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Bolsonaro confirma 13º do 
Bolsa Família para este ano
Custo com pagamento é de R$ 2,5 bilhões. 
13 milhões de famílias recebem o benefício

O prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, ameaçou ir à 
Justiça para evitar que o 
Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do 
Rio Grande do Norte (Proedi) 
diminua a arrecadação da 
gestão municipal. Segundo 
Álvaro, o programa – criado 

por decreto da governadora 
Fátima Bezerra em julho – vai 
fazer com que a Prefeitura do 
Natal perca aproximadamente 
R$ 24 milhões por ano, o que, 
segundo ele, vai prejudicar a 
execução de serviços públicos.

“Esse projeto confiscou 
os recursos de ICMS do 

município de Natal. São R$ 
24 milhões por ano. A nossa 
dificuldade é enorme, imensa, 
para manter os serviços 
funcionando, os salários em 
dia, as obras que estamos 
fazendo. Nós não concordamos 
e vamos para a Justiça tentar 
derrubar o decreto”, afirmou.

Álvaro Dias ameaça ir 
à Justiça para derrubar 
decreto que criou Proedi

Perda de receita 03

CCJ da Assembleia aprova 
reajuste de 23% para 
policiais e bombeiros

Ministério da Educação 
divulga hoje, na internet, 
locais de prova do Enem

Falta de estrutura leva 
60% da produção 
potiguar para o Ceará

Plano Diretor será 
enviado à Câmara 
até fim de janeiro

Além do aumento de salários, 
projeto estabelece novas regras 
para promoção de praças

Provas serão aplicadas em dois 
domingos, 3 e 10 de novembro, a 
partir das 13h (horário de Brasília)

Segundo presidente da Codern, só 
na exportação de frutas, o Estado já 
perdeu cerca de 15%

Novo cronograma foi definido 
pelo Núcleo Gestor. Próxima 
audiência pública acontece no fim 
de novembro. Após este evento, 
será aberto novo prazo para que 
população apresente sugestões
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Presidente com a ministra da Mulher,

Família e Direitos Humanos, Damares Alves



o Executivo atendeu a 
requerimento apresentado 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado estadual 
Ezequiel Ferreira (PSDB), e 
destinou recursos para várias 
regiões do Estado. “Neste 
primeiro momento, são vários 
municípios que serão atendidos 
com a construção das casas, mas 
vamos continuar trabalhando 
para que as demais cidades 
que ainda não foram incluídas 
no projeto também sejam 
beneficiadas nas próximas fases”, 
disse Ezequiel Ferreira.

ROMBO NAS CONTAS
O prefeito 

interino de Ceará-
Mirim, Ronaldo 
Venâncio, reúne a 
imprensa hoje pela 
manhã para dar detalhes sobre 
a sindicância que ele determinou 
nas finanças municipais. O 
estudo concluiu que há um débito 
de mais de R$ 20 milhões na 
prefeitura, deixado pelo ex-
prefeito Marconi Barreto, cassado 
pela Justiça Eleitoral.

DÉFICIT DE SERVIDORES
O Ministério Público do Rio 

Grande do Norte pediu à Justiça 
que obrigue o Governo do Estado 
a recompor os quadros de pessoal 
da Diretoria de Saúde da Polícia 
Militar, que conta com menos da 
metade do efetivo previsto em lei. 
O último concurso público nessa 

área foi realizado há quase 20 
anos, em 2000.

EDUCAÇÃO
O prefeito 

de Parnamirim, 
Rosano Taveira 
(foto), assinou na 
tarde de ontem 
autorização para o pagamento 
de progressão salarial horizontal 
para os professores, beneficiando 
mais de 1 mil educadores da 
rede municipal de ensino. As 
promoções representam um 
investimento de cerca de R$ 1,6 
milhões.

EM OBRAS
O presidente do Conselho 

Regional de Engenharia e 
Agronomia do Ceará (Crea-
CE), Emanuel Mota, afirma 
que a entidade foi notificada 
na segunda-feira, 14 - um dia 
antes do desabamento - sobre 
obras de manutenção pelas quais 
passaria o prédio residencial de 
sete andares que desabou, em 
Fortaleza, e deixou ao menos um 
morto e nove feridos ontem.

REFORMA
A inclusão de policiais e 

bombeiros militares na reforma 
das Forças Armadas deve render 
uma economia de R$ 59 bilhões 
em uma década para os Estados. 
Foi o que concluiu o relator 
do projeto, deputado Vinicius 
Carvalho (PRB-SP).
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INTERIORIZAÇÃO I
Conforme a Coluna noticiou 

ontem, vem aí uma nova etapa 
de expansão do programa 
Pró-Sertão. Desta vez, a 
bancada federal deve ajudar as 
oficinas de costura, bancando 
a construção de galpões pelo 
interior do Estado. A Federação 
das Indústrias (Fiern) gostou da 
ideia e já manifestou apoio.

INTERIORIZAÇÃO II
Atualmente, o Pró-Sertão 

tem a participação de 120 
oficinas de costura, das quais 61 
têm contrato com a Guararapes. 
A meta é ampliar parcerias 
em 10 ou 15 municípios por 
ano inicialmente. Os galpões 
construídos com verba pública 
seriam cedidos às pequenas 
fábricas em regime de 
comodato.

MÉDICOS PARADOS
Alegando condições de 

trabalho precárias, falta de 
abastecimento em vários locais 
da rede e atrasos de salários, os 
médicos do município de Natal 
paralisam o atendimento mais 
uma vez nesta quarta-feira, 
16. No último dia 9, a categoria 
paralisou os atendimentos e 
realizou um dia de alerta e 
ato público para pressionar 
a prefeitura a negociar os 
pagamentos das gratificações, 
que representam mais de 30% 
dos salários.

FALA, FÁTIMA 
O prefeito 

Álvaro Dias 
cobrou da 
governadora 
Fátima Bezerra 
(foto) um posicionamento com 
relação ao Hotel Reis Magos. 
De todas as instâncias onde há 
processo de tombamento em 
andamento, só o Governo do 
Estado ainda não se manifestou 
a favor da demolição. “Vamos 
aguardar que haja um desfecho 
para que a gente possa demolir 
aquela excrescência”, pontuou o 
prefeito.

PRESSÃO DE 
TODO LADO

O presidente 
da Femurn, 
José Leonardo 
Cassimiro 
(foto), não sabe o que faz. De um 
lado, recebe pressão de prefeitos 

OMinistério da Educação formulou novo texto do proje-
to de lei do Future-se que estabelece às universidades 
federais o compromisso de redução de despesa com 

pessoal para poder aderir ao programa. Segundo o documen-
to, a diminuição dos gastos constitui indicador obrigatório 
para todo o contrato que for firmado. Para reitores e especia-
listas, a obrigatoriedade de diminuição de gasto com profes-
sores e funcionários deve ser um dos pontos a sofrer maior 
resistência já que pode ferir a autonomia universitária.

Future-se

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES 

A investigação sobre o uso 
de candidaturas laranjas 
pelo PSL na eleição de 

2018, que desaguou nas ações 
da Polícia Federal de busca e 
apreensão em endereços ligados 
ao deputado federal Luciano 
Bivar (PSL), na manhã de 
ontem, é apenas o começo de 
uma novela que promete.

Os mandados, autorizados 
pelo Pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco 
na noite da segunda-feira, 
atendendo a um pedido do 
Ministério Público Eleitoral, 
obedecem a um script escrito 
originalmente pelo presidente 
e filhos, que inventaram agora 

essa crise com sua base aliada 
no Congresso.

É claro que “coelho deve sair 
desse mato”, evocando o ditado 
segundo qual não se deve mexer 
no que está quieto.

Antes da eclosão da crise, 
motivada pelo comentário de 
Bolsonaro de que Luciano Bivar 
“tá queimado pra caramba”, 
na linguagem presidencial do 
momento, é preciso entender a 
extensão do problema.

Antes desse episódio com 
Bivar, dono da legenda PSL, 
estão enroscados nessa história 
um certo Fabrício Queiroz, o 
ministro de três nomes próprios 
Marcelo Álvaro Antônio e seu 

viçoso laranjal mineiro.
Enquanto a economia 

brasileira brinca de “estátua”, 
mais esse escândalo ultimado 
por Bolsonaro & Filhos não é 
apenas um monumental tiro 
no pé; é uma espécie de suicídio 
político dadas a condições 

de temperatura e pressão da 
política.

Com a mesma e 
impressionante rapidez com 
que a “caixa preta” do PSL 
começa a ser investigado pela 
Polícia Federal, subordinada 
ao ministro Sérgio Moro, 
Bolsonaro realinha-se ao ex-juiz 
da Operação Lava Jato num 
armistício tão surpreende que 
faz pensar: que diabos está 
acontecendo!

Mal um problema termina, o 
outro começa. E, como para toda 
ação há sempre uma reação 
oposta e de igual intensidade, 
como descobriu Isaac Newton há 
mais de 300 anos, esse pepino 

de dimensões continentais, com 
toda certeza, acabará batendo 
na porta do presidente & filhos, 
tão rápido quanto depressa.

Compensa tudo isso neste 
momento?

Há já quem diga em Brasília 
que, na hipótese de não com 
seguir emplacar o filho para a 
Embaixada nos EUA, por conta 
dessa encrenca com o PFL, 
Bolsonaro estaria pensando 
em colocar o rebento no lugar 
do próprio chanceler, Ernesto 
Araújo, que seria transferido 
para a embaixada em 
Washington.

Não é ficção, é realidade 
brasileira.

Laranjal dos trópicos

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

José Aldenir / Agora RN
para não aceitar a proposta de 
compensação do governo para 
reparar as perdas com o Proedi. 
De outro, escuta a argumentação 
da equipe de Fátima Bezerra. 
Na dúvida, tem se mantido em 
posição isenta.

PLANO DEMOCRÁTICO
Além da pressão de 

vereadores e de instituições como 
o Ministério Público, outro motivo 
levou a Prefeitura do Natal a 
ampliar os prazos da revisão 
do Plano Diretor: o número de 
sugestões apresentadas durante 
as oficinas nas quatro regiões da 
cidade. Segundo o Núcleo Gestor, 
já são 2,4 mil propostas.

