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“Devo não nego, 
pagarei quando 
puder”. O an ti go 

adá gio po pu lar, ao que parece, 
ganhou significativo espaço 
nos últimos anos, saindo das 
bodegas e dos crediários para 
democratizar-se entre empresas 
e os próprios governos.

Aqui no RN, um pequeno 
número, os 20 maiores 
devedores inscritos em Dívida 
Ativa na tributação de Natal 
somam, juntos, débito superior 
a R$ 425 milhões.

Trata-se de uma conta tão 
elevada para os nossos padrões 
que equivale a seis vezes o valor 
da folha salarial do município 
pago em julho último.

Pa ra o STJ, que dá a 

pa la vra fi nal quan to a in ter
pre ta ção das leis fe de ra is, não 
re co lher tri bu tos é um va lor 
su pe ri or ao di rei to de ir e vir.

Imagine o que isso poderia 
representar para um município 
como Natal, que enfrenta os 
mesmos problemas de tantos 
outros pelo país.

Igualmente trágico, embora 
não surpreendente, seja o fato 
de que o Governo do Estado 
encabeça a lista dos maiores 
devedores da Prefeitura 
do Natal, com um débito 
superior a R$ 48 milhões, 
que certamente debitarão 
à irresponsabilidade de 
administrações anteriores.

Na lista dos 20 principais 
devedores inscritos, além do 

Governo do Estado, estão 
três empresas estatais, 
duas pertencentes ao Rio 
Grande do Norte e uma ao 
município; quatro empresas 
de transportes urbanos; 
quatro de hotelaria e 
serviços turísticos; duas 
de engenharia; uma de 
equipamentos siderúrgicos; 
além de uma de distribuição 
de bebidas, uma de 
informática e um clube de 
futebol. A soma dos valores, 
em cifras exatas, é de R$ 
425.860.016,85.

Embora o secretário 
Municipal de Tributação, 
Ludenilson Araújo Lopes, 
informe que a pasta busca 
maneiras para solucionar a 

situação dos contribuintes, 
temos aqui uma longa novela 
pela frente, considerando 
a situação atual desses 
devedores.

Mas é preciso assertividade 
nessa cobrança por parte do 
município, que também têm 
devedores em seu seio, por 
uma razão bastante simples: 
bons pagadores não devem 
responder pelos maus. É uma 
questão de bom exemplo.

E este ano, segundo o 
secretário Ludenilson, cerca 
de 6 mil contribuinte, que 
aparecem como devedores, 
foram considerados bons 
pagadores.

Sinal de que, se o problema 
existe para muitos, há quem se 

esforce em resolver, enquanto 
outros justamente recorram ao 
adágio do “devo, não nego”.

Só que os maiores 
devedores, e que não buscaram 
regularizar sua situação junto 
à Semut, já são justamente os 
inscritos na Dívida Ativa e não 
têm mais saída.

Pois, se há ri gor em pu nir, 
é ho ra tam bém de a so ci e da de 
co brar com ve e mên cia um sis-
te ma tri bu tá rio mais sim ples, 
on de o em pre sá rio/con tri buin te 
pos sa com cer te za e tran spa rên-
cia sa ber an te ci pa da men te sua 
car ga tri bu tá ria, sem sur pre sas 
no meio do ca mi nho. 

Isso implica também em 
co brar mai or ri gor e tran spa-
rên cias nas con tas pú bli cas.
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Transparência é o nome do jogo

ONLINE
As mensagens por WhatsApp 

e e-mail deverão ser enviadas 
no horário de funcionamento do 
Ministério Público. O destinatá-
rio terá três dias para confirmar 
o recebimento da intimação. Se 
não o fizer, caberá ao MP fazer a 
comunicação pelo meio tradicio-
nal, com correspondência. Toda 
a comunicação online deverá ser 
devidamente registrada nos au-
tos do processo, com print da tela 
do celular pelo qual se enviou o 
documento.

RECURSO DE MULTA
O prefeito Álvaro Dias 

sancionou uma lei que cria uma 
ferramenta para que motoristas 

SENTENÇA ANULADA
A procuradora-geral da Repú-

blica, Raquel Dodge, solicitou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que suspenda novos pedidos de 
anulação de sentenças da Lava 
Jato, formulados com base na tese 
de que os réus devem apresentar 
alegações finais só depois dos 
delatores, até que o plenário da 
Corte julgue o tema.

O procuradorgeral de Justiça do Rio Grande do Norte, Eudo 
Rodrigues Leite, assinou uma resolução que autoriza o uso, 
no âmbito do Ministério Público Estadual, de e-mail e What-

sApp institucionais para envio e recebimento de documentos e comu-
nicação de atos processuais e internos. Com isso, documentos como 
intimações poderão ser encaminhados por meio eletrônico para o 
público externo, desde que a parte assine um termo de adesão. O uso 
do WhatsApp para comunicação de intimações foi regulamentado 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público em maio. À época, os 
conselheiros alegaram que a iniciativa está alinhada com os prin-
cípios constitucionais da eficiência, da celeridade processual e da 
razoável duração do processo, além de contribuir com as políticas 
públicas socioambientais e com a diminuição do uso de recursos, 
especialmente no que se refere aos gastos com papel.

Intimação pelo “Zap”
Jorge William / Agência O Globo

autuados possam recorrer de 
multas diretamente no site da 
Prefeitura do Natal. A iniciativa, 
de autoria do vereador Dinarte 
Torres (PMB), deverá ser regula-
mentada em até 60 dias.

PEC DO ÍNDIO
O presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), sinalizou 
que não dará prosseguimento a 
projetos que tratam de explora-
ção em áreas indígenas que estão 
sendo discutidos na Casa. Na 
semana passada, a Comissão de 
Constituição e Justiça aprovou 
uma proposta que autoriza ativi-
dades agropecuárias e florestais 
em terras indígenas, a chamada 
PEC do Índio.

perícia no aparelho.

 PERDÃO
O juiz Ronaldo Sansone 

Guerra, da 1ª Vara de Execuções 
Penais de Curitiba (PR), conce-
deu indulto para o ex-tesoureiro 
do PT João Vaccari Neto. O 
“perdão” é referente à pena de 24 
anos de prisão em uma condena-
ção no âmbito da Operação Lava 
Jato. O juiz citou o indulto edi-
tado por Michel Temer quando 
era presidente da República. A 
justificativa: o ex-tesoureiro não 
cometeu nenhuma falta grave 
nos 12 meses em que cumpriu a 
pena. Vaccari, contudo, vai espe-
rar decisões de outros processos.

PEC PARALELA
A chamada PEC Paralela 

pode não ter uma tramitação 
tão rápida quanto esperam os 
presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), da Câ-

mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e o relator da reforma no Senado, 
senador Tasso Jereissati (PS-
DB-CE). Em reunião na última 
semana, Alcolumbre e Maia se 
comprometeram a dar prioridade 
à matéria para ter o texto votado 
nas duas casas até dezembro, 
mas parlamentares de várias 
correntes políticas consideram 
essa hipótese improvável. A PEC 
é vista como solução para resolver 
pontos polêmicos que não obti-
veram consenso para entrar no 
texto da reforma da Previdência.

AMAZÔNIA
Pesquisa Datafolha do final 

de semana apontou que, para 
75% dos brasileiros, o interesse 
internacional na Amazônia é 
legítimo e a floresta está correndo 
riscos. O governo Jair Bolsonaro 
no combate ao desmatamento e 
a queimadas, por sua vez, é vista 
como ruim ou péssima por 51%.

