto de desapropriações publi-

cado na gestão passada.
“A ordem de serviço foi dada 

ano passado e a empresa chegou 
a iniciar a obra, mas um erro na 
publicação do decreto nos obrigou 
a rever todo o processo. Corremos 
atrás de regularizar tudo, fizemos 
acordo com os proprietários, e, 
aqueles que decidiram pelo litígio, 
tiveram as decisões homologadas 
na semana passada. Agora final-
mente poderemos recomeçar a 
obra sem qualquer insegurança 
jurídica”, explicou o secretário de 
Gestão de Projetos e Metas, Fer-

nando Mineiro.
Ele é também o coordenador 

do Projeto Integrado de Desen-
volvimento Sustentável do RN – o 
Governo Cidadão –, do qual faz 
parte a Estrada do Melão. A obra 
é tocada pela construtora CLC e 
supervisionada pela ATP enge-
nharia. A Estrada do Melão liga 
a cidade de Baraúna à BR-437, no 
trecho identificado como Estrada 
do Cajueiro. É uma via funda-
mental para o escoamento da pro-
dução de sal, caju e para outras 
cadeias econômicas regionais.

Governo do Estado resolve pendências e retoma 
obras em redovia estratégica para Assu-Mossoró

Estrada do Melão

Obra foi retomada na última segunda-feira, 2, depois de paralisação para corrigir erro em decreto de desapropriações

Governo Cidadão



Pessoas com deficiência agora 
podem obter o passe livre para 
viagens rodoviárias, aquaviárias 
e ferroviárias interestaduais pela 
internet, no portal gov.br.

Antes do novo sistema, era ne-
cessário que a pessoa com deficiên-
cia obtivesse uma comprovação de 
renda no Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) e apresentasse 
um atestado médico em uma unida-
de de saúde. Agora todas as pessoas 
com deficiência e já cadastradas no 
Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC) que já 
comprovaram renda e condição físi-
ca, passam a solicitar e obter a au-
torização via online do Passe Livre 
Interestadual.

O novo modelo começa a ser 

aplicado de imediato no Distrito 
Federal e será levado na sequência 
às demais unidades da Federação. 
Atualmente, no Brasil, há aproxi-
madamente 210 mil pessoas com 
deficiência cadastradas para utili-
zar passe livre em viagens interes-
taduais, mas com o novo sistema a 
expectativa do governo é que o nú-
mero chegue a 2,5 milhões.

Em nota, o secretário de Gover-
no Digital, Luís Felipe Monteiro, 
detalhou que os sistemas passaram 
a conversar. ”Desta vez, chegamos a 
um cidadão que, por diferentes mo-
tivos, como deficiência visual, audi-
tiva ou de mobilidade, carecia muito 
desse serviço”. A medida, divulga-
da nesta terça, 3,  Dia Internacio-
nal da Pessoa com Deficiência, é 

uma parceria entre o Ministério 
da Infraestrutura, a Secretaria de 
Governo Digital do Ministério da 
Economia, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e o Dataprev.

ECONOMIA
Desde janeiro, 486 serviços do 

governo federal foram transforma-
dos em digitais, com uma economia 
estimada de R$ 1,7 bilhão por ano. 

Com a solicitação do serviço 
digital, a estimativa é de economia 
total em torno de R$ 100 milhões 
ao ano para o cidadão, consideran-
do os custos com transporte e tem-
po que deixa de despender para a 
autorização do passe livre. A re-
dução estimada é de 47% no custo 
para cada pessoa com deficiência.
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BAIXE NOSSO
APLICATIVO
E SE CADASTRE.
É FáCIL E RÁPIDO.

Expectativa é que 2,5 milhões de pessoas venham a ter acesso a serviço

Pessoas com deficiência podem tirar 
Passe Livre pela internet sem burocracia
Antes do novo sistema, era necessário obter uma comprovação de renda no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 
apresentar um atestado médico em uma unidade de saúde. Estimasse que cerca de 210 mil pessoas possam se beneficiar  

Inclusão

Valter Campanato
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A Frente Parlamentar em Defe-
sa da Criança e do Adolescente da 
Câmara Municipal de Natal reali-
zou nesta terça-feira (3) um seminá-
rio de capacitação para conselheiros 
tutelares, eleitos e reeleitos em ou-
tubro passado.  O evento ocorreu no 
Centro Municipal de Referência em 
Educação (Cemure) de Natal e con-
tou com a participação de conselhei-
ros tutelares de vários municípios.

O seminário encerra as ativida-
des da Frente em 2019. “Os conse-
lhos são a porta de entrada para a 
garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Por isso, os con-
selheiros precisam de capacitação. 
Programamos um momento de 
qualificação, reciclagem e troca de 
experiências, já que muitos destes 

estão na função pela primeira vez”, 
disse Júlia Arruda (PDT), presi-
dente da Frente.

Crianças atendidas em proje-
tos sociais, como a Legião da Boa 
Vontade e Atitude e Cooperação, 
se apresentaram no seminário, que 
contou com palestras ministradas 
por magistrados, como José Dantas, 
juiz da Infância e da Juventude de 
Natal; Xisto Tiago, Procurador-
-Chefe do Ministério Público do Tra-
balho no RN; além do promotor da 
Infância e da Juventude de Natal, 
Marcus Aurélio de Freitas. “É de ex-
trema importância para o sistema 
capacitar os conselheiros escolhidos 
pela comunidade para garantir os 
direitos das crianças. Com isso, se 
pode ajudar no desenvolvimento 

das atividades para transformação 
social que atenda às necessidades 
dos menores”, destacou o promotor 
Marcus Aurélio.

O seminário tratou sobre a vida 
de crianças em situação de trabalho 
infantil, a atuação dos conselhos 
nas políticas públicas voltadas para 
os menores e seu papel em situações 
de violência sexual. Para os conse-
lheiros, o encontro ajudou a ampliar 
os conhecimentos de quem já atua 
na área ou de quem está iniciando 
o trabalho. “Nossa formação precisa 
ser continuada, até mesmo para 
esclarecer á população que ainda 
confunde nosso trabalho”, explica 
Carlos Pinheiro, presidente da As-
sociação de Conselheiros e Ex-con-
selheiros do Rio Grande do Norte. Evento ocorreu no Centro Municipal de Referência em Educação (Cemure) de Natal

Frente Parlamentar da Criança capacita conselheiros tutelares
Câmara 

Marcelo Barroso 

O Governo do Estado vem dan-
do diversos passos para conectar 
todo o Rio Grande do Norte por meio 
de fibra ótica. O projeto Infovia Poti-
guar, por exemplo, pretende, até o fi-
nal de 2022, implantar uma rede de 
alta velocidade de acesso à internet, 
beneficiando todos os potiguares  
com serviços oferecidos pelo Estado 
e redes gratuitas de wifi - que serão 
instaladas em praças públicas, esco-
las e hospitais.