REQUERIMENTOS ATENDIDOS
O Governo do Rio Grande do 

Norte anunciou o investimento 
de R$ 55 milhões na construção 
de mil casas populares. Entre 
os municípios beneficiados, 

José Aldenir / Agora RN
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, ameaçou ir à Justiça para 
evitar que o Programa de Estímu-
lo ao Desenvolvimento Industrial 
do Rio Grande do Norte (Proedi) 
diminua a arrecadação da gestão 
municipal. Segundo Álvaro, o 
programa – criado por decreto da 
governadora Fátima Bezerra em 
julho – vai fazer com que a Pre-
feitura do Natal perca aproxima-
damente R$ 24 milhões por ano, o 
que, segundo ele, vai prejudicar a 
execução de serviços públicos.

“Esse projeto confiscou os 
recursos de ICMS do município 
de Natal. São R$ 24 milhões por 
ano. O que a Prefeitura não faz 
de obra de infraestrutura com R$ 
24 milhões por ano? A nossa difi-
culdade é enorme, imensa, para 
manter os serviços funcionando, 
os salários em dia, as obras que 
estamos fazendo. Nós não concor-
damos e vamos para a Justiça ten-
tar derrubar o decreto”, afirmou o 
prefeito, em entrevista à 98 FM na 
segunda-feira, 14.

Substituto do antigo Proadi, o 
Proedi foi anunciado pelo Governo 
do Estado como uma estratégia pa-
ra manter indústrias instaladas no 
interior. Segundo a equipe econô-
mica do governo, o novo programa é 
uma forma de manter o Rio Grande 
do Norte atrativo para as empresas 
e em pé de igualdade com estados 

vizinhos, como Paraíba e Pernam-
buco, que têm uma política fiscal 
mais agressiva do que o RN.

Pelo Proedi, indústrias que ge-
rem empregos no Estado poderão 
ter isenção de até 95% do ICMS 
devido. Antes, pelo Proadi, o aba-
timento máximo era de 75%, já 
que, constitucionalmente, os 25% 
restantes devem ser transferidos 
dos governos estaduais para os 
municípios. Como o novo progra-
ma beneficia as empresas justa-
mente com a isenção desta receita, 
os prefeitos protestaram.

Cálculos da Federação dos Mu-
nicípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn) apontam que as perdas 
para as prefeituras com o Proedi 
podem chegar a R$ 80 milhões por 
ano – algo que não foi negociado 
com os gestores municipais.

Diante da pressão dos prefei-
tos, um grupo de onze deputados 
estaduais apresentou na Assem-
bleia uma proposta de decreto le-
gislativo para derrubar o decreto 
do Proedi. A proposta tramita nas 
comissões temáticas e não tem 
previsão para ir ao plenário da 
Casa.

Na última sexta-feira, 11, a go-
vernadora Fátima Bezerra anun-
ciou a destinação, até janeiro, de 
R$ 10 milhões para os municípios 
usarem na área da saúde. Outros 
R$ 10 milhões foram prometidos 

para 2020. Este acordo, porém, 
não agradou a todos os prefeitos, 
apesar de o presidente da Fe-
murn, José Leonardo Cassimiro, 
ter consentido. Alguns dos prefei-
tos, inclusive, foram à Assembleia 
nesta terça-feira, 15, para pressio-
nar os deputados a derrubarem o 
programa.

Segundo o deputado Kelps 
Lima (Solidariedade), o projeto 
de decreto legislativo vai seguir 
tramitando até que o governo 
apresente uma proposta satisfa-
tória de reposição das perdas das 
prefeituras.

O deputado Getúlio Rêgo 

(DEM), por sua vez, criticou a for-
ma como o Proedi surgiu, a partir 
de um decreto executivo. Ele argu-
menta que mudanças em progra-
mas de isenções fiscais só podem 
acontecer por meio de projeto de 
lei aprovado na Assembleia. “Foi 
uma decisão sem abrir o debate, 
sem uma ampla discussão, pre-
judicando os municípios, muitos 
deles sem condições de pagar até a 
folha de pessoal”, lamentou.

Líder do governo na Assem-
bleia, o deputado George Soares 
(PL) discorda dos colegas e afirma 
que vai pedir formalmente para 
que o projeto de decreto legislativo 

seja considerado prejudicado – isto 
é, inválido, já que o governo fechou 
acordo com os prefeitos para o pa-
gamento de uma contrapartida. 
“No meu entendimento, a situação 
está resolvida”, afirmou.

Perguntado se o acordo é re-
presentativo, já que só um grupo 
diminuto de prefeitos participou 
da reunião com Fátima e secre-
tários na sexta, George disse que 
sim. “Se o presidente da Femurn 
(José Leonardo Cassimiro, o Nal-
dinho) participou, então sim”.

O prefeito de Natal lamentou a 
posição inflexível do governo com 
relação ao assunto. “Tivemos vá-
rias reuniões com a governadora e 
ela não se pronunciou. Disse que 
vai manter tudo como era antes. 
Então, temos que procurar outro 
caminho. Ou ir para a Justiça ou 
derrubar no voto, na Assembleia. 
Ela não poderia ter feito isso atra-
vés de um decreto. Começa por aí a 
ilegalidade. Todos estão de acordo 
que ela precisa rever”, assinalou.

O Agora RN procurou a Fe-
murn nesta terça-feira para 
comentar a insatisfação dos pre-
feitos, mas não teve sucesso. A 
assessoria informou que o presi-
dente da entidade, José Leonardo 
Cassimiro, cumpria agenda em 
Brasília. O Governo do Estado 
não comentou as declarações do 
prefeito.

Prefeito de Natal disse que governadora Fátima Bezerra “confiscou” verba dos municípios

Álvaro fala em perda de R$ 24 milhões e 
ameaça ir à Justiça para derrubar Proedi
Substituto do antigo Proadi, o Proedi foi anunciado pelo Governo do Estado como uma estratégia para manter indústrias 
instaladas no interior. Cálculos da Femurn apontam que as perdas para as prefeituras podem chegar a R$ 80 milhões por ano

Polêmica

José Aldenir / Agora RN

O presidente do PSL e depu-
tado federal Luciano Bivar (PE) 
foi um dos alvos da Operação 
Guinhol, deflagrada nesta ter-
ça-feira, 15, pela Polícia Federal 
(PF). Mandados de busca e apre-
ensão, autorizados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE), foram cumpri-
dos em endereços residenciais 
e comerciais do parlamentar, 
como sua casa em Jaboatão dos 
Guararapes (PE).

Segundo a PF, o objetivo é 
buscar provas que possam aju-
dar na investigação de supostos 
crimes eleitorais praticados por 
integrantes do PSL. A suspeita 

Presidente do PSL é alvo de 
operação da Polícia Federal

Guinhol

O ministro Sérgio Moro (Jus-
tiça e Segurança Pública) disse 
que não teme a anulação em série 
de julgamentos e condenações na 
Operação Lava Jato.

Na próxima quinta, 17, o Su-
premo Tribunal Federal coloca em 
pauta três ações que questionam a 
prisão em segunda instância.

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, Moro disse que 
“respeita” qualquer decisão que 
o Supremo tomar, mas defendeu 
enfaticamente a jurisprudência 
da própria Corte que, em julga-
mento de casos anteriores, decidiu 
que condenado em segundo grau 

judicial já pode ser aprisionado - 
caso do ex-presidente Lula. “Não 
vejo isso no horizonte. Não vejo 
a possibilidade de isso acontecer, 
anulações...”, disse.

Moro rebateu a ofensiva de ad-
versários que lhe atribuem parcia-
lidade na Lava Jato. Rechaçou a 
afirmação de que atuou como uma 
espécie de coaching da acusação.

Indagado se o ex-presidente 
Lula pode ser solto agora, o minis-
tro respondeu. “Pessoas poderosas 
cometiam crimes e nunca eram res-
ponsabilizadas por esse tipo de deli-
to (corrupção). O enfrentamento da 
corrupção fortalece a economia”. Ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro

“Não vejo possibilidade
de anulações”, afirma Moro

Lava Jato

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

é que os investigados teriam 
“ocultado/disfarçado/omitido 
movimentações de recursos fi-
nanceiros oriundos do Fundo 
Partidário, especialmente os 
destinados às candidaturas de 
mulheres”.

O advogado de Bivar, Ade-
mar Rigueira, divulgou nota em 
que afirma que a operação está 
“fora de contexto”. Na nota, Ri-
gueira acrescenta que o inqué-
rito que investiga as suspeitas 
de uso indevido dos recursos do 
Fundo Partidário já se estende 
há dez meses, sem que, segundo 
ele, as autoridades tenham en-
contrado indícios de fraude.
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Os vereadores que compõem 
a Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Natal criticaram a 
possibilidade de fechamento do 
Hospital Estadual Dr. Ruy Perei-
ra, que atualmente é referência 
no Rio Grande do Norte em ci-
rurgias vasculares e tratamento 
de diabéticos. De acordo com o 
vereador Fernando Lucena (PT), 
que é presidente da Comissão, os 
argumentos apresentados não são 
suficientes.

“Faremos uma nota de repúdio 
contra o fechamento do hospital 
Ruy Pereira. Essa moção será 
levada para o plenário, para que 
não seja uma posição apenas da 
Comissão de Saúde, mas que se-
ja da casa legislativa. Temos que 

acompanhar a situação do Ruy 
Pereira. A situação é difícil, os 
argumentos apresentados pela 
Secretaria Estadual de Saúde não 
convencem ninguém. O argumen-
to de que o hospital não possui um 
laudo do Corpo de Bombeiros... 
Se for pedido, vai envolver Maria 
Alice, Walfredo Gurgel, Santa Ca-
tarina. Todos os hospitais estão há 
mais de dez anos na mesma situ-
ação. Além do mais, serão mais de 
cem leitos a menos”, acrescentou 
Lucena.

Para o vereador Franklin 
Capistrano (PSB), a situação do 
Ruy Pereira e de outros hospitais 
poderia ser evitada, se houvesse 
um atendimento de qualidade na 
primeira assistência.  

