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Projeto do Ministério Público quer acabar com os lixões a céu aberto, e 
dar um destino correto aos detritos domésticos produzidos no Estado

Texto-base da 
PEC da reforma 
da Previdência foi 

aprovada na noite desta terça-
feira, 22, em segundo turno, 
no plenário do Senado Federal. 
Foram 60 votos a favor do texto-
base e 19 contrários. O placar foi 
mais folgado que o da votação 
em primeiro turno, que teve 56 
favoráveis e 19 contrários.

Parlamentares ainda 
votaram sugestões 
de mudanças no 

texto, os chamados destaques. 
Dois já foram descartados, 
faltando a análise de outros 
dois nesta quarta-feira, 23. Se 
essas proposições também forem 
rejeitadas, a reforma gerará uma 
economia de R$ 800,3 bilhões aos 
cofres públicos em 10 anos.

Entre os senadores 
potiguares, placar foi 
de 2 a 1. Styvenson 

Valentim (Podemos) foi o único a 
votar a favor. Jean Paul Prates 
(PT) e Zenaide Maia (Pros) foram 
contra. Confira as principais 
regras da nova Previdência e 
acesse calculadora para saber 
com quantos anos você vai se 
aposentar.

Reforma da Previdência 
é aprovada pelo Senado

Novas regras 13

Câmara de Mossoró 
quer ampliar número 
de vereadores

Projeto aumenta 
controle da União 
sobre regimes locais

Secretário diz que 
obras vão parar sem 
verba do Proedi

RN fica em 26º 
lugar no País em 
prestação de contas

Alegando crescimento 
populacional, presidente da Casa, 
Izabel Montenegro, quer antecipar 
mudança da Lei Orgânica

Governo quer criar Lei de 
Responsabilidade Previdenciária. 
Quem desrespeitar pode ser 
impedido de receber verba federal

Titular da Secretaria de Obras de 
Natal diz que, só com operações 
tapa buraco, são gastos até R$ 1,2 
milhão anualmente

Sergipe foi o melhor avaliado, com 
180,88 pontos. Média nacional ficou 
em 150 pontos. Estado potiguar só 
fica à frente de Roraima

Legislativo 05

Previdência 03

Problema 07

Tesouro 04

RN tem 26% em condições 
“ruins” ou “péssimas”
Em todo o País, número de pontos 
críticos aumentou em 75,6% entre
2018 e 2019, segundo o estudo da CNT

Tráfego 06

ç ç ç

PSL tenta processar
Girão e outros 18,
mas Justiça impede
Processo foi aberto após 
deputados alçarem
Eduardo Bolsonaro
à condição de líder

Crise interna 03

Congresso Nacional terá sessão especial daqui a 10 dias para promulgar nova Previdência

Marcos Oliveira / Agência Senado
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QUE COISA
Inacreditável a ansiedade 

da presidente da Câmara de 
Mossoró, Izabel Montenegro, 
para aumentar o número 
de vereadores da Casa. O 
município ainda nem chegou 
aos 300 mil habitantes, e ela já 
quer antecipar os debates para 
reformar a Lei Orgânica. Seria 
o medo de não se reeleger?

EMENDAS 
APROVADAS

A 
Comissão de 
Educação, 
Cultura 
e Esporte 
do Senado 
aprovou as emendas 
apresentadas pelo senador 
potiguar Jean Paul Prates 
(PT) à Lei Orçamentária de 
2020. Foram aprovadas quatro 
emendas pelos parlamentares, 
sendo três sugeridas pelo 
parlamentar, que serão 
encaminhadas à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. Os 
parlamentares aprovaram 
uma emenda no valor de R$ 
500 milhões para apoio aos 
institutos federais de educação 
tecnológica; R$ 500 milhões 
para aquisição de veículos 
para transporte escolar; R$ 

111 milhões para a ações de 
preservação do patrimônio 
cultural brasileiro e R$ 150 
milhões para preparação de 
atletas de alto rendimento.

EMENDAS DE BANCADA I
A bancada federal do Rio 

Grande do Norte definiu 
os valores das emendas 
parlamentares ao Orçamento 
2020. Os 11 representantes do 
Estado entraram em acordo 
para que o valor de R$ 247 
milhões seja repartido em 15 
partes iguais (R$ 16,4 milhões), 
número máximo de emendas 
possível. Das 15 emendas, uma 
será enviada para o Governo do 
Estado e outra para a Prefeitura 
do Natal. Além disso, outras 
duas vão para a conclusão das 
obras da Barragem de Oiticica 
e da Reta Tabajara. As 11 que 
sobraram serão divididas pelos 
três senadores e oito deputados. 
Cada um vai indicar uma.

governadora Fátima Bezerra 
era obrigada a enviar um 
projeto de lei para a Assembleia 
para ampliar os incentivos 
fiscais para a indústria. O corpo 
jurídico do governo entende que 
a criação do Proedi era possível, 
sim, via decreto. É só olhar o 
que fizeram estados vizinhos, 
principalmente Pernambuco.

INERTES
Não é só o governo federal 

que ficou inerte com relação 
ao derramamento de óleo 
nas praias nordestinas. Os 
governos estaduais pouco 
tinham feito até esta semana. 
Apesar de a nossa orla 

não ter sido uma das mais 
atingidas, o governo do Rio 
Grande do Norte acordou só 
no final da semana passada, 
quando foi montado uma 
espécie de gabinete de crise 
para monitorar a questão e 
intensificar a limpeza da orla.

VAI COMPLICAR
A principal 

preocupação 
no momento 
é que o óleo 
invada áreas de 
manguezais e o 
estuário de rios. 
A limpeza nessas áreas é bem 
mais difícil.
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ALIADOS FIÉIS
O diretório 

local do PSL é 
dominado por 
bolsonaristas. 
No RN, a 
chamada “ala 
bivarista” 
é minoritária, quase 
inexistente. O vereador 
Cícero Martins (foto), um 
dos expoentes da legenda 
em Natal, já avisou que, se 
o presidente Jair Bolsonaro, 
deixar o partido, ele sairá 
junto.

JUNTOS
SOMOS MAIS

A oposição 
à prefeita 
de Mossoró, 
Rosalba 
Ciarlini, já 
entendeu que 
só a união em torno de um 
nome fará com que o resultado 
das eleições de 2020 não seja a 
reeleição da atual prefeita. Os 
deputados estaduais Allyson 
Bezerra (Solidariedade) 
e Isolda Dantas (PT) e os 
empresários Jorge do Rosário 
e Tião Couto, esses dois do PL, 
estudam se juntar.

DENTRO DA LEI
Há controvérsias de que a 

Não está totalmente descartada a hipótese de haver 
intervenção do presidente nacional do PSL, 
Luciano Bivar, no diretório potiguar do partido. 

O motivo? O fato de o deputado federal potiguar General 
Girão (PSL), ligado à ala bolsonarista da legenda, ter as-
sinado lista na qual defendeu Eduardo Bolsonaro como 
líder da sigla na Câmara. Prova de que essa análise não 
é loucura foi a investida de Bivar contra Girão e mais 18 
deputados que apoiaram a indicação de Eduardo Bol-
sonaro como líder do PSL na Câmara na segunda-feira. 
Não fosse uma liminar da Justiça, o deputado potiguar 
poderia começar a responder um processo disciplinar na 
comissão de ética da legenda.

Bolsonaristas e bivaristas

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Nem tudo que parece, é. O 
Chile, por exemplo.

Com um crescimento do PIB 
previsto para este de 2,5%, bem 
abaixo dos 4% do ano passado, 
mas bem acima do brasileiro, 
trata-se de um país décadas à 
frente em sua experiência liberal 
na economia.

Se o Brasil de 2013 marcou 
o início do basta ao estatismo 
exagerado no Brasil, pois 
as desigualdades sociais se 
mantiveram em sua essência 
depois de quase 15 de petismo, 
no Chile acontece a mesma coisa 
agora, só que com uma inflação 
anual de 2% e renda per capita 
de US$ 16 mil contra os S$ 9,2 
mil da nossa, de acordo com 
dados do Banco Mundial.

Depois de viver de longe a 
mais brutal ditadura militar da 
América Latina, com número 
de mortos contabilizados aos 
milhares, o Chile saiu na frente 
da corrida liberal, cumprindo 
à risca uma série de medidas 
ditadas pela Escola de Chicago, 
privatizando da economia ao 
ensino e até a previdência, hoje 
uma preocupação do cidadão e 
não do governo.

O resultado disso foi tão 
alvissareiro para o país que, 
entre governos de esquerda e de 
direita que se sucederam desde 
então, ninguém ousou nesse 
modelo de política econômica 
que, com horror, parte da 
esquerda do mundo chama de 
neoliberal, mesmo aquela que 

vive sob o guarda-chuva dos 
capitalismos mais genuínos.

O problema grave do Chile é, 
no entanto, o mesmo do Brasil 
e boa parte do planeta onde as 
sociedades não acompanharam 
o ritmo das dramáticas 
transformações econômicas 
do século XXI: a desigualdade 
social.

Enquanto a pobreza chilena 
caiu de 68% em 1990 para 

11,7% em 2015, o coeficiente de 
Gini, que mede a desigualdade, 
avançou muito menos, de 0,52 
para 0,47 — muito acima do de 
países europeus (Portugal com 
0,32), e próximo do da Zâmbia 
(0,49).

Revela um estudo da ONU 
que, em 2015, o 0,1% mais rico 
dos chilenos concentrava 19,5% 
da renda do país; 1% detinha 
33% e os 5% mais ricos ficavam 
com 51,5%. 

Embora o aumento da 
tarifa de metrô em Santiago, 
que detonou os movimentos 
de rua, a exemplo do que 
aconteceu no Brasil, tenha sido 
de centavos, o pote cheio dessa 
mágoa transbordou, fazendo 
com que tropas do Exército 

voltassem as ruas, algo que 
não acontecia desde o fim da 
traumática ditadura Pinochet 
(1973-1990).

Portanto, não há nada que o 
Chile não possa ensinar muito 
ao Brasil neste momento em 
que o País é tomado por um 
frisson de extrema direita, cujos 
pressupostos da tão propalada 
nova política envelhecem num 
ritmo tão avassalador quanto 
desconcertante.

Nunca a boa política foi 
tão necessária ao Brasil, 
num momento em que nosso 
vizinho rico resolve abrir 
generosamente sua experiência 
de quase 30 anos sem nos cobrar 
absolutamente nada, só um 
pouco de atenção.

O que aprendemos com o Chile

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Assessoria Fábio Faria

João Gilberto / ALRN

Elpídio Júnior / CMN

Jefferson Rudy / Ag. Senado
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Tiago Rebolo
Editor geral

A reforma da Previdência apro-
vada nesta terça-feira, 22, pelo 
Senado Federal prevê a criação de 
uma espécie de Lei de Responsa-
bilidade Previdenciária (LRP). A 
nova regra, que ainda precisa ser 
discutida detalhadamente no Con-
gresso, consistiria em um conjunto 
de exigências a serem cumpridas 
pela União e por estados e muni-
cípios que têm regime próprio de 
aposentadorias e pensões.

O secretário de Previdência do 
Ministério da Economia, Leonardo 
Rolim, explica que a LRP seria 
uma forma de o governo federal 
“controlar e fiscalizar” a Previ-
dência dos regimes locais. A ideia 
é que estados e municípios que 
descumprirem as normas sejam 
impedidos de receber verbas fede-
rais ou de contratar empréstimos 
com aval da União.

“A lei vai seguramente dar um 
prazo para os regimes se organiza-
rem, para que sejam sustentáveis. 
Não pode ser de um dia para o ou-
tro. O estado ou município vai ter 
de comprovar equilíbrio financeiro 
atuarial. Tem muitos que não dão 
a mínima”, comentou o secretário, 
em entrevista ao jornal Folha de S. 
Paulo.

Segundo o governo federal, o 
déficit atuarial (diferença entre di-
reitos a serem pagos e os recursos 
para custear) estimado para todo 

o período de existência dos regi-
mes próprios de Previdência é de 
R$ 5,2 trilhões para os estados e 
mais de R$ 1 trilhão para os mu-
nicípios. Na União, o déficit é de 
R$ 1,2 trilhão.

Apenas no Rio Grande do 
Norte, o déficit atuarial do regime 
próprio de Previdência é avalia-
do em R$ 123,6 bilhões. Segundo 
um estudo de 2017 do Instituto 
Fiscal Independente (IFI), ligado 
ao Senado, o rombo corresponde a 
13,6% da receita corrente líquida. 
Na época, foi o maior índice consta-
tado no País. Mensalmente, segun-
do a Secretaria de Planejamento e 
Finanças do Governo do Estado, o 
déficit financeiro (diferença entre 
o que é arrecadado e o que precisa 
ser pago de benefício) é da ordem 
de R$ 130 milhões.

O presidente do Instituto de 
Previdência do Rio Grande do 
Norte (Ipern), Nereu Linhares, 
afirma que a Lei de Responsabili-
dade Previdenciária estudada pelo 
governo federal é a oficialização de 
um controle que, na opinião dele, 
já existe.

Nereu explica que, atualmen-
te, a legislação já estabelece que 
estados e municípios com regime 
próprio de Previdência devem se-
guir regras para emitirem o cha-
mado Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP) – sem o qual 
os governos locais não podem con-
tratar empréstimos com aval da 
União ou receber transferências 

do governo federal.
O problema, segundo Nereu, 

é que este controle não está bem 
regulamentado. Atualmente, as 
gestões dos regimes de Previdên-
cia locais enviam informações 
para os órgãos federais segundo 
instruções normativas, resolu-
ções ou portarias, já que a lei não 
especifica os procedimentos que 
se deve seguir nem as punições. 
Uma dessas portarias é a 399, do 
Conselho Monetário Nacional, que 
estabelece como devem ser feitas 
as movimentações de recursos e a 
aplicação do dinheiro dos fundos 
previdenciários.

O presidente do Ipern conta 
que estados e municípios que des-

cumprem as regras – pouco claras 
– têm a CRP cassada. Quando isso 
acontece, as gestões estaduais e 
municipais procuram a Justiça, 
que têm proferido decisões limi-
nares a favor dos gestores locais, 
em função da ausência de lei mais 
específica.

Segundo Nereu Linhares, o Rio 
Grande do Norte ficou nessa situ-
ação ao longo do governo passado. 
Em 2014, quando houve a unifi-
cação dos fundos previdenciários 
e a verba que estava aplicada foi 
sacada, o Estado passou a ficar ir-
regular – o que impediu a gestão 
estadual de emitir o CRP.

“Destruíram o fundo previ-
denciário, que tinha R$ 1 bilhão 

O PSL abriu nesta terça-feira, 
22, processo disciplinar contra 
o deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) e mais 18 deputados da 
ala ligada ao presidente Jair Bol-
sonaro.  Pouco depois de serem 
notificados, porém, eles consegui-
ram na Justiça uma liminar para 
evitar punições.

Segundo a deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP), a medida in-
valida a tentativa da executiva 
nacional do PSL de suspender as 
atividades de 19 parlamentares. 
Pelo processo aberto pelo PSL, o 
prazo para apresentarem a defe-
sa seria de cinco dias. As punições 
poderiam ir de uma simples ad-

vertência até a expulsão dos par-
lamentares da legenda.

A decisão do conselho de ética 
do PSL é mais um capítulo da 
disputa entre os grupos ligados 
a Bolsonaro e ao presidente da 
legenda, Luciano Bivar (PE). Em 
jogo, está o controle do partido, 
que se tornou uma superpotência 
após eleger 52 deputados no ano 
passado e angariar a maior fatia 
dos recursos públicos destinados 
às siglas. Apenas neste ano, o 
PSL deve receber R$ 110 milhões 
de fundo partidário.

A Justiça determina que “se-
jam suspensos todos os processos 
disciplinares instaurados em des-

favor dos requerentes pelo par-
tido réu, PSL, até o julgamento 
desta ação cautelar, quando será 
avaliada, principalmente, a ale-
gação de que as notificações esta-
vam desacompanhadas do inteiro 
teor da representação”.