VETO AO ABUSO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse que analisa vetos ao projeto 
que trata do abuso de autorida-
de. “O ministro Sérgio Moro (Jus-
tiça e Segurança Pública) está 
propondo, se não me engano, 
nove vetos. E tem mais pessoas 
propondo vetos. A gente vai 
analisar e vamos decidir”, disse o 
presidente.

SUSPEIÇÃO
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Edson 
Fachin negou mais um pedido 
feito pela defesa do ex-presidente 
Lula para reconhecer a suspeição 
dos procuradores da Operação 
Lava Jato e determinar a soltura 
do ex-presidente. A defesa de 
Lula alegou que supostas 
mensagens divulgadas pelo site 
The Intecept Brasil e por outros 
órgãos de imprensa confirmam 
que os procuradores atuaram 
ilegalmente para acusar Lula.

CELULAR ENTREGUE
Por falar nos vazamentos, a 

ex-deputada Manuela D’Ávila 
(PCdoB-RS) prestou depoimen-
to à Polícia Federal sobre seu 
contanto com Walter Delgatti 
Neto, hacker responsável pelas 
invasões aos celulares do ex-juiz 
Sergio Moro. A ex-parlamentar 
também entregou seu celular à 
PF para que seja realizada uma 
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Bolsonaro passará por
cirurgia para corrigir hérnia

Consequência da facada

O presidente Jair Bolsona-
ro será submetido a uma nova 
cirurgia, desta vez para corre-
ção de uma hérnia incisional. 
O problema, segundo informou 
em nota o médico Ricardo Pei-
xoto Camarinha, surgiu em 
decorrência das intervenções 
cirúrgicas pelas quais o presi-
dente foi submetido depois de 
ter sido vítima de uma facada.

Pelas redes sociais, ao lado 
dos médicos, Bolsonaro brincou 
com a situação.

“Agora em São Paulo com 
os Drs. [Antonio Luiz] Macedo 
e Leandro [Echenique, cardio-
logista]. Pelo que tudo indica 
curtirei uns 10 dias de férias 
com eles brevemente. Bom dia 

a todos", disse.
O presidente passou o do-

mingo, 1º, em São Paulo, onde 
pela manhã foi avaliado pe-
los médicos, no aeroporto de 
Congonhas. Ainda na capital 
paulista, Bolsonaro seguiu de 
helicóptero para o Templo de 
Salomão, da Igreja Universal 
do Reino de Deus, onde partici-
pou de um culto religioso.

Em setembro de 2018, ain-
da durante a campanha presi-
dencial, Bolsonaro levou uma 
facada em Juiz de Fora (MG). 
De lá para cá, passou por três 
cirurgias. O autor do atentado, 
Adélio Bispo de Oliveira, foi 
internado em um manicômio 
judicial.

Ao lado dos médicos, presidente brincou: “Curtirei uns 10 dias de férias”

Twitter / Reprodução

O deputado federal potiguar 
General Girão Monteiro (PSL) afir-
mou que o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Gilmar Mendes 
“se acha acima de Deus”. Em uma 
publicação em seu Twitter, o par-
lamentar ainda completou o desa-
bafo, chamando Gilmar Mendes de 
“Ministro Laxante”.

O comentário foi feito repercu-
tindo uma notícia publicada pelo 
portal Renova Mídia, de que o mi-
nistro do STF acatou o pedido da 
defesa do ex-ministro do PT, Guido 
Mantega, para que o uso da torno-
zeleira eletrônica fosse dispensado. 

Segundo o portal, a defesa alegou 
que, por ser figura pública, Mante-
ga poderia sofrer constrangimento 
e hostilização com a tornozeleira.

Esta não é a primeira vez que 
o termo “ministro laxante” é uti-
lizado para se referir ao ministro 
Gilmar Mendes. O promotor de 
Justiça de Goiás Fernando Krebs 
disse, em uma entrevista no ano 
passado, que Gilmar era “o maior 
laxante do Brasil”.

Na semana passada, o Conse-
lho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) decidiu punir o promotor 
com a pena de censura.

Um projeto de lei de autoria 
do deputado federal potiguar Wal-
ter Alves (MDB), definindo que o 
Fundo Garantidor da Habitação 
Popular (FGHab) terá também a 
finalidade de subsidiar a renego-
ciação de contratos firmados no 
âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, avançou.

O projeto recebeu parecer favo-
rável do relator, deputado federal 

Flaviano Melo (MDB-AC), na Co-
missão de Desenvolvimento Ur-
bano (CDU) da Câmara Federal. 
“Agora, vamos em busca da apro-
vação do relatório para dar sequ-
ência ao projeto”, afirma Walter.

Atualmente, o FGHab tem 
duas finalidades: garantir o paga-
mento da mensalidade de financia-
mento habitacional em caso de de-
semprego do mutuário com renda 

mensal familiar de até R$ 4.650; e 
assumir o saldo devedor, em caso 
de morte e invalidez permanente, 
e as despesas de recuperação rela-
tivas a danos físicos ao imóvel para 
mutuários também com renda fa-
miliar de até R$ 4.650.

“O objetivo do projeto é atri-
buir ao FGHab mais uma finalida-
de, a de subsidiar a renegociação 
de contratos”, afirma Walter.

Deputado federal General Girão (PSL)

“Se acha acima de Deus; é o Ministro 
Laxante”, dispara Girão sobre Gilmar

Projeto que renegocia dívidas do Minha 
Casa, Minha Vida recebe parecer favorável

Crítica

Habitação

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, disse 
que é favorável ao projeto de re-
forma tributária defendida por re-
presentantes do fisco denominada 
Reforma Tributária Solidária.

A base do projeto construído pe-
la Federação Nacional do Fisco Es-
tadual e Distrital (Fenafisco) e pela 
Associação Nacional dos Auditores 
da Receita Federal (Anfip) é dimi-
nuir o peso dos impostos no consumo 
e nos serviços, que atingem a renda 
dos mais pobres e da classe média, 
e aumentar a cobrança que atinja a 
renda e o patrimônio daqueles que 
estão no topo da pirâmide.

“Ontem como parlamentar e 
hoje com governadora, a proposta 

conta com meu apoio. A reforma 
tributária é um tema estruturante 
que pode vencer a desigualdade 
social, que hoje é o maior problema 
do País”, disse a governadora, que 
recebeu representantes do fisco na 
semana passada.

A proposta foi apresentada du-
rante a reunião pelo presidente da 
Fenafisco, Charles Alcântara, que 
esteve acompanhado do presidente 
do Sindicato dos Auditores Fiscais 
do Rio Grande do Norte (Sindifern), 
Roberto Fontes, e do professor da 
Universidade de Campinas (Uni-
camp) Eduardo Fagnani, que foi o 
coordenador do grupo que criou a 
Reforma Tributária Solidária.

“As propostas que já estão tra-

mitando no Congresso não atacam 
o problema, cuidam apenas da sim-
plificação dos impostos. O sistema 
atual é injusto e ineficiente, mas 
só a simplificação não funciona. 
A tributação tem que enfrentar a 
desigualdade e a concentração de 
renda”, comentou Charles Alcânta-
ra, ao lembrar do recente estudo da 
Fundação Getúlio Vargas que apon-
tou o crescimento de 10% na renda 
no 1% mais rico e a perda de 17% 
da renda das camadas mais pobres.