“A reunião de hoje foi a conti-
nuidade de outros encontros em 
que discutimos não só a situação 
da saúde no município de Natal, 
mas o futuro da saúde pública. Se 
fala muito no fechamento do Ruy 
Pereira, porém deve-se falar nos 
atendimentos nas unidades bá-
sicas de saúde e no Programa de 
Saúde da Família (PSF), porque, 
se não se conter a quantidade de 
pacientes que chegam nessas uni-
dades de ponta, porta de entrada, 
não vão faltar muitos e muitos 
pacientes nos hospitais. Você po-
de diminuir a quantidade de en-
tradas nos hospitais de ponta se 
houvesse um bom atendimento na 
primeira porta de entrada”, desta-
cou Franklin. Vereadores Preto Aquino (Patriota), Fernando Lucena e Franklin Capistrano na comissão

Comissão da Câmara apresenta nota de 
repúdio contra fechamento de hospital
Hospital atualmente é referência no Rio Grande do Norte em cirurgias vasculares e tratamento de diabéticos. De acordo com o 
vereador Fernando Lucena (PT), que é presidente da Comissão, os argumentos apresentados para o fechamento não são suficientes

Ruy Pereira

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

W O R K S H O P

DAS FAMÍLIAS
EMPREENDEDORAS
Gestão Compartilhada em Família

Dr. Armando
Lourenzo
Doutor em Administração (Governança
na empresa familiar) e Mestre em Administração
de Recursos Humanos (Sucessão e Profissionalização
de empresas familiares) pela FEA/USP

Maestro de formação, o português Eugénio Graça tem
liderado músicos de grande talento em orquestras por
diversos países como Portugal, Espanha, França,
Holanda, Cuba, Estados Unidos e Brasil.

Maestro Eugénio
Graça

Déborah
Sayonara
Matersol

Ricardo
Abreu
Abreu
Imóveis

Denerval
Júnior
Casa 
Sarmento

Leonardo 
Melo
Potiguar 
Honda

1 7  d e  O u t u b r o  

1 4 H  à s  2 1 H

H o l i d a y  I n n  N a t a l

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e  i n s c r i ç ã o :  

f a m i l i a s e mp r e e n d e d o r a s . c o m . b r

E nvie  o  c ó di go

W E F 2 0 19  
p a r a  o  what s app  
8 4  9 9 8 7 7 - 8 8 22
e  ga nhe  1 0 %  d e  
d e s c o nt o  na
in s c r iç ã o

A p o i o
P a t r o c í n i o



A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, anun-
ciou nesta terça-feira, 15, dia do 
professor, a reforma de 13 escolas 
da rede estadual de ensino e assi-
nou ordem de serviço para aquisi-
ção de 621 aparelhos de ar-condi-
cionado que serão instalados em 
19 escolas.

Com investimento total de R$ 
23,7 milhões, por meio de recursos 
do Governo Cidadão, a Secretaria 
Estadual de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Seec) direcionou 
R$ 22 milhões para as obras de 
reforma e mais de R$ 1,7 milhão 
na aquisição de ar-condicionados.

As escolas que serão reforma-

das estão localizadas em 13 muni-
cípios do Rio Grande do Norte. São 
eles: Afonso Bezerra, Carnaubais, 
Grossos, Governador Dix-Sept 
Rosado, Senador Elói de Souza, 

Jardim de Piranhas, Natal, Nísia 
Floresta, Venha Ver, Alexandria, 
Ceará-Mirim e Mossoró.

Os aparelhos de ar-condiciona-
do serão instalados em 19 escolas.
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O projeto do novo Plano Diretor 
de Natal deverá ser enviado para 
análise da Câmara Municipal até o 
final do mês de janeiro, segundo o 
novo cronograma definido pelo Nú-
cleo Gestor do processo de revisão 
das normas. A extensão do prazo, 
anunciada na semana passada 
pela Prefeitura, atende a pedidos 
de instituições como o Ministério 
Público e de vereadores.

Segundo o prefeito Álvaro Dias, 
a redefinição dos prazos torna a 
revisão do Plano Diretor ainda 
mais democrática. “Quanto mais 
discutido, quanto mais esmiuçado, 
quanto mais o Plano Diretor for 
realmente revisado, melhor para 
Natal. Nenhum Plano Diretor foi 
tão aberto, tão limpo, tão discutido 
e tão democrático quanto esse atu-
al”, declarou, em entrevista à 98 
FM na segunda-feira, 14.

A revisão do Plano Diretor es-
tá na terceira das cinco fases de 
responsabilidade da Prefeitura do 
Natal. Nesta etapa, grupos temá-
ticos coordenados pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) avaliam propostas apre-
sentadas pela população e por 
entidades em reuniões realizadas 
nas últimas semanas nas quatro 
regiões administrativas da cidade.

Segundo o vice-presidente do 
Conselho da Cidade, Albert Josuá 
Neto, que é integrante do Núcleo 

Gestor, a audiência pública que 
estava prevista para acontecer no 
final deste mês ficou adiada para 
o dia 26 de novembro. Ele explica 
que, após essa reunião, será aberto 
um prazo de 15 dias para a apre-
sentação de novas propostas para o 
Plano Diretor.

“Caso existam novas propostas, 
abre-se novo prazo de até 30 dias 
para conclusão da sistematização 
(pelos grupos temáticos) e envio 
para o Conselho da Cidade (Con-
cidade)”, enfatiza Josuá. Cabe ao 
Concidade, por fim, elaborar a mi-
nuta do projeto que será enviado à 
Câmara – processo que deve termi-
nar até o fim de janeiro de 2020.

A vereadora Nina Souza (PDT) 
aprovou o novo calendário. Segun-
do ela, o adiamento dos prazos era 
natural, tendo em vista o apelo 
feito por várias instituições. A pre-
visão inicial era que a minuta do 
novo Plano Diretor fosse aprovada 
em 30 de novembro, para quando 
estava marcada a conferência do 
Conselho da Cidade. Só em dezem-
bro, portanto, é que teriam início as 
discussões na Câmara – às véspe-
ras do recesso de final de ano.

“Na realidade, o processo era 
para ter começado bem antes, de 
modo que é natural que haja uma 
reestruturação de calendário. Es-
peramos que chegue à Câmara 
até fevereiro para que a gente vote 

ainda no primeiro semestre do ano 
que vem”, analisa a parlamentar.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 
prevê regras para ocupação do 
solo, foi revisado pela última vez 
em Natal em 2007. A legislação re-
comenda uma atualização a cada 
dez anos.

Em sua mensagem à Câmara 
no início deste ano, o prefeito Ál-
varo Dias estabeleceu a revisão do 
Plano Diretor como uma das prin-
cipais metas de sua gestão para 
2019. Por isso, o prefeito chegou a 
cogitar fazer uma convocação ex-
traordinária do Poder Legislativo, 

durante o recesso de final de ano 
(que acontece entre dezembro e ja-
neiro), para que o cronograma não 
fosse prejudicado. O gestor, entre-
tanto, acabou recuando.

Vereadores criticavam a “pres-
sa” solicitada pela Prefeitura para 
analisar o projeto de lei, antes mes-
mo de a minuta chegar à Câmara. 
O presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), prome-
teu que não votaria o novo Plano 
Diretor “a toque de caixa”, devido à 
importância da matéria.

Entre os pontos mais discutidos 
na atualização do Plano Diretor, 
estão a possibilidade de permissão 

para construções maiores na re-
gião de orla e o maior adensamento 
habitacional de áreas como a zona 
Norte da capital potiguar.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT) avalia que a decisão da Prefei-
tura de esticar os prazos reflete que 
o processo de revisão do Plano Di-
retor precisa ser mais democrático.

“O processo não é a toque de 
caixa. Precisa ser maturado. Essas 
oficinas (reuniões pela cidade) pre-
cisavam de um prazo maior entre 
uma e outra para ser maturado, ser 
debatido. Todo processo de partici-
pação requer paciência, diálogo, um 
prazo razoável. Não é da noite para o 
dia. A gente tinha que ter uma par-
ticipação mais ampliada”, destacou.

Ela também criticou a defesa 
que o prefeito tem feito de ideias 
como a verticalização da orla e uma 
declaração na qual Álvaro Dias 
afirmou que uma “minoria baru-
lhenta” teria de aceitar a decisão 
da maioria – que seria pró-vertica-
lização. “O prefeito faz lobby, e isso 
não é papel de gestor”.

A parlamentar chegou a de-
fender um plebiscito sobre as 
questões mais polêmicas do Plano 
Diretor, para garantir participa-
ção popular máxima da discussão 
das questões. “Se a gente quer 
mais participação, escutemos todo 
mundo. Eu acho que a população 
vai gostar”, finalizou.

Vista aérea da cidade do Natal, com destaque para avenida Bernardo Vieira

Revisão do Plano Diretor de Natal será 
enviada à Câmara até o final de janeiro
Vereadores criticavam a “pressa” solicitada pela Prefeitura para analisar o projeto de lei, antes mesmo de a minuta chegar
à Câmara. Presidente da Casa, Paulinho Freire (PSDB), prometeu que não votaria o novo Plano Diretor “a toque de caixa”

Novo cronograma

José Aldenir / Agora RN

Bolsonaro anuncia 13° para 
beneficiários do Bolsa Família

Benefício

Presidente já havia adiantado medida

Marcos Corrêa / PR

O presidente Jair Bolsona-
ro oficializou nesta terça-feira, 
15, o anúncio do 13° salário pa-
ra beneficiários do programa 
Bolsa Família. O pagamento 
do décimo terceiro será feito no 
mês de dezembro.

Bolsonaro já havia adian-
tado a medida no início do 
governo. À época, o Ministério 
da Cidadania, responsável 
pela gestão do programa, in-
formou que o custo total com o 
pagamento extra seria de R$ 
2,5 bilhões.

Atualmente, mais de 13 
milhões de famílias recebem o 
benefício.

Secretaria de Educação destinou R$ 25,4 milhões para obras e compra de aparelhos

Fátima anuncia reformas e 
instalação de ar condicionado

Escolas

Demis Roussos / Governo do RN
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A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa aprovou por 
unanimidade, nesta terça-feira, 15, 
o projeto de lei que promove a rees-
truturação na carreira dos milita-
res estaduais, estabelece medidas 
de redução das distorções salariais 
dos agentes de segurança pública 
e altera dispositivos de leis sobre 
regime de promoções de oficiais da 
Polícia Militar (PM); subsídios dos 
militares do Estado; e regime de 
promoção dos praças da PM e do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Pelo projeto, que só terá im-
pacto financeiro a partir do pró-
ximo ano, o salário dos militares 
integrantes da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar será 
reajustado em 23%, a ser pago em 
três anos, conforme entendimento 
entre o Governo do Estado e as 
associações representantes dos mi-
litares estaduais.

“Esse é um projeto muito im-
portante e representa um marco. 
O aumento a ser concedido será 
a partir de março de 2020 e será 
concluído em três anos, perfazen-
do um percentual de 23%”, disse o 
deputado Coronel Azevedo (PSC), 
que participou das reuniões com a 
governadora Fátima Bezerra.