Nenhum dos deputados que 
foram alvos do processo aberto 
pela executiva nacional com-
pareceu à reunião do partido 
na manhã desta terça-feira, 22, 
em Brasília. Na segunda-feira, 
a sigla enviou notificações para 
o grupo, que é acusado de fazer 
ataques à legenda. Eles deve-
riam comparecer à reunião de 
ontem para tratar do assunto.

Presidente do Instituto de Previdência do RN, Nereu Linhares, explica impactos da lei

União quer ampliar controle sobre regimes 
de Previdência de estados e municípios

Justiça barra processo contra deputados

Presidente do Ipern, que administra regime de Previdência do Governo do Estado afirma que proposta estudada
pelo governo federal é a oficialização de um controle que, na opinião dele, já existe, mas está mal regulamentado

Lei de Responsabilidade

Crise no PSL

José Aldenir / Agora RN

NÚMEROS

R$ 5,2 TRILHÕES
é a soma do déficit atuarial 
de todos os regimes de 
Previdência dos estados

R$ 123,6 BILHÕES
é o déficit atuarial do regime 
próprio do RN, segundo o IFI

R$ 130 MILHÕES
é o déficit financeiro 
mensal do regime próprio do RN

2014
foi quando o RN sacou 
recursos do fundo previdenciário

ç

ç

ç

ç

de reservas. No momento que as 
destruíram, a Previdência esta-
dual se desenquadrou da porta-
ria. Aquele CRP era válido até 
fevereiro de 2015”, conta Nereu, 
explicando que, após isso, o Estado 
foi ao Supremo Tribunal Federal, 
que concedeu liminar permitindo 
ao governo emitir o Certificado de 
Regularidade Previdenciária.

Desde então, a liminar em 
favor do Estado ficou sendo reno-
vada, até que a nova gestão – no 
início deste ano – conseguiu regu-
larizar a situação. “Se isso (regras 
de responsabilidade previdenciá-
ria) for colocado em uma lei, certa-
mente o Supremo passará a negar 
liminares”, frisa Nereu.

DEPUTADOS ALVOS DO PROCESSO

Eduardo Bolsonaro (SP)
Vitor Hugo (GO)
Alê Silva (MG)
Bia Kicis (DF)
Bibo Nunes (RS)
Carla Zambelli (SP)
Carlos Jordy (RJ)
Chris Tonietto (RJ)
Daniel Silveira (RJ)
Luiz Ovando (MS)
Coronel Armando (SC)
Filipe Barros (PR)
General Girão (RN)
Helio Lopes (RJ)
Junio Amaral (MG)
Guiga Peixoto (SP)
Luiz Philippe O. e Bragança (SP)
Marcio Labre (RJ)
Sanderson (RS)

Potiguar General Girão foi um dos alvos

José Aldenir / Agora RN
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Jalmir Oliveira
Editor de Cidades

O Rio Grande do Norte ficou 
em penúltimo lugar no ranking 
da qualidade da informação con-
tábil e fiscal da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN). A análise 
verifica a consistência das infor-
mações prestadas pelos 26 esta-
dos e o Distrito Federal. Dos 38 
critérios avaliados, a gestão poti-
guar acertou apenas 22, obtendo 
105,76 pontos na avaliação final.

No quesito consistência das 
informações, segundo o Tesouro 
Nacional, o estado do Sergipe foi o 
melhor avaliado, com 180,88 pon-
tos. A média nacional ficou em 150 
pontos. Na rabeira do ranking, 
além do Rio Grande do Norte, está 
Roraima, com 105,68 pontos.

Segundo o Tesouro Nacional, 
o ranking foi produzido em cima 
de dados fornecidos pelos go-
vernos com base o ano de 2018. 
Foram feitas verificações entre 
a igualdade de valores entre 
relatórios diferentes. O objetivo 
foi verificar a igualdade entre os 
registros fiscais e contábeis dos 
entes públicos. A avaliação não 
tem caráter punitivo, apenas 
informativo, permitindo que os 
gestores adotem medidas para 
aperfeiçoar a apresentação de 
dados financeiros.

O ranking foi dividido em 
quatro dimensões de avaliação: 
gestão da informação (I), contábil 
(II), fiscal (III) e contábil x fiscal 
(IV). Segundo o Tesouro Nacio-
nal, para a primeira versão do 
ranking não foram analisados os 
dados de gestão da informação, 
que verifica o comportamento dos 
entes no envio das informações.

De acordo com o relatório, a 
principal falha do Rio Grande do 
foi com relação aos dados fiscais. 
Das 16 avaliações feitas, o Rio 
Grande do Norte acertou apenas 
três pontos (dados sobre trans-
ferências, déficit previdenciário 
e dedução do número de pensio-
nistas).

O governo estadual apresen-
tou inconsistências na apresen-
tação em dois relatórios fiscais: 
Resumido de Execução Orça-
mentária (RREO) e o de Gestão 
Fiscal (RGF). Segundo o Tesouro 
Nacional, o Rio Grande do Norte 
apresentou dados conflitantes na 
apresentação de despesas orça-

RN fica em penúltimo lugar 
em ranking de prestação de contas
No quesito consistência das informações, segundo o Tesouro Nacional, Sergipe foi o melhor avaliado, com 180,88 pontos. 
Média nacional ficou em 150 pontos. Na rabeira do ranking, além do Rio Grande do Norte, está Roraima, com 105,68 pontos

Tesouro

mentárias e da Receita Corrente 
Líquida (RCL).

Segundo o secretário de Pla-
nejamento e Finanças do Rio 
Grande do Norte, Aldemir Freire, 
o péssimo resultado na avaliação 
se deve às falhas existentes no 
sistema contabilidade das gestões 
anteriores da pasta. “Pouca gente 
sabe que o Rio Grande do Norte 
vivia uma crise terminal no seu 
sistema de contabilidade. O setor 
se deteriorou tanto que, com base 
nos dados de 2018, o RN tinha 
um dos piores indicadores de qua-
lidade de informações contábeis e 
fiscais”, disse ele, por meio do per-
fil pessoal no Twitter.

Ainda de acordo com ele, o sis-
tema de contabilidade estadual foi 
redesenhado e incorporado ao Pla-
nejamento (antes era designado à 
pasta de Administração). Aldemir 
Freire aponta, também, que convi-
dou o Tesouro Nacional para ava-
liar o novo sistema contábil.

Por fim, para reforçar os tra-
balhos, o Planejamento recebeu 
20 novos servidores – 12 ana-
listas contábeis e 8 auditores de 
controle interno. “Nossa meta 
é que já no relatório do próximo 
ano, com base nas informações 
de 2019, o Rio Grande do Norte 
esteja na lista dos 10 melhores do 
país e até o final do governo no 
Top 5”, encerrou.
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150 = MÉDIARN | DIMENSÃO CONTÁBIL

RN | DIMENSÃO FISCAL

RN | CONTÁBIL X FISCAL

Pouca gente sabe que o 
Rio Grande do Norte vivia 
uma crise terminal no seu 
sistema de contabilidade. 
O setor se deteriorou tanto 
que, com base nos dados 
de 2018, o RN tinha um 
dos piores indicadores de 
qualidade de informações 
contábeis e fiscais”

Aldemir Freire
secretário de Planejamento e 
Finanças do Governo do Estado

“
José Aldenir / Agora RN

Total de acertos em 18 itens

Total de acertos em 13 itens

média nacional

nota de Sergipe, o melhor avaliado

nota do Rio Grande do Norte
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A Câmara Municipal de Mos-
soró, no Oeste Potiguar, estuda 
aumentar o número de vereado-
res de 21 para 23. A presidente 
da Casa, vereadora Izabel Mon-
tenegro (MDB), vai solicitar à 
assessoria jurídica um levanta-
mento para saber se já é possível 
alterar a Lei Orgânica do Muni-
cípio, considerando o aumento 
populacional dos últimos anos.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
estima que Mossoró tem 297.378 
habitantes. A população exata 
será conhecida apenas no ano 
que vem, para quando está pre-
visto o próximo Censo Demográ-
fico, realizado a cada dez anos. 

Mossoró pode ganhar dois novos vereadores
Município tem 21 
vereadores por ter
até 300 mil habitantes, 
mas está perto de 
mudar de faixa

Aumento

Em 2010, o estudo apontou que a 
cidade tinha 259 mil habitantes.

A Constituição estabelece 
que a definição do número de ve-
readores deve estar na Lei Orgâ-
nica, que é votada e promulgada 
pela própria Câmara Municipal. 
Os legislativos têm apenas de 
respeitar os limites máximos – 
de 21 vereadores para o caso de 
municípios com população entre 
160 mil e 300 mil habitantes, ca-
so de Mossoró.

Na avaliação de Izabel Mon-
tenegro, como o município pro-
vavelmente passará dos 300 mil 
habitantes no ano que vem, Mos-
soró estaria apta a migrar para 
a próxima faixa, que estabelece 
limite de 23 vereadores para mu-
nicípios com população entre 300 
mil e 450 mil habitantes.

“Faltam menos de 3 mil habi-
tantes para que a gente chegue a 
300 mil habitantes. O Censo vai 
começar a ser realizado em agos-
to do próximo ano. Quando for 
em 2020, já vai ter o resultado. 
Mas, na simples contagem (esti-

mativa populacional, divulgada 
ano a ano), a gente já poderia ter 
os 300 mil habitantes. A gente 
pode, mudando a Lei Orgânica, 
contar com mais dois vereado-
res”, destacou a vereadora, du-
rante a sessão da Câmara desta 
terça-feira, 22, que contou com 
a participação de Hidelbrando 
Reis, técnico em Informações Ge-
ográficas e Estatísticas do IBGE.

A presidente da Câmara res-
saltou também que, além de po-
der ganhar mais dois vereadores, 
Mossoró passará a receber mais 
recursos federais caso atinja os 
300 mil habitantes. “Não é só 
contar com mais duas vagas (na 
Câmara). O município muda de 
faixa no Fundo de Participação 
dos Municípios, tem direito a as-
sinar mais convênios. Tem uma 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) no BH (bairro Belo Ho-
rizonte) que não recebe ajuda de 
custeio por causa da população 
de Mossoró. Se tivesse 300 mil 
habitantes, ela receberia ajuda 
de custeio”, finalizou.

Casa legislativa tem 21 
membros, por estar na 
faixa entre 160 mil e
300 mil habitantes

Câmara pode ficar com 
até 23 vereadores, caso 
Mossoró ultrapasse marca 
dos 300 mil habitantes

CONFIGURAÇÃO ATUAL

POSSÍVEL NOVA CONFIGURAÇÃO

Faltam menos de 3 
mil habitantes para 
que a gente chegue a 
300 mil habitantes”

Izabel Montenegro
Presidente da Câmara
Municipal de Mossoró
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Um em cada quatro quilôme-
tros das estradas do Rio Grande 
do Norte está em condições ruins 
ou péssimas de tráfego, de acor-
do com a mais recente pesquisa 
da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT), divulgada 
nesta terça-feira, 22.

Segundo o levantamento, que 
pesquisou 1,8 mil quilômetros de 
estradas federais e estaduais no 
Rio Grande do Norte, 26,6% das 
rodovias do Estado apresenta 
algum tipo de problema – como 
desgastes, afundamentos ou trin-
cas no asfalto ou problemas de 
geometria da via ou sinalização.

A pesquisa CNT aponta que 
apenas 4,5% das rodovias têm 
condições ótimas de tráfego. 
29,9% estão em “boas” condições 
e 39% têm estado geral “regular”.

Entre os fundamentos ava-
liados, a pior situação é a de 
geometria das vias. De acordo 
com a pesquisa da CNT, mais da 
metade das estradas (54,9%) tem 
desenho ruim ou péssimo. Neste 
quesito, são avaliadas a distância 
de visibilidade e a velocidade má-
xima percorrida pelos motoris-
tas, considerando critérios como 
segurança e conforto.

De acordo com o estudo, a 
pior estrada potiguar é a BR-226, 
que liga a Grande Natal à região 
Seridó do Estado. Ela levou nota 
“péssima” em todos os quesitos 
avaliados. Além dela, foram mal 
avaliadas as rodovias federais 
BR-110 e BR-103 e todas as rodo-
vias estaduais, que receberam só 
notas “ruim” ou “péssima”.

CENÁRIO NACIONAL
Em todo o País, o número de 

pontos críticos da malha rodo-
viária pavimentada brasileira 

aumentou em 75,6% entre 2018 
e 2019. De acordo com a CNT, 
essa situação, associada a outros 
fatores como falta de investimen-
tos e má qualidade das pistas, 
prejudica a competitividade dos 
produtos brasileiros, aumentan-
do em 28,5% o custo operacional 
dos produtos que têm, nas rodo-
vias, sua principal forma de esco-
amento.

Segundo o levantamento, fo-
ram identificados, em 2019, 797 
pontos críticos nas rodovias bra-
sileiras. Destes, 130 são erosões 
na pista, 26 quedas de barreira, 
2 pontes caídas e 639 trechos com 
buracos grandes. Entre 2017 e 
2018, o número de pontos críticos 
já havia aumentado de 363 para 
454 casos.

Na avaliação da CNT, 59,0% 
da malha rodoviária pavimen-
tada apresentam algum tipo 
de problema, motivo pelo qual 
foi considerada regular, ruim 
ou péssima. Ainda segundo o 
levantamento, 41,0% da malha 
são consideradas ótimas ou boas. 
De acordo com o levantamento 
anterior, feito em 2018, 57% dos 
trechos de malha pavimentada 
apresentavam estado geral com 
classificação regular, ruim ou 
péssima.
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Adecisão da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro de soltar cinco deputados presos há 
cerca de um ano, sob a acusação de receberem 

suborno, é um precedente que, na prática, restabelece 
a imunidade parlamentar e garante a impunidade. 
Afinal, a tendência será sempre o raciocínio “eu 
poderei ser você amanhã”. Ao transferir para a Alerj a 
decisão de soltar políticos corruptos, o STF estendeu 
essa prerrogativa a todas as assembleias estaduais e à 
Câmara do Distrito Federal.

O advogado Thiago Guimarães explica que o 

STF decidiu aplicar aos deputados estaduais o que a 
Constituição preconiza para o Congresso.

As câmaras municipais pelo país não foram 
contempladas. Ainda. “A decisão do pleno do STF não 
incluiu vereadores”, explica Guimarães.

Segundo investigadores, além de cargos, os 
deputados recebiam entre de R$20 mil e R$100 mil, 
cada, para votar de acordo com o governo.

Foram soltos André Corrêa (DEM), Luiz Martins 
(PDT), Marcus Neskau (PTB), Chiquinho da Mangueira 
(PSC) e Marcos Abrahão (Avante).

Blindagem de corruptos no Rio cria precedente

NINGUÉM TEVE MAIS
O presidiário Lula 

teve assegurado o mais 
amplo direito de defesa 
de que se tem notícia 
na História. Somente 
no caso da condenação 
por corrução e lavagem, 
foram mais de 140 
recursos. Sem contar 
que suas demandas 
sempre ganham curiosa 
prioridade na pauta do 
STF.

POSE DE VELHO
Uma esperança dos 

cansados de oportunismo 
político rastaquera, o 
deputado João Campos 
(PSB-PE) enfureceu 
eleitores calçando tênis 
imaculados e fazendo 
cara de fedor, em praia 
que já tinha sido limpa.

PODER SEM PUDOR

MEMÓRIA CURTA
Foi uma surra memorável. Candidato a 

vice-governador na chapa de Virgílio Távora em 
1958, o ex-prefeito de Fortaleza Acrísio Moreira 
da Rocha não tinha o direito de esquecer aquela 
sova cívica. Mas esqueceu. Anos depois, numa 
entrevista, ele garantiu que jamais havia sido 
derrotado nas urnas. “E a eleição de 58?” – 
insistiu o repórter inconveniente. Acrísio não 
perdeu a pose: “Como é que eu poderia ganhar 
levando nas costas um piano pesado como 
Virgílio? Nem se fosse guindaste...”