A expansão do projeto – reali-
zado através da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (COTIC), vinculada à Secre-
taria de Estado da Administração 
(SEAD) – começou com a migração 
da infraestrutura de rede de todo o 
Centro Administrativo para a Rede 
Giga Metrópole, que ocorreu no co-
meço de novembro. O Infovia Poti-
guar, que vai interligar todas as re-
giões do Estado por fibra ótica, está 
sendo executado em parceria com a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com Sérgio Fialho, 
coordenador administrativo do Po-
P-RN/Rede Giga Natal, são duas as 
ações junto ao Governo do Estado. 
“Uma é a ampliação da parceria na 
Grande Natal, onde já existe rede 
construída e que já interliga uni-
dades da Educação, Saúde e Segu-
rança para atender mais unidades 
estaduais na região. A segunda ação 
visa a implantação gradativa de 

uma rede que deve chegar a quase 
todo o Estado, a Infovia Potiguar”, 
disse Fialho.

Além de cobrir todo o Rio Gran-
de do Norte com uma estrutura de 
link de alta velocidade, essa ação 
representa uma redução de custos 
de manutenção de até 90%. O pro-
jeto prevê parcerias com a iniciativa 
privada, visando cumprir os seguin-
tes objetivos: compartilhamento de 
infraestrutura; interoperabilidade; 
transparência e escalabilidade.

“Com a adesão do Governo do 
Estado à Rede Giga e aos projetos 
de expansão da Infovia Potiguar, 
teremos uma redução consideravel-
mente de custos com link de dados. 
A curto prazo, a adesão à Rede Giga 
mostra uma redução de custos com 
manutenção. Esses recursos serão 

revertidos para a expansão da rede. 
A médio prazo, com o sistema total 
em operação, pretendemos gerar 
recursos para o estado”, aponta Alu-
ísio Dantas, coordenador da Cotic.

Atualmente, 135 escolas estadu-
ais na Grande Natal; 20 unidades 
da Secretaria da Saúde Pública, 
incluindo a sede da secretaria e o 
Hospital Walfredo Gurgel; a Uni-
versidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), assim como todo 
o Centro Administrativo já são aten-
didos pela Rede Giga, que também 
mantém importante parceria com a 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social (SESED), 
não só na questão da conexão, mas 
sobretudo no desenvolvimento dos 
sistemas inteligentes de apoio às po-
lícias Civil e Militar. Delegacias, ba-

talhões, Hospital da PM, Itep, Dege-
pol, Centro de Comando e Controle, 
Ciosp, além de outras unidades da 
Segurança localizadas na Grande 
Natal já estão integradas à Rede.

A secretária da Administração, 
Virgínia Ferreira, diz que o objetivo 
do projeto é expandir o acesso para 
todas as 609 escolas da rede públi-
ca estadual, além da inclusão das 
Centrais do Cidadão, unidades de 
saúde, entre outros equipamentos 
do Estado. “É certo que o projeto 
busca dar suporte às políticas públi-
cas de educação, saúde, segurança 
e serviços. Isso contribui para o de-
senvolvimento econômico e cria um 
ambiente para inovação e moder-
nização da estrutura pública, além 
de massificar o acesso a serviços de 
conexão à internet em banda larga”, 
disse.

A meta da governadora Fátima 
Bezerra é atingir 100% dos municí-
pios do RN, com internet de qualida-
de até 2022. Significa dizer que o es-
tado irá proporcionar o acesso digital 
à população, auxiliando a redução 
da desigualdade social com a inclu-
são digital no Rio Grande do Norte. 
O RN Conectado está inserido na 
experiência inovadora do Consórcio 
Nordeste, que apresenta o projeto 
NE Conectado, cuja proposta prevê 
parcerias com provedores regionais, 
compartilhando de infraestrutura, 
principalmente nas divisas dos es-
tados, visando a redução de custos 
e a integração regional.

Projeto de grande alcance está sendo executado em parceria com a RNP e a UFRN

Projeto de internet gratuita com qualidade 
começa a se expandir na Grande Natal
Expansão do projeto Infovia Potiguar começou com a migração da infraestrutura de rede de todo
o Centro Administrativo para a Rede Giga Metrópole, que ocorreu no começo de novembro

Infovia Potiguar

Sandro Menezes

O varejo eletrônico brasi-
leiro movimentou cifras bilio-
nárias durante a Black Friday 
e a Cyber Monday deste ano, 
com crescimento robusto em 
relação ao ano passado. Tanto 
varejistas puramente digitais, 
como Amazon, quanto as mis-
tas, como Via Varejo, obtive-
ram marcas importantes. 

Segundo levantamento da 
Compre&Confie, empresa de 
inteligência de mercado focada 
em e-commerce, entre a sexta-
-feira (30) e a segunda (03), o 
e-commerce movimentou R$ 
5,96 bilhões, alta de 35,5% na 
comparação com 2018.

Para o diretor executivo do 
Compre&Confie, André Dias, 
neste ano, os sites de e-com-
merce mostraram excelente 
estrutura tecnológica e pre-
ços promocionais reais, o que 
contribuiu para os números 
expressivos.

A empresa estima que o 
número de pedidos chegou a 
10,58 milhões nas duas datas, 
aumento de 35% em relação 
a 2018, mas o tíquete médio 
se manteve praticamente es-
tável, com uma média de R$ 
563,40, 0,3% maior que no ano 
passado.

Na Amazon, a Black Fri-
day, iniciada às 20 horas de 
28 de novembro e finaliza-
da às 23h59 do dia 29, foi o 
período com mais produtos 
vendidos em sua história no 
Brasil.