O reajuste será pago a partir 
de março de 2020, com 2,50%, e 
prossegue com igual percentual 
em novembro do mesmo ano. Em 
março de 2021, o percentual será 
de 3,50%, o mesmo ocorrendo em 
novembro. Em março de 2022, o 
percentual será de 4,50% e, final-
mente, em novembro do mesmo 
ano, mais um percentual de 4,58% 
será aplicado.

Para valer, o projeto ainda 
precisa ser aprovado em outras co-
missões temáticas, no plenário da 
Assembleia e ser sancionado pela 
governadora Fátima Bezerra.

CCJ aprova aumento para 
policiais militares e bombeiros

Assembleia

Lei também muda regime de promoção dos 
praças. Reajuste começa a ser aplicado em 2020Entidades do setor de publicidade estão 

preocupadas com o edital de licitação do 
governo Bolsonaro para contratar agências, cuja 

minuta foi submetida a consulta pública. Acham a 
ideia da Secretaria de Comunicação da Presidência 
(Secom) semelhante ao modelo que fez o tesoureiro 
do mensalão do PT, Marcos Valério, reinar absoluto: 
a agência licitada subcontrata serviços (gráfica, 
produtora, assessoria etc). Valério subcontratava as 
próprias empresas. Deu no que deu.

Quem fez a minuta inicial da Secom parece ignorar 

o Tribunal de Contas da União e a lei exigem licitação 
para cada serviço contratado.

O governo quer reduzir a 3,5% os honorários das 
agências pagos por emissoras e jornais, que o TCU já 
reduziu de 20% para 10%.

A Secom exigirá apenas três pessoas na equipe 
de atendimento das contas oficiais. Atualmente, as 
equipes têm no mínimo 25 profissionais.

Entidades e pessoas físicas e jurídicas puderam 
fazer sugestões ao edital da Secom, democraticamente. 
A consulta acabou na sexta (11).

Governo pode ressuscitar modelito Marcos Valério

PIZZARIA CHICANA
Foi encerrada após 

operação de chicana da 
oposição a reunião da CPI 
do BNDES da Câmara 
que votaria o relatório 
pedindo o indiciamento de 
Lula, Dilma e outros 72 
pela roubalheira ao banco 
público.

PREOCUPADO? SE VIRE
Ministros do STF não 

parecem preocupados com 
as consequências de novo 
entendimento sobre prisão 
em 2ª instância, que pode 
libertar 193 mil bandidos. 
É que suas excelências têm 
seguranças à vontade.

RETIRANDO PONTOS
Trabalha desde segunda 

(14) cedo governador 

PODER SEM PUDOR

GARGALHANDO POR DENTRO
Jânio Quadros estava em campanha para 

presidente, em 1960, e foi a Sete Lagoas (MG) para 
um comício com Magalhães Pinto, que disputava 
o governo de Minas contra Tancredo Neves. No 
comício, os oradores foram recebidos com ovos e 
vaias. A comitiva seguiu para uma cidade vizinha. 
No carro, Jânio ficou um tempão esperando 
que Magalhães Pinto dissesse alguma coisa. 
Desconfiava que ele estava por trás das vaias e dos 
ovos. Até que perdeu a paciência com o impassível 
aliado: “Os mineiros são terríveis. Quando não 
riem por dentro, riem por fora.”

“Não existe perda: 
nós não tínhamos nada 
e agora temos”

Senador Omar Aziz (PSD-AM) 
relator da partilha do leilão 
da exploração de petróleo

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Agência Senado

do DF, Ibaneis Rocha, que 
recebeu quinze pontos no 
pescoço após um tombo no 
banheiro escorregadio de sua 
casa. Vai retirar os pontos na 
próxima sexta.

TENTATIVA DE INTIMIDAÇÃO
Após publicação da notícia 

da delação de Palocci sobre 
maracutaias do banco Safra 
com Lula e o PT, o diretor 
de redação do site Diário do 
Poder, Tiago de Vasconcelos, 
teve a vida “verificada” pelo 
Safra, que deixou rastro 
de consulta ao seu CPF. 
O jornalista não é cliente 
do banco, que chama de 
“coincidência” a tentativa de 
intimidação.

MANOBRAS PROTELATÓRIAS
Paula Belmonte 

(Cidadania-DF) acha 
inaceitável a enrolada para 
votar o relatório da CPI do 
BNDES. Deputados que não 
apareciam nas sessões agora 
fazem manobras protelatórias 
para impedir a votação.

Atravessadores lucram 50% mais que os postos
O sindicato dos postos de combustíveis do 

Distrito Federal revelou, em nota, que a parcela 
do lucro das distribuidoras de combustíveis, 
que atuam como atravessadores no mercado, 
é 50% maior que todo o lucro percebido pelos 
donos dos postos. 

As distribuidoras nada agregam aos 
combustíveis, produzem notas fiscais. Segundo 
o sindicato, com o litro a R$4,19, a parcela do 
“custo” das distribuidoras/atravessadores é de 
R$0,24 e o correspondente ao lucro do dono do 
posto é de R$ 0,16.

QUEM GANHA MESMO
A Petrobras, que produz o combustível, 

é o maior item na composição do preço final. 
Dos R$4,19, o “custo Petrobras” corresponde a 
R$1,40.

IMPOSTOS, IMPOSTOS
O ICMS, imposto estadual, representa R$ 

1,20 no preço da bomba e se soma a impostos 
federais, que adicionam mais R$ 0,69 ao litro.

ETANOL NA GASOLINA
Apesar de comprar gasolina, o combustível 

sofre adição de álcool e cada litro é composto 
por 730ml de gasolina e 270ml de etanol 
anidro.

Deputados estaduais aprovaram projeto nesta terça-feira na CCJ da Assembleia

João Gilberto / ALRN

Locais de prova do Enem serão 
divulgados nesta quarta-feira

Educação

Serão divulgados nesta 
quarta-feira, 16, os locais de 
prova para os participantes do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2019. Para conferir o 
local, basta acessar o Cartão de 
Confirmação da Inscrição, aces-
sível online no site do Inep ou no 
aplicativo do Enem, disponível 
para download nas plataformas 
Apple Store e Google Play.

Cerca de 5,1 milhões de 
estudantes estão inscritos na 
prova, que deve ser aplicada nos 
domingos 3 e 10 de novembro.

Além do local de prova, os 
participantes também terão 
acesso ao número da sala onde 
farão o exame; a opção de língua 
estrangeira selecionada durante 
a inscrição; e ao tipo de atendi-
mento específico e especializado 
com recursos de acessibilidade, 
caso tenham sido solicitados e 
aprovados.

No dia do Enem, a dica é 
chegar no local com antecedên-
cia. Os portões abrirão às 12h, 
pelo horário oficial de Brasília, e 
serão fechados às 13h.
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As três federações que repre-
sentam o setor produtivo do Rio 
Grande do Norte (Fiern, Faern e 
Fecomércio), aliadas ao Sebrae, 
enviaram à bancada federal po-
tiguar uma carta solicitando o 
apoio dos parlamentares para 
a construção de um novo prédio 
que serviria de ampliação para 
as instalações do Instituto Metró-
pole Digital (IMD). O objetivo é 
atender às demandas do Parque 
Tecnológico estadual.

O documento encaminhado 
à Brasília foi assinado pelo pre-
sidente da Federação das Indús-
trias, Amaro Sales, pelo presiden-
te da Federação da Agricultura, 
José Vieira, pelo presidente da 
Federação do Comércio, Marcelo 
Queiroz, e também pelo superin-
tendente do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas no Rio Grande do Norte 
(Sebrae/RN), Zeca Melo.

A ideia dos membros do setor 

produtivo é que os parlamentares 
priorizem o projeto dentre aque-
les que farão parte das chamadas 
emendas de bancada, de modo 
que sejam garantidos os recursos 
para construção da estrutura, 
que são da ordem de R$ 30 mi-
lhões, para serem investidos em 
um período de dois anos. O novo 
prédio, que já está com os proje-
tos de engenharia e arquitetura 
prontos, deverá ser levantado ao 
lado de onde hoje se localizada a 
atual sede do IMD.

Em dois anos de fundação, o 
Parque Tecnológico Metrópole 
Digital abriga 47 empresas, que 
empregam cerca de 700 profissio-
nais. A meta do Parque é chegar 
a 100 empresas credenciadas nos 
próximos três anos, gerando mais 
de 2 mil empregos. A construção 
do novo prédio será de fundamen-
tal importância para alcançar esse 
objetivo, devido à necessidade de 
criação de novos espaços para que 

se possa atrair projetos financia-
dos por empresas de grande porte, 
nacionais ou multinacionais.

Apesar de se voltar para o setor 
de Tecnologia da Informação, as 
ações do IMD e do seu Parque Tec-
nológico têm impacto sobre todos 
os setores da economia. As tecnolo-
gias da informação e comunicação 
têm sido a base para um processo 
global que inclui não apenas a 
criação de novos negócios, mas 
também o aumento da produtivi-
dade tanto da indústria como do 
agronegócio e do setor de serviços.

Na área industrial, por exem-
plo, foi inclusive formulado o con-
ceito de “Indústria 4.0” para desig-
nar os impactos que o uso dessas 
tecnologias tem tido sobre o setor. 
O próprio Parque Metrópole criou 
neste ano um projeto voltado espe-
cificamente para o desenvolvimen-
to de tecnologias voltadas para as 
indústrias de pequeno porte do Rio 
Grande do Norte. Prédio do IMD é considerado “pequeno” para o novo Parque Tecnológico estadual

Setor produtivo solicita novo prédio para 
ampliar instalações do Parque Tecnológico
Federações da Indústria (Fiern), da Agricultura (Faern) e do Comércio (Fecomércio) pediram apoio à bancada federal para 
construção de uma nova sede para o Instituto Metrópole Digital, que está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Metrópole Digital

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura de Macaíba reali-
zou um novo mutirão contra o glau-
coma no Pax Club. Desta vez, mais 
de 540 atendimentos a pacientes 
do município foram realizados na 
grande ação, que a partir de agora 
é totalmente viabilizada com recur-
sos próprios.

O objetivo do mutirão é comba-
ter a doença por meio da identifi-
cação precoce. O glaucoma é uma 
doença silenciosa capaz de causar 
cegueira irreversível. Os pacientes 
que participaram da ação de saú-
de estão cadastrados para passar 
por uma avaliação de seu quadro 
clínico.