Fátima destacou que a proposta 
da Fenaficso e da Anfip será discu-
tida na próxima reunião do Fórum 
de Governadores do Nordeste, que 
será realizado em Natal entre 15 e 
17 de setembro. Fátima: “Reforma pode vencer desigualdade”

Fátima defende proposta que aumenta 
tributação sobre renda e patrimônios
Proposta de representantes do fisco será discutida na próxima reunião do Fórum de Governadores 
do Nordeste, que será realizado em Natal entre 15 e 17 de setembro. Governadora manifestou apoio

Reforma tributária

Demis Roussos / Governo do RN

Servidores da Secretaria 
de Tributação da Prefeitura 
do Natal anunciaram no fim 
de semana que vão parali-
sar suas atividades nesta 
segunda-feira, 2, e amanhã. 
O comunicado do Sindicato 
dos Servidores do Município 
de Natal (Sinsenat) diz que a 
mobilização tem o objetivo de 
denunciar “injustiças”.

O sindicato aponta que os 
servidores da pasta estão com 
a Gratificação de Atividade 
Fazendária (GAF) congelada 
há sete anos e sem reajuste 
salarial, enquanto outras 
categorias como os audito-
res fiscais conquistaram um 
aumento na indenização de 
transportes e têm os mais al-
tos salários do município.

Servidores da 
Tributação vão 
parar atividades 
até amanhã

Protesto
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O ex-governador de São 
Paulo Alberto Goldman mor-
reu por volta das 13h neste 
domingo, 1º, aos 81 anos. 
Goldman estava internado 
desde 19 de agosto no Hospi-
tal Sírio-Libanês, após passar 
mal e ser submetido a uma 
cirurgia no cérebro.

A assessoria do político 
informou que ele foi ao hospi-
tal no dia 19 de agosto, como 
parte do tratamento de um 
câncer na região cervical, mas 
passou mal e exames constata-
ram sangramento no cérebro. 
Goldman passou por cirurgia e 
estava internado desde então.

Ex-governador de 
São Paulo Alberto 
Goldman morre 
aos 81 anos

Cérebro

Ele estava internado desde o dia 19

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
sancionou a lei que estabelece as 
diretrizes para a execução do orça-
mento do próximo ano. Segundo o 
documento, a previsão do Governo 
do Estado é arrecadar R$ 12,85 bi-
lhões em 2020 e gastar um pouco 
mais do que isso: R$ 13,07 bilhões. 

A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) tem como foco, segundo 
Fátima, o realismo orçamentário 
e o controle de crescimento das 
despesas; e como meta, no médio 
prazo, reduzir as despesas a um 
patamar inferior às receitas para 
recompor a capacidade de investi-
mentos. Esta é a primeira lei orça-
mentária inteiramente construída 
e sancionada pela atual gestão.

“O controle absoluto do au-
mento das despesas, de um lado, 
e a retomada do crescimento da 
economia, de outro, são essenciais 
para esse equilíbrio”, disse a gover-

nadora, após sancionar a LDO, na 
presença do presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB); do líder do 
governo na Casa, deputado George 
Soares (PL); e dos secretários Rai-
mundo Alves (Gabinete Civil), Car-
los Eduardo Xavier (Tributação) e 
Fernando Mineiro (Gestão de Pro-
jetos e Relações Institucionais).

Na mensagem que acompa-
nhou o projeto de lei encaminhado 
para apreciação dos deputados, 
em maio, a governadora Fátima 
Bezerra destacou três aspectos 
fundamentais. Além da questão do 
déficit orçamentário que será tra-
tado com transparência, o governo 
manterá um rigoroso controle do 
crescimento das despesas para os 
próximos anos, de modo que sua 
trajetória seja sempre inferior à do 
crescimento das receitas.

Para que isso aconteça - desta-
cou a governadora -, é necessário 

um crescimento sustentável das 
despesas com pessoal, investimen-
tos, repasses a outros Poderes e da 
rubrica “outras despesas correntes”.

O terceiro ponto diz respeito 
à questão dos investimentos. No 
decorrer de 2019 e ao longo de 

2020, os investimentos do Estado 
estarão restritos praticamente ao 
financiamento do Banco Mundial, 
a partir do programa Governo 
Cidadão. “Em 2021, porém, nosso 
volume de investimentos cai con-
sideravelmente, comprometendo 

seriamente nossa infraestrutura. 
Nesse sentido, é muito importante 
que seja recomposta, até lá, nos-
sa capacidade de gerar superávit 
primário para financiar parte dos 
investimentos necessários e para 
retomar nossa capacidade de endi-
vidamento”.

SOBRAS
A LDO sancionada por Fátima 

não prevê que os demais poderes 
devolvam ao Tesouro Estadual 
eventuais sobras orçamentárias 
ao final de cada ano. O mecanismo 
estava previsto no projeto original 
enviado pelo governo à Assembleia 
Legislativa, mas os deputados reti-
raram o trecho.

Apesar disso, os deputados vo-
taram favoravelmente ao retorno 
de excedentes da administração 
indireta (como Detran e Idema) aos 
cofres do caixa único do Estado. Es-
se trecho foi sancionado por Fátima.

Documento sancionado por Fátima Bezerra prevê que governo terá déficit em 2020

LDO é sancionada sem previsão para que 
poderes devolvam sobras orçamentárias
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como foco, segundo Fátima, o realismo orçamentário e o controle de 
crescimento das despesas; e como meta, no médio prazo, reduzir as despesas a um patamar inferior às receitas

Orçamento

Demis Roussos / Governo do RN

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou uma moção de apoio à 
demolição do prédio que abrigou 
o Hotel Reis Magos, na Praia do 
Meio, zona Leste da capital.

A proposta foi do vereador 
Felipe Alves (MDB). Ele defen-
deu a medida e disse que o posi-
cionamento favorável do Poder 
Legislativo da capital é mais uma 
forma de sensibilizar a governa-
dora Fátima Bezerra a seguir o 
posicionamento do Conselho Es-
tadual e não impedir a demolição 
do que resta do prédio do hotel.

“Laudos comprovaram a in-
viabilidade de uma restauração 
do hotel e diversos segmentos da 
sociedade também são contra o 
tombamento. Aquela região pre-
cisa se desenvolver e se voltar pa-
ra o progresso, e esse movimento 
passa diretamente pela demolição 
daquelas ruínas. A região está de-
gradada, o local é abrigo para cri-
minosos que cometem delitos e se 
escondem no terreno. A situação 
do local impacta negativamente 
também na saúde, uma vez que 
na área foram encontrados focos 

de doenças como dengue, zika e 
chicungunya”, defendeu Felipe.

O prédio do antigo Hotel Reis 
Magos, na orla da Praia do Meio, 
zona Leste de Natal, encontra-se 
abandonado desde 1995, mas, 
devido a quatro processos de 
tombamento que tramitam no 
Instituto do Patrimônio Histórico 

e Geografico (Iphan), no Gover-
no do Estado, na Prefeitura do 
Natal e na Justiça, ainda não foi 
possível a demolição para que se 
construa novo empreendimento 
no local.

Iphan, Prefeitura do Natal e 
Justiça já se manifestaram con-
tra o tombamento, solicitado pelo 

Instituto dos Amigos do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Cultural 
e da Cidadania (Iaphacc), e agora 
analisam recursos. O processo 
que tramita no Governo do Esta-
do é o que tem o resultado mais 
incerto.

No início deste ano, após ana-
lisar os autos do processo que 
corre na Fundação José Augusto 
(órgão do Governo do Estado), a 
procuradora do Estado Marjorie 
Madruga emitiu parecer pela 
preservação da fachada e da vo-
lumetria do imóvel, além de um 
corredor, por, segundo ela, repre-
sentarem aspectos da arquitetura 
modernista brasileira.