Um dia que vai
entrar pra História”

Senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) 
comemora a aprovação 
da Reforma da Previdência

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Agência Senado

PRIMEIRO AQUI
O comandante da 

Marinha, Ilques Barbosa, 
confirmou informação desta 
coluna de que um navio 
clandestino (“dark ship”) 
provocou o despejo de petróleo 

que emporcalhou as praias 
do Nordeste.

MENOS, SENADOR
Em discurso contra a 

reforma da Previdência, 
Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) chutou “40 
milhões subempregados ou 
desempregados” no País. As 
pesquisas apontam 11,8%, 
mas ele só enxerga 27,3%.

QUEM AMA NÃO BATE
Impressiona a fidelidade 

pet do senador Humberto 
Costa (PE) ao ex-presidente 
condenado por corrupção. 
Quando disputou pelo PT a 
prefeitura do Recife contra 
o candidato de Eduardo 
Campos, em 2012, Lula se 
recusou a pedir votos para 
ele na TV e até a posar para 
fotos.

Aéreas cobram preços abusivos e sinalizam cartel 
Após a falência da empresa aérea Avianca, 

as concorrentes rasgaram a máscara da 
exploração. A Azul, por exemplo, cobra 
R$1.832 por uma viagem de 20 minutos entre 
Ilhéus, sul da Bahia, e Salvador, enquanto a 
Latam toma do cliente R$2.018. Só ida. Na 

mesma Azul, uma viagem São Paulo-Miami, 
8 horas de voo, custa R$1.724; na Latam, 
R$1.733. Azul e Gol cobram igual até nos 
centavos a passagem Ilhéus-Salvador nesta 
quarta (23): R$1.832,85. No exterior, preço 
combinado dá cadeia.

CARTEL JÁ FOI CRIME
Na Gol, há uma cultura da arrogância. 

Além de negar preços idênticos, expostos no 
próprio site, uma assessora reagiu: “Qual é o 
problema?”.

ANAC FAZ QUE NÃO VÊ
A “agência reguladora” Anac, sempre muito 

boazinha com as aéreas, lava as mãos: o órgão 
responsável por investigar cartéis é o CADE.

LÁ, ESTARIAM EM CANA
Nas rotas internacionais não há Anac e 

há concorrência, e crime de cartel dá cadeia. 
Aí as aéreas brasileiras praticam preços 
civilizados.

BR-427, que liga Seridó do RN à Paraíba

José Aldenir / Agora RN

14,7%
Péssimo

11,9%
Ruim

39%
Regular

29,9%
Bom 

4,5%
Ótimo

CONDIÇÃO DAS ESTRADAS DO RN

RN tem 26% das estradas em 
condições ruins ou péssimas
Em todo o País, número de pontos críticos aumentou 
em 75,6% entre 2018 e 2019, segundo o estudo da CNT

Fonte: CNT
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A governadora Fátima Bezerra 
sancionou nesta terça-feira, 22, o 
programa que requalifica profis-
sionalmente a população desem-
pregada do Rio Grande do Norte. 
Chamado de “Pró-Emprego”, o 
benefício vai atender 2 mil pessoas 
por ano, com cursos e treinamentos 
oferecidos gratuitamente ao bolsis-
ta pelo poder público ou pela inicia-
tiva privada.

Quando foi aprovado pela As-
sembleia Legislativa, em 25 de 
setembro, o programa estabelecia 
também a concessão de uma bolsa 
auxílio qualificação no valor men-
sal de 20% do salário mínimo aos 
beneficiados, oferecendo assim ao 
cidadão as condições para se quali-
ficar. O benefício foi retirado da lei 
sancionada, em veto da governado-
ra Fátima Bezerra.

Segundo texto da lei, que foi 
publicado no Diário Oficial do Es-
tado (DOE), o interessado deverá 
comprovar no ato da inscrição no 
programa ter trabalhado como em-
pregado com registro em carteira 
de trabalho por dois anos, no mí-
nimo, de forma contínua ou inter-
mitente, ter perdido o emprego nos 
últimos 24 meses imediatamente 
anteriores a inscrição no Programa 
e estar desempregado.

Os beneficiados serão incluídos 
em cursos ou treinamentos oferta-
dos de forma gratuita por órgãos 
da administração pública, sejam 
das esferas estadual ou federal, 
além da iniciativa privada. Caso o 
beneficiado queira buscar um curso 
pago, ele terá de se responsabilizar 
pelos custos.

O texto da lei aponta, ainda, 

que o beneficiário poderá reingres-
sar independentemente no progra-
ma, desde que exista vaga em aber-
to, caso seja desligado do emprego 
sem justa causa no prazo de seis 
meses da sua contratação, e desde 
que tenha o trabalho e a dispensa 
comprovados mediante registro na 
Carteira de Trabalho.

De acordo com informações 
disponibilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estáticas 
(IBGE), o número de desemprega-
dos atinge hoje 13,4% da população 
potiguar.

Ainda segundo o governo, a 
seleção dos participantes será res-
trita ao número de vagas criadas 
pelo “Pró-Emprego”. Os critérios de 
escolha e o processo de inscrição se-
rão definidos pelo governo estadual 
em ação futura.

Fátima sanciona lei do “Pró-emprego”, mas 
retira bolsa auxílio destinada a desempregados

Ato NÚMEROS

2 mil
é o número de pessoas que 
devem ser beneficiadas, por 
ano, com as ações previstas 
no “Pró-emprego”

20%
é o que seria tirado como 
base do salário mínimo 
para destinar a todos os 
desempregados potiguares

13,4%
é o percentual de 
desempregados no Rio 
Grande do Norte, de acordo 
com o último balanço do 
IBGE

Fátima em discurso na Escola de Governo

José Aldenir / Agora RN

O secretário de Obras Públicas 
e Infraestrutura de Natal, Tomaz 
Neto, previu nesta terça-feira, 22, 
que os trabalhos de manutenção 
asfáltica e de galerias serão os 
primeiros prejudicados caso o go-
verno estadual deixe de repassar 
os 25% de ICMS previstos aos mu-
nicípios do Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial do 
RN (Proedi).

A medida está prevista no de-
creto de criação do novo Proedi, 
assinado pela governadora Fáti-
ma Bezerra no último dia 26 de ju-
lho, que prevê renunciar até 95% 
do tributo devido pelas empresas 
que se instalarem ou se mantive-
rem no Estado absorvendo mão-
-de-obra segundo as exigências 
contratuais. Anteriormente, o 
máximo concedido por essas isen-
ções girava em torno de 75%, não 
comprometendo os 25% de direito 
dos municípios.

Em média, segundo Tomaz 
Neto, são gastos só com operações 
tapa buraco, 300 m³ de material 
por semana a um custo médio de 
R$ 980,00 por m³, totalizando R$ 
294 mil por mês. Parte desses re-
cursos é coberto com o que é arre-
cado com multas de trânsito. “Pa-
ra o município, sem os recursos do 
antigo Proadi, o município terá de 

escolher entre abrir mão de recur-
sos da saúde ou da educação, uma 
escolha de Sofia gestor não deverá 
fazer”, declarou.

Todos os anos, segundo ele, a 
Prefeitura de Natal gasta só com 
operações tapa buraco na cidade 

entre R$ 800 mil a R$ 1,2 milhão. 
“A reposição dessa mistura de bri-
ta, areia e asfalto é mais ou menos 
como aquele trabalho de enxugar 
gelo, não dá trégua - à medida que 
se fecha um, abre outro”, lamen-
tou o titular de Obras.

A preocupação do Município 
com as perdas decorrentes do novo 
Proedi deve, inclusive, chegar até 
a Justiça. Diante da negociação 
frustrada com o Governo, o prefei-
to Álvaro Dias afirmou, na última 
segunda-feira, 21, que vai procu-
rar o Poder Judiciário para evitar 
que Natal seja prejudicada finan-
ceiramente com a reformulação do 
programa.

“Não há a possibilidade de 
abrir mão desses recursos. Se nós 
estivéssemos com o caixa bom, 
folgado, atendendo às nossas ne-
cessidades e pagando o funciona-
lismo com toda a tranquilidade, 
ninguém ia fazer questão de abrir 
mão. O problema é a dificuldade 
financeira imensa pela qual pas-
sam os municípios dentro deste 
contexto de crise”, enfatizou Álva-
ro, em entrevista à 96 FM.

Álvaro já tinha ameaçado ir à 
Justiça para derrubar o Proedi na 
semana passada. Em entrevista a 
outra rádio, o prefeito havia ante-
cipado que Natal poderia perder 
até R$ 24 milhões por ano com o 
programa caso as regras não fos-
sem revistas, e que a judicializa-
ção era uma possibilidade. Agora, 
ele disse que a decisão está toma-
da. “Vou agilizar isso porque está 
demorando muito”, completou.

Andamento de obras seria prejudicado com nova sistemática do programa estadual

Obras de manutenção vão parar em Natal 
sem dinheiro do Proedi, avisa secretário
Segundo Tomaz Neto, titular da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura de Natal, só com 
operações tapa buraco são gastos pelo município entre R$ 800 mil a R$ 1,2 milhão anualmente

Problema

José Aldenir / Agora RN

O prefeito interino de Cea-
rá-Mirim, Ronaldo Venâncio, 
não terá o apoio de membros 
de seu próprio partido, o PV, 
nas eleições suplementares 
da cidade, marcadas para o 
dia 1º de dezembro.

No início da semana, de-
clararam apoio ao pré-can-
didato Júlio César (PSD) o 
vice-presidente do PV no Rio 
Grande do Norte, Carlos Pai-
va, além do presidente do di-
retório municipal, Professor 
Renê, e de Yago Barbosa, que, 
após anunciarem a decisão, 
foram afastados do partido 
por uma intervenção do pre-
sidente do PV no RN, Rivaldo 
Fernandes, que foi convidado 
e tomou posse nos últimos 
dias para ser o titular da Se-
cretaria de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Ceará-Mirim.

Membros do PV 
rompem com 
candidato da sigla 
em Ceará-Mirim

Eleição suplementar

Júlio César recebeu apoio dos verdes

InterTV Cabugi / Reprodução



Anderson Barbosa
Editor do Online

Acabar com os lixões a céu 
aberto, dar um destino correto aos 
detritos domésticos produzidos 
nos 167 municípios do Rio Gran-
de do Norte e, consequentemente, 
proporcionar uma condição de 
vida mais digna às pessoas que 
sobrevivem do que é jogado fora. 
Tudo isso faz parte de um projeto 
pioneiro de preservação ambien-
tal chamado ‘Lixo Negociado’, 
desenvolvido pelo Ministério Pú-
blico Estadual por meio do Núcleo 
Permanente de Incentivo à Auto-
composição (Nupa) e pelo Centro 
de Apoio Operacional às Promoto-
rias de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente (Caop Meio Ambiente), 
em conjunto com o Ministério Pú-

blico do Trabalho. 
O projeto foi criado em julho 

de 2018 e, desde então, vem cola-
borando para mudar a forma co-
mo os entes públicos lidam com os 
resíduos sólidos. “Estamos diante 
de uma realidade que precisa ser 
alterada urgentemente. Esta é 
a nossa missão. E é este é o pro-
pósito principal do projeto Lixo 
Negociado”, destacou a promotora 
Mariana Barbalho, coordenadora 
do Caop Meio Ambiente. 

E a promotora tem razão em 
estar preocupada. A lei que de-
termina a substituição dos lixões 
por aterros controlados ou aterros 
sanitários é de 2014, mas pelo alto 
custo para a implantação destas 
unidades, poucos municípios con-
seguiram se adequar à legislação 
ambiental. 

Antes de a promotora falar 

sobre o que vem sendo feito para 
mudar esta realidade, o Agora 
RN procurou entender o processo. 
Segundo a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh), um pessoa 
produz, em média, de 800 gramas 
a 1 quilo de lixo por dia. Como o 
Rio Grande do Norte possui cerca 
de 3,4 milhões de pessoas, logo 
se entende que todos os dias são 
produzidos, em média, de 2,72 a 
3,4 mil toneladas de lixo. E qual 
o destino de toda esse material? 
Vai tudo parar nos 165 lixões a 
céu aberto que atualmente exis-
tem no estado. O pior é que ape-
nas 8% de tudo o que é jogado fora 
volta ser reutilizado após passar 
por algum tipo de coleta seletiva. 
Atualmente, ainda de acordo com 
a Semarh, 879 pessoas vivem co-
mo catadores de lixo em 147 mu-

nicípios do estado. 
Daí a importância do projeto. 

“Que não é apenas acabar com os 
lixões ou fazer a lei sair do papel, 
mas antes de tudo cuidar do meio 
ambiente, cuidar da saúde das 
pessoas”, reforçou Mariana. 

Com o Lixo Negociado, as pre-
feituras estão sendo chamadas 
para celebrar um Termo de Acor-
do. E os primeiros resultados já 
podem ser comemorados. Em pelo 
menos 10 municípios a realidade 
é outra. Em Ceará-Mirim, Mos-
soró, Upanema, Riacho da Cruz, 
Alto do Rodrigues, Acari, Santana 
do Seridó, Serra Negra do Norte, 
Santa Cruz e Tenente Ananias, 
os lixões que outrora atraíam 
dezenas de pessoas em busca de 
materiais recicláveis, objetos que 
pudessem ser revendidos, e até 
mesmo resto de comida, agora são 
coisas do passado. 

“É claro que o lixo não vai dei-
xar de existir nestas cidades, mas 
o destino que é dado a ele é que se 
tornou bem diferente. Invés de ser 
recolhido e simplesmente despeja-
do em terrenos a céu aberto, nos 
lixões, os detritos seguem para 
aterros controlados ou estações de 
triagem, onde existe uma organi-
zação para a separação do que po-
de ser reaproveitado e do que re-
almente precisa ser descartado”, 
acrescentou a assistente minis-
terial Janny Lima, que também 
atua no Caop Meio Ambiente.
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Promotora Mariana Barbalho, coordenadora do Caop Meio Ambiente

Estação de transbordo de Cidade Nova, em Natal, ainda tem problemas

Municípios que insistem em manter lixões a céu aberto podem ser multados Missão do projeto, além de cuidar do meio ambiente, também é cuidar das pessoas

Em Monte Alegre, lixo queimava a céu aberto, ao lado de uma usina de reciclagem

MP luta para acabar com lixões a céu aberto
Pioneiro, o projeto foi 
criado em julho de 
2018 e, desde então, 
vem colaborando para 
mudar a forma como 
os entes públicos 
lidam com os resíduos 
sólidos; os primeiros 
resultados já podem 
ser comemorados

Lixo Negociado
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1. Água Nova
2. Alexandria 
3. Barcelona
4. Bom Jesus
5. Caiçara do Rio dos Ventos
6. Caicó 
7. Campo Grande 
8. Campo Redondo 
9. Caraúbas 
10. Carnaúba dos Dantas 
11. Cerro Corá 
12. Coronel Ezequiel 
13. Coronel João Pessoa
14. Cruzeta 
15. Currais Novos
16. Encanto
17. Equador
18. Felipe Guerra 
19. Florânia
20. Francisco Dantas
21. Guamaré 
22. Ipueira 
23. Itaú 
24. Jaçanã 
25. Jandaíra
26. Janduís
27. Japi 
28. Jardim de Angicos 
29. Jardim de Piranhas
30. Jardim do Seridó 
31. João Dias
32. José da Penha
33. Jucurutu 
34. Lagoa de Velhos 
35. Lagoa Nova 
36. Lajes
37. Lajes Pintadas 
38. Luís Gomes
39. Macau 
40. Major Sales
41. Monte das Gameleiras 
42. Ouro Branco 
43. Paraná
44. Parazinho
45. Parelhas
46. Pau dos Ferros
47. Pedra Preta 
48. Pilões
49. Poço Branco 
50. Rodolfo Fernandes 
51. Ruy Barbosa
52. Santana do Matos 
53. São Bento do Trairi 
54. São Fernando
55. São Francisco do Oeste 
56. São João do Sabugi 
57. São José do Campestre
58. São José do Seridó 
59. São Miguel 
60. São Tomé 
61. São Vicente
62. Serra de São Bento
63. Serra Negra do Norte
64. Tenente Laurentino Cruz 
65. Timbaúba dos Batistas 
66. Triunfo Potiguar 

ACORDO COM A BRASECO

1. Bento Fernandes
2. Caiçara do Norte
3. Pedra Grande 
4. Pureza 
5. São Bento do Norte 
6. Monte Alegre
7. Lagoa Salgada 
8. Brejinho

RESPONDEM A 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

1. Areia Branca 
2. Tibau 
3. Grossos
4. Riacho de Santana
5. Rafael Fernandes 
6. João Câmara
7. Angicos  
8. Afonso Bezerra 
9. Fernando Pedrosa
10. Venha Ver

ACORDO PARA 
ATERROS CONTROLADOS

165 92% 8% 879
lixões a céu 

aberto no RN
do municípios 

do RN têm lixões
das cidades realizam 

coleta seletiva
catadores trabalham 
em 147 municípios 

ATERROS SANITÁRIOS 
E CONTROLADOS

Em Ceará-Mirim e Mossoró o 
lixo é tratado em aterros sanitários, 
os únicos do estado. Para o aterro 
de Ceará-Mirim vai a maior parte 
dos resíduos produzidos na Grande 
Natal. A unidade funciona por meio 
de uma Parceria Público Privada 
envolvendo a empresa Braseco e as 
prefeituras de Natal, São Miguel do 
Gostoso, Touros, Maxaranguape, 
Rio do Fogo, Taipu, Bento Fernan-
des, Extremoz, Ielmo Marinho, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba e 
Parnamirim. 