O público-alvo é formado por 
pessoas com idades acima dos 30 
anos, com histórico de Glaucoma 
na família, pressão intraocular 
(PIO) elevada, diabéticas, com alto 
grau de miopia, que fazem uso pro-
longado de esteroides e com históri-
co de trauma ocular.

Quando diagnosticada alguma 
anormalidade relacionada à doen-
ça, os pacientes são medicados e 
passam a receber acompanhamen-

to oftalmológico. A cada três meses, 
eles serão submetidos a uma nova 
consulta, recebendo então nova 
medicação antiglaucomatosa. Ci-
rurgias também poderão ser feitas 
em caso de necessidade.

O próximo mutirão está previs-
to para acontecer no início de janei-
ro de 2020, no mesmo local. Para 

participar, a pessoa deverá ter uma 
receita e um encaminhamento mé-
dico (caso seja a 1ª vez) e apresen-
tar os originais e as cópias de seu 
RG, CPF, Cartão do SUS de Ma-
caíba e comprovante de residência 
de Macaíba no posto de saúde mais 
próximo de sua casa ou na sede da 
Secretaria de Saúde.

População pôde se consultar com especialistas e receber orientações contra glaucoma

Mutirão contra o glaucoma atende 
mais de 540 pacientes em Macaíba

Iniciativa

Márcio Lucas / PMM

Estão sendo disponibilizadas 20 vagas, e as inscrições seguem enquando durar

Prefeitura oferece capacitação 
para operador de telemarketing

São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante, por meio da Se-
cretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência Social e Cidadania 
(Semtasc), está ofertando novas 
vagas para o curso de operador 
de telemarketing. A capacitação 
é oferecida através do programa 
Qualifica São Gonçalo, em par-
ceria com o Senac.

As inscrições podem ser fei-
tas na própria sede da Semtasc, 
que fica localizada em frente ao 

supermercado Rede Mais. Para 
realização do cadastro, o candi-
dato deve apresentar cópia do 
RG, CPF, comprovante de resi-
dência e certificado de conclusão 
do ensino médio.

Ao todo, estão sendo disponi-
bilizadas 20 vagas. As inscrições 
seguem abertas até as vagas 
serem preenchidas. O curso tem 
duração de dois meses, e o início 
das aulas está previsto para o 
dia 25 de outubro.

Divulgação
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Uma semana após a Codern 
ter negado uma queda nas opera-
ções portuárias, apontada em re-
portagem pelo Agora RN, a recu-
peração dos portos de Natal e de 
Areia Branca foi o tema de uma 
reunião nesta terça-feira, 15, 
entre a governadora Fátima Be-
zerra, o vice-governador Antenor 
Roberto, secretários de Estado, o 
diretor-presidente da Companhia 
Docas do RN (Codern), almirante 
Elis Treidler Öberg, o presiden-
te da Federação das Indústrias 
do RN (Fiern), Amaro Sales, e o 
presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Portuários, Silvano 
Barbosa.

Um possível descontingen-
ciamento de R$ 7 bilhões, pelo 
Ministério da Infraestrutura, 
aumentou a esperança quanto à 
liberação de uma emenda  de R$ 
54 milhões da própria Fátima 
Bezerra, quando ainda era sena-
dora, aprovada pelo Orçamento 
da União para 2019 e destinada à 
recuperação do Porto Ilha/Termi-
nal Salineiro (Areia Branca).

“Tratamos aqui na reunião 
dos investimentos urgentes e ne-

cessários para melhorar a infra-
estrutura portuária do nosso es-
tado, que é fundamental para que 
a gente possa ampliar os investi-
mentos e gerar mais empregos e 
renda para o povo do Rio Grande 
do Norte”, justificou Fátima.

Por sugestão da governado-

ra, a presidência da Codern irá 
remeter uma carta ao ministro 
Tarcísio Freitas (Infraestrutura), 
a qual ela endossará através de 
contato pessoal, solicitando a li-
beração dos recursos da emenda 
(ou parte deles), para que o Porto 
Ilha, um dos principais meios de 

escoamento da produção salinei-
ra, de frutas e de pescado do esta-
do, seja recuperado. “

Além da liberação dos R$ 54 
milhões para este ano, ficou acer-
tado que a Codern irá sugerir 
uma emenda de no mínimo R$ 
40 milhões para a reestruturação 

portuária do RN. Segundo o pre-
sidente da Companhia, Elis Trei-
dler Öberg, o RN perdeu cerca de 
15% das operações de fruticul-
tura para o Ceará. “Atualmente 
60% da nossa produção vai para 
lá. Precisamos urgentemente fa-
zer melhorias para atrair de volta 
as operações”, disse o almirante.

O empresário Airton Torres, 
que representou os produtores 
de sal na reunião, admitiu que  
devido ao sucateamento do Porto 
Ilha, o Brasil passou a importar 
o produto, algo inédito. “Estamos 
perdendo de três a quatro navios 
por ano. Por causa das nossas de-
ficiências operacionais, estamos 
em defasagem”, descreveu.

Por conta da diminuição das 
operações nos portos, o presidente 
do sindicato dos portuários falou 
da preocupação dos trabalhadores 
avulsos quanto à falta de oferta 
de trabalho e a preocupação dos 
funcionários da Codern sobre o 
desmonte do Porto Ilha. “Viemos 
reforçar o pedido de apoio porque 
a reestruturação portuária é algo 
extremamente necessário para o 
estado”, concluiu.

Na semana passada, o Agora RN publicou reportagem retratando a queda nas exportações pelo Terminal Marítimo de Natal

Falta de estrutura nos portos direciona
60% da produção potiguar para o Ceará
Segundo o presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), Elis Treidler Öberg, só na exportação 
de frutas, o Estado já perdeu cerca de 15% das operações para o Ceará; preocupação foi revelada para a governadora

Competitividade

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas de Natal (Semov) 
definiu nesta terça-feira, 15, a em-
presa responsável para construir 
espaço públicos destinados para 
cães e proprietários de animais, 
que serão chamados de “cachor-
ródromos”. Os locais terão equipa-
mentos para o lazer dos cachorros.

O Município vai construir uma 
unidade no bairro de Capim Ma-
cio, zona Sul de Natal, e outra no 
Panatis, na região Norte. O valor 
previsto para as obras está pre-
visto em R$ 49 mil. A responsável 
pelo serviço será a empresa Anjos 
Engenharia. Não foram divulga-
das as datas para a entrega dos 
espaços.

A gestão e manutenção destes 
espaços ficará com a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur). Ainda de acordo com a 
pasta, como o processo de contrata-
ção da empresa que fará a estrutu-

ra ainda está em fase inicial (carta 
convite), ainda não há datas para 
homologação e adjudicação.

Em agosto passado, a gover-
nadora Fátima Bezerra sancionou 
uma lei estadual que determina 
a criação de “cachorródromos” no 
estado. A medida obriga a constru-

ção de espaços de convivência para 
cães.

Em Porto Alegre, um espaço 
parecido foi aberto em junho des-
te ano. O local oferece bebedouro 
especial para cães, obstáculos 
recreativos, morrinhos em grama 
sintética e até lixeira especial.

Local já existe em Porto Alegre, no RS, e é considerado um sucesso por populares

Prefeitura garante construção de dois 
cachorródromos públicos em Natal

Lazer

Claiton Dornelles / JC

MP vai investigar possível 
fraude no concurso da PMRN

Teste de aptidão

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu 
nesta terça-feira, 15, inquérito 
civil para apurar caso de favore-
cimento a um candidato no tes-
te de aptidão física do concurso 
público para o quadro de praças 
da Polícia Militar.

A assessoria de comunicação 
da PM disse que a corporação só 
irá se pronunciar após ser inti-
mada pelo Ministério Público.

Segundo a investigação, o 
postulante à vaga não conse-
guiu completar uma das provas 
do teste físico, mas passou de 
“inapto” no resultado prelimi-
nar para “apto” no resultado 
final.

De acordo com o responsável 
pelo inquérito, o promotor Vitor 
Emanuel de Medeiros Azevedo, 
a Comissão Especial do Con-
curso Público terá de enviar ao 

Ministério Público, dentro do 
prazo de cinco dias, cópia da 
gravação do teste de aptidão fí-
sica, do recurso e do julgamento 
referentes ao candidato supos-
tamente favorecido.

Órgão fiscalizador abriu inquérito civil

José Aldenir / Agora RN
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O projeto Leite & Genética foi 
responsável, em sete anos, por 
melhorar o padrão genético de 
12.214 animais bovinos tanto de 
corte quanto leiteiro. A iniciativa 
é desenvolvida pelo Sebrae no Rio 
Grande do Norte e executada pelo 
Instituto BioSistêmico (IBS). Em 
valores atuais de mercado, esses 
bovinos juntos equivalem a cerca 
de R$ 20 milhões.

Isso porque o programa re-
corre a biotécnicas reprodutivas, 
como transferência de embriões e 
inseminação artificial, e análises 
do leite, de sanidade e do solo com 
acompanhamento de especialistas 
técnicos na fazenda de forma sub-
sidiada. E assim aumenta a produ-
tividade de pequenas propriedades 

no interior do estado. O projeto 
Leite & Genética é um dos atrati-
vos do Espaço Sebrae Terroir, que 
está montado na 57ª Festa do Boi, 
no Parque Aristófanes Fernandes, 
em Parnamirim.

Durante o evento, o programa 
está novas adesões abertas para 
bovinocultores interessados em 
otimizar a produtividade, seja pa-
ra produção de carne ou de leite. 
A expectativa é que até o próximo 
sábado o projeto inscreva pelo me-
nos 20 novos produtores, que terão 
de executar o pacote de técnicas 
adquirido ainda em 2019.

“Se analisarmos quantitativa-
mente 12 mil animais não parece 
tão significativo diante do número 
de cabeças do rebanho potiguar, 

mas, do ponto de vista qualitativo, 
a gente percebe a melhoria do pa-
drão de qualidade e produtividade 
dos currais nos últimos sete anos 
devido iniciativas como essa”, ava-
lia o gestor do projeto, Acácio Brito.

Para os produtores que se in-
teressarem conferir os benefícios 
que a iniciativa proporciona, o 
Sebrae montou na Fazenda do es-
paço um empório com 31 bezerros 
resultantes das ações do projeto, 
que estão à venda. 