O parecer de Marjorie Ma-
druga foi discutido pelo Conse-
lho Estadual de Cultura no mês 
passado. Por nove votos a um, o 
colegiado – que é de caráter con-
sultivo, não deliberativo – opinou 
pelo não tombamento do prédio. 
A decisão final cabe ao secretário 
estadual de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Getúlio Marques 
Ferreira, que analisa o processo 
atualmente.

Vereador Felipe Alves justifica que desenvolvimento da orla passa por demolição

Câmara de Natal aprova moção de apoio à 
demolição do Reis Magos, na Praia do Meio

Hotel abandonado

José Aldenir / Agora RN
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O ex-governador de São 
Paulo Alberto Goldman mor-
reu por volta das 13h neste 
domingo, 1º, aos 81 anos. 
Goldman estava internado 
desde 19 de agosto no Hospi-
tal Sírio-Libanês, após passar 
mal e ser submetido a uma 
cirurgia no cérebro.

A assessoria do político 
informou que ele foi ao hospi-
tal no dia 19 de agosto, como 
parte do tratamento de um 
câncer na região cervical, mas 
passou mal e exames constata-
ram sangramento no cérebro. 
Goldman passou por cirurgia e 
estava internado desde então.

Ex-governador de 
São Paulo Alberto 
Goldman morre 
aos 81 anos

Cérebro

Ele estava internado desde o dia 19

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
sancionou a lei que estabelece as 
diretrizes para a execução do orça-
mento do próximo ano. Segundo o 
documento, a previsão do Governo 
do Estado é arrecadar R$ 12,85 bi-
lhões em 2020 e gastar um pouco 
mais do que isso: R$ 13,07 bilhões. 

A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) tem como foco, segundo 
Fátima, o realismo orçamentário 
e o controle de crescimento das 
despesas; e como meta, no médio 
prazo, reduzir as despesas a um 
patamar inferior às receitas para 
recompor a capacidade de investi-
mentos. Esta é a primeira lei orça-
mentária inteiramente construída 
e sancionada pela atual gestão.

“O controle absoluto do au-
mento das despesas, de um lado, 
e a retomada do crescimento da 
economia, de outro, são essenciais 
para esse equilíbrio”, disse a gover-

nadora, após sancionar a LDO, na 
presença do presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Eze-
quiel Ferreira (PSDB); do líder do 
governo na Casa, deputado George 
Soares (PL); e dos secretários Rai-
mundo Alves (Gabinete Civil), Car-
los Eduardo Xavier (Tributação) e 
Fernando Mineiro (Gestão de Pro-
jetos e Relações Institucionais).

Na mensagem que acompa-
nhou o projeto de lei encaminhado 
para apreciação dos deputados, 
em maio, a governadora Fátima 
Bezerra destacou três aspectos 
fundamentais. Além da questão do 
déficit orçamentário que será tra-
tado com transparência, o governo 
manterá um rigoroso controle do 
crescimento das despesas para os 
próximos anos, de modo que sua 
trajetória seja sempre inferior à do 
crescimento das receitas.

Para que isso aconteça - desta-
cou a governadora -, é necessário 

um crescimento sustentável das 
despesas com pessoal, investimen-
tos, repasses a outros Poderes e da 
rubrica “outras despesas correntes”.

O terceiro ponto diz respeito 
à questão dos investimentos. No 
decorrer de 2019 e ao longo de 

2020, os investimentos do Estado 
estarão restritos praticamente ao 
financiamento do Banco Mundial, 
a partir do programa Governo 
Cidadão. “Em 2021, porém, nosso 
volume de investimentos cai con-
sideravelmente, comprometendo 

seriamente nossa infraestrutura. 
Nesse sentido, é muito importante 
que seja recomposta, até lá, nos-
sa capacidade de gerar superávit 
primário para financiar parte dos 
investimentos necessários e para 
retomar nossa capacidade de endi-
vidamento”.

SOBRAS
A LDO sancionada por Fátima 

não prevê que os demais poderes 
devolvam ao Tesouro Estadual 
eventuais sobras orçamentárias 
ao final de cada ano. O mecanismo 
estava previsto no projeto original 
enviado pelo governo à Assembleia 
Legislativa, mas os deputados reti-
raram o trecho.

Apesar disso, os deputados vo-
taram favoravelmente ao retorno 
de excedentes da administração 
indireta (como Detran e Idema) aos 
cofres do caixa único do Estado. Es-
se trecho foi sancionado por Fátima.

Documento sancionado por Fátima Bezerra prevê que governo terá déficit em 2020

LDO é sancionada sem previsão para que 
poderes devolvam sobras orçamentárias
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como foco, segundo Fátima, o realismo orçamentário e o controle de 
crescimento das despesas; e como meta, no médio prazo, reduzir as despesas a um patamar inferior às receitas

Orçamento

Demis Roussos / Governo do RN

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou uma moção de apoio à 
demolição do prédio que abrigou 
o Hotel Reis Magos, na Praia do 
Meio, zona Leste da capital.

A proposta foi do vereador 
Felipe Alves (MDB). Ele defen-
deu a medida e disse que o posi-
cionamento favorável do Poder 
Legislativo da capital é mais uma 
forma de sensibilizar a governa-
dora Fátima Bezerra a seguir o 
posicionamento do Conselho Es-
tadual e não impedir a demolição 
do que resta do prédio do hotel.

“Laudos comprovaram a in-
viabilidade de uma restauração 
do hotel e diversos segmentos da 
sociedade também são contra o 
tombamento. Aquela região pre-
cisa se desenvolver e se voltar pa-
ra o progresso, e esse movimento 
passa diretamente pela demolição 
daquelas ruínas. A região está de-
gradada, o local é abrigo para cri-
minosos que cometem delitos e se 
escondem no terreno. A situação 
do local impacta negativamente 
também na saúde, uma vez que 
na área foram encontrados focos 

de doenças como dengue, zika e 
chicungunya”, defendeu Felipe.

O prédio do antigo Hotel Reis 
Magos, na orla da Praia do Meio, 
zona Leste de Natal, encontra-se 
abandonado desde 1995, mas, 
devido a quatro processos de 
tombamento que tramitam no 
Instituto do Patrimônio Histórico 

e Geografico (Iphan), no Gover-
no do Estado, na Prefeitura do 
Natal e na Justiça, ainda não foi 
possível a demolição para que se 
construa novo empreendimento 
no local.

Iphan, Prefeitura do Natal e 
Justiça já se manifestaram con-
tra o tombamento, solicitado pelo 

Instituto dos Amigos do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Cultural 
e da Cidadania (Iaphacc), e agora 
analisam recursos. O processo 
que tramita no Governo do Esta-
do é o que tem o resultado mais 
incerto.

No início deste ano, após ana-
lisar os autos do processo que 
corre na Fundação José Augusto 
(órgão do Governo do Estado), a 
procuradora do Estado Marjorie 
Madruga emitiu parecer pela 
preservação da fachada e da vo-
lumetria do imóvel, além de um 
corredor, por, segundo ela, repre-
sentarem aspectos da arquitetura 
modernista brasileira.

O parecer de Marjorie Ma-
druga foi discutido pelo Conse-
lho Estadual de Cultura no mês 
passado. Por nove votos a um, o 
colegiado – que é de caráter con-
sultivo, não deliberativo – opinou 
pelo não tombamento do prédio. 
A decisão final cabe ao secretário 
estadual de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Getúlio Marques 
Ferreira, que analisa o processo 
atualmente.