Em Mossoró, a situação é dife-
rente. Como o aterro sanitário foi 
doado pela Petrobras como compen-
sação pela exploração de Petróleo 
na região, apenas o lixo da própria 
cidade é tratado na unidade. 

Já nos municípios de Upanema, 
Riacho da Cruz, Alto do Rodrigues, 
Acari, Santana do Seridó, Serra 
Negra do Norte e Santa Cruz, o lixo 
vai para aterros controlados, que 
são uma espécie de intermediário 
entre o lixão e o aterro sanitário. 

E ainda tem Tenente Ananias, 
que é um caso atípico. Lá não exis-
tem lixão nem aterros. Por meio de 
um convênio, a prefeitura recolhe 
todo o lixo produzido na cidade e le-
va direto para um aterro sanitário 
que fica em uma cidade vizinha, na 
Paraíba. 

Natal não aparece na lista de ci-
dades sem lixões por causa da esta-
ção de transbordo de Cidade Nova. 
O fato de os resíduos ainda estarem 
sendo depositados diretamente no 
chão é o maior problema, o que cau-
sa a contaminação do solo e lençol 
freático. Em abril, um catador de 

19 anos morreu ao ser soterrado 
por uma pilha de lixo. O material 
deveria ter saído dos caminhões 
de coleta direto para as empilha-
deiras, e em seguida já ter seguido 
viagem para o aterro sanitário da 
Braseco. E quando isso não aconte-
ce, é comum que dezenas de catado-
res se aventurem sobre os entulhos, 
pondo suas vidas em risco. 

NOVA FASE
No início deste mês começou 

uma nova fase do projeto, onde os 
municípios que estão localizados 
até 100 quilômetros do aterro sani-
tário da Braseco foram convidados 
para firmar o Termo de Acordo. Já 
assinaram as prefeituras de Monte 
Alegre, Lagoa Salgada, Brejinho e 
Pureza.

“Para as cidades que ficam em 
um raio de até 100 quilômetros do 
aterro, a nossa proposta é para que 
se leve os resíduos para a Braseco, 
já que é um aterro regional. Esta 
opção não existe nas demais regi-
ões do estado, uma vez que o Rio 
Grande do Norte não possui outros 
aterros sanitários regionais. Com 
isso, queremos mostrar que não é 
o município que escolhe construir 
o aterro controlado ou enviar o lixo 
para a Braseco, isso vai depender 
de onde o município é localizado”, 
observou a promotora. 

NÃO BASTA ACABAR, 
TEM QUE RECUPERAR

Não basta acabar com o lixão. Pa-
ra cumprir o que diz a lei e fazer valer 
o acordo com o MP, a prefeitura pre-
cisa recuperar a área degradada. É o 
caso de Santa Cruz, que desde o dia 
7 deste mês encerrou as operações de 

despejo de lixo no lixão da cidade. Po-
rém, ainda falta limpar a área.

“É uma das cláusulas do Termo 
de Acordo. Depois de encerrar a ati-
vidade do lixão, tem que cuidar do 
terreno. E ainda tem que preservar 
o local para que não seja reutilizado 
para outras finalidades que possam 
trazer algum risco para a popula-
ção. O terreno não pode ser usado 
para a construção de moradias nem 
escolas, por exemplo”, ressalta a 
promotora Mariana Barbalho.

ACORDO FIRMADO 
X AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Além dos 10 municípios que 
conseguiram erradicar os lixões 
em seus territórios, outras 74 ci-
dades já assinaram ou estão em 
vias de assinar o Termo de Acordo 
com o Ministério Público. A maior 
parte, 66, se comprometeram em 
construir aterros controlados. As 
demais, fecharam parceria com a 
Braseco e devem passar a levar 
seus resíduos domésticos para o 
aterro sanitário em Ceará-Mirim.

Contudo, ainda há prefeituras 
que parecem não se importar com 
o problema e insistem em manter 
os lixões operando. É o caso de 10 
municípios que se tornaram alvo de 
ações civis públicas movidas pela 
promotoria de Meio Ambiente. 

Quando o município não cum-
pre o que foi acordo, o Ministério 
Público esclarece que tanto o mu-
nicípio quanto o gestor podem ser 
multados financeiramente, caben-
do ao prefeito até uma possível ação 
criminal pelo descumprimento. 

IRREGULARIDADE
O acordo mais recente do pro-

jeto firmado com o MP foi assinado 
com a prefeitura de Monte Alegre. 
Aconteceu no início desta semana. 
E o Agora RN, de certa forma, con-
tribuiu para isso. É que a equipe da 
assessoria ministerial, a pedido da 
reportagem, foi a Monte Alegre pa-
ra visitar uma usina de reciclagem 
que recentemente havia fechado 
contrato com a prefeitura munici-
pal. O problema foi encontrar um 
lixão a céu aberto ao lado da usina. 

Ficou constatado que a prefei-
tura havia feito o contrato com a 
usina para tratar apenas o lixo pro-
duzido na zona urbana. Já o lixo da 
zona rural, estava sendo despejado 
no lixão, sem cuidado algum. 

Enquanto uma queimada 
destruía o que restava de móveis 
velhos, roupas, livros, carcaças de 
animais e até seringas, um dos 
catadores falou sobre a situação. 
“Aqui eu tiro o meu pão, o da minha 
mulher e de meus cinco filhos”, dis-
se Joseilton Gomes. 

O homem contou que é natural 
de Mossoró, mas já estava viven-
do do lixão em Monte Alegre fazia 
quatro anos. “Chego de manhã e 
vou para casa à noite. Aqui traba-
lho todos os dias. Não tem essa his-
tória de final de semana. Se eu não 
vier trabalhar, vem outro e pega as 
coisas na minha frente”, alertou.

“Por coincidência, nesta mes-
ma semana, a prefeitura reconhe-
ceu que o fato de o local ser aberto 
facilita a continuidade do lixão. 
Portanto, preferiu firmar o acor-
do. E foi o que ele fez. A partir de 
agora, a usina vai separar o que é 
possível ser reciclado, e o restante 
vai para a Braseco”, acrescentou 
Janny Lima.

Para uma melhor 
compreensão, define-se 
lixão como verdadeiros 
vazadouros a céu aberto, 
sem qualquer tratamento. 
Em outras palavras, são 
terrenos que servem ape-
nas como depósitos de tudo 
o que é descartado em resi-
dências, indústrias, comér-
cio, hospitais, etc. Enfim, 
são espaços apresentados 
como uma falsa solução à 
população. Inclusive, há 
muitos lixões clandestinos. 
Como essa destinação não 
possui nenhum controle 
sanitário de proteção ao 
meio ambiente, o resultado 
é que todo esse lixo jogado 
ao solo de qualquer jeito 
acaba por contaminar a 
água, a terra, o ar, o 
lençol freático, aquíferos 
próximos, como rios, 
lagoas e açudes, e ainda 
atrai vetores de inúmeras 
doenças. São exemplos 
a dengue, febre amare-
la, febre tifoide, cólera, 
disenteria, leptospirose, 
malária, esquistossomose, 
giardíase, peste bubônica, 
tétano e hepatite A.

Em um aterro sanitário, 
que é apontado como uma 
solução apropriada para 
o lixo, o que se tem é um 
espaço adequado para a 
acomodação do lixo resi-
dencial e industrial, que 
são depositados em solos 
que recebem tratamento, 
que foram impermeabiliza-
dos. Os aterros sanitários 
também possuem drenagem 
para o chorume (líquido 
preto e tóxico que resulta 
da decomposição do lixo), 
que também é levado para 
tratamento, sendo depois 
devolvido ao meio ambiente 
sem risco de contaminação, 
além de captação dos gases 
liberados, como metano, 
seguida da sua queima.

Já o aterro controlado, 
entende-se como um local 
onde o lixo é colocado de 
forma controlada, rece-
bendo coberturas de terra. 
No entanto, os aterros 
controlados não recebem 
impermeabilização do solo 
nem sistema de dispersão 
de gases e de tratamento do 
chorume. Enfim, o aterro 
controlado acaba sendo 
uma solução paliativa, mas 
não definitiva. 

ENTENDA
Cedida

CedidaCedida

José Aldenir / Agora RN



Anderson Barbosa
Editor do Online

Acabar com os lixões a céu 
aberto, dar um destino correto aos 
detritos domésticos produzidos 
nos 167 municípios do Rio Gran-
de do Norte e, consequentemente, 
proporcionar uma condição de 
vida mais digna às pessoas que 
sobrevivem do que é jogado fora. 
Tudo isso faz parte de um projeto 
pioneiro de preservação ambien-
tal chamado ‘Lixo Negociado’, 
desenvolvido pelo Ministério Pú-
blico Estadual por meio do Núcleo 
Permanente de Incentivo à Auto-
composição (Nupa) e pelo Centro 
de Apoio Operacional às Promoto-
rias de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente (Caop Meio Ambiente), 
em conjunto com o Ministério Pú-

blico do Trabalho. 
O projeto foi criado em julho 

de 2018 e, desde então, vem cola-
borando para mudar a forma co-
mo os entes públicos lidam com os 
resíduos sólidos. “Estamos diante 
de uma realidade que precisa ser 
alterada urgentemente. Esta é 
a nossa missão. E é este é o pro-
pósito principal do projeto Lixo 
Negociado”, destacou a promotora 
Mariana Barbalho, coordenadora 
do Caop Meio Ambiente. 

E a promotora tem razão em 
estar preocupada. A lei que de-
termina a substituição dos lixões 
por aterros controlados ou aterros 
sanitários é de 2014, mas pelo alto 
custo para a implantação destas 
unidades, poucos municípios con-
seguiram se adequar à legislação 
ambiental. 

Antes de a promotora falar 

sobre o que vem sendo feito para 
mudar esta realidade, o Agora 
RN procurou entender o processo. 
Segundo a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh), um pessoa 
produz, em média, de 800 gramas 
a 1 quilo de lixo por dia. Como o 
Rio Grande do Norte possui cerca 
de 3,4 milhões de pessoas, logo 
se entende que todos os dias são 
produzidos, em média, de 2,72 a 
3,4 mil toneladas de lixo. E qual 
o destino de toda esse material? 
Vai tudo parar nos 165 lixões a 
céu aberto que atualmente exis-
tem no estado. O pior é que ape-
nas 8% de tudo o que é jogado fora 
volta ser reutilizado após passar 
por algum tipo de coleta seletiva. 
Atualmente, ainda de acordo com 
a Semarh, 879 pessoas vivem co-
mo catadores de lixo em 147 mu-

nicípios do estado. 
Daí a importância do projeto. 

“Que não é apenas acabar com os 
lixões ou fazer a lei sair do papel, 
mas antes de tudo cuidar do meio 
ambiente, cuidar da saúde das 
pessoas”, reforçou Mariana. 

Com o Lixo Negociado, as pre-
feituras estão sendo chamadas 
para celebrar um Termo de Acor-
do. E os primeiros resultados já 
podem ser comemorados. Em pelo 
menos 10 municípios a realidade 
é outra. Em Ceará-Mirim, Mos-
soró, Upanema, Riacho da Cruz, 
Alto do Rodrigues, Acari, Santana 
do Seridó, Serra Negra do Norte, 
Santa Cruz e Tenente Ananias, 
os lixões que outrora atraíam 
dezenas de pessoas em busca de 
materiais recicláveis, objetos que 
pudessem ser revendidos, e até 
mesmo resto de comida, agora são 
coisas do passado. 

“É claro que o lixo não vai dei-
xar de existir nestas cidades, mas 
o destino que é dado a ele é que se 
tornou bem diferente. Invés de ser 
recolhido e simplesmente despeja-
do em terrenos a céu aberto, nos 
lixões, os detritos seguem para 
aterros controlados ou estações de 
triagem, onde existe uma organi-
zação para a separação do que po-
de ser reaproveitado e do que re-
almente precisa ser descartado”, 
acrescentou a assistente minis-
terial Janny Lima, que também 
atua no Caop Meio Ambiente.
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Promotora Mariana Barbalho, coordenadora do Caop Meio Ambiente

Estação de transbordo de Cidade Nova, em Natal, ainda tem problemas

Municípios que insistem em manter lixões a céu aberto podem ser multados Missão do projeto, além de cuidar do meio ambiente, também é cuidar das pessoas

Em Monte Alegre, lixo queimava a céu aberto, ao lado de uma usina de reciclagem

MP luta para acabar com lixões a céu aberto
Pioneiro, o projeto foi 
criado em julho de 
2018 e, desde então, 
vem colaborando para 
mudar a forma como 
os entes públicos 
lidam com os resíduos 
sólidos; os primeiros 
resultados já podem 
ser comemorados

Lixo Negociado
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1. Água Nova
2. Alexandria 
3. Barcelona
4. Bom Jesus
5. Caiçara do Rio dos Ventos
6. Caicó 
7. Campo Grande 
8. Campo Redondo 
9. Caraúbas 
10. Carnaúba dos Dantas 
11. Cerro Corá 
12. Coronel Ezequiel 
13. Coronel João Pessoa
14. Cruzeta 
15. Currais Novos
16. Encanto
17. Equador
18. Felipe Guerra 
19. Florânia
20. Francisco Dantas
21. Guamaré 
22. Ipueira 
23. Itaú 
24. Jaçanã 
25. Jandaíra
26. Janduís
27. Japi 
28. Jardim de Angicos 
29. Jardim de Piranhas
30. Jardim do Seridó 
31. João Dias
32. José da Penha
33. Jucurutu 
34. Lagoa de Velhos 
35. Lagoa Nova 
36. Lajes
37. Lajes Pintadas 
38. Luís Gomes
39. Macau 
40. Major Sales
41. Monte das Gameleiras 
42. Ouro Branco 
43. Paraná
44. Parazinho
45. Parelhas
46. Pau dos Ferros
47. Pedra Preta 
48. Pilões
49. Poço Branco 
50. Rodolfo Fernandes 
51. Ruy Barbosa
52. Santana do Matos 
53. São Bento do Trairi 
54. São Fernando
55. São Francisco do Oeste 
56. São João do Sabugi 
57. São José do Campestre
58. São José do Seridó 
59. São Miguel 
60. São Tomé 
61. São Vicente
62. Serra de São Bento
63. Serra Negra do Norte
64. Tenente Laurentino Cruz 
65. Timbaúba dos Batistas 
66. Triunfo Potiguar 

ACORDO COM A BRASECO

1. Bento Fernandes
2. Caiçara do Norte
3. Pedra Grande 
4. Pureza 
5. São Bento do Norte 
6. Monte Alegre
7. Lagoa Salgada 
8. Brejinho

RESPONDEM A 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

1. Areia Branca 
2. Tibau 
3. Grossos
4. Riacho de Santana
5. Rafael Fernandes 
6. João Câmara
7. Angicos  
8. Afonso Bezerra 
9. Fernando Pedrosa
10. Venha Ver

ACORDO PARA 
ATERROS CONTROLADOS

165 92% 8% 879
lixões a céu 

aberto no RN
do municípios 

do RN têm lixões
das cidades realizam 

coleta seletiva
catadores trabalham 
em 147 municípios 

ATERROS SANITÁRIOS 
E CONTROLADOS

Em Ceará-Mirim e Mossoró o 
lixo é tratado em aterros sanitários, 
os únicos do estado. Para o aterro 
de Ceará-Mirim vai a maior parte 
dos resíduos produzidos na Grande 
Natal. A unidade funciona por meio 
de uma Parceria Público Privada 
envolvendo a empresa Braseco e as 
prefeituras de Natal, São Miguel do 
Gostoso, Touros, Maxaranguape, 
Rio do Fogo, Taipu, Bento Fernan-
des, Extremoz, Ielmo Marinho, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba e 
Parnamirim. 