Há animais das raças leiteiras 
Holandês, Gyr e Girolando. No 
caso dos animais voltados para 
corte, há bovinos Angus, Nelore 
e meio sangue Angus com Holan-
dês, com preços variando entre R$ 
4 mil e R$ 7,5 mil. Bovinos estão em exposição durante a Festa do Boi, no Parque Aristófanes Fernandes

RN tem mais de 12 mil animais com genética 
melhorada que equivalem a R$ 20 milhões
Esse é um dos resultados do projeto Leite & Genética, do Sebrae, que está com exposição de animais e demonstração 
de técnicas reprodutivas diariamente na Festa do Boi; evento acontece no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim

Bovinocultura

José Aldenir / Agora RN

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) elevou a pro-
jeção do Produto Interno Bru-
to (PIB) do Brasil em 2019, 
de 0,8% estimado em julho 
para 0,9% agora, informou o 
órgão. Para 2020, no entan-
to, a previsão de crescimento 
passou de 2,4% para 2,0%. Os 
dados constam no relatório 
‘Desaceleração global da ma-
nufatura, barreiras comer-
ciais em elevação’, divulgado 
na manhã desta terça-feira, 
15, pelo Fundo. No mesmo 
documento, o FMI diminuiu 
a projeção para o crescimento 
da economia global de 3,2%, 
em julho, para 3,0%.

FMI eleva previsão 
do PIB no Brasil em 
2019; no mundo, 
projeção despenca

Números

PIB brasileiro agora está em 0,9%

Divulgação
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A segurança do seu computador 
pessoal é, provavelmente, algo que você 
já esteja lidando por um longo tempo. 
Se você atualiza o seu antivírus e cria 
senhas fortes para suas contas online, 
alterando-as regularmente, você tem 
todas as suas bases cobertas. Ou não? 
Para tornar a sua experiência on-line 
verdadeiramente protegida frente aos 
cibercriminosos, não deixe de ler nos-
sas seis dicas.

Seis dicas 
para proteger seu computador
É importante criar senhas difíceis e trocá-las periodicamente. Isso
garante que seu computador seja complicado para ser alvo de hackers

FIQUE LONGE DE SITES DESONESTOS
Ainda que seja dificil saber se uma página web 

é confiável ou não, existem certa medidas que 
podemos tomar para melhorar nossas habilidades 

de identificação. Por exemplo, procure um 
bloqueio verde na barra de navegação e o prefixo 

do código “https://” no início da URL quando 
visitar sites onde é necessári introduzir os seus 

dados de cartão de crédito. Tenha cuidado ao fazer 
compras em sites do exterior e não clique em links 

enviados por e-mail, isso fará com que você seja 
direcionado ao site em si.

EVITE OFERTAS QUE SÃO BOAS 
DEMAIS PARA SER VERDADE

Se você ver um produto com 
90% de desconto como, por exemplo, a coleção 

de cd dos Beatles, isso poderia muito bem ser uma 
armadilha. Pior ainda, alguns sites 

são conhecidos por atrair clientes com um 
negócio incrível, e uma vez que eles têm as 

informações do seu cartão de crédito 
você nunca mais é ouvido de novo. 
A regra de ouro é: se parece bom 
demais para ser verdade, então 

provavelmente seja mentira.

EVITE ABRIR E-MAILS DE DESCONHECIDOS
Nunca abra um e-mail de uma fonte 

desconhecida ou suspeita, e, definitivamente, 
nunca abra os anexos. Também tenha 
cuidado com e-mails estranhos enviados 

deconhecidos, já que a conta desse contato 
pode ter sido hackeada. Nesse caso, apague a 

menssagem e o avise imediatamente que 
sua conta pode ter sido comprometida. 

Isso irá ajudá-lo a evitar golpes de 
hackers e phishing, e que 

você seja um alvo.

NUNCA DIVULGAR INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS

Não importa o site, sempre tenha cuidado 
com o tipo de informação que você disponibiliza. 
Embora seja de conhecimento geral, não custa 
nada reiterar que você não deve passar dados 

de cartão de crédito e seguro social, a menos que 
você confie no site completamente. Também é 
importante ser cuidadoso com seus perfis nas 

redes sociais. Revelar informações inocentes como, 
por exemplo, o nome do seu animal de estimação 

ou o nome de solteira da mãe pode resultar no 
roubo da sua identidade, já que usa esses mesmos 

dados em algum outro site para a 
verificação de segurança.

BACKUP DOS SEUS DADOS
Fazer o backup dos seus dados protege sua 

infrormação no caso de uma pane no computador 
ou falha elétrica. Também ajuda se você cair na 
armadilha de um ransomware, que criptografa 
os seus dados confidenciais. Você pode fazer o 
backup manualmente através da transferência 

de documentos importantes para um disco 
rígido externo ou usando um serviço como o 
Carbonite. Se você não tem uma quantidade 

significativa de dados para armazenar, use um 
serviço como o Dropbox, onde você recebe 2GB 

de armazenamento gratuito. O Kaspersky PURE 
tem a funcionalidade de backup, incluindo a 

integração com o Dropbox.

VERIFIQUE SEU FIREWALL
Talvez, verificar o seu firewall pareça uma 

tarefa complicada, mas realmente não é. Se você 
possui um sistema baseado no Windows, basta ir 

no painel de controle e digitar “firewall ” no campo 
de pesquisa. Se o seu firewall está concectado, 
então você está pronto para continuar. Se você 

possui um Mac, clique no ícone da Apple na barra 
de ferramentas, vá em “Preferências do Sistema”, 
“segurança” e por último “firewall”. Certifique-se 

de que você o seu firewall está ativado para manter 
os cibercriminosos fora. Além disso, se você não 

quer que seus arquivos estejam visivéis em outro 
computador, desative por completo a opção de 

compartilhar documentos.
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A ciência vem revelando 
cada vez mais o quanto o úte-
ro é um primeiro lar influen-
te, mais importante quanto 
aquele em que uma criança 
é criada. O desenvolvimento 
dos bebês é tão afetado pelo 
estado de saúde mental da 
mãe que o estresse durante 
a gestação pode influenciar 
até mesmo o sexo deles, se-
gundo um estudo divulgado 
na revista científica Procee-
dings da National Academy 
of Sciences (PNAS).a

Pesquisadores da Faculda-
de de Médicos e Cirurgiões da 
Columbia University Vagelos 
e NewYork-Presbyterian su-
gerem que as mulheres grá-
vidas que sofrem de estresse 
físico e psicológico têm menos 
probabilidade de ter um me-
nino.

Em média, cerca de 105 ho-
mens nascem para cada 100 
nascimentos femininos, nas 

condições normais de gesta-
ção. Porém, neste estudo, a 
proporção de sexo nos gru-
pos estressados física e psi-
cologicamente favoreceu as 
meninas, com proporções de 
homem para mulher de 4 para 
9 e 2 para 3, respectivamente.

Durante a pesquisa, eles 
examinaram 27 indicadores 
de estresse psicossocial, físico 
e de estilo de vida coletados 
de questionários, diários e 
avaliações físicas diárias de 
187 gestantes saudáveis, com 
idades entre 18 e 45 anos.

Cerca de 17% (32) das mu-
lheres estavam estressadas 
psicologicamente, com altos 
níveis clinicamente significa-
tivos de depressão, ansiedade 
e estresse percebido. Outras 
16% (30) estavam estressadas 
fisicamente, com pressão ar-
terial diária relativamente 
mais alta e maior ingestão 
calórica em comparação com 

outras gestantes saudáveis. A 
maioria (quase 67%, ou 125) 
era saudável.

Segundo a professora de 
psicologia que lidera a pes-
quisa, Catherine Monk, al-
guns especialistas viram este 
padrão depois de convulsões 
sociais, como os ataques de 11 
de setembro em Nova York, 
nos Estados Unidos. À época, 
o número de nascimentos de 
meninos diminuiu.

PARTO PREMATURO
Além de ser fator rele-

vante na definição do sexo 
da criança, estresse também 
causa risco de parto prema-
turo, segundo os pesquisado-
res, o qual está associado a 
maiores taxas de mortalidade 
infantil e de distúrbios físicos 
e mentais, como transtorno 
de déficit de atenção e hipera-
tividade e ansiedade, entre os 
filhos.

ESTRESSE durante GRAVIDEZ
pode determinar o sexo do bebê

Estudo sugere que as grávidas que sofrem de estresse físico 
e psicológico têm menos probabilidade de ter um menino

Curiosidade

Divulgação
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De “olho” na Olimpíada, nova das sete
terá núcleo de ginástica artística

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A próxima novela das sete na Globo, “Salve-se 

Quem Puder”, uma comédia romântica escrita por 
Daniel Ortiz e prevista para estrear em janeiro, 
vai apostar em um núcleo de ginástica artística 
– para também entrar no clima da Olimpíada do 
Japão que começa em julho.

Valentina Bulc(foto), Daniel Rangel, Lívia 
Inhudes (ex-Chiquititas), Conrado Caputto, entre 
outros atores desse núcleo, já estão fazendo um 
trabalho de preparação, o popular laboratório, pa-
ra entenderem a rotina dos atletas.  

O roteiro inclui inclusive conversas do elenco 
com alguns dos grandes nomes da nossa ginástica. 
Arthur Nory, medalha de ouro no Campeonato 
Mundial, que terminou  domingo, em Stuttgart, 
na Alemanha, por exemplo, falou um pouco sobre 
o seu dia a dia para Daniel Rangel.

O ginásio Cláudio Coutinho, casa da ginástica 
do Flamengo, no Rio, servirá de locação para as 
gravações de “Salve-se Quem Puder”. Substituta 
de “Bom Sucesso”, a trama terá suas primeiras 
ações passadas em Cancún, no México, e depois se 
voltará para São Paulo.

No elenco também estão Carolina Kasting, 
Deborah Secco, Flávia Alessandra, Vitória Strada, 
Juliana Paiva, Dandara Mariana, Rafael Cardoso, 
Guilhermina Guinle, Marianna Armellini, Felipe 
Simas, entre outros.

SINGELEZA
Se a ordem entre os escraches 

é tentar segurar um desavisado 
pelos caracteres, o “Casos de Fa-
mília”, do SBT, continua fazendo 
a dele. Da pior maneira possível, 
como sempre.

Tema do programa de segun-
da-feira: “Vai Bater na sua Mãe 
e Depois Me Conta Se Foi bom”. 
Delicado, não acha?

MAS TEM MAIS
Da plateia do mesmo “Casos 

de Família”, um cidadão tentava 
dar conselhos de como resolver 
um problema familiar e dizia para 
o convidado: “Você não é homem, 
parceiro. Eu já tive no seu lugar e 
resolvi meu problema. Eu quebrei 
a cara do meu cunhado”.