Vereador Felipe Alves justifica que desenvolvimento da orla passa por demolição

Câmara de Natal aprova moção de apoio à 
demolição do Reis Magos, na Praia do Meio

Hotel abandonado

José Aldenir / Agora RN
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O senador potiguar Styvenson 
Valentim (Podemos) reclamou, 
em discurso no plenário do Sena-
do, do que chamou de morosidade 
da Casa para votação das propos-
tas legislativas.

O parlamentar destacou uma 
proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) de 2015 que trata da 
reforma política e também autori-
za policiais e bombeiros a retorna-
rem às suas unidades de origem 
após o fim de mandatos eletivos. 
O senador acredita que, ainda que 
o Senado tenha produzido em 100 
dias o que não havia produzido 
em 25 anos, para ele, o resultado 
poderia ser melhor.

“Há reunião de líderes, reu-
nião de partido, reunião de tudo 
para se discutir tudo o que vai ser 
debatido aqui, mas, na hora da 
votação, bingo, tira PEC, tira os 
projetos de lei, tira tudo e fica es-
sa morosidade, essa trava. Pode-

ria ser feito muito mais se a gente 
falasse um pouco menos aqui e 
votasse mais; se a gente diminuís-
se um pouco a discussão e votasse 
mais”, criticou Styvenson.

O parlamentar reclamou tam-
bém do adiamento de propostas 
como a PEC 98 de 2019, que es-
tabelece a partilha de recursos 
obtidos com o bônus de assinatura 
do leilão do excedente do pré-sal. 
Segundo mostrou o Agora RN na 
semana passada, a proposta, se 
aprovada, vai garantir que o Rio 
Grande do Norte receba quase R$ 
730 milhões, segundo estimativa 
do relator da PEC, o senador Cid 
Gomes (PDT-CE).

Styvenson condenou, ainda, a 
falta de quórum para aprovação 
de propostas que ficam na pauta 
por muito tempo. Ele citou como 
exemplo a votação de autoridades 
para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Styvenson critica lentidão do 
Senado para analisar projetos

Produção baixa

De acordo com o senador potiguar, “muito mais” 
poderia ser feito se parlamentares falassem menos

Senador reclamou do adiamento da votação que poderá render R$ 730 milhões ao RN

Marcos Oliveira / Agência Senado

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) divulgou uma 
lista com 51 planos de saúde ofere-
cidos por dez operadoras que terão 
a comercialização suspensa a partir 
da próxima sexta-feira, 6.

A medida é decorrente das re-
clamações enviadas pelos consumi-
dores nos meses de abril, maio e ju-
nho. Foram relatadas negativas de 
coberturas e descumprimentos dos 
prazos máximos para realização de 
consultas, exames e cirurgias.

A análise das queixas se dá den-
tro do programa de monitoramento 
da garantia de atendimento, cujo 
objetivo é exigir que as operadoras 
assegurem aos usuários o acesso aos 
procedimentos previstos em contra-
to. Para que a comercialização possa 

ser retomada, será preciso melhorar 
a qualidade do serviço para as 278,6 
mil pessoas vinculadas atualmente 
aos 51 planos. Novos clientes não 
poderão ser aceitos enquanto a ANS 
manter a suspensão.

A Agemed e Assistência Médi-
ca Infantil são as duas operadoras 
mais afetadas. Cada uma será im-
pedida de comercializar 14 planos.

A ANS mostra em seu site a 
lista completa dos planos liberados 
e suspensos. Também é possível 
consultar informações do monito-
ramento de cada operadora, confe-
rindo o histórico e verificando se ela 
já foi afetada em alguma avaliação 
passada. Há ainda uma classifica-
ção das empresas conforme o de-
sempenho no monitoramento.

ANS suspenderá 51 planos de 
saúde a partir de sexta-feira

Queixa dos consumidores

Ogovernador de São Paulo, João Doria, não 
engoliu o arquivamento do processo de ex-
pulsão do PSDB do deputado Aécio Neves 

(MG). A derrota, na executiva tucana, representou 
grande humilhação para Doria e o tucanato pau-
lista, por isso virou uma questão de honra retomar 
o caso. A tendência é Dória se associar ao prefeito 
paulistano Bruno Covas, para quem não há espaço 
para ele e Aécio no PSDB.

O núcleo duro da pré-campanha ao Planalto 

acha que Doria não pode disputar a eleição de 2022 
com “ladrões evidentes” filiados ao PSDB.

Doria está sendo pressionado pelos correligio-
nários paulistas a esticar a corda, ciente de que, se 
ela arrebentar, terá de sair do partido.

Com Aécio e outros tucanos enrolados no PSDB, 
Dória teme perder autoridade para atacar a ladro-
agem de adversários óbvios como o PT. O gover-
nador avalia que o PSDB é sua melhor opção parti-
dária. Desfiliando-se, teria de criar um novo partido.

Expulsar Aécio virou questão de honra em SP

PURO BESTEIROL
A “descoberta” de Fabrício 

Queiroz, ex-assessor do 
senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ), é puro besteirol. Fez 
parecer que era “foragido da 
Justiça” e não apenas alguém 
que a imprensa não conseguia 
encontrar

MOVIMENTO
A cada solavanco 

provocado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em suas “coletivas 
na grade”, aumenta a fila de 
interessados em trocar de 
partido e ingressar no PRTB, 
a sigla do vice Hamilton 
Mourão.

NOVOS PROCESSOS E 
TECNOLOGIA

Setembro começa com a 
expectativa do prestigiado 
evento Seminário Novos 
Processos e Tecnologia, dia 
23, no Superior Tribunal de 

PODER SEM PUDOR

MEMÓRIA AFIADA
O senador Áureo Mello passava o Carnaval de 1994 

no Rio de Janeiro, na casa da família do poeta J.G. de 
Araújo Jorge. Certo dia, foi surpreendido pela famosa 
foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian 
Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, 
sem nada por baixo. “Que papelão o Itamar fez na 
avenida...” – comentou um amigo do senador. Áureo 
Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e 
pilheriou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto 
aí é a dita cuja.” O senador tinha boa memória.

A gente reduz a carga
tributária reduzindo o tamanho 
do Estado”

Presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia,
discute a relevância da reforma 
tributária

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

Justiça (STJ). Seu presidente, 
ministro João Otavio de 
Noronha, fará a palestra 
de abertura sobre “Como 
Aperfeiçoar o Sistema de 
Justiça no País”.

ENCONTRO VEICULAR
O ministro Paulo Guedes 

(Economia) e dois secretários 
discutiram na Associação 
dos Fabricantes de Veículos 
propostas para “aumentar 
a competitividade no setor 
automotivo”. Reduzir preços, 
nem pensar.

QUE VERGONHA
Bomba nas redes sociais, 

mas não nas manchetes, vídeo 
mostrando que no auge das 
queimadas, fotografias do 
satélite da Nasa mostravam 2 
mil focos de incêndio no Brasil, 
enquanto a floresta tropical 
africana ardia com 3 mil focos 
no Congo e 7 mil em Angola. 
Sob silêncio geral.

PERGUNTA NA JUSTIÇA
O que é pior: anular 

sentenças da Lava Jato ou 
mandar para casa o assassino 
de um menino de 6 anos?

Amazônia: até o governo do Acre fez presepadas 
O descontrole nos gastos de ONGs 

ambientalistas envolveu até o governo do 
Acre, que levou R$60 milhões do Fundo 
Amazônia para “apoiar a política pública de 
valorização do ativo ambiental e florestal” 
e embromações do gênero. Auditoria do 

Ministério do Meio Ambiente, já em poder do 
Tribunal de Contas da União (TCU), apontou 
um vasto conjunto de irregularidades no Acre, 
da falta de prestação de contas à falta dos 
equipamentos que prometeu adquirir com o 
dinheiro recebido.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
Foram auditados 18 contratos, 

R$252,2 milhões. A maioria das 
ONGs gasta mais (até 87%) com seus 
integrantes do que nas ações efetivas.