Em Mossoró, a situação é dife-
rente. Como o aterro sanitário foi 
doado pela Petrobras como compen-
sação pela exploração de Petróleo 
na região, apenas o lixo da própria 
cidade é tratado na unidade. 

Já nos municípios de Upanema, 
Riacho da Cruz, Alto do Rodrigues, 
Acari, Santana do Seridó, Serra 
Negra do Norte e Santa Cruz, o lixo 
vai para aterros controlados, que 
são uma espécie de intermediário 
entre o lixão e o aterro sanitário. 

E ainda tem Tenente Ananias, 
que é um caso atípico. Lá não exis-
tem lixão nem aterros. Por meio de 
um convênio, a prefeitura recolhe 
todo o lixo produzido na cidade e le-
va direto para um aterro sanitário 
que fica em uma cidade vizinha, na 
Paraíba. 

Natal não aparece na lista de ci-
dades sem lixões por causa da esta-
ção de transbordo de Cidade Nova. 
O fato de os resíduos ainda estarem 
sendo depositados diretamente no 
chão é o maior problema, o que cau-
sa a contaminação do solo e lençol 
freático. Em abril, um catador de 

19 anos morreu ao ser soterrado 
por uma pilha de lixo. O material 
deveria ter saído dos caminhões 
de coleta direto para as empilha-
deiras, e em seguida já ter seguido 
viagem para o aterro sanitário da 
Braseco. E quando isso não aconte-
ce, é comum que dezenas de catado-
res se aventurem sobre os entulhos, 
pondo suas vidas em risco. 

NOVA FASE
No início deste mês começou 

uma nova fase do projeto, onde os 
municípios que estão localizados 
até 100 quilômetros do aterro sani-
tário da Braseco foram convidados 
para firmar o Termo de Acordo. Já 
assinaram as prefeituras de Monte 
Alegre, Lagoa Salgada, Brejinho e 
Pureza.

“Para as cidades que ficam em 
um raio de até 100 quilômetros do 
aterro, a nossa proposta é para que 
se leve os resíduos para a Braseco, 
já que é um aterro regional. Esta 
opção não existe nas demais regi-
ões do estado, uma vez que o Rio 
Grande do Norte não possui outros 
aterros sanitários regionais. Com 
isso, queremos mostrar que não é 
o município que escolhe construir 
o aterro controlado ou enviar o lixo 
para a Braseco, isso vai depender 
de onde o município é localizado”, 
observou a promotora. 

NÃO BASTA ACABAR, 
TEM QUE RECUPERAR

Não basta acabar com o lixão. Pa-
ra cumprir o que diz a lei e fazer valer 
o acordo com o MP, a prefeitura pre-
cisa recuperar a área degradada. É o 
caso de Santa Cruz, que desde o dia 
7 deste mês encerrou as operações de 

despejo de lixo no lixão da cidade. Po-
rém, ainda falta limpar a área.

“É uma das cláusulas do Termo 
de Acordo. Depois de encerrar a ati-
vidade do lixão, tem que cuidar do 
terreno. E ainda tem que preservar 
o local para que não seja reutilizado 
para outras finalidades que possam 
trazer algum risco para a popula-
ção. O terreno não pode ser usado 
para a construção de moradias nem 
escolas, por exemplo”, ressalta a 
promotora Mariana Barbalho.

ACORDO FIRMADO 
X AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Além dos 10 municípios que 
conseguiram erradicar os lixões 
em seus territórios, outras 74 ci-
dades já assinaram ou estão em 
vias de assinar o Termo de Acordo 
com o Ministério Público. A maior 
parte, 66, se comprometeram em 
construir aterros controlados. As 
demais, fecharam parceria com a 
Braseco e devem passar a levar 
seus resíduos domésticos para o 
aterro sanitário em Ceará-Mirim.

Contudo, ainda há prefeituras 
que parecem não se importar com 
o problema e insistem em manter 
os lixões operando. É o caso de 10 
municípios que se tornaram alvo de 
ações civis públicas movidas pela 
promotoria de Meio Ambiente. 

Quando o município não cum-
pre o que foi acordo, o Ministério 
Público esclarece que tanto o mu-
nicípio quanto o gestor podem ser 
multados financeiramente, caben-
do ao prefeito até uma possível ação 
criminal pelo descumprimento. 

IRREGULARIDADE
O acordo mais recente do pro-

jeto firmado com o MP foi assinado 
com a prefeitura de Monte Alegre. 
Aconteceu no início desta semana. 
E o Agora RN, de certa forma, con-
tribuiu para isso. É que a equipe da 
assessoria ministerial, a pedido da 
reportagem, foi a Monte Alegre pa-
ra visitar uma usina de reciclagem 
que recentemente havia fechado 
contrato com a prefeitura munici-
pal. O problema foi encontrar um 
lixão a céu aberto ao lado da usina. 

Ficou constatado que a prefei-
tura havia feito o contrato com a 
usina para tratar apenas o lixo pro-
duzido na zona urbana. Já o lixo da 
zona rural, estava sendo despejado 
no lixão, sem cuidado algum. 

Enquanto uma queimada 
destruía o que restava de móveis 
velhos, roupas, livros, carcaças de 
animais e até seringas, um dos 
catadores falou sobre a situação. 
“Aqui eu tiro o meu pão, o da minha 
mulher e de meus cinco filhos”, dis-
se Joseilton Gomes. 

O homem contou que é natural 
de Mossoró, mas já estava viven-
do do lixão em Monte Alegre fazia 
quatro anos. “Chego de manhã e 
vou para casa à noite. Aqui traba-
lho todos os dias. Não tem essa his-
tória de final de semana. Se eu não 
vier trabalhar, vem outro e pega as 
coisas na minha frente”, alertou.

“Por coincidência, nesta mes-
ma semana, a prefeitura reconhe-
ceu que o fato de o local ser aberto 
facilita a continuidade do lixão. 
Portanto, preferiu firmar o acor-
do. E foi o que ele fez. A partir de 
agora, a usina vai separar o que é 
possível ser reciclado, e o restante 
vai para a Braseco”, acrescentou 
Janny Lima.

Para uma melhor 
compreensão, define-se 
lixão como verdadeiros 
vazadouros a céu aberto, 
sem qualquer tratamento. 
Em outras palavras, são 
terrenos que servem ape-
nas como depósitos de tudo 
o que é descartado em resi-
dências, indústrias, comér-
cio, hospitais, etc. Enfim, 
são espaços apresentados 
como uma falsa solução à 
população. Inclusive, há 
muitos lixões clandestinos. 
Como essa destinação não 
possui nenhum controle 
sanitário de proteção ao 
meio ambiente, o resultado 
é que todo esse lixo jogado 
ao solo de qualquer jeito 
acaba por contaminar a 
água, a terra, o ar, o 
lençol freático, aquíferos 
próximos, como rios, 
lagoas e açudes, e ainda 
atrai vetores de inúmeras 
doenças. São exemplos 
a dengue, febre amare-
la, febre tifoide, cólera, 
disenteria, leptospirose, 
malária, esquistossomose, 
giardíase, peste bubônica, 
tétano e hepatite A.

Em um aterro sanitário, 
que é apontado como uma 
solução apropriada para 
o lixo, o que se tem é um 
espaço adequado para a 
acomodação do lixo resi-
dencial e industrial, que 
são depositados em solos 
que recebem tratamento, 
que foram impermeabiliza-
dos. Os aterros sanitários 
também possuem drenagem 
para o chorume (líquido 
preto e tóxico que resulta 
da decomposição do lixo), 
que também é levado para 
tratamento, sendo depois 
devolvido ao meio ambiente 
sem risco de contaminação, 
além de captação dos gases 
liberados, como metano, 
seguida da sua queima.

Já o aterro controlado, 
entende-se como um local 
onde o lixo é colocado de 
forma controlada, rece-
bendo coberturas de terra. 
No entanto, os aterros 
controlados não recebem 
impermeabilização do solo 
nem sistema de dispersão 
de gases e de tratamento do 
chorume. Enfim, o aterro 
controlado acaba sendo 
uma solução paliativa, mas 
não definitiva. 

ENTENDA
Cedida

CedidaCedida

José Aldenir / Agora RN
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O comandante da Marinha, 
almirante de esquadra Ilques 
Barbosa Junior, afirmou nesta ter-
ça-feira, 22, que o causador do der-
ramamento de óleo nas praias do 
Nordeste pode ser um “dark ship” 
– navio de transporte irregular –, 
que, por algum motivo, descartou a 
carga no litoral da região.

Segundo ele, a Marinha inves-
tiga 30 embarcações de 10 países 
que podem ser as responsáveis pelo 
derramamento de óleo registrado 
no litoral do Nordeste. “O mais pro-
vável é a probabilidade de um ‘dark 
ship'”, indicou o comandante, em 
coletiva de imprensa ocorrida em 
Brasília.

O almirante também afirmou 
que não há indícios de que o vaza-
mento tenha envolvimento do go-
verno ou de indústria venezuelana. 
“O petróleo é de origem venezuela-
na, mas não quer dizer que tenha 
envolvimento de qualquer setor 
responsável tanto no público quan-
to no privado na Venezuela”, disse.

No Rio Grande do Norte, que 
teve 43 pontos com óleo registra-
dos ao longo dos últimos 30 dias, 
o governo estadual tomou ações 
para evitar que a poluição atinja 
estuário de rios. Segundo a Defesa 

Civil do Estado, amostras de óleo 
retiradas nas proximidades da foz 
do Rio Pirangi, entre as cidades 
Parnamirim e Nísia Floresta, serão 
analisadas para determinar as pro-

priedades do material betuminoso.
“Há o laboratório do IFRN que 

emite laudos de balneabilidade, e 
houve o pedido para identificar o 
perfil do óleo encontrado”, aponta 

o tenente-coronel Marcos Carvalho, 
coordenador da Defesa Civil. A par-
tir do resultado do estudo, o poder 
público vai definir as ações limpeza, 
que ficarão sob a responsabilidade 

da Petrobras e do Ibama.
Ainda segundo ele, o gabinete 

de crise criado para gerenciar o 
trabalho de monitorar o avanço 
das manchas de óleo nas praias 
potiguares aponta que estão sendo 
realizadas 17 atividades com rela-
ção ao assunto. “Vamos executar 11 
ações de resposta nas praias, com 
medidas de fiscalização e limpeza, 
bem como há seis ações mitigató-
rias, para a prevenção e proteção 
dos estuários”, diz.

Além disso, a poluição atingiu 
corais e sedimentos marinhos e 
foram encontradas nos parrachos 
de Pirangi do Sul, litoral leste do 
Rio Grande do Norte. A análise foi 
feita pelo Laboratório de Geologia 
e Geofísica Marítima e Monitora-
mento Ambiental da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).

A presença de óleo foi identi-
ficada em corais a três metros de 
profundidade. “Esse é um alerta 
importante, pois aparentemente o 
óleo não está mais apenas na su-
perfície. É necessário um estudo 
mais detalhado para verificar se o 
produto está em profundidades e 
dimensões maiores”, destaca a co-
ordenadora Helenice Vital.

Rio Grande do Norte registrou manchas de óleo até mesmo na praia de Pipa, uma das mais procuradas pelos turistas no verão

Navio irregular pode ter sido o responsável 
por despejo de óleo nas praias do Nordeste
Estão sendo investigadas cerca de 30 embarcações de 10 países que podem ser as responsáveis pelo derramamento de óleo 
registrado no litoral nordestino; segundo a Marinha, não há indícios de que o vazamento tenha envolvimento venezuelano

Crime ambiental

José Aldenir / Agora RN

A possibilidade, noticiada nes-
ta terça-feira, 22, pelo jornal Valor 
Econômico, de um corte unilateral 
das alíquotas de importação do 
Mercosul por parte do governo bra-
sileiro de 13,6% para 6,4% sobre 
produtos industriais, na média, 
em quatro anos, foi recebida com 
um misto de surpresa, curiosidade 
e preocupação por empresários de 
Natal.  

Para se ter uma ideia melhor do 
impacto dessa redução unilateral, 
a queda de tarifas para calçados, 
por exemplo, seria de 31,8% para 
12%; equipamentos médico-hospi-
talares de 11,2% para 3,8%; móveis 
de 17,6% para 8,8%; produtos plás-
ticos de 10,8% para 4,8%; siderúr-
gicos de 10,4% para 3,7; máquinas, 
material e aparelhos elétricos de 

12% para 4,2%.
Em Xangai, na China, ouvido 

por telefone pelo Agora RN, o im-
portador Atila Feitosa disse que, 
embora ótima para os consumido-
res brasileiros, que não têm acesso 
a produtos de qualidade a preços 
mais baixos, a intenção do governo 
brasileiro se constitui num proble-
ma para a união aduaneira dos 
países do Mercosul.

“Por mim nada disso nem deve-
ria existir, a exemplo do que acon-
tece na União Europeia onde quem 
tem o melhor preço vende. No Bra-
sil, pagamos os impostos mais altos 
do mundo e aqui mesmo na China 
a gente vê como é difícil negociar 
com nossas salgadas tarifas de 
importação. Sinceramente, estou 
pagando para ver”, diz Feitosa.

O presidente do Clube de Di-
retores Lojistas de Natal, Augusto 
Vaz, diz que, embora muito boa pa-
ra os consumidores, é uma medida 
a ser implementada mais a longo 
prazo pelo impacto que terá sobre 
a indústria e o comercio nacionais.

“De repente vamos estar direta-
mente concorrendo com potências 
da escala como a China e o Brasil 
ainda não tem competitividade 
para tanto, embora caminhe rapi-
damente para isso”, comenta Vaz.

Hoje, há mais de 9 mil cate-
gorias de produtos com tarifas de 
importação para os países do Mer-
cosul fixadas pela Tarifa Externa 
Comum (TEC) do Mercosul. Elas 
variam de 0% (caso de livros) a 
35% (alguns tipos de automóveis, 
de roupas, calçados e brinquedos, 

por exemplo). Dentre os produtos 
com taxas altas também estão 
barras de chocolate (com tarifa de 
20%), queijos (de 16% a 28%) e pro-
dutos de beleza (tarifa de 18%, em 
geral).

A média das tarifas comuns do 
Mercosul fica em 14%. Membros do 
governo brasileiro consideram que 
essa média é alta, excessivamente 
protecionista e provoca o isolamen-
to comercial do bloco.

De acordo com o jornal Valor 
Econômico, o clima atual do Merco-
sul é favorável à redução da Tarifa 
Externa Comum. Em dezembro do 
ano passado, por exemplo, o bloco 
entrou em um acordo para dimi-
nuir de 10% para 2% as tarifas de 
certos insumos químicos usados 
por indústrias do bloco.