E o entrevistado, na cadeira do 
palco, respondia: “Eu sou homem, 
sim, malandro. Já regacei a cara 
dele várias vezes...”.

SÓ UMA
Desde a semana passada, até o 

dia 29, Karyn Bravo vai seguir so-
zinha na apresentação do “Jornal 
da Cultura”, faixa das 21 horas.

Ana Paula Couto, companhei-
ra de bancada, em férias, só retor-
nará no dia 30.

XUXA NA FESTA
A Record confirma para novem-

bro a gravação do especial “Dancing 
Brasil” com Xuxa para exibição na 
programação de dezembro.

Porém, ainda não existe uma 
posição sobre o “Canta Comigo”, 
apresentado por Gugu, para o mes-
mo período.   

TEATRO 1
Após a macrossérie “Jezabel” 

na Record, Leonardo Miggiorin 
dedica-se aos ensaios do espetáculo 
“O Ovo de Ouro”, ao lado de Sérgio 
Mamberti, Luccas Pappi, Rita Ba-
tata e Ando Camargo, dirigido por 
Ricardo Grasson.

A produção fala sobre o período 
do nazismo e tem estreia marcada 
para o dia 21 de novembro no Sesc 
Santo Amaro-SP.

TEATRO 2
O Teatro Prudential, no Rio, vai 

receber o musical “Brilha La Luna” 
a partir do dia 2 de novembro. No 
elenco Myra Ruiz, Helga Nemetik, 
Léo Bahia, Lyv Zieze e Victor Maia, 
interpretando Thalia, uma drag 
queen que luta contra o preconceito 
dentro de um reality show de mú-
sica.

SHARK TANK
O reality show “Shark Tank 

Brasil”, exibido pelo Sony, passa 
por uma mudança inédita em sua 
versão brasileira: o próximo episó-
dio, na sexta, às 22h, será o primei-
ro da história do formato gravado 
diante de uma plateia. No progra-
ma, José Carlos Semenzato, Cris-
tiana Arcangeli,  João Appolinário, 
Camila Farani e Caito Maia.

 

n O jornalista Augusto Nunes, 
novo contratado da Record, deve 
gravar nesta quarta-feira seu 
primeiro piloto para o boletim do 
“Jornal da Record”...

n ...Aliás, os planos para Nunes 
na emissora não se limitam ao 
boletim do “JR”. Há outros proje-
tos em estudo.   

n O apresentador Ciro Bottini, Jo-

jo Todynho, Carioca,  Cid Não Sal-
vo e Nathalia Rodrigues estarão, 
terça-feira que vem, no “Tá Pago” 
de Leandro Hassum na TNT.

n No Rio, o programa “Os Donos 
da Bola” ganhou os reforços de 
Cláudio Perrout, Eraldo Leite, 
Mauro Leão e Renê Simões, ex-
-técnico...

n  Cacau Protásio filma seu pri-

meiro longa-metragem em São 
Paulo: “A Sogra Perfeita”...

n ...Também no elenco André 
Mattos, Luis Navarro, Evelyn 
Castro, Polliana Aleixo, Marcelo 
Laham, Roberta Freitas, Inah de 
Carvalho e Rodrigo Sant´Anna.

n Pela quantidade de releases 
disparados, anunciando novas 
campanhas, Isis Valverde e Bru-

na Marquezine não podem recla-
mar da vida.

n Informação antecipada neste 
espaço foi confirmada ontem por 
Band e NBA para a temporada 
2019-2020...

n ...O contrato prevê a transmis-
são de dois jogos ao vivo (às quin-
tas-feiras e domingos) e Finais 
2020 na TV aberta...

n ... Serão cerca de 50 partidas 
na temporada regular e a primei-
ra já tem data: Los Angeles Cli-
ppers x Golden State Warriors, 
dia 24, às 23h30.

·n Nesta sexta-feira, a partir das 
13h, a rádio Transamérica e suas 
plataformas digitais promovem 
uma ação com o roqueiro sueco 
Eagle-Eye Cherry.

Bate-Rebate

Valentina Bulc / crédito Instagram

Divulgação

Divulgação Globo

C´EST FINI
A Record iniciou ontem no complexo 
Casablanca, no Rio, as gravações em 
estúdio da novela “Amor Sem Igual”, 
escrita por Cristianne Fridman e 
estrelada por Day Mesquita e Rafael 
Sardão. 
As externas em São Paulo ainda não 
foram marcadas, mas trabalha-se com 
a previsão de estreia em dezembro. O 
elenco está fechado. 
Então é isso. Mas amanhã tem mais. 
Tchau!

FEIRA
A MipCom, em Cannes e em curso, desde segunda até sexta-

-feira, conta com a presença de Douglas Tavolaro, CEO, e o vice-
-presidente de programação da CNN Brasil, Virgílio Abranches.

Entre os objetivos, reuniões para fechar parcerias de copro-
dução, aquisição de conteúdo e articulações para venda de séries 
originais que serão produzidas por aqui.

EDIÇÃO ESPECIAL
A Globo exibe nesta quarta-feira uma edição especial do  “Pro-

fissão Repórter”. Trata-se da edição número 400 do programa e 
essa marca será celebrada com a mais longa expedição já feita 
por seus repórteres. Danielle Zampollo e Maycon Mota passaram 
vinte e cinco dias na Amazônia e fizeram contato com uma tribo 
de índios isolados, chamados de povo Korubo. A dupla comparti-
lhou com o grupo a mesma comida, dormiram em redes improvi-
sadas e  vivenciaram sua cultura.
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Um grupo de astrofísicos 
liderado pelo mineiro Felipe 
Alves registrou recentemente 
o nascimento de duas estre-
las. A imagem inédita foi re-
alizada no rádio-observatório 
Atacama Large Millimeter 
Array (ALMA), localizado no 
Deserto do Atacama, no Chi-
le.

A fotografia em alta re-
solução mostra as “estrelas 
bebês” dentro de um “pretzel” 
de gás e poeira, encontradas 
na Nebulosa do Cachimbo, 
próximo ao centro da Via Lác-
tea, na constelação Ophiu-
chus, que fica a 600 anos-luz 
do planeta Terra.

Na imagem, os dois pe-
quenos globos centrais foram 
identificados pelos cientistas 
como estrelas em desenvol-
vimento, cercadas por discos 
circunstelares (anéis de poei-
ra e gás) que servem de ali-
mento nessa fase de formação 
e crescimento.

O tamanho de cada disco 
de poeira é descrito pelos pes-
quisadores como semelhante 
ao do cinturão de asteroides 
do nosso sistema solar (apro-
ximadamente 225 milhões de 
quilômetros de diâmetro) e 
massa comparável com a de 
Júpiter.

A pesquisa de Alves co-
meçou há 15 anos e conta 
com a participação de Gabriel 
Franco, do Departamento de 
Física da Universidade Feral 
de Minas Gerais (UFMG). Os 
resultados recentes foram pu-
blicados na edição de outubro 
da revista Science e ajudam a 
compreender como sistemas 
planetários são formados.

Segundo Alves, é a pri-
meira vez que a formação 
de um sistema é observada 
com tantos detalhes. O pes-
quisador também afirmou 
que, embora a imagem seja 
tentadora, ainda há muito a 
ser descoberto. “Precisaremos 
estudar mais para entender 
melhor como se formam”, 
completou o pesquisador.

Astrofísico 
brasileiro registra 
nascimento de 
novas estrelas

Ciência

Imagem pôde ser captada no Atacama

Divulgação / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 

LUIS CARLOS BEZERRA DE ANDRADE, CPF 311.889.074-68, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO, para extração de areia, 
numa área de 10ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848174/19, localizada na Fa-
zenda São Francisco, Município de Pedra Grande-RN.

LUIS CARLOS BEZERRA DE ANDRADE 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-RLO

CAMAR RN MARICUTURA, CNPJ 11808.952/0001-52, com endereço na Rod. Barra de 
Cunhaú, RN 269, Km 06, Zona Rural Canguaretama RN, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Renovação da Licença de 
Operação - RLO para Cultivos de Camarões Marinhos, instalado em uma área total de 279 ha.

Responsável Legal: José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

BAIRRO NORDESTE COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.853.092/0001-86, torna publi-
co, conforme a resolução CONAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 10/10/2019, através 
do processo Administrativo nº 042547/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação 
para funcionamento de um posto de combustível com área construída de 94,23m² em um terreno 
de 450,00m², situado à Av. Felizardo Firmino Moura, 114 – Bairro Nordeste – Natal/RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE  LICENÇA PRÉVIA

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Prévia,  para Agricultura irrigada para Melão e culturas afins, com área de 
465,79ha, localizada na Fazenda Juca, S/N, Zona Rural, Caraúbas-RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
.

DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 32.586.338/0001-63, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de Alteração, para Posto de Revenda de Com-
bustível liquido, com capacidade de 60m3, Localizado na Rod. 304, S/N, Km184, Zona Rural, 
Angicos/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA. CNPJ: 08.249.708/0004-35, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada, com prazo de validade até 23/09/2025 em favor do Beneficiamento de Sal Marinho, 
localizada na Salina Santa Clara, Localidade Tabuleiro Alto, Zona Rural, Mossoró/RN.

Frediano Jales Rosado
Empresário

PODEMOS- PODE
O DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

 
O Presidente do PODEMOS do Diretório Municipal de Ceará – Mirim/RN, em conformidade com estatuto partidário do 

referido partido, e ainda na forma da legislação eleitoral pertinente, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO. CONVOCA os 
eleitores filiados desta agremiação Partidária no âmbito de Ceará-Mirim, para CONVENÇÃO MUNICIPAL afim de deliberar 
temas relacionados a eleições suplementares de 2019, que será realizada no dia 21 de Outubro de 2019, a partir das 08 às 
12 horas, na Sede do Partido, Situada na Rua Assu, n° 668, Centro, Ceará-Mirim/RN, CEP 59570-000, com a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA
a) Deliberação sobre coligações; 
b) Escolha de candidaturas para os cargos eletivos em disputa;
c) Definição de Limites de Gastos.
d) Outras matérias eleitorais referente ao pleito suplementar;
Ceará-Mirim/RN, 14 de Outubro de 2019

JOÃO MARIA DE PAIVA MOTA
Presidente Municipal do PODEMOS de CEARÁ-MIRIM-RN

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A MINERAÇÃO APODI LTDA., CNPJ 09.483.319/0001-90, torna público que recebeu do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação – LO n° 2011-050184/TEC/LO-0216 com validade até 06/04/2019 para a extração 
mineral de calcário, localizada no Sítio Agrovila São Manoel – Assentamento Canto da Vara 
n° 200, Zona Rural, município de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

Marson Moraes
Proprietário

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE MINAS DO RIO GRANDE DO NORTE - AEMIRN
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
 Em conformidade com o que estabelece o Estatuto, são convocados os senhores Asso-
ciados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 21 de outubro de 2019, às 17:00 horas, 
na sede do Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RN, na Avenida Salgado 
Filho, 1840 – Lagoa Nova – Natal/RN, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Informes;
b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;

Natal/RN, 16 de outubro de 2019.