‘É NÓIS’
A ONG Instituto de Pesquisa 

Ambiental (Ipam), gastou mais 

em “gestão de projeto” (R$6,1 
milhões) do que com equipamentos e 
materiais.

COMPANHEIRADA
O que impressiona, na auditoria 

dos contratos de ONGs que atuam na 
Amazônia, é a leniência do BNDES 
com as graves irregularidades.
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O empresário Abdon Gosson, 
presidente da Associação Brasilei-
ra das Agências de Viagem no Rio 
Grande do Norte (ABAV), cobrou 
ações mais efetivas do poder públi-
co para o combate da violência nos 
acessos ao Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, na região metropolita-
na de Natal. Segundo o represen-
tante do trade turístico, a crimina-
lidade vem afetando os resultados 
do setor ao longo dos últimos anos. 

“Não podemos mais ficar ca-
lados. É algo inaceitável. Os três 
acessos ao aeroporto [Aluízio Al-
ves] são perigosos. Como o turis-
mo pode ser tratado desse jeito?”, 
reclamou ele, que foi entrevistado 
pelo programa “Manhã Agora”, da 
rádio Agora FM.

Segundo o empresário, as vias 
de acesso ao terminal aéreo pre-
cisam de iluminação pública e 
de presença ostensiva da Polícia 
Militar. “As viaturas têm de ficar 
circulando pelos acessos”, pontuou.

De acordo com informações da 

Secretaria Estadual de Turismo 
(Setur), a Polícia Militar aumen-
tou o efetivo na região e o governo 
também espera encerrar, em até 
60 dias, a instalação da iluminação 
nas vias de acesso ao Aluízio Alves. 

Na visão de Abdon Gosson, a 
falta de segurança estrutura rodo-
viária que liga Natal ao aeroporto 
beira “o absurdo”. Ele relatou que 
clientes da agência de turismo que 
administra já planejam ações para 
garantir um translado seguro até o 
local de embarque. “Levei grupos 
de jovens para os Estados Unidos. 
Na volta, nos grupos de WhatsApp, 
os pais estavam organizando uma 
caravana de retorno, para garantir 
segurança dos filhos. Não podemos 
mais ficar calados. É algo inaceitá-
vel”, exasperou.

O problema da violência, ainda 
de acordo com Abdon Gosson, tam-
bém se soma à crise econômica en-
frentada nos últimos anos pelo se-
tor do turismo potiguar, algo que se 
reflete na perda de visitantes para 
os outros estados do Nordeste. “Te-

mos uma concorrência muito forte 
dos nossos vizinhos do Nordeste, 
como Paraíba, Pernambuco e Cea-
rá”, avaliou. 

Ele espera uma maior atenção 
do poder público para fortalecer o 
turismo potiguar. “Precisamos que 
os governantes se sensibilizem. O 

turismo é a maior indústria gera-
dora de emprego do Nordeste, do 
Brasil e do mundo. Então, se é o 
setor que mais gera emprego com 
mais rapidez, por que não priorizar 
o turismo 24 horas por dia?”, ques-
tionou.

O presidente da ABAV falou 

das diferenças de investimentos 
dos governos do Ceará e do Rio 
Grande do Norte no turismo. O es-
tado vizinho cearense, por exemplo, 
tem um orçamento previsto para o 
setor turístico de R$ 30 milhões. 
Por outro lado, a governo potiguar 
dispôs cerca de R$ 6 milhões para 
este ano. “Se o turismo recebesse 
uma maior atenção, como é o que 
ocorre hoje no Ceará e em Pernam-
buco, por exemplo, nós estaríamos 
numa situação econômica muito 
melhor hoje”, complementou.

Sobre a questão das tarifas aé-
reas, uma reclamação constante da 
população e dos representantes do 
setor turístico, Abdon Gosson não 
vislumbra uma melhora dos preços 
a curto prazo. Para ele, a redução 
das alíquotas do ICMS para o 
querosene de aviação, promovido 
em julho passado pelo governo 
do Estado, demorou muito tempo 
para acontecer. Com isso, explica 
o empresário, a redução ainda vai 
demorar a acontecer. “A redução 
chegou tarde, pois o destino mais 

Abdon Gosson pediu intervenção do Governo nos acessos ao terminal aéreo de Natal

Com assaltos em alta, presidente da Abav
cobra segurança nos acessos ao aeroporto
Segundo representante do Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-RN) e do trade turístico, criminalidade 
vem afetando os resultados do setor ao longo dos últimos anos, e os acessos ao terminal é um dos pontos mais críticos

Pleito

Divulgação / ABAV

O Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente 
do RN (Idema), liberou na última 
sexta-feira, 30, a licença de insta-
lação para a construção do Cam-
pus Avançado do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
do RN (IFRN) no município de Ju-
curutu.

Segundo o diretor técnico do 
Idema, Werner Farkatt, a instala-
ção do Instituto em Jucurutu é um 
grande avanço para o Rio Grande 
do Norte. “É notório que a pulveri-
zação dos IF’s no interior do estado, 
oferece um ensino profissionalizan-
te e de qualidade para um maior 
número de pessoas, diminuindo 
o êxodo rural e fortalecendo o en-
raizamento e as relações de per-
tencimento entre estudantes e sua 
região”, explica.

Há uma preocupação do IFRN 
em adaptar o ensino às poten-
cialidades de cada região. Dessa 
forma, regiões como o Seridó, que 
tem forte presença da mineração 

e do beneficiamento de laticínios, 
acabam recebendo cursos com um 
olhar voltado para essas áreas. 
Esse movimento fortalece o muni-
cípio, que acaba formando mão de 
obra capacitada para administrar 
seus recursos e atraindo empre-

endimentos de grande porte, sem 
a necessidade de buscar profissio-
nais em outro lugar.

O reitor do Instituto Federal, 
Wyllys Tabosa, caracteriza o mo-
mento como emblemático. “Ju-
curutu abraçou, desde o início, a 
ideia da instalação de um campus. 
A chegada do Instituto Federal no 
município irá impactar a realidade 
social e econômica da região. Por 
isso, não tenho dúvidas de que o 
licenciamento é um grande passo 
para mais essa conquista da edu-
cação", destaca.

A expansão do IFRN teve iní-
cio em 1994 com a inauguração da 
Unidade de Ensino Descentraliza-
da de Mossoró. Atualmente, o Ins-
tituto possui cerca de 28 mil alunos 
em seus 21 campi distribuídos por 
todas as regiões do Estado, atuando 
de forma verticalizada, oferecendo 
cursos de níveis médio e superior, 
nas modalidades presencial e à dis-
tância. O campus de Jucurutu será 
o vigésimo segundo do RN.

Órgão ambiental emitiu licença necessária

Idema libera, e Jucurutu sediará o 22º 
campus do IF no Rio Grande do Norte

Educação

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura interdita ruas na 
zona Oeste para retomar obras

Macrodrenagem

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) informou que a 
partir desta segunda-feira, 2 de 
setembro, a Av. Jerônimo Câ-
mara (entre as ruas Jaguarari e 
dos Potiguares), a Rua dos Cai-
cós (Av. 07, entre as avs. Lima 
e Silva e Miguel Castro) e a Av. 
Miguel Castro (entre as ruas 
dos Caicós e Rubens Maris) so-
frerão interdições parciais para 
realização da obra de macro-

drenagem da Arena das Dunas, 
realizada pela Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas e Infra-
estrutura (SEMOV). A previsão 
é que a obra dure oito meses.