Corte das alíquotas de importação do 
Mercosul pelo Brasil divide opiniões no RN

Repercussão
DESTAQUES

13,6%
é a alíquota atual de importação do 
Mercosul por parte do governo bra-
sileiro, que pode cair para 6,4%

9 mil
é a quantidade de produtos com 
tarifas de exportação para os países 
do Mercosul fixadas pela TEF

No Brasil, pagamos os 
impostos mais altos do 
mundo e aqui mesmo na 
China a gente vê como 
é difícil negociar com 
nossas salgadas tarifas de 
importação"

Atila Feitosa,
importador brasileiro que vive 
em Xangai, na China, ouvido pelo 
jornal Agora RN

"



Fatos curiosos 
sobre o naufrágio
Muitos filmes foram feitos desde então para 
contar a história do navio “impossível de naufragar”

Titanic

Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou 
algumas horas depois de colidir com um gigantesco 
iceberg. O caso se tornou emblemático, até porque, 
minutos antes do início da viagem pelo mar, um dos 
responsáveis pela condução do navio teria dito que 
ele era "impossível de naufragar". Muitos filmes fo-

ram feitos desde então para contar a história do na-
vio, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem 
inaugural e matou centenas de pesssoas.

Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em 
fatos reais e talvez você nem imagine. Confira abaixo 
algumas das curiosidades reais sobre o Titanic:
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O Titanic demorou duas 
horas e quarenta minutos para 
afundar completamente depois 

de colidir com o iceberg.

Assim como acontece no filme, 
os músicos do navio realmente 
continuaram tocando por mais 

de duas horas enquanto o navio 
afundava, na tentativa de acalmar os 

passageiros.

Se apenas quatro compartimentos 
do Titanic enchessem de água, o 
navio não afundaria, porém seis 

deles foram inundados.

A temperatura da água chegava a 
-2 °C e a maioria das pessoas não 
conseguiu sobreviver mais de 15 

minutos devido à hipotermia.

Os destroços do navio só foram 
encontrados 73 anos depois, em 
1985, a cerca de 600 km da costa 
de Newfoundland e a quase 4 km 

abaixo do nível do mar.

Charles Joughin conseguiu 
sobreviver na água por duas 

horas porque tinha bebido muito 
whisky antes do naufrágio, o que 

manteve seu corpo aquecido tempo 
suficiente para o resgate.

Muitos dos barcos salva-vidas não 
estavam com a sua capacidade 
máxima de pessoas a bordo. Se 
estivessem, seria possível salvar 

53,4% dos passageiros, mas apenas 
31,6% deles sobreviveram.

O Titanic manteve sua velocidade 
máxima mesmo depois de ter 
recebido informações sobre 

icebergs.

Treze casais estavam comemorando 
a lua de mel a bordo da 

embarcação.

O filme de James Cameron 
baseado na tragédia teve 
um custo de produção 

maior que a construção da 
embarcação.

Estima-se que o iceberg que 
causou o desastre do Titanic 

em 1912 tenha começado a se 
formar em 1000 A.C.

 Se o alerta sobre o iceberg 
chegasse pelo menos 30 segundos 

antes, teria sido possível evitar a 
colisão.

Só havia 20 barcos salva-vidas 
a bordo do navio, mas o Titanic 
era capaz de carregar até 64 e 
o plano inicial era para que ele 

carregasse 48. 

O Titanic foi o único transatlântico 
da história que afundou por causa 

de um iceberg.

A última sobrevivente do Titanic, 
Millvina Dean, morreu em 31 de 

maio de 2009. Ela tinha apenas nove 
semanas de idade quando o Titanic 

naufragou.



A reforma da Previdência foi 
aprovada nesta terça-feira, 22, em 
segundo turno, no plenário do Se-
nado Federal. Foram 60 votos a fa-
vor do texto-base e 19 contrários. 
O placar foi mais folgado que o da 
votação em primeiro turno, que 
teve 56 favoráveis e 19 contrários.

Os parlamentares ainda vo-
taram sugestões de mudanças no 
texto, os chamados destaques. Dois 
já foram descartados, faltando a 
análise de outros dois nesta quar-
ta-feira, 23. Se essas proposições 
também forem rejeitadas, a refor-
ma gerará uma economia de R$ 
800,3 bilhões aos cofres públicos 
em 10 anos.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), pretende 
agendar uma sessão do Congresso 
para promulgar a nova Previdên-
cia daqui a 10 dias.

Antes da votação no plenário, 
a Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado se reuniu e 

aprovou a última versão do rela-
tório da reforma da Previdência, 
deixando a proposta pronta para 
ser votada em segundo turno no 
plenário da Casa.

A aprovação do parecer do 
senador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE) foi feita de forma simbólica 

no colegiado após acordo com a 
oposição, envolvendo duas al-
terações no texto. Com isso, os 
parlamentares concordaram em 
não apresentar mais destaques ao 
texto no colegiado.

Tasso já tinha acolhido uma 
emenda apresentada pelo líder do 

governo no Senado, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), para deixar claro 
que Estados e municípios deverão 
referendar apenas os trechos da 
reforma que dizem respeito a seus 
regimes próprios de previdência, e 
não a totalidade da PEC.

O relator também propôs 
uma emenda para substituir no 
projeto a expressão “benefício 
recebido” por “proventos de apo-
sentadoria e de pensões”, para 
tornar o texto mais uniforme 
evitar dupla interpretação para 
o mesmo significado.

Após o acordo, ele acolheu mais 
duas emendas, a 585 e a 592 que 
tratam, respectivamente, sobre 
aposentadoria de trabalhadores 
expostos a agentes nocivos e tran-
sição por regime de pontos.

Entre os senadores potiguares, 
Styvenson Valentim (Podemos) foi 
o único a votar a favor. Jean Paul 
Prates (PT) e Zenaide Maia (Pros) 
foram contra.
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Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comandou sessão de ontem

Senado Federal aprova reforma 
da Previdência em segundo turno
Além do texto-base, parlamentares ainda votaram sugestões de mudanças no texto, os chamados destaques. Dois já foram 
descartados, faltando a análise de outros dois nesta quarta-feira, 23. Economia poderá chegar a R$ 800,3 bilhões em 10 anos

Novas regras

Roque de Sá / Agência Senado

A proposta prevê 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no 
mercado. Uma dessas regras vale também para servidores – além disso, esta categoria tem uma opção 
específica. Todas as modalidades vão vigorar por até 14 anos depois de aprovada a reforma. Pelo texto, 
o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. As regras de transição também podem ser 
consultadas a partir da leitura do QR Code acima.

ENTENDA COMO FICA A PREVIDÊNCIA // PRINCIPAIS PONTOS

Idade mínima: 62 anos 
(mulheres) e 65 anos 
(homens)
Tempo de contribuição: 
15 anos (mulheres) e 20 
anos (homens)

Idade mínima: 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens)
Tempo mínimo de 
contribuição: 25 anos, com 
10 anos no serviço público e 
cinco no cargo

Idade mínima: 55 anos 
(mulheres) e 60 anos 
(homens)
Tempo de 
contribuição: 15 anos 
(ambos os sexos)

Idade mínima: 57 anos 
(mulheres) 
e 60 anos (homens)
Tempo de contribuição: 
25 anos (ambos os sexos)

Idade mínima: 55 anos 
(ambos os sexo)
Tempo de contribuição: 
30 anos (para ambos os 
sexos, além de 25 anos 
no exercício da carreira

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

O valor da aposentadoria 
será calculado com 
base na média de todo 

o histórico de contribuições do 
trabalhador (não descartando 
as 20% mais baixas, como feito 
atualmente).

Ao atingir o tempo 
mínimo de contribuição 
(15 anos para mulheres 

e 20 anos para homens) os 
trabalhadores do regime geral 
terão direito a 60% do valor 

do benefício integral, com o 
porcentual subindo 2 pontos para 
cada ano a mais de contribuição.

As mulheres terão direito 
a 100% do benefício 
quando somarem 35 

anos de contribuição. Já para os 
homens, só terão direito a 100% do 
benefício quando tiverem 40 anos 
de contribuição.

Para os homens que 
já estão trabalhando, a 

Câmara reduziu o tempo mínimo de 
contribuição que tinha sido proposto 
de 20 anos para 15 anos, mas o 
aumento do porcentual mínimo, de 
60% do benefício, só começa com 20 
anos de contribuição.

O valor da aposentadoria 
nunca será superior ao 
teto do INSS, atualmente 

em R$ 5.839,45, nem inferior ao 
salário mínimo (hoje, em R$ 998). 
O texto também garante o reajuste 
dos benefícios pela inflação.

 BPC
O texto permite que pessoas 

com deficiência e idosos em 
situação de pobreza continuem 
a receber 1 salário mínimo a 
partir dos 65 anos, mas prevê 
a inclusão na Constituição do 
critério para concessão.

PENSÃO POR MORTE
Pela proposta, o valor da 

pensão por morte ficará menor, 
mas não inferior a um salário 
mínimo. O benefício será de 
50% do valor mais 10% por 
dependente, até o limite de 
100%. Quem já recebe não terá o 
valor de seu benefício alterado.

SALÁRIO-FAMÍLIA E
AUXÍLIO-RECLUSÃO

O texto define que os 
beneficiários devem ter renda de 
até R$ 1.364,43.

ACÚMULO
Proposta prevê que o benefi-

ciário passará a receber 100% do 
benefício de maior valor, somado 
a um percentual da soma dos 
demais. Esse percentual será de 
80% para benefícios até 1 salário 
mínimo; 60% para entre 1 e 2 sa-
lários; 40% entre 2 e 3; 20% entre 
3 e 4; e de 10% para benefícios 
acima de 4 salários mínimos.
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“Parabéns povo brasileiro!
Essa vitória, que abre o caminho 
para nosso país decolar de vez, é 
de todos vocês! O Brasil é nosso! 

GRANDE DIA!”

Presidente Jair Bolsonaro,
no Twitter, após a votação

Leia o QR Code com o seu celular e calcule
quando você poderá se aposentar

TRABALHADORES 
PRIVADOS:

SERVIDORES 
PÚBLICOS DA UNIÃO:

TRABALHADORES
RURAIS:

PROFESSORES: POLICIAIS FEDERAIS, 
RODOVIÁRIOS FEDERAIS E 
LEGISLATIVOS

SE JÁ ESTOU NO  MERCADO DE TRABALHO:
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A insistência da televisão brasileira com formatos de fora

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Impossível saber o quanto se gasta na tele-

visão, pagamento em dólares, 4 por 1, na com-
pra de formatos de programas, que na grande 
maioria dos casos em nada alteram o quadro de 
audiência.

Entre exceções, como “BBB”, “The Voice” ou 
“MasterChef”, nada do que se compra lá fora 
consegue fazer alguma diferença.

Pior de tudo é a insistência no erro.
A própria TV Globo não cresceu comprando 

produtos estrangeiros, mas criando e produzin-
do os seus programas.

O país tem muita gente de talento à disposi-
ção e em condições de realizar trabalhos muito 
melhores.

A época de ouro da Record TV também se 
deu em cima de criações próprias, com capricho, 
carisma e endereço certo, o mesmo com Tupi e 
Excelsior em seus melhores momentos.

Está na hora de cair essa ficha porque, em 
determinado momento, a conta sempre acaba 
chegando. Basta lembrar de tristes exemplos co-
mo “Got Talent” e “A Casa”(Record), além de “X 
Factor Brasil” e “Exathlon”(Band), entre outros.

QUER MAIS?
A Record admite que está fe-

chando a compra de algumas tem-
poradas de “Irmãos à Obra”, série 
apresentada pelos irmãos gêmeos 
canadenses Drew e Jonathan 
Scott, para exibir aos domingos, 
antes do “Domingo Show” da Sa-
brina Sato.

Este, “junto com outros progra-
mas da TV fechada”. Será que não 
é a hora de oferecer ao seu pessoal 
a oportunidade de criar alguma 
coisa?

PILOTO DA SÉRIE
O cineasta Afonso Poyart, após 

“Ilha de Ferro” para a Globoplay, 
começou a rodar o piloto da série 
“Próteses”, gênero ficção científi-
ca.  No elenco Cauã Reymond, Alli 
Willow(Bacurau) e Flávio Reitz, 
recordista paralímpico de salto em 
altura. Por enquanto é isso, apenas 
um piloto, que depois será apresen-
tado para executivos de TVs, cine-
ma e streaming. Um investimento 
da empresa Black Filmes.

SEGUNDO LUGAR
O “Famílias Frente a Frente”, 

bem posicionado entre Ratinho e 
“The Noite”, continua mantendo 
a vice-liderança no horário e sua 
briga é mesmo com a Record por 
essa posição.

No último confronto, deu 6,7; 
Record, 5,8 e Globo, 14,4 na Gran-
de São Paulo. Lembrando que a 
Amazon tem a chamada primeira 
janela do programa.  

DUAS FRENTES
O reality musical ‘‘PopStar” 

estreia terceira temporada neste 
domingo, após o “Esporte Espeta-
cular”, movimentando Babi, Clau-
dia Ohana, Danilo Vieira, Eriber-
to Leão, Helga Nemetik, George 
Sauma, Jakson Follmann, Leticia 
Sabatella, Marcelo Serrado, Nany 
People, Robson Nunes, Totia Mei-
reles e Yara Charry.

Para a apresentadora Taís 
Araújo, já às voltas com a nova 
novela das nove “Amor de Mãe”, 
o programa só deverá alterar 
sua rotina a partir de 10 de no-
vembro. É quando começa a edi-
ção ao vivo.

n Carolina Ferraz lança 
hoje seu canal no YouTube 
apostando em viagens, 
gastronomia e entrevistas...

n ...Sobre voltar a atuar, a atriz 
negocia presença em uma série 
da Netflix para o primeiro se-
mestre do ano que vem...

n ...E esclarece: “Eu não encerrei 
minha carreira de atriz. Só não 
estou trabalhando na Globo”.

n Julio Andrade caminhando pa-
ra encerrar sua participação es-
pecial nas gravações de “Amor de 
Mãe”, próxima novela das nove.

n Entra em cartaz dia 31, o 
thriller “Intruso”, protagonizado 
por Eriberto Leão...

n... O filme conta a história de 
uma família que é obrigada a 
receber em casa um visitando 
inesperado....

n...Ainda no elenco Genezio de 
Barros, Lu Grimaldi, Juliana 
Knust, Karla Muga, Charles Da-
ves e Ingrid Clemente. Produção 
realizada sem leis de incentivo.

n O documentário-tributo ao ci-
neasta mineiro Humberto Mau-
ro (1897-1983), considerado um 
dos pioneiros dos cinemas bra-
sileiro e latino-americano, entra 
em exibição hoje no Instituto 
Moreira Salles, no Rio.

Bate-Rebate

CONFLITO
Em “Malhação”, capítulo da 

próxima segunda-feira, Lígia (Pa-
loma Duarte) vai entrar em con-
fronto novamente com Rita (Ala-
nis Guillen) durante as visitas da 
jovem a Nina na Vara da Infância 
e Juventude.

Rita conversa com a filha se 
referindo a ela mesma como sua 
mãe e Lígia a recrimina, alegando 
que pode confundir a cabeça da 
criança.

JOELMA
A cantora Joelma 

será uma das atrações 
do “Só Toca Top” da 

Globo no próximo 
sábado.

Ela é top no ranking 
Artista Rádio Brega 

com a música “Ai 
Baby”, que já tem quase 

3 milhões de visualiza-
ções no clipe oficial.

SUFOCO
Em “O Outro Lado do Paraíso”, 

de Walcyr Carrasco, o vilão Gael 
(Sérgio Guizé) foi parar na cadeia 
por agredir e tentar estuprar a 
mocinha, Clara(Bianca Bin).

Agora, a vilã Josiane (Agatha 
Moreira), em “A Dona do Pedaço”, 
terá o mesmo destino e, no presí-
dio, precisará brigar por espaço 
na cela com outras detentas. Uma 
coisa meio “Vis a Vis”.     

VIRANDO O JOGO
A Band está conseguindo re-

verter a situação da Florida Cup.
Data hoje, as possibilidades da 

sua transmissão, em janeiro, são 
muito boas. Por aí se entenda, dois 
jogos ao vivo e um gravado.