Black Friday e 
Cyber Monday 
movimentam R$ 
5,96 bilhões

E-commerce
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Dormir é bom, mas em um 
mundo onde as pessoas passam 
a maior parte do seu tempo 
ocupadas e estressadas, pode ser 
também difícil. O problema é que 
não dormir tem efeitos péssimos: 
além de fazer muito mal à 
saúde, o hábito nos deixa menos 

eficientes e mais nervosos.
De acordo com um estudo 

encomendado pela empresa 
de tecnologia Royal Philips, 
apesar de 69% dos brasileiros 
acreditarem que dormir tem um 
impacto importante na saúde e 
no bem-estar, 36% reclamam de 

insônia recorrentemente.
Felizmente, a ciência mostra 

que há alguns hábitos que podem 
nos ajudar a pegar no sono mais 
rápido e a dormir melhor - e a 
revista Bussiness Insider reuniu 
15 dicas neste artigo.

Confira:

Hábitos que te farão pegar no 
sono rápido e dormir melhor

8
Maneirar no café e manter pés e mãos aquecidos podem
te ajudar a ter aquela noite de sono perfeita de que você tanto precisa

1 - APAGUE AS LUZES DO SEU QUARTO

Pode até parecer óbvio, mas vale a reiteração: uma das piores coisas que você pode 
fazer consigo mesmo é manter as luzes acesas à noite. A claridade - especialmente das luzes 
mais azuladas - confunde seu cérebro, que acredita que ainda é dia e atrasa a liberação de 
substâncias importantes para o sono, como a melatonina. Se você não consegue dormir no 
mais completo breu, pode seguir a recomendação da Escola de Medicina de Harvard e manter 
uma luz vermelha (não muito brilhante) acesa durante a noite.

5 - ... MAS DEIXE SEU QUARTO MAIS FRIO

Seu cérebro até pode preferir que você mantenha suas extremidades aquecidas, mas ele 
também funciona melhor em uma atmosfera um pouco mais fria da que chamamos tipicamente 
de “temperatura ambiente”. Se você tem ar-condicionado em casa, vale ajustá-lo a uma tempe-
ratura um pouco abaixo da que você está acostumado.

2 - DESGRUDE DO CELULAR

Outra dica que pode não ser tão surpreendente, mas continua muito válida. Diversos estu-
dos já comprovaram que ficar com os olhos grudados em uma tela antes da hora de dormir é 
terrível para o seu sono - e pouco importa se é uma televisão, um tablet ou um smartphone. Se 
você quer adormecer rápido, fique longe dos pixels.

6. ENCONTRE A PAZ DENTRO DA SUA CABEÇA

Muitas pessoas que sofrem de insônia reclamam dos pensamentos e imagens que insis-
tem em ocupar a mente antes da hora de dormir. A boa notícia é que muitos estudos compro-
varam que pensar em imagens prazerosas enquanto você estiver deitado pode trazer a calma 
necessária para o sono. Alguns aplicativos podem te ajudar com isso, como o gratuito Sleep 
Better (disponível para iOS e Android).

3. DEIXE O CAFÉ DE LADO (PELO MENOS UM POUCO)

A cafeína pode até ajudar a lidar com os sintomas do sono insuficiente e ineficiente, mas 
também tem papel importante na causa deles. O café altera os níveis de melatonina no seu 
cérebro, fazendo com que você demore mais a pegar no sono. No fim das contas, você acaba 
dormindo ainda menos - mesmo que você não tome uma xícara da bebida logo antes da hora 
de dormir.

7. OUÇA MÚSICA

Estudos mostraram que ouvir música clássica pode melhorar a qualidade do sono de 
estudantes. O truque aqui, no entanto, não diz respeito somente a Vivaldi e Beethoven, mas 
também a qualquer música que você ache relaxante.

4. MANTENHA SEUS PÉS E MÃOS AQUECIDOS...

Manter as extremidades do corpo aquecidas na hora de dormir faz uma grande diferença 
na velocidade com que você pega no sono. Mas note: isso não é uma lei universal e não se 
aplica a todas as pessoas, já que muita gente prefere manter os pés para fora do cobertor 
enquanto está deitada na cama.

8. SE TUDO FALHAR, PROCURE UM MÉDICO

Algumas pessoas têm níveis de insônia que requerem tratamento. Esse problema pode 
estar relacionado a outras questões de saúde ou simplesmente ser um caso isolado. Em am-
bos os casos, dormir mal é ruim para sua saúde, felicidade e bem-estar. Um médico será capaz 
de diagnosticar seu problema com maior precisão.



n Carlos Alberto de Nóbrega, 
além de gravar duas edições 
de “A Praça é Nossa” nesta 
semana, ainda vai dedicar um 
tempo ao trabalho de edição 
dos programas.

n Dirlan Jorge, coordenador 
de produção, trocou a Rede TV! 
pelo SBT...

n ...Foi para o “Fábrica de Ca-
samentos”. 

n Miguel Coelho faz o ambicioso 
Antonio Junior, o filho mais “pro-
blemático” da família Oxente, em 
“Amor Sem Igual”, na Record..

n Trabalha com o pai, seu 
Oxinte (Ernani Moraes) no 
mercadão, mas seu grande 
sonho e sair dali e viver o 
mundo.

n Caique Aguiar, artista de “A 
Praça é Nossa”, vai fazer uma 
participação em “As Aventuras 
de Poliana”...

n ...Quem também chega à 
novela do SBT é o ator Paulo 
Américo...

n ...Ele viverá Henrique, um 
professor de Filosofia que vai se 
envolver Gleyce(Maria Gal).

n Amanhã, por causa da NBA, 
a Band não apresentará o pro-
grama “Planeta Startup”...

n ...Que terá episódio duplo na 
próxima quinta-feira.

n Depois de Rafael Ilha, foi 
a vez da cantora Vanessa Ja-
ckson gravar participação no 
“Troca de Esposas”, da Record.

n Os cantores MC Cabe-
linho e Maria, que estão 
atuando em “Amor de Mãe”, 
gravaram um rap exclusivo, 
criado especialmente para a 
novela.

Bate-Rebate
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ACELERADO
Estão bem adiantados os 

processos do programa que 
será apresentado pelo casal 
Mari Palma e Phelipe Siani 
na CNN Brasil. A equipe foi 
fechada há poucos dias e, 
agora, aguarda-se apenas a 
liberação dos estúdios para 
gravação de pilotos. Isso 
deverá acontecer na segun-
da quinzena de janeiro. Pra 
variar, no time, um pessoal 
que também era da Globo.