Segundo a STTU, a aveni-
das Jerônimo Câmara e Miguel 
Castro, bem como a Rua dos 
Caicós, sofrerão interdições em 
uma faixa de cada lado da via, 
não gerando desvios nas linhas 
de ônibus que passam no local.

Obras do túnel de macrodrenagem serão retomadas pela Prefeitura do Natal

João Maria Alves
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A liberdade provisória sem 
determinação de medida cautelar 
ainda é exceção no Brasil, e foi con-
cedida em apenas 0,89% das au-
diências de custódia realizadas no 
país. A regra segue sendo a prisão 
preventiva, que chega a 57% das 
decisões.

Os dados constam de um le-
vantamento do IDDD (Instituto 
de Defesa do Direito de Defesa), 
que analisou 2,7 mil casos em 13 
cidades de nove estados do país 
para produzir o relatório “O fim da 
liberdade" sobre as audiências de 
custódia. A pesquisa foi lançada no 
último dia 28.

A conclusão é que, após quatro 
anos de sua implementação, o ins-
trumento precisa ser melhorado 
para contribuir efetivamente para 
o encarceramento em massa.

Dentre as cidades analisadas, 
São Paulo é onde as audiências de 
custódia têm menor efetividade.

Durante o período do levan-
tamento do IDDD não houve ne-
nhum pedido de liberdade provisó-

ria concedido sem a imposição de 
medidas cautelares. Em números 
gerais, 65% dos casos resultaram 
em pedidos de prisão preventiva.

Os números do estudo também 
ajudam a delimitar um recorte 
racial nas audiências de custódia. 
Conforme os números levantados, 

as pessoas negras representam 
64,1% dos casos. Em Porto Alegre, 
por exemplo, o percentual de pes-
soas de pessoas negras é o dobro 
da população branca (41% contra 
20%).

A faixa etária é baixa: 66% das 
pessoas que passam pelas audiên-

cias de custódia têm até 29 anos, 
e 70% são acusadas de crimes não 
violentos, como tráfico de drogas e 
furto. O comércio ilegal de drogas 
representa 1/4 de todos os casos.

Os crimes que proporcional-
mente levam mais pessoas brancas 
às audiências de custódia são os de 
trânsito e de violência de gênero. 
Os dois delitos estão entre os que 
menos levaram a pedidos de prisão 
preventiva.

Em fevereiro de 2015, o Conse-
lho Nacional de Justiça lançou um 
projeto para garantir a realização 
da audiência de custódia em todos 
os tribunais. O instrumento pro-
cessual determina que todo preso 
em flagrante deve ser levado à 
presença da autoridade judicial, no 
prazo de 24 horas, para que esta 
avalie a legalidade e necessidade 
de manutenção da prisão.

O Brasil atualmente possui 
a terceira maior população car-
cerária do mundo, com 812 mil 
detentos e crescimento médio de 
8% ao ano.

Levantamento contrasta com as afirmações de que a custódia liberta muito no Brasil

Menos de 1% das pessoas detidas é 
libertada nas audiências de custódia
Dados constam de um levantamento do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), que 
analisou 2,7 mil casos em 13 cidades de nove estados para produzir o relatório “o fim da liberdade"

Cárcere

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, sancionou na última sexta-
-feira, 30, uma série de leis que va-
lorizam e protegem os direitos dos 
idosos natalenses. Foram quatro 
medidas voltadas para a cidadania, 
que incluem desde ações para cons-
cientização, busca por desapareci-
dos, garantia a direitos adquiridos 
em legislações federais e incentivo 
a empresas que tratam o idoso com 
respeito, na capital potiguar. Toda 
a legislação sancionada já está em 
vigor.

A Lei Nº 6.920 institui a obri-
gatoriedade de fixação da frase 
“desreipeitar, negligenciar ou pre-
judicar idosos é crime” nos ônibus, 
repartições públicas municipais, 
postos de saúde, hospitais e agên-
cias bancárias da cidade do Natal. 
Um decreto ainda irá normatizar 
o formato e locais de afixação da 
frase, que tem cunho educacional 
importante.

Ainda com respeito a ações 
de conscientização da população 
sobre os direitos do idoso, Álvaro 
Dias sancionou a Lei Nº 6.924. A 

legislação determina a afixação de 
cartazes informativos sobre o esta-
belecimento de prioridade especial 
aos idosos maiores de 80 anos. Pela 
nova norma, os estabelecimentos 
públicos e privados que prestam 
serviços à população são obrigados 
a afixarem, em locais visíveis, car-
tazes contendo os dizeres: “Dentre 
os idosos, é assegurada prioridade 
especial aos maiores de 80 anos, 
atendendo-se suas necessidades 

sempre preferencialmente em re-
lação aos demais idosos”. A lei dis-
pensa apenas unidades de saúde.

Já a Lei Nº 6.921 cria o “Progra-
ma SOS Idosos Desaparecidos” no 
Município. O programa tem como 
objetivos realizar campanhas para 
prevenção do desaparecimento de 
idosos, bem como de orientação e 
prevenção a golpes ou situações 
que coloquem em risco a integri-
dade física e moral do idoso; ela-
borar campanhas para divulgação 
e localização de pessoas idosas 
desaparecidas; divulgar fotos dos 
idosos desaparecidos nos Órgãos e 
Entidades Públicas Municipais.

A série de medidas em favor 
da Terceira Idade inclui, ainda, a 
sanção da Lei Nº 6.927, que ins-
titui o Selo Amigo do Idoso, a ser 
concedido a instituições e empresas 
que contribuam para a implemen-
tação de ações voltadas aos idosos. 
O selo vai reconhecer a qualidade 
dos serviços que se destacam em 
modalidades como casas de repou-
so, asilos, centros de conveniência, 
casa lares e oficinas abrigadas.

Idosos ganharam quatro novas proteções

Leis que beneficiam população 
idosa são sancionadas por Álvaro Dias

Educação

José Aldenir / Agora RN

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) segue inten-
sificando as ações em todas 
as regiões de Natal durante 
a Campanha Nacional de Va-
cinação Antirrábica. Desde 
o dia 19 de agosto - início da 
campanha – mais de oito mil 
animais já foram imunizados.

Em números exatos, 
foram vacinados 5.605 ca-
chorros e 3.098 gatos, um 
total de 8.703. A maior 
parte foi imunizada no Dis-
trito Sanitário Norte I, com 
2.346, seguido pelo DS Nor-
te II com 1.744; DS Sul com 
1.704; DS Leste com 1.371; 
e DS Oeste, com 1.334.

De acordo com o CCZ, Na-
tal dispõe de 114 mil animais, 
sendo 79.975 cães e 34.025 
a serem vacinados. A meta 
é imunizar 80% desse total. 
Para isso, tem montado pos-
tos fixos em diferentes regiões 
para atingiu o objetivo.

Centro de Controle 
de Zoonoses vacina 
mais de oito mil 
animais em Natal

Campanha
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Natal se prepara para sediar, 
nos próximo dias 15, 16 e 17 de 
setembro, a 37ª edição do Encontro 
Econômico Brasil-Alemanha, no 
Centro de Convenções de Natal.

O evento, que no ano passado 
teve como sede a cidade de Colônia, 
quarta maior cidade alemã, acon-
tece às vésperas do governo de coa-
lizão da chanceler. Angela Merkel, 
injetar até 50 bilhões de euros den-
tro de um pacote de estímulos para 
a economia.