BOM LEMBRAR
Em sua sexta edição, em 2020, 

a Florida Cup terá a participação 
do Atlético Nacional, de Medellín, 
e Spartak, de Moscou, além dos 
brasileiros Palmeiras e Corin-
thians.

Jogos entre os dias 15 e 18 de 
janeiro, no Exploria Stadium, em 
Orlando.

QUE HORA!
As demissões no SBT voltaram 

a acontecer praticamente às vés-
peras de mais uma edição da cam-
panha “Teleton”. E na Rede TV!, a 
revolta provocada pelo anúncio de 
corte de  horas extras, se dá a me-
nos de um mês do seu aniversário 
de 20 anos.

REFORÇO
O BandSports já tem parte 

da sua equipe montada para 
a cobertura da Olimpíada, em 
Tóquio, no ano que vem.

A cobertura vai envolver to-
do seu pessoal, com Oliveira An-
drade, Álvaro José, Elia Junior, 
Marcelo Negrão, Fábio Piperno, 
Cacá Fernando e as gêmeas Bia 
e Branca Feres, entre outros. 
Agora, confirma-se também a 
participação do Neto, que além 
de comentarista é o apresenta-
dor do “Baita Amigos”.

POSIÇÕES
Ainda com relação a trans-

missão dos Jogos Olímpicos, no 
ano que vem, o BandSports já 
tem posições asseguradas para 
as transmissões do iatismo, na-
tação e vôlei. Mas há o desejo de 
conseguir mais alguma coisa.

Paulo Belote/ TV Globo

Fábio Rocha/TV Globo

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA



A reforma da Previdência foi 
aprovada nesta terça-feira, 22, em 
segundo turno, no plenário do Se-
nado Federal. Foram 60 votos a fa-
vor do texto-base e 19 contrários. 
O placar foi mais folgado que o da 
votação em primeiro turno, que 
teve 56 favoráveis e 19 contrários.

Os parlamentares ainda vo-
taram sugestões de mudanças no 
texto, os chamados destaques. Dois 
já foram descartados, faltando a 
análise de outros dois nesta quar-
ta-feira, 23. Se essas proposições 
também forem rejeitadas, a refor-
ma gerará uma economia de R$ 
800,3 bilhões aos cofres públicos 
em 10 anos.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), pretende 
agendar uma sessão do Congresso 
para promulgar a nova Previdên-
cia daqui a 10 dias.

Antes da votação no plenário, 
a Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado se reuniu e 

aprovou a última versão do rela-
tório da reforma da Previdência, 
deixando a proposta pronta para 
ser votada em segundo turno no 
plenário da Casa.

A aprovação do parecer do 
senador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE) foi feita de forma simbólica 

no colegiado após acordo com a 
oposição, envolvendo duas al-
terações no texto. Com isso, os 
parlamentares concordaram em 
não apresentar mais destaques ao 
texto no colegiado.

Tasso já tinha acolhido uma 
emenda apresentada pelo líder do 

governo no Senado, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), para deixar claro 
que Estados e municípios deverão 
referendar apenas os trechos da 
reforma que dizem respeito a seus 
regimes próprios de previdência, e 
não a totalidade da PEC.

O relator também propôs 
uma emenda para substituir no 
projeto a expressão “benefício 
recebido” por “proventos de apo-
sentadoria e de pensões”, para 
tornar o texto mais uniforme 
evitar dupla interpretação para 
o mesmo significado.

Após o acordo, ele acolheu mais 
duas emendas, a 585 e a 592 que 
tratam, respectivamente, sobre 
aposentadoria de trabalhadores 
expostos a agentes nocivos e tran-
sição por regime de pontos.

Entre os senadores potiguares, 
Styvenson Valentim (Podemos) foi 
o único a votar a favor. Jean Paul 
Prates (PT) e Zenaide Maia (Pros) 
foram contra.
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Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comandou sessão de ontem

Senado Federal aprova reforma 
da Previdência em segundo turno
Além do texto-base, parlamentares ainda votaram sugestões de mudanças no texto, os chamados destaques. Dois já foram 
descartados, faltando a análise de outros dois nesta quarta-feira, 23. Economia poderá chegar a R$ 800,3 bilhões em 10 anos

Novas regras

Roque de Sá / Agência Senado

A proposta prevê 5 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no 
mercado. Uma dessas regras vale também para servidores – além disso, esta categoria tem uma opção 
específica. Todas as modalidades vão vigorar por até 14 anos depois de aprovada a reforma. Pelo texto, 
o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. As regras de transição também podem ser 
consultadas a partir da leitura do QR Code acima.

ENTENDA COMO FICA A PREVIDÊNCIA // PRINCIPAIS PONTOS

Idade mínima: 62 anos 
(mulheres) e 65 anos 
(homens)
Tempo de contribuição: 
15 anos (mulheres) e 20 
anos (homens)

Idade mínima: 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens)
Tempo mínimo de 
contribuição: 25 anos, com 
10 anos no serviço público e 
cinco no cargo

Idade mínima: 55 anos 
(mulheres) e 60 anos 
(homens)
Tempo de 
contribuição: 15 anos 
(ambos os sexos)

Idade mínima: 57 anos 
(mulheres) 
e 60 anos (homens)
Tempo de contribuição: 
25 anos (ambos os sexos)

Idade mínima: 55 anos 
(ambos os sexo)
Tempo de contribuição: 
30 anos (para ambos os 
sexos, além de 25 anos 
no exercício da carreira

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

O valor da aposentadoria 
será calculado com 
base na média de todo 

o histórico de contribuições do 
trabalhador (não descartando 
as 20% mais baixas, como feito 
atualmente).

Ao atingir o tempo 
mínimo de contribuição 
(15 anos para mulheres 

e 20 anos para homens) os 
trabalhadores do regime geral 
terão direito a 60% do valor 

do benefício integral, com o 
porcentual subindo 2 pontos para 
cada ano a mais de contribuição.

As mulheres terão direito 
a 100% do benefício 
quando somarem 35 

anos de contribuição. Já para os 
homens, só terão direito a 100% do 
benefício quando tiverem 40 anos 
de contribuição.

Para os homens que 
já estão trabalhando, a 

Câmara reduziu o tempo mínimo de 
contribuição que tinha sido proposto 
de 20 anos para 15 anos, mas o 
aumento do porcentual mínimo, de 
60% do benefício, só começa com 20 
anos de contribuição.

O valor da aposentadoria 
nunca será superior ao 
teto do INSS, atualmente 

em R$ 5.839,45, nem inferior ao 
salário mínimo (hoje, em R$ 998). 
O texto também garante o reajuste 
dos benefícios pela inflação.

 BPC
O texto permite que pessoas 

com deficiência e idosos em 
situação de pobreza continuem 
a receber 1 salário mínimo a 
partir dos 65 anos, mas prevê 
a inclusão na Constituição do 
critério para concessão.

PENSÃO POR MORTE
Pela proposta, o valor da 

pensão por morte ficará menor, 
mas não inferior a um salário 
mínimo. O benefício será de 
50% do valor mais 10% por 
dependente, até o limite de 
100%. Quem já recebe não terá o 
valor de seu benefício alterado.

SALÁRIO-FAMÍLIA E
AUXÍLIO-RECLUSÃO

O texto define que os 
beneficiários devem ter renda de 
até R$ 1.364,43.

ACÚMULO
Proposta prevê que o benefi-

ciário passará a receber 100% do 
benefício de maior valor, somado 
a um percentual da soma dos 
demais. Esse percentual será de 
80% para benefícios até 1 salário 
mínimo; 60% para entre 1 e 2 sa-
lários; 40% entre 2 e 3; 20% entre 
3 e 4; e de 10% para benefícios 
acima de 4 salários mínimos.

ç

ç
ç

ç

ç

“Parabéns povo brasileiro!
Essa vitória, que abre o caminho 
para nosso país decolar de vez, é 
de todos vocês! O Brasil é nosso! 

GRANDE DIA!”

Presidente Jair Bolsonaro,
no Twitter, após a votação

Leia o QR Code com o seu celular e calcule
quando você poderá se aposentar
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O ano de 2020 promete 
ser um ótimo ano para a 
tecnologia. À medida que 
as redes 5G se proliferam 
gradualmente, empresas 
preparam diversos dispositi-
vos para se aproveitar dessa 
evolução tecnológica.  

Para a Apple, o próximo 
ano pode ser particular-
mente importante, já que 
o iPhone vai receber sua 
maior atualização desde 
2017: a implementação do 
5G. Além disso, os planos 
da empresa apontam para 
a adoção de uma câmera 3D 
aprimorada, para garantir 
que os aplicativos que usam 
realidade aumentada sejam 
mais precisos na detecção 
dos objetos.  

Isso vai abrir portas pa-
ra um outro dispositivo que 
a Apple vem trabalhando: 
seus óculos de realidade 
aumentada. O lançamento, 
que está previsto para 2020, 
é uma tentativa de obter 
sucesso onde o Google Glass 
falhou anos atrás. Espera-se 
que os óculos sejam sincro-
nizados com o iPhone dos 
usuários para exibir textos, 
e-mails, mapas e até rodar 
jogos usando a tecnologia de 
realidade aumentada.  

A empresa ainda consi-
dera incluir uma App Store 
com os óculos, como aconte-
ceu com dispositivos como 
Apple TV e o Apple Watch. 
Eles estão contratando di-
versos desenvolvedores de 
jogos para criar projetos que 
façam com que os óculos se 
tornem bastante popula-
res, e, se tudo correr como 
o planejado pela empresa, 
o dispositivo pode até ser o 
sucessor do iPhone.

Apple deve lançar 
óculos de realidade 
aumentada até
o ano que vem

Novidade

Óculos serão sincronizados aos iPhones

Divulgação / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

M DA C MEDEIROS DA SILVA, CNPJ 24.032.095/0001-93, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regula-
rização de Operação – LRO para uma Facção de Peças do Vestuário, localizado na Rua Manoel 
Correia, n° 555 – Centro – Ouro Branco (RN) – 59.347-000. 

Maria da Conceição Medeiros da Silva
Proprietária

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís VII), CNPJ: 24.206.617/0011-06, torna público que requereu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação Nº 2015-093231/TEC/LO-0312, com prazo de validade até 
22/04/2020 para a revenda varejista de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), localizado 
na Rodovia BR 101, KM 59, S/N, Areia Branca, Município: Canguaretama/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

POSTO MACACO 2 LTDA, inscrito no CNPJ 26.846.388/0001-30, torna público, conforme a 
Resolução CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 15/08/2019, através do Processo 
Administrativo No 030388/2019-01, o Alvará de reforma, e/ou Ampliação e Licença de Instalação 
para um Posto Revendedor de Combustíveis, com área construída de 209,97 m² em um terreno 
de 1.402,80 m², situada na Av Bernardo Vieira, N° 1906, CEP: 59.054-000, Dix-Sept-Rosado, 
Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer es-
clarecimentos.

LICENÇA AMBIENTAL

ESCOLA CANADENSE DE NATAL LTDA inscrita no CNPJ: 10.396.004/0001-94, torna público, 
conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 09/10/2019, através 
do Processo Administrativo Nº. 00000.036424/2019-32 a Licença Ambiental Simplificada para o 
funcionamento de um empreendimento de uso educacional com área construída de 1.206,17m² 
em um terreno de 1.329,37m², situado na Avenida Xavier da Silveira, nº S/N, Tirol, CEP 59.015–
430 Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Interestadual de Cursos e Treinamentos dos Propagandistas e Ven-
dedores de Produtos Farmacêuticos nos Estados do RN, PB e PE, Inscrita no CNPJ-MF sob o nº: 
23.727.645/0001-26 – NIRE: 24400011140 – OCB-RN: 326/15, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados cooperados, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sua  SEDE, sito à 
Av. Rio Branco, 829 – Sala 103 – Ed. Padre Cícero – Cidade Alta – Natal – RN – CEP: 59.025-003, no 
dia 03 de novembro de 2019. A Assembleia Geral Extraordinária por exigência do art. 40, I,II e III da 
lei 5.764/71, realizar-se-á em 1ª convocação às 15h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, em 2ª convocação às 16h00min, com a presença de metade mais um do número total 
de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 17h00min, com a 
presença mínima de 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Pauta da AGE:
1. Eleição da Diretoria para o quadriênio 2019/2023.
2. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Art. 46 da lei 5.764/71.
NOTA: Por exigência do art. 24, V do Estatuto Social, declaramos para efeito de quórum, que o número 
de cooperados em condições de votar nesta data é de 25 (vinte e cinco).

Natal – RN, 23 de outubro de 2019.

Sandoval Trindade Diniz Sobreira Filho
         Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O presidente do CONSELHO CURADOR da Fundação Comitê de Captação de Eventos de 
Natal (Natal Convention & Visitors Bureau), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especialmente 
no que disciplina o Art. 44 e seguintes do Estatuto Social, aprovado em 09 de junho de 2009, faz saber que 
convoca a Assembleia Extraordinária para a eleição do Conselho Curador da Fundação Comitê de 
Captação de Eventos de Natal para o biênio 2020/2021, que se realizará no dia 12 de novembro de 2019 às 
10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
na sede da Fundação Comitê de Captação de Eventos de Natal (Natal Convention & Visitors Bureau), Avenida 
Senador Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, salas 1204 e 1205, Tirol, Natal-RN, com término da eleição às 
12h00 (doze horas).
         Outrossim, informa que a partir da publicação deste edital e até o dia 04 de novembro de 2019 às 18hs 
estarão abertas as inscrições para os representantes legais das pessoas jurídicas mantenedoras da Fundação 
para candidatura ao cargo de membro do Conselho Curador da Fundação Comitê de Captação de Eventos 
de Natal, junto a secretaria da fundação, Avenida Senador Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, salas 1204 
e 1205, Tirol, Natal-RN
Para a candidatura devem-se preencher os seguintes requisitos, conforme previsto no art. 46 do Estatuto:
1) Estar em pleno gozo dos seus direitos facultados no seu estatuto;
2) Estar quites com suas obrigações, mormente com os pagamentos da taxa de manutenção, assim 
como adimplentes há pelo menos 06 meses contados retroativamente a partir da data de publicação 
deste edital;
3) Figurar como representante legal do mantenedor, devidamente comprovado através dos estatutos 
sociais deste ou de instrumento de representação legalmente válido;
                       

Natal/RN, 08 de outubro de 2019.

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) nº 08.039.919/0001-09 - NIRE 243 0000114-2 JUCERN

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 28/10/2019, com início às 10:00 horas, na 
sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Redução do 
Capital social. Natal - RN, 19/10/2019. Presidente do Conselho: Eduardo Moreira 
Tavares de Melo.

TROPICAL CAMARÕES LTDA
CNPJ nº  06.041.295/0001-20

NIRE nº 24200383221

ATA Nº “1” DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2019

LOCAL, DATA e HORA: Aos 01 (oito) dias de Agosto do ano de dois mil e dezenove, às 
10:00min, na sede social da empresa TROPICAL CAMARÕES LTDA, inscrito sob CNPJ nº nº  
06.041.295/0001-20, localizada  na Fazenda União à margem direita da RN 002, Trecho BR 101, 
Zona Rural, no município de Senador Georgino Avelino, RN, CEP nº 59.082-430.
1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com 
o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, REUNIRAM 
– SE, em Assembleia os sócios Diogo Gil da Silva Veiga, Lara Filipa da Silva Veiga representada 
nesta ata pelo sócio Diogo Gil da Silva Veiga, Maria do Céu Idreira da Silva Veiga representada 
nesta ata pelo sócio Diogo Gil da Silva Veiga, Florêncio Guerreiro dos Santos representado nesta 
ata pelo sócio Diogo Gil da Silva Veiga.
2. ORDEM DO DIA: Deliberar e votar a redução de capital social da empresa.
3. DELIBERAÇÃO: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, a redução do capital social 
da empresa hoje no valor de R$ 1.054.740,00 para o valor de R$ 527.370,00. Fundamenta se 
que o capital social é  excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme  nos termos do 
artigo 1.082 do Código Civil inciso II, Dessa forma, declara ainda que a redução do capital será 
realizada restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios. O valor a ser reduzido no capital 
social da empresa será restituído aos sócios proporcional a suas cotas a ser transferido para 
conta pessoal de cada um dos sócios.
4. ENCERRAMENTO: Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, 
não existindo manifestações, encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata e lido este 
instrumento assinam.