Rodadas finais do Brasileirão
ganham destaque na televisão  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Última semana do campeonato brasileiro, com 

duas e decisivas rodadas em jogo, a primeira come-
çando na noite desta quarta-feira.

Na parte de cima da tabela, oito equipes esta-
rão classificadas para disputar a Libertadores do 
ano que vem, aumentando ainda mais o interesse 
pela competição – Flamengo, Santos, Palmeiras, 
Grêmio, São Paulo e Athletico PR já estão garanti-
dos. Mais dois serão definidos.

Globo e Fox Sports, também em 2020, terão os 
direitos de transmissão.

Para a Série B do ano que vem, há uma expec-
tativa muito grande em torno de quais equipes irão 

se juntar às já rebaixadas Chapecoense e Avaí.
Aliás, nos bastidores prosseguem os entendi-

mentos para que em 2020, além do que já acontece 
no SporTV e Premiere, TV paga e pay-per-viwe 
respectivamente, também se efetive o seu retorno 
à TV aberta.

Entendimentos para isso estão existindo e 
caminhando satisfatoriamente, aliás, contando 
agora com forte participação dos clubes, também 
interessados em aumentar a exposição dos seus 
patrocinadores.

Surpresas muito em breve deverão ser anun-
ciadas por aí.

PLANO PRIMEIRO
Leo Dias, em 15 de janeiro, 

quando assumir o comando do “TV 
Fama”, pretende promover várias 
mudanças no programa.

Uma delas é colocar Gracyan-
ne Barbosa como apresentadora, 
ao lado do Nelson Rubens.

 O QUE SE SABE
O convite do Leo a Gracyanne 

já foi feito e ela aceitou. Falta ago-
ra a concordância da Rede TV!.

E também uma definição sobre 
Flávia Noronha, atualmente no 
posto.

 SUSTENTABILIDADE
Na semana em que represen-

tantes de todo o mundo discutem 
durante a COP25, em Madri, o fu-
turo do planeta, a Globo anuncia 
que se tornou uma empresa carbo-
no zero. A conquista foi certificada 
pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) e reflete a 
sustentabilidade como um dos va-
lores da marca, que foi pioneira na 
discussão de temas como Ecologia, 
abordada na novela “O Espigão”, 
ainda em 1974.

PROCEDIMENTOS 
Na Globo, diversas medidas 

vêm sendo adotadas, como reuso 
de água de chuva, tratamento de 
efluentes, reciclagem de figurinos 
e cenários e extinção do uso de 
copos plásticos. Os novos estúdios 
do MG4, inaugurados em agosto, 
foram concebidos com um projeto 
sustentável. Além dessas iniciati-
vas, quase 100% da energia con-
sumida na empresa já advém de 
fontes sustentáveis.

DIA DIFÍCIL
Pessoal do “Como Será?”, após 

o anúncio do fim do programa, on-
tem, conta que Sandra Annenberg 
ficou “arrasada”, “sem chão”. Ela 
tinha um carinho todo especial por 
essa atração e pela equipe.  

Estevão Avellar / Globo)

ESPECIAL
Zezé Polessa gravou participação no especial “Juntos a 

Magia Acontece”, que a Globo exibe no dia 25 de dezembro. 

Ela interpreta uma vizinha que chega para contribuir com 

distribuição de presentes para as crianças do bairro de Ma-

dureira, subúrbio do Rio, onde se passa a trama. A festa é or-

ganizada pela família de Vera (Camila Pitanga) e seu irmão 

André (Fabrício Boliveira).

SÍTIO NO PALCO
O autor e roteirista Marcos 

Ferraz, atualmente na equipe de 
“Gênesis”, novela da Record, tam-
bém é responsável pela adaptação 
para o teatro de “Sítio do Picapau 
Amarelo”, que abrirá testes no co-
meço de 2020.

Ferraz foi um dos roteiristas 
da série de animação, com os len-
dários personagens de Monteiro 
Lobato, exibida nos canais Car-
toon e Globo.

AGUARDE INSTRUÇÕES
Chegou ao fim ontem a pri-

meira temporada do “Tá Pago”, 
programa do Leandro Hassum na 
TNT.

A Turner ainda não se mani-
festa sobre uma nova temporada.

MISS UNIVERSO
O estilista Amir Slama fechou 

com a Band e será comentarista do 
“Miss Universo”, neste domingo.

Apresentação ficará sob a res-
ponsabilidade de Renata Fan.
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

M DALISON DE MEDEIROS, inscrito sob o CNPJ no. 07.163.089/0001-56, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Facção de Peças de 
Vestuário, localizada na Rua Desportista Nicácio Borges, nº 200, Bela Vista, Assú-RN.

M DALISON DE MEDEIROS 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

R. Rocha Construções e Empreendimentos, CNPJ: 01.963.259/0001-09, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) do município 
de Natal a LO para o Condomínio Residencial Porto Millano, localizado na Rua Minas Novas, 
esquina com a Rua Pontalina, nº 100, CEP: 59.088-725, Neópolis, Natal/RN.

Ricardo Luiz Câmara Rocha 
Sócia Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F & L AZEVEDO CONFECÇÃO LTDA - ME,  21.268.862/0002-50, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para indústria têxtil (facção), localizado na  R. Professor 
Aprigio, 1052, Dinarte Mariz, município de Parelhas/RN.

Luis Andrade de Azevedo Júnior
Empreendedor

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

TIAGO BERTO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ: 97.519.321/0001-39, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação para a atividade de armazenamento e 
revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) classe I em favor do empreendimento localizado na 
Rua 31 de Março, 30 – Centro - Pedro Velho/RN. 

Tiago Berto Dos Santos – Diretor

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

POSTO FREI DAMIÃO  LTDA – CNPJ nº.08.547.432/0006-33 torna público con-
forme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requer à SEMURB em 03/12/2019, a 
Licença Ambiental de Operação para funcionamento de um Posto de Combustível 
na AVENIDA CAPITÃO MOR GOUVEIA  1807 –NOSSA SENHORA DE NAZARÉ– 
NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
qualquer esclarecimento.

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA – LP

Haroldo Azevedo Construções Ltda., CNPJ nº 10.731.057/0001-14, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a con-
cessão da Licença Prévia, nº 2016-098052/TEC/LP-0025 com prazo de validade até 02/11/2021, em 
favor da viabilidade ambiental para um Aterro de Resíduos da Construção Civil (Classe A) e Poda a ser 
implantado na rua Maria Isabel da Conceição, Bairro São José, Macaíba/RN.