Antônio Machado da Cunha Cavalcanti
Secretário Junta Governativa -  CREA 1805971034

Paulo Eduardo D’Oliveira Ventura
Presidente Junta Governativa - CREA 1805685147

Arcelino Farias Filho
Tesoureiro Junta Governativa - CREA 180435155-5
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BANCO 23

CCM
EXPORTADO

ENXAMEREU
CTOLAPT

FAROARDOR
MUIXISO

DIFAMARIR
NATURISTA
HRNTIO
AREDONDA

EMIROGEL
EDCEDULA
NEGARLI
TARJATAXA

COLESTEROL

Ato de
repassar 

um e-mail

120, em 
algaris-

mos
romanos

Animal
como o
Tio Pati-

nhas (HQ)

Local 
onde se

despejam
detritos

Em tempos
passados; 

antiga-
mente

Transpor-
tado para
fora do

país

Paula
Toller, 

cantora 
carioca

Desacre-
ditar

publica-
mente

Artigo
indefinido
masculino
singular

Frequen-
tador de
praias de
nudismo

Consoan-
tes de
"hera"

Dígrafo de
"farrapo"

Divisão 
da área

hospitalar

Chefe
islâmico

Frutos da
cajazeira

Produto
usado pa-
ra fixar os
cabelos

Afirmar
que não 

Faixa
colocada
em fotos 

censuradas

Alumínio
(símbolo)

Substância
que pode
entupir
artérias

Coletivo de 
"abelhas"
Olfato dos
animais

Boba;
ingênua

Soar 
(o tambor)

Da forma
da bola
Perfeito;

primoroso

Dinheiro
(de papel)

Grêmio
(red.)

Quei-
mação

Protegido 
por vacina

Descansar das
tensões diárias 

De que
jeito?

Fonte 
de sal

Acusado
no tribunal

Atmosfera

Irmão 
da mãe

Ferir

Tributo;
imposto

Pronome
pessoal

oblíquo da
2a pessoa

Selo de
qualidade
Antônimo 
de "plural"

Conjunto
de regras
religiosas

4/emir. 5/ardor — imune. 7/difamar — outrora.

HORÓSCOPO

Pode ter ótimas oportunidades de 
mudança e promoção no emprego, 
então, mostre toda sua determinação. 
Na relação a dois só terá motivos de 
orgulho. 

Ótimo astral para quem planeja 
mudar de casa. Pode se libertar 
de mágoas que insistem em 
atormentar. Vai ser fácil envolver 
quem deseja. Clima quente também 
no romance.

No trabalho, mostre que quer 
progredir e invista em tudo que possa 
contribuir para o seu aperfeiçoamento. 
Seu jeito charmoso e responsável 
pode encantar alguém especial.

O amor está no ar e há boas chances 
de receber um pedido de namoro ou 
mesmo de casamento. Se você já se 
amarrou, aguarde uma fase de muita 
estabilidade e sintonia. 

No emprego, é melhor ficar no seu 
canto e, sem pressa, mexer seus 
pauzinhos para conquistar seu 
espaço. No romance, abuse da 
sensualidade e realize suas fantasias 
mais secretas.

Boa época para cuidar da saúde e 
até iniciar um tratamento importante. 
Convívio mais próximo com colega 
pode despertar novos sentimentos. 
Será que esse ciúme não é amor? 

Trabalhar em equipe será o caminho 
mais curto para cumprir tarefas e 
atingir as metas em comum. Aguarde 
bons momentos com amigos. Pode até 
pintar romance com alguém da turma.

Vai conseguir o que quiser com 
simpatia, jeitinho e bom humor. Boa 
sorte em jogos e sorteios: faça suas 
apostas. Para quem já achou sua cara-
metade, a fase promete muitas alegrias. 

Você vai mostrar todo seu talento e 
competência no trabalho e não vai 
sossegar enquanto não conquistar 
sucesso e reconhecimento. A dois, 
você e seu bem podem tomar 
importantes decisões.

Não é hora de revelar seus planos, 
mas de refletir e planejar os próximos 
passos. Pode faltar pique para as 
paqueras hoje. A dois, curta seu ninho 
e relaxe nos braços do par. 

Assuntos relacionados a Justiça têm 
boa chance de desenrolar a seu favor 
hoje. Sorte para jogos e sorteios. 
No romance, sair da rotina pode ser 
estimulante. Que tal um passeio 
romântico? 

Contato com alguém querido deve 
trazer muitas alegrias. A paquera 
pode render papos e encontros 
superanimados. Convites de amigos 
podem animar o romance.

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

Régis é colocado em uma cela. Antero tem uma lembrança com Marlene e pensa que é Evelina. 
Fabiana planeja acabar com o romance de Rock e Joana. Abel avisa que se classificou para o 
concurso. Gladys critica relacionamento de Lyris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no 
concurso. Berta ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis confidencia seu álibi a Maria da Paz. 
Zé Hélio induz Beatriz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana pensa em fazer uma festa 
surpresa para Rock. Maria da Paz acredita na inocência de Régis e conversa com Amadeu. 

A DONA DO PEDAÇO

Marion aconselha Júlio a conversar com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo 
assume a culpa. Shirley conversa com João. Olga se entristece quando Zeca avisa que voltará 
para Itapetininga. João se declara, e Shirley fica confusa. Inês pede para Afonso escrever em 
seu caderno de recordações. Júlio tenta conversar com Alfredo. Candoca manda avisar Olga e 
Clotilde sobre a doença de dona Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniversário 
para ela. Olga fica animada quando Zeca recebe uma carta de Emília. 

ÉRAMOS SEIS

Ramon não concorda com o retorno de Paloma para a mansão. William entrega a 
Gisele a medalha que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela pedem a Paloma para não voltar 
a trabalhar para Alberto. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao saber que conseguiu 
o apoio da NBA para o projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica 
decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma decidiu voltar a trabalhar na mansão.

Sophie garante a Paulo que o problema que teve com seu braço já foi resolvido, mas ele não 
se convence e vai prestar queixas à Ruth. Eric e Hugo desistem de tentar conquistar Paola. Os 
meninos do Clubinho incentivam Ester a se aproximar de Lorena para que fiquem amigas. Jeff 
continua preocupado com o sumiço de Brenda e vai até sua casa. Lindomar descobre que Hugo 
e Eric foram os responsáveis por soltar os pombos e tentar sabotar a apresentação de Bento. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Na volta ao Allianz Parque, na 
partida contra a Chapecoense, nes-
ta quarta-feira, 16, o Palmeiras po-
de quebrar o recorde de maior se-
quência invicta como mandante na 
história do Campeonato Brasileiro. 
A equipe não perde em casa há 27 
jogos, a mesma série conquistada 
entre 1985 e 1987.

O Palmeiras voltará a jogar no 
Allianz após ter mandado a partida 
contra o Botafogo no Pacaembu, no 
último sábado, com vitória de 1 a 0. 
Isso porque a casa alviverde rece-
beu show da dupla Sandy e Júnior.

A última vez que o Palmeiras 
perdeu em casa pelo Brasileirão foi 
no dia 26 de maio de 2018, por 3 
a 2 diante do Sport. De lá para cá, 
são 23 vitórias e quatro empates. 
Nesta edição do Nacional, a equipe 
está em segundo lugar na tabela, 
com 50 pontos. O líder Flamengo 
tem 58, enquanto o Santos, terceiro 
colocado, soma 48. O jogo contra a 
Chapecoense será realizado às 21h 
e vale pela 26ª rodada.

Mano Menezes comentou que 
não pretende fazer rodízio de seus 
jogadores, embora ele tenha colo-
cado muita gente para jogar. Ele 
resgatou Lucas Lima no meio de 
campo. O ex-santista vem sendo 
muito mais utilizado agora do que 
quando o time era comandado por 
Felipão. Deyverson também ga-
nhou sua chance com Mano, mas 
não foi bem. O técnico chegou a 
dizer que ele preisa ter mais tran-
quilidade para atuar.

Palmeiras pode quebrar recorde 
de maior série invicta em casa

No Brasileirão

Allianz Parque é a casa do Palmeiras

Divulgação / Palmeiras

O atacante Wallyson, de 30 
anos, renovou seu contrato com o 
ABC e vai defender o clube alvine-
gro na temporada de 2020. Consi-
derado ídolo da equipe, o “Mago”, 
como é conhecido, voltou para o 
ABC durante a disputa da Série 
C deste ano, mas precisou se re-
cuperar de uma lesão e fez apenas 
oito jogos, marcando três gols. O 
desempenho não foi suficiente para 
livrar o time do rebaixamento para 
Série D.

Desde que a queda para a últi-
ma divisão nacional foi confirma-
da, o camisa deixou claro que sua 
intenção era permanecer no clube 
para ajudá-lo na retomada dentro 

do futebol. E o desejo terminou sen-
do atendido. Após negociações com 
a diretoria e o aval do técnico Fran-
cisco Diá, ele recebeu uma propos-
ta e firmou novo compromisso até o 
final do ano que vem.

Além de Wallyson, o ABC já 
renovou os contratos dos zagueiros 
Joécio, Richardson e Yan, além de 
ter anunciado algumas contrata-
ções como o goleiro Wagner Cora-
din, o zagueiro Vinícius Leandro, o 
lateral-esquerdo Marlon e o volan-
te Valderrama. 

Todos eles chegam com a per-
missão do treinador abecedista e 
são considerados de confiança pela 
comissão técnica alvinegra.

Wallyson renova contrato com 
o ABC até o fim do ano que vem
Atacante de 30 anos havia deixado claro, ao final 
da Série C, que intenção era permanecer no clube

Ídolo

Wallyson fez três gols em oito jogos durante a Série C do Campeonato Brasileiro 2019

José Aldenir / Agora RN
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