Natal, 01 de agosto de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, sala 503-A, La-
goa Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato por seu bastante procurador, vem NOTIFICAR 
EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 
13 e 14 do contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados da ciência do presente, efetuem o pagamento dos respectivos saldos devedo-
res em aberto, acrescidos dos encargos legais e convencionais, incidentes até a sua efetiva 
liquidação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará 
a realização de público leilão da unidade imobiliária dada em garantia fiduciária, com vistas à 
venda ou adjudicação do bem para a quitação dos débitos.

Natal/RN, 14 de outubro de 2019.

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

CARTÓRIO ÚNICO DE SANTA MARIA
COMARCA DE SÃO PAULO DO POTENGI/ RN

CNPJ/MF: 15.102.299/0001-62 – e-mail: cartoriostamaria@hotmail.com
Drª. Camila Carlos do Amaral Cantídio
Notária e Registradora em Exercício

Rua Edson de Azevedo Cruz, nº 15-A – Centro – Santa Maria/RN – CEP 59464-000 Fone (84) 3635-0223

EDITAL (ART. 1.071 do Código de Processo Civil) – PRAZO 15 DIAS. CARTÓRIO ÚNICO DE SAN-
TA MARIA/RN. A Drª. Camila Carlos do Amaral Cantídio, Oficiala do Cartório Único de Santa Maria 
- Comarca de São Paulo do Potengi/RN, na forma da Lei, faz saber, com base no Art. 216-A da Lei nº 
6.015/73 e art. 9º do Provimento nº 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Norte, que foi protocolizado o pedido para reconhecimento USUCAPIÃO EXTRAORDINÁ-
RIA EXTRAJUDICIAL, para a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, 
para CIÊNCIA DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS IN-
CLUSIVE SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEI-
ROS E SUCESSORES, que se processa perante esse Cartório Único de Santa Maria/RN, requerido 
por JOSÉ EUDES DIAS DE SOUZA (CPF/MF nº 052.685.044-28 e RG nº 2.340.838 – SESPDS/RN 
2ª via, expedida em 29/09/2017), brasileiro, solteiro, nos termos da certidão de nascimento, expedida 
pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Ofício de Notas de São Paulo do Potengi/RN 
(Livro nº A-29, fls. 70v, sob o nº 8.857), datada de São Paulo do Potengi (RN), 13 de outubro de 1983, a 
qual me foi exibida e fica arquivada nesta serventia notarial, mecânico, natural de São Paulo do Pontegi/
RN, nascido aos 09/10/1983 (com 35 anos de idade), com endereço à Rua João Faustino de Souza, s/
nº - Centro (CEP.: 59.464-000), no município de Santa Maria/RN, onde tem domicílio; referente ao imóvel 
constituído por: Uma (01) Casa Residencial, localizado em área urbana, à Rua João Faustino de Souza, 
s/nº, no bairro Centro, neste município de Santa Maria/RN, inclusive o respectivo terreno com a área de 
175,50m² (cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros) e perímetro de 53,40m (cinquenta e três vír-
gula quarenta metros). Caracterizados pela Planta e Memorial Descritivo constante dos autos, ficando o 
mesmo CIENTE do procedimento administrativo, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação do presente EDITAL. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo 
descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados.

Santa Maria/RN, 21 de outubro de 2019.
Em Testemunho _________ da verdade.

Camila Carlos do Amaral Cantídio
Notária e registradora em exercício

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00046/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Locação de espa-
ço de área destinada à restaurante e lanchonete na Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, 
cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 07/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 06/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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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).

HORÓSCOPO

A sorte brilha a seu favor e tudo deve 
correr bem no seu dia. O único desafio 
será administrar seu dinheiro. Fuja de 
jogos e investimentos arriscados. Abuse 
da criatividade entre quatro paredes.

Um projeto que parece ser lucrativo 
pode não ser. O Sol vai estimular 
as finanças. Se está livre vai buscar 
um romance duradouro. Na união, 
mostre o quanto valoriza a pessoa 
amada.

Você vai querer mais estabilidade 
no emprego e usará toda sua 
experiência para se firmar no que 
faz. Bom momento para assumir um 
compromisso ou reforçar a união com 
seu amor.

Pode ter alguns contratempos de 
manhã, mas serão passageiros. O 
Sol vai iluminar seu astral à tarde e 
nenhum obstáculo vai parar você. 
Vai demonstrar todo seu amor na 
relação.

Trocar ideias com os colegas é 
importante, mas conversas demais 
podem prejudicar seu desempenho. 
Fale de trabalho, mas fuja de fofocas. 
A dois, você e seu bem estarão ainda 
mais parceiros.

Você vai contagiar o mundo com seu 
otimismo. Mas notícias de alguém 
de fora pode abalar o seu astral. Não 
esconda nada da pessoa amada. 

Você pode ganhar uma boa grana 
extra no trabalho e também pode ter 
sorte em jogos e sorteios. Mas se não 
controlar os gastos, vai torrar tudo com 
bobagens. A dois, só carinho e sedução.

Ótimo astral para encarar desafios e 
mudar o que incomoda. Quem está livre 
vai querer aproveitar o momento para 
curtir a vida. Estimule o companheirismo 
e fale do futuro com o seu par.

Pode ter uma discussão em casa 
no início do dia. Meça as palavras 
para chegar a um consenso. Pode 
retomar um antigo emprego. Paixões 
protegidas, mas pode preferir ficar 
em casa hoje.

Conflitos podem surgir: resolva tudo 
com diálogo. Na paixão, você terá 
certeza do que quer e vai escolher 
seu alvo a dedo. Vida a dois protegida. 
Lutem juntos pelo que querem. 

Resolver um problema de casa ou 
família pode te trazer alívio. Não 
confie em tudo que ouvir. Mas o Sol 
vai estimular o diálogo e tudo será 
esclarecido. Você vai se soltar mais 
nas paqueras.

Invista nos estudos, faça cursos 
e aprenda tudo que puder. Na 
paquera, que tal ir a lugares 
diferentes e conhecer gente nova? 
Saia da mesmice! 

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

Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana e, para isso, precisa descobrir o mistério de Fabiana 
o mais rápido possível. Maria da Paz conversa com Matilde e deduz que conheceu Joana ainda no 
berçário. Márcio aconselha Paixão sobre Kim, mas o lutador briga com ele. Jô pede ajuda a William 
para apagar a fotografia que Fabiana tem contra ela. Fabiana pensa em chantagear Jô. Beatriz 
descobre sobre a armação de Otávio e Linda para afastá-la de Zé Hélio. Abel pede Britney em 
casamento. Cornélia convence Britney de que Abel está interessado em seu dinheiro. 

A DONA DO PEDAÇO

Genu encontra um cartão do Hotel dos Viajantes no paletó de Virgulino. Candoca demonstra 
sua desconfiança com Almeida para dona Maria. Almeida tenta contar a verdade para Clotilde. 
Júlio se desespera quando Marlene comenta que não tem mais dinheiro. Virgulino convida 
Afonso para ir com ele ao Hotel dos Viajantes. Afonso sofre quando Shirley diz que quer 
apresentar Inês a João. Emília vai à casa de Lola e leva presentes para seus filhos. Inês 
destrata João, e Shirley castiga a menina.

ÉRAMOS SEIS

Alberto se diverte quando todos os convidados resolvem mergulhar na piscina com 
Marcos e Paloma. Yuri flagra Gisele beijando Diogo e se decepciona com a moça. Toshi 
pensa em permanecer no Brasil. Ramon espera por Paloma e os filhos. Pablo decide 
investir no relacionamento com William. Alberto confirma para Tonho que ele pode voltar 
a trabalhar na mansão. Nana afirma a Jorginho que decidiu que seu filho é de Diogo.

Poliana desconfia que a mudança foi adiada devido aos exames que a menina irá fazer. 
Luciano conta a Yasmin, Gael e Benício que eles terão um meio-irmão ou meia-irmã. 
Luisa conta a Durval que Poliana irá fazer o teste de DNA. Waldisney se assusta com a 
presença de Sara em modo invisível na O11O. João recebe uma carta de amor anônima e 
fica intrigado. Marcelo dá de presente a Luigi sua antiga câmera de filmagem. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

REFIMOSAL - REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA, CNPJ: 
09.400.227/0001-07, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO para a atividade Indústria de 
Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na BR 304, KM 28 – Santa Júlia, Mossoró/RN.

Socorro Praxedes
Proprietária

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS, CNPJ: 14.993.343/0001-09, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada -LS.  Para extração mineral da substância 
cascalho numa área de 40,00 (há) localizada na área rural do município de Cerro Corá/ RN.

IBEROBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITADAS 
Requerente/Proprietário

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00045/2019

O SEST SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Material de Expediente para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebi-
mento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 08/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 07/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Pre-
feito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL ÚNICO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
CNPJ/MF nº 08.386.054/0001-49 - Rua Aristófanes Fernandes, nº 30, São João, Jardim do Seridó/

RN – CEP 59.343-000
Fone: (84) 3472-2347 – E-mail: cartoriojs@gmail.com

IVANKA NOBRE - Notária e Registradora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
A Notária e Registradora Pública do Cartório Único de Jardim do Seridó/RN faz saber, com base no Art. 
216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Norte/RN, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião 
extraordinário.
Solicitante: LAÉRCIO DA COSTA PEREIRA - CPF: 000.586.804-11.
Área objeto da usucapião: “01 (uma) Propriedade Rural denominada “Riachão”, localizada na Zona Rural, 
na cidade de São José do Seridó/RN, CEP 59378-000, possuindo uma área total de 13,26 há (treze hectares e 
vinte e seis ares) de superfície, com os seguintes limites e dimensões conforme Memorial Descritivo assinado 
por Andrey Emerson dos Santos Ferreira (Responsável Técnico – Engenheiro Florestal – CREA 161.065.785-
3): “Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P01, de coordenadas N 9.278.269,17m e E 737.284,91m; 
deste segue confrontando com ESTRADA VISCINAL , com azimute de 83°09’11” por uma distância de 
5,62m, até o ponto P02, de coordenadas N 9.278.269,84m e E 737.290,49m ; deste segue com azimute de 
98°24’53” por uma distância de 34,17m, até o ponto P03, de coordenadas N 9.278.264,84m e E 737.324,29m 
; deste segue com azimute de 98°49’09” por uma distância de 35,74m, até o ponto P04, de coordenadas N 
9.278.259,36m e E 737.359,61m ; deste segue com azimute de 97°50’46” por uma distância de 27,69m, até o 
ponto P05, de coordenadas N 9.278.255,58m e E 737.387,04m ; deste segue com azimute de 96°26’46” por 
uma distância de 23,87m, até o ponto P06, de coordenadas N 9.278.252,90m e E 737.410,76m ; deste segue 
com azimute de 113°18’39” por uma distância de 20,80m, até o ponto P07, de coordenadas N 9.278.244,67m 
e E 737.429,86m ; deste segue confrontando com a propriedade de FRANCISCO CELSO DA COSTA FILHO, 
SILVANA AZEVEDO DA COSTA, SILVIA AZEVEDO DA COSTA e HAROLDO AZEVEDO DA COSTA, com 
azimute de 180°26’06” por uma distância de 50,05m, até o ponto P08, de coordenadas N 9.278.194,62m 
e E 737.429,48m ; deste segue com azimute de 182°01’18” por uma distância de 55,27m, até o ponto P09, 
de coordenadas N 9.278.139,38m e E 737.427,53m ; deste segue com azimute de 184°23’06” por uma dis-
tância de 48,26m, até o ponto P10, de coordenadas N 9.278.091,26m e E 737.423,84m ; deste segue com 
azimute de 183°14’48” por uma distância de 50,32m, até o ponto P11, de coordenadas N 9.278.041,02m e E 
737.420,99m ; deste segue com azimute de 182°36’16” por uma distância de 82,97m, até o ponto P12, de co-
ordenadas N 9.277.958,14m e E 737.417,22m ; deste segue com azimute de 181°12’33” por uma distância de 
166,32m, até o ponto P13, de coordenadas N 9.277.791,86m e E 737.413,71m ; deste segue com azimute de 
187°44’41” por uma distância de 59,29m, até o ponto P14, de coordenadas N 9.277.733,11m e E 737.405,72m 
; deste segue com azimute de 184°05’01” por uma distância de 117,68m, até o ponto P15, de coordenadas N 
9.277.615,73m e E 737.397,34m ; deste segue com azimute de 181°09’45” por uma distância de 28,10m, até o 
ponto P16, de coordenadas N 9.277.587,64m e E 737.396,77m ; deste segue confrontando com a propriedade 
de MOACIR JOSE DE LUCENA, com azimute de 182°09’48” por uma distância de 160,39m, até o ponto P17, 
de coordenadas N 9.277.427,36m e E 737.390,72m ; deste segue confrontando com a propriedade da UNIÃO 
com azimute de 302°43’52” por uma distância de 44,46m, até o ponto P18, de coordenadas N 9.277.451,41m 
e E 737.353,31m ; deste segue com azimute de 286°40’51” por uma distância de 72,38m, até o ponto P19, de 
coordenadas N 9.277.472,18m e E 737.283,97m ; deste segue com azimute de 274°04’52” por uma distância 
de 63,70m, até o ponto P20, de coordenadas N 9.277.476,72m e E 737.220,43m ; deste segue confrontando 
com a propriedade de JOSILENE NUNES DE NASCIMENTO com azimute de 4°22’11” por uma distância de 
144,85m, até o ponto P21, de coordenadas N 9.277.621,15m e E 737.231,47m ; deste segue com azimute de 
3°26’24” por uma distância de 286,16m, até o ponto P22, de coordenadas N 9.277.906,79m e E 737.248,64m 
; deste segue com azimute de 3°48’51” por uma distância de 160,10m, até o ponto P23, de coordenadas N 
9.278.066,54m e E 737.259,29m ; deste segue com azimute de 3°53’17” por uma distância de 69,46m, até o 
ponto P24, de coordenadas N 9.278.135,84m e E 737.264,00m ; deste segue com azimute de 5°44’09” por 
uma distância de 54,43m, até o ponto P25, de coordenadas N 9.278.190,00m e E 737.269,44m ; deste segue 
com azimute de 1°43’11” por uma distância de 32,32m, até o ponto P26, de coordenadas N 9.278.222,31m 
e E 737.270,41m ; deste segue com azimute de 16°01’43” por uma distância de 12,28m, até o ponto P27, de 
coordenadas N 9.278.234,11m e E 737.273,80m ; deste segue com azimute de 352°14’52” por uma distância 
de 6,00m, até o ponto P28, de coordenadas N 9.278.240,06m e E 737.272,99m ; deste segue com azimute de 
12°43’00” por uma distância de 13,90m, até o ponto P29, de coordenadas N 9.278.253,62m e E 737.276,05m 
; deste segue com azimute de 44°56’29” por uma distância de 6,91m, até o ponto P30, de coordenadas N 
9.278.258,51m e E 737.280,93m ; deste segue com azimute de 20°28’25” por uma distância de 11,38m, até o 
ponto P01, onde teve início essa descrição.”.
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmen-
te interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo 
de 15 (quinze) dias.

Jardim do Seridó/RN, 07 de Outubro de 2019.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna 
público a quem interessar, que realizará no dia 08/11/2019, às 09:00h, horário local, 
Tomada de Preços Nº 003/2019, menor preço global, cujo objeto é a Contratação de 
empresa habilitada em construção civil para proceder a retomada dos 
trabalhos de execução da Praça João Salviano, no município de Fernando 
Pedroza/RN, com fornecimento de todo material. O Edital contendo maiores 
informações encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação na 
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Francisco Paulo Dionísio Ferreira
Presidente da CPL

Fernando Pedroza/RN, 22 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN
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