Haroldo Cavalcanti de Azevedo
Sócio - Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Ronailson Francione da Silva., CPF: 082.261.064-78, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA para Extração de Areia numa área 
de 12,02 hectares, Localizada no Sítio São João, Zona Rural do Município de Cerro 
Corá/RN. Ronailson Francione da Silva – Titular Requerente.

EDITAL DE LEILÃO
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Bloco B, sala 
503-A, Lagoa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, torna público aos interessados que venderá, através do 
Sr. Marcus Dantas Nepomuceno, Leiloeiro Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do RN sob 
o nº 059/94, estabelecido com escritório na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 59.020-265, 
em primeiro leilão, no dia 09 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, e em segundo leilão, no dia 12 de 
dezembro de 2019, às 10:00 horas, ambos na sede do escritório Gadelha Sociedade de Advogados, 
situado na Rua Doutor Manoel Dantas, 422, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.012-270, os imóveis abaixo 
listados, obedecidas às condições de pagamento e regras, conforme estabelecido na Cláusula 14 dos 
contratos firmados pelos devedores. O roteiro com as exigências e condições completos deste Edi-
tal estão disponíveis no escritório do Leiloeiro situado na Av. Afonso Pena, 1206, Tirol, Natal/RN, CEP 
59.020-265, telefone: 84 3081-6567/99982-7483 ou no site www.mnleilao.com.br. O Leiloeiro estará apto 
a esclarecer ou complementar as informações relativas aos imóveis constantes do catálogo, contendo as 
Condições Completas deste Leilão, do Edital e no decorrer do leilão. O Arrematante não poderá alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação do imóvel adquirido e ficará 
responsável por quaisquer débitos e impostos, que forem apurados após a data da arrematação. 
Descrição dos Imóveis: Lotes de terrenos próprios, integrantes do Condomínio Residencial Cen-
tral Park 2, situados no município de Parnamirim/RN, no bairro Parque das Nações, conforme 
descrição dos lotes abaixo

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CREDORA – Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
 
SDB - SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA, CNPJ 01.464.886/0002-78, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão da Renovação de Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 
26/11/2023, em favor da atividade de EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO,  localizada em ILHA DO 
AMARRA NEGRA, S/N, LITORAL, CEP: 59.596-000 – GALINHOS/RN.

Marcella Tiellet Oliveira Branco de Miranda                   Guilherme Tepedino Hernandez
                     Diretora Comercial                                                   Procurador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ENGEQUALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 16.826.717/0001-27, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada, para Preparação de massa de concreto e 
argamassa para construção, localizada Rua Ivan Nogueira Soares, Nº 23 LJ; Dix-sept Rosado, 
Cep: 59.609-001 – Mossoró/RN.

MÁRCIA RAMOS LEITE GODEIRO
Sócia Diretora

Os transtornos do espec-
tro autista são resultado da 
combinação de diversos fato-
res. E um que pode contribuir 
para milhares de casos no 
Brasil, segundo um estudo da 
Universidade de São Paulo 
(USP), é uma alteração no 
DNA que causa a síndrome 
Phelan-McDermid.

Antes de falar da pesquisa 
e da relação com o autismo, 
precisamos entender essa do-
ença rara, que foi identificada 
pela primeira vez nos Esta-
dos Unidos no fim da década 
de 1980. A pedagoga Cláudia 
Spadoni, representante bra-
sileira da ONG americana 
Phelan McDermid Syndrome 
Foundation, conta que o pro-
blema é fruto da desordem 
em um dos nossos 23 pares 
de cromossomos, que são as 
estruturas das células onde o 
DNA fica guardado.

“São pessoas que não 
têm parte do cromossomo 22, 
mais especificamente numa 
região chamada 22q13. A al-
teração pode ser herdada dos 
familiares ou vir de uma mu-
tação nova, que só aconteceu 
com aquele sujeito”, explica a 
voluntária, que é mãe de uma 
menina portadora.

De acordo com a bióloga 
Maria Rita Passos Bueno, do 
Departamento de Genética 
e Biologia Evolutiva da USP 
— que participou da pesquisa 
brasileira —, essas modifica-
ções levam ao mal funciona-
mento do gene Shank3, que 
se localiza no cromossomo 22.

“Em geral, as pessoas 
possuem duas cópias funcio-
nais do Shank3. Quem tem 
a síndrome de Phelan-McDe-
mid deixa de ter uma delas”, 
arremata.A doença é definida 
como um transtorno global no 
desenvolvimento que afeta a 
condição motora, intelectual 
e verbal, além de causar com-
plicações nos rins e no apare-
lho gastrointestinal.

Os sintomas já aparecem 
antes de 1 ano de vida. 

Síndrome rara 
estaria por trás 
de milhares de 
casos de autismo

Saúde

Alteração no DNA pode ser causa

Ilustração: Angelo Shuman

Edital De Citação (Prazo: 20 dias) O Excelentíssimo Sr. Dr. André Luís De Medeiros Pereira, Juiz de Direito em Substituição Legal da 15ª Vara 
Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faço Saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no 
prazo de 20 dias, que pelo presente fica Citada a pessoa de Adriana Guerra Kaiser, CPF: 013.455.857-05, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação Monitória, (proc.0859216-63.2017.8.20.5001), 
proposta por Banco Do Brasil S/A contra Adriana Guerra Kaiser, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de quinze (15) 
dias, efetuar o pagamento do valor declarado na inicial, mais honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 
cientificando-lhe de que, cumprido, ficará isenta de custas processuais, sendo que, na hipótese de não pagamento, poderá oferecer 
embargos no mesmo prazo convertendo-se esta em Mandado Executivo, prosseguindo-se a Ação na forma prevista no no art. 701, parágrafo 
2º, do NCPC, iniciando-se o cumprimento de sentença. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 24 de outubro de 2019. K-04/12

Pregoeiro - CPL/SEEC
Laudo Esdra Pereira Batista

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.

O pregoeiro da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão Presencial em 
referência, para o dia 19/12/2019 às 09:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: Registro de Preços para 
aquisição futura de gêneros alimentícios da 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 –11ª DIREC – Assu-RN, conforme detalhamento no Termo de 
Referência – Anexo I. O edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - CPL/SEEC

PROCESSO SEI Nº. 00410021000516/2018-85

AVISO DE LICITAÇÃO

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

O pregoeiro da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão Presencial em 
referência, para o dia 17/12/2019 às 09:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: Registro de Preços para 
aquisição futura de gêneros alimentícios da 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 – 7ª DIREC – Santa Cruz, conforme detalhamento no Termo de 
Referência – Anexo I. O edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - CPL/SEEC
PROCESSO SEI Nº. 00410021000454/2019-92

Natal/RN, 02 de dezembro de 2019.
Laudo Esdra Pereira Batista

Pregoeiro - CPL/SEEC

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Dia: 19/12/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, Se-
gundo Leilão, se necessário, dia 20/12/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre Neves Fernan-
des Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora 
ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá 
em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, 
em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, 
designado por lote 01 (um) da quadra 11 (onze), situado à Alameda das Graviolas e Alamedas dos Angelins, 
integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, com área de 1.175,42 
m² (hum mil, cento e setenta e cinco metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), situado à 
margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matricula-
do no 1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.409. O lance mínimo para venda em Primeiro Público 
Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$1.074.820,28 (um milhão e setenta e 
quatro mil e oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da 
realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público Leilão será realizado também pelo valor da 
dívida e despesas: R$1.074.820,28 (um milhão e setenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e vinte e oito 
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência 
eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à 
razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam 
sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação do 
imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou 
comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial
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BANCO 41

CPC
OBCECADOS
LISABELA

RAPTOREB
CRIACINTO

IRAULIR
TNTNILOVO

HORMONIOS
ONATODO
BVDERME

PRATOTEOR
CAIRTESU

NURAASS
COQUEIROS

JOQUEILISO

É medido
pela

balança

O mês em
que Cabral 
chegou ao

Brasil

(?) Fio-
rentino,
modelo 

Acúmulo
de gor-
dura na

coxa

Evanildo
Bechara,
gramático

Lamber a
(?): atitu-
de da mãe

coruja

(?) Seixas,
ícone

do rock

Imposto
de Renda

(sigla)

Pieda-
de; com-
paixão

Instru-
mento da
bateria
(Mús.)

Idioma
falado em
Moscou

O de
nicotina é

alto no
cigarro

(?) Peixoto,
jornalista

Sufixo de
"doçura"

Assina-
tura

(abrev.)

O cabelo
dos povos
indígenas

Diz-se do crime come-
tido por altos executi-

vos e funcionários
Dizer o nome de 

Acessório
de calças
Alegre; 

empolgado

Camada
da pele
Artifício;

artimanha

Não es-
trangeiro
Flexão do
verbo "ir"

(?) kwon 
do, luta

(?) Barbo-
sa, escritor

Dele nas-
cem as aves
Opõ-se a

"sul"

Sílaba 
de "funil"
Raquel

Nunes, atriz

Sofrer uma
queda

Árvore à
beira-mar

(pl.)

Praticante 
de hipismo

Esqueleto

Delicioso

Preposi-
ção que
indica
origem

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)
Perturba-
dos por

uma ideia
fixa

Formato de
cantoneiras
Roubo de
pessoas

Explosivo
de minas

Oxigênio
(símbolo)

Substân-
cia como
a adrena-
lina (pl.)

3/tae — tnt. 5/cinto — rapto. 6/jóquei. 9/coqueiros.

HORÓSCOPO

Energia na vida profissional, sobretudo 
para resolver problemas. Apesar da 
correria, lembre-se de tirar um tempo 
para relaxar. Você e o par estão numa 
fase positiva, de muita sintonia e 
carinho.

A Lua favorece investir na profissão. 
Faça um curso ou compre algum 
equipamento. Cuide-se com 
alimentação correta e exercícios 
físicos. A dois, podem investir em 
materiais para a casa ou lazer.

Poderá receber surpresas agradáveis 
no trabalho ou boas notícias. Se tem 
um sonho que adia há um tempo, é 
hora de realizá-lo. Ouça as dicas que 
seu bem te der, pois serão para o 
seu bem. 

Mantenha o foco no trabalho mais 
chato e rotineiro. Se conseguir um 
tempinho, cuide do visual, seja na 
academia ou no cabeleireiro. Ligue 
as antenas para notar se alguém 
está lhe paquerando.

A Lua te ajudará a pensar soluções. 
Atividades que lidem com o público 
estão favorecidas. Se alguém 
propuser parceria, analise com 
atenção. Namoros iniciados hoje 
poderão se firmar logo. 

Poderá ter pressentimentos que 
poderão ser valiosos para seu trabalho. 
Aproveite essa energia para organizar 
sua vida financeira. Procure ser 
discreto(a) durante a paquera.

Poderá dar o pontapé inicial em 
projetos e realizar antigos sonhos. 
Mas vá devagar e não exija demais 
de si. Muitas novidades no romance, 
mas as surpresas serão boas e tudo 
fluirá bem.

Dia bastante produtivo no trabalho. 
Poderá ser mal intepretado(a), cuidado 
com o que diz. Relacionamentos 
conjugais podem estar fluindo 
harmoniosamente.

O universo traz uma oportunidade 
para mudar sua carreira. Pode ser 
um cargo ou emprego novo. O Sol no 
setor da paixão pede para deixar de 
lado as ilusões e investir em alguém 
pé no chão.

Poderá ter ótimas ideias. Deixe que elas 
amadureçam antes de colocá-las em 
prática. Poderá receber boas notícias 
na área financeira. Evite assuntos 
delicados no casamento por enquanto.

Com a mente clara e rápida, poderá 
iniciar um curso, ensinar, ou fazer 
uma boa parceria. No setor financeiro, 
pode ter ótimas surpresas. Resolva os 
desentendimentos do romance com 
delicadeza.

Seja mais proativo no trabalho. 
Poderá começar a planejar as 
férias e reuniões familiares. O 
relacionamento poderá estar em 
clima mais romântico, favorecendo 
renovar os votos.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Vicente pede um adiantamento a Thelma. Kátia passa mal e acaba morrendo nos braços de Lurdes. 
Nuno contrata Danilo. Sandro é levado para a cela, e Lurdes afirma que cuidará dele. Miranda e 
Natália provocam Vitória, e afirmam que a irmã está apaixonada por Davi. Lurdes diz ao filhos que 
lutará pelo direito de Sandro ir ao enterro de Kátia. Marconi se anima com a possibilidade de Sandro 
deixar a prisão. Wesley investiga sobre o desaparecimento de Genilson e acredita que a polícia esteja 
envolvida na morte do rapaz. Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijando. 

AMOR DE MÃE

Zeca consegue tirar o filho do colo de Justina. Carlos comenta com Marcelo sobre sua cisma com 
Mabel. Lúcio consola Isabel. Lola procura Assad e oferece Julinho para trabalhar no lugar que era de 
Júlio. Karine convence Assad a aceitar Julinho como vendedor e Soraia se anima. Genu ajuda Lola. 
Soraia procura Julinho. Inês tem uma ideia para fugir de casa. Emília não gosta quando Adelaide 
decide sair para passear de carro. Osório não aceita que Alfredo trabalhe para ele. Adelaide quase 
atropela Alfredo. Inês foge de seu quarto. Carlos conta para Mabel sua história com Inês.

ÉRAMOS SEIS

Nana concorda em passar o fim de semana com Diogo. Silvana inventa uma desculpa para 
impedir Mário de encontrar Nana. Paloma desconfia que haja algum motivo para Marcos a estar 
evitando. Gisele fica apavorada ao saber que William contou a Mário que Diogo é estéril. Alberto 
se espanta ao ver Paloma sofrer por acreditar que Marcos irá deixá-la. Silvana se perde na 
mata. Alberto repreende Marcos por fazer Paloma sofrer. Marcos procura Paloma.

Nancy avisa Iure para tomar cuidado com a relação entre Sophie e Waldisney. Poliana e 
Luigi encontram Eric, mas ele foge novamente. Mário e Lorena conseguem os dados dos 
pais de Ester e pesquisam sobre eles na internet. Após o flagra, Mirela pensa que suas 
chances com Vini acabaram e fica desolada. Filipa desconfia que Raquel seja a Dark Lady 
e pressiona seu irmão para conseguir mais informações.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Spotify divulgou nesta ter-
ça-feira, 3, quais as músicas mais 
tocadas de 2019 na plataforma. No 
top 10 nacional, o sertanejo é pre-
dominante. A canção que está em 
primeiro lugar no ranking é Lençol 
Dobrado, de João Gustavo e Muri-
lo. Na sequência, vem Bebi Liguei, 
de Marília Mendonça. A cantora 
também aparece na lista em sexto 
lugar, com Vou Ter que Superar, 
gravada com Matheus & Kauan, 
e Todo Mundo Vai Sofrer, na séti-
ma posição. Outros destaques são 
Atrasadinha, com Felipe Araújo 
e Ferrugem, em terceiro lugar, e 

Cobaia, com Maiara & Maraisa e 
Lauana Prado, na quarta posição.

A plataforma também fez uma 
retrospectiva dos mais tocados des-
ta década. Jorge & Matheus foram 
os mais ouvidos no País entre 2010 
e 2019, seguidos por Marília Men-
donça em segundo lugar. Anitta 
está na terceira posição. Depois, 
vêm Matheus & Kauan, em quar-
to lugar, e Henrique e Juliano, no 
quinto. A música mais ouvida da 
década no Brasil e no mundo é 
Shape of You, de Ed Sheeran. No 
mundo, o artista mais ouvido da 
década no Spotify foi Drake.
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CONFIRA ABAIXO AS LISTAS DIVULGADAS HOJE PELO SPOTIFY

Top 10 artistas mais ouvidos do Brasil na década
Jorge & Mateus

Marília Mendonça
Anitta

Matheus & Kauan
Henrique & Juliano
Zé Neto & Cristiano

Wesley Safadão
Gusttavo Lima

Ed Sheeran
Alok

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil na década
Shape of You - Ed Sheeran

Propaganda - Ao Vivo - Jorge & Mateus
Deixe Me Ir - Acústico - 1Kilo, Baviera, Knust
Hear Me Now - Alok, Bruno Martini, Zeeba

Atrasadinha - Ao Vivo - Felipe Araújo, Ferrugem
Notificação Preferida - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Vai malandra (feat. Tropkillaz & DJ Yuri Martins) - Anitta, DJ Yuri Martins, 
Maejor, Mc Zaac, Tropkillaz

Largado Às Traças - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano
Ciumeira - Ao Vivo - Marília Mendonça

Ao Vivo E A Cores - Anitta, Matheus & Kauan

RETROSPECTIVA 2019 DO SPOTIFY

Top 10 artistas mais ouvidos do Brasil
Marília Mendonça
Zé Neto & Cristiano

Anitta
Gusttavo Lima

MC Kevin o Chris
Matheus & Kauan

Jorge & Mateus
Henrique & Juliano

Wesley Safadão
Dilsinho

Top 10 músicas mais ouvidas do Brasil
Lençol Dobrado - Analaga, João Gustavo e Murilo

Bebi Liguei - Ao Vivo - Marília Mendonça
Atrasadinha - Ao Vivo - Felipe Araújo, Ferrugem

Cobaia - Lauana Prado, Maiara & Maraisa
Notificação Preferida - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Vou Ter Que Superar - Ao Vivo - Marília Mendonça, Matheus & Kauan
Todo Mundo Vai Sofrer - Ao Vivo - Marília Mendonça

Solteiro Não Trai - Ao Vivo - Gustavo Mioto
Cem Mil - Ao Vivo - Gusttavo Lima
Tijolão - Ao Vivo - Jorge & Mateus



O Brasil ficou numa situação 
delicada no Mundial de Handebol 
feminino ao ser derrotado pela 
Coreia do Sul, por 33 a 27, na ma-
drugada desta terça-feira, 3, na 
cidade de Kumamoto (Japão). A 
seleção estreou com derrota para 
a Alemanha e empatou no último 
domingo, 1º, com a França, atual 
campeã mundial. Após mais um 
revés, o Brasil encontra-se em 
quinto lugar no grupo B, com 
apenas um ponto. Somente os 
três primeiros colocados avançam 
para a próxima fase.

Para seguir sonhando com o 
segundo título mundial - o pri-
meiro foi conquistado em 2013 
- daqui pra frente a seleção vai 
precisar se superar em quadra. 
Terá de vencer nesta quarta-fei-
ra, 4, a Dinamarca e, na sexta, 6, 
bater a lanterna Austrália com 
larga vantagem, pois pode vir a 
depender de número de gols em 
caso de desempate. 

JOGO
O ataque brasileiro mostrou 

eficiência no início do jogo; as bra-
sileiras abriram 7x3 no primeiro 
tempo, mas as sul-coreanas me-

lhoraram a marcação, igualaram 
a partida em 9x9 aos 15 minutos 
e, antes do fim, viraram o placar 
pra 14x16.  No segundo tempo, o 
técnico espanhol Jorge Dueñas 
tentou corrigir as falhas, mas as 
sul-coreanas mantiveram o con-
trole da partida e no fim selaram 
a vitória por 27 a 33. 

O destaque brasileiro foi a 

armadora Eduarda Amorim que 
anotou nove gols. Também pon-
tuaram as jogadoras Bruna de 
Paula (quatro gols), Alexandra 
Martinez (três), Adriana de Cas-
tro (três), Mariana Costa (dois), 
Isaura Menin (dois), Tamires 
Araújo (um), Larissa Araújo 
(um), Ana Paula Rodrigues (um) 
e, Ana Cláudia Bolzan (um). 

O Palmeiras divulgou uma 
nota oficial nesta terça-feira infor-
mando que abriu uma investigação 
para identificar os autores dos ca-
sos de discriminação ocorridos no 
Allianz Parque, no último domin-
go, na derrota para o Flamengo por 
3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. 
De acordo com o clube, “estádio 
de futebol é, essencialmente, um 
espaço democrático, um lugar on-
de todos deveriam ser bem-vindos 
independentemente da camisa que 
vestem ou da forma como torcem e 
se expressam”.

Duas situações diferentes 
foram flagradas pelos próprios 
torcedores e pelas câmeras de 
TV nas arquibancadas. Um vídeo 
mostra torcedores do Palmeiras 
constrangendo e ameaçando dois 
homens na arena por não esta-
rem com camisas do clube. Os 

agressores suspeitavam que eles 
fossem flamenguistas. Um dos 
ameaçados é o ex-jogador Diego 
de Jesus Lima, o Lima, que jogou 
por vários clubes do Nordeste. Ele 
hoje atua na várzea e desenvolve 
o projeto social “Cambalhota de 
Guaianases”. “Esses caras que fi-
zeram isso com a gente são covar-
des. Não representam o Palmei-
ras de verdade”, escreveu Lima 
nas redes sociais.

Em outro episódio, alguns tor-
cedores alviverdes retiraram do 
estádio o palmeirense Edílson, de 
cerca de 70 anos, que, insatisfeito 
com o desempenho do time, passou 
o primeiro tempo em silêncio lendo 
um livro na arquibancada.

“Estádio de futebol é, essen-
cialmente, um espaço democrático, 
um lugar onde todos deveriam ser 
bem-vindos independentemente 

da camisa que vestem ou da forma 
como torcem e se expressam. A So-
ciedade Esportiva Palmeiras não 

compactua e não aceita quaisquer 
atos de intimidação, intolerância e 
discriminação em nossa casa. Os 

episódios do último domingo, 2, 
em que espectadores foram coagi-
dos a deixar o Allianz Parque por 
não seguirem um padrão de com-
portamento imposto de maneira 
autoritária, não refletem a história 
agregadora da nossa instituição”, 
afirmou a nota oficial.

“Assim que tomamos conheci-
mento dos fatos, abrimos investi-
gação para identificar os autores 
desses lamentáveis casos de violên-
cia que em nada contribuem para 
o bom convívio em sociedade. Se 
os responsáveis constarem do qua-
dro de sócios Avanti do Palmeiras, 
serão sumariamente excluídos do 
programa. 

O respeito ao próximo é o mí-
nimo que se espera em qualquer 
ambiente, ainda mais em uma 
praça esportiva”, concluiu o clube 
alviverde.
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Torcedor passou o primeiro tempo inteiro lendo um livro e foi expulso no intervalo

Brasil foi derrotado pela Coreia do Sul, por 33 a 27, na madrugada desta terça-feira 

Palmeiras promete excluir quem expulsou 
torcedores do estádio no último domingo
Em um dos episódios, alguns torcedores alviverdes retiraram do estádio o palmeirense Edílson, de cerca de 70 anos, que, 
insatisfeito com o desempenho do time, passou o primeiro tempo inteiro em silêncio lendo um livro na arquibancada
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Mundial de Handebol: Brasil se 
complica após três jogos sem vencer

Planejamento

Messi vê fim mais perto, mas 
quer “vários anos” de carreira 

Bola de Ouro

Messi recebe prêmio pela sexta vez

Christian Hartmann/ REUTERS

Dono agora de seis troféus 
de Bola de Ouro, o tradicional 
prêmio entregue pela revista 
France Football, o craque ar-
gentino Lionel Messi reconhe-
ceu na noite de segunda-feira, 
em Paris, que apesar de ter 
32 anos já vê a hora de parar 
mais perto no horizonte e, por 
isso, pediu a Deus “mais vá-
rios anos” de carreira.

“Há 10 anos recebi a minha 
primeira Bola de Ouro aqui 
em Paris. Tinha 22 anos e tu-
do o que eu estava vivendo era 
impensável. Dez anos depois, 
me coube receber o prêmio 
em um momento totalmente 
diferente, com minha esposa e 
meus três filhos”, disse o astro 
argentino do Barcelona após 
receber o troféu das mãos do 
croata Luka Modric, do Real 
Madrid, ganhador da edição 
do ano passado.

“Agora parece que o tempo 
voa e que tudo passa mui-
to rápido. Espero continuar 
desfrutando do futebol, dos 
rivais, da minha família e de 
tudo o que tenho para viver”, 
prosseguiu Messi durante o 

discurso de agradecimento.
O craque também afirmou 

que em todos esses anos de 
carreira nunca parou “de so-
nhar, de continuar a querer 
crescer, a melhorar e a apro-
veitar o futebol”. “É o que eu 
amo desde que eu tinha um ou 
dois anos e Deus queira que 
eu tenha mais vários anos”, 
declarou.

Depois do discurso no palco 
do Teatro Châtelet, Messi con-
versou mais um pouco com os 
jornalistas e admitiu que mal 
consegue curtir os reconheci-
mentos como a Bola de Ouro 
devido ao ritmo intenso das 
competições. “O dia a dia não 
me deixa nem parar pra des-
frutar de tudo o que consegui. 