Cerca de 600 pessoas são 
aguardadas em Natal, o mesmo 
número que compareceu ao evento 
de Colônia. São empresários, ges-
tores e autoridades do Brasil e da 
Alemanha que, além de debater 
assuntos de interesse comum, es-
tarão abertos a firmar parcerias e 
ampliar o ambiente de negócios. 

Realizado anualmente de for-
ma alternada entre os dois países, 
o encontro é o principal fórum de 
cooperação estratégica bilateral 
e terá, este ano, o tema “Parceria 
Brasil-Alemanha em tempos de 
mudança”, com painéis, rodadas de 
negócios e visitas técnicas.

No ano passado, o Brasil caiu 
da 26ª posição para o 27º lugar 
entre os maiores exportadores do 
mundo, segundo relatório anual da 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC).

Já a Alemanha permanece na 
terceira colocação, perdendo ape-
nas para a China, em primeiro 
lugar, e EUA, em segundo.

Em 2017, a Alemanha era o 
quarto maior parceiro comercial 
do Brasil no mundo e primeiro na 
Europa e o Brasil continua como o 
primeiro parceiro da Alemanha na 
América do Sul, tendo sido ultra-
passado pelo México na América 
Latina.

Todos os olhares estão volta-
das para esse evento, promovido 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e a Federação das 
Indústrias da Alemanha (BDI, na 
sigla em alemã), com apoio da Fe-
deração das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte (FIERN).

Além dos painéis e debates com 
especialistas brasileiros e germâ-
nicos, 15 estantes de empresas e 
entidades, brasileiras e alemãs, 

marcarão presença, representando 
estados como Baden-Wüerttem-
berg, Renânia-Palatinado, a CNI, 
BDI, o segundo maior banco co-
mercial na Alemanha, o Commerz-
bank, além da UFRN, Prefeitura 
de Colônia e centrais de atendi-
mento.

A gigante alemã Bayer, com 
150 anos de existência no Brasil e 
faturamento anual de bilhões de 
euros, também terá um estande. 
A companhia é uma das maiores 
indústrias do ramo farmacêutico 
e agronegócio, com 30% do fatura-
mento global do agronegócio e 70% 
com o mercado de saúde. São mais 
de 350 empesas espalhadas em to-
do o mundo, está presente há 150 
anos no Brasil. A multinacional é 
apoiadora da realização de diver-
sas edições do EEBA.

 As empresas que integram o 
projeto Produto Potiguar, realizado 
em parceria pela FIERN e Sebrae, 
criado para ampliar o acesso de 
produtores norte-rio-grandenses a 
novos mercados, também estarão 
presentes com exposição de produ-
tos. Entre as dez empresas que irão 

expor, estão a Acqua Côco, Coco & 
Cia e a cachaça Samanaú.

PRESENÇA DO NORDESTE
As Federações das Indústrias 

da região Nordeste, que compõem 
a Associação Nordeste Forte, tam-
bém terão espaço exclusivo no Lou-
nge Nordeste Forte, no espaço de 
convivência.  A estrutura também 
dispõe de salas de reuniões, confe-
rências e salas para imprensa.

Com mais de 21 mil metros 
quadrados, o Centro de Conven-
ções de Natal é composto por três 
pavilhões e três blocos. O novo 
Pavilhão, denominado Nísia Flo-
resta, possui um amplo espaço com 
mais de 6 mil metros quadrados 
que pode comportar até 7 mil pes-
soas no andar principal. O térreo 
acomoda três auditórios menores: 
Celina Guimarães, para 500 pes-
soas; Ademilde Fonseca, para 400 
pessoas, e Dona Militana, para 500 
pessoas. O pavilhão também conta 
com foyer com balcão de credencia-
mento e duas salas VIPs com capa-
cidade para receber 10 pessoas em 
cada. Ambas possuem banheiros 

privativos.
O Pavilhão Morton Mariz de 

Faria, onde se concentrará parte 
do evento, tem capacidade para 
receber 3 mil pessoas e pode ser 
desmembrado em três módulos 
com capacidades de 400, 700 e 700 
participantes. Já o Pavilhão Fer-
nando Medeiros, mais conhecido 
como Dunas, é utilizado para a 
realização de bailes de formatura 
das universidades do Estado. A sua 
capacidade é de 3600 pessoas.

 No Bloco A encontra-se um hall 
climatizado, que pode ser utilizado 
para credenciamentos, além de 
quatro salas multifuncionais com 
capacidade para pequenos grupos, 
de 20 a 45 pessoas. No Blogo B es-
tão o Anfiteatro Dorian Gray Cal-
das, com capacidade de receber até 
500 pessoas, e a sala Ponta Negra, 
que acomoda 20 pessoas. Além dis-
so, tem à disposição uma cozinha 
funcional e um amplo terraço que 
pode comportar até mil pessoas. E 
no Bloco C estão localizados mais 
dois auditórios de tamanhos distin-
tos, o Deífilo Gurgel e o auditório 
Wilma de Faria.

Em meio a mudanças na Europa,
Natal sedia encontro Brasil-Alemanha

Todos os olhares estão voltados para o evento, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação 
das Indústrias da Alemanha (BDI), com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern)

37º EEBA
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A taxa de desocupação no Bra-
sil recuou para 11,8% no trimestre 
encerrado em julho,  de acordo com 
os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), divulgados nesta 
sexta-feira, 30, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O resultado ficou abaixo 
da mediana (11,9%) das expectati-
vas dos analistas ouvidos pelo Pro-
jeções Broadcast, que estimavam 
uma taxa entre 11,7% e 12,1%.

Em igual período de 2018, a ta-
xa estava em 12,3% e no trimestre 
até junho deste ano ficou em 12,0%. 
No período de março a abril foi de 
12,5%. A população desocupada so-
mou 12,6 milhões de pessoas, com 
recuo 4,6% frente ao trimestre an-
terior - o que corresponde a menos 
609 mil pessoas - e ficou estatisti-

camente estável em relação a igual 
período de 2018 (12,8 milhões).

A renda média real do tra-
balhador foi de R$ 2.286,00 no 
trimestre até julho, com queda de 
0,1% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. A massa de renda 
real habitual paga aos ocupados so-
mou R$ 208,6 bilhões no trimestre 
até julho, alta de 2,2% ante igual 
período do ano anterior.

Foram registrados 1,219 mi-
lhão de ocupados a mais no mer-
cado de trabalho em um trimestre, 
enquanto 609 mil pessoas deixa-
ram o contingente de desemprega-
dos. A população ocupada alcançou 
o recorde de 93,584 milhões de 
pessoas. Apesar do aumento mais 
expressivo na ocupação, o contin-
gente de desempregados não re-
cuou mais porque houve pressão 

da redução na população inativa. A 
população inativa totalizou 64,822 
milhões no trimestre encerrado em 
julho, 129 mil a menos que no tri-
mestre anterior.

ALTERNATIVA
O trabalho por conta própria 

alcançou um número recorde de 
24,227 milhões de brasileiros no 
trimestre encerrado em julho - esse 
grupo de trabalhadores ganhou mais 
1,192 milhão de pessoas em apenas 
um ano. Em um trimestre, foram 
343 mil a mais nessa condição.

O trabalho sem carteira as-
sinada no setor privado também 
cresceu, para um recorde de 11,658 
milhões de ocupados nessa situ-
ação, com mais 619 mil vagas em 
um ano. Em um trimestre, foram 
441 mil trabalhadores a mais. Brasil ainda tem mais de 12,6 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE

Desemprego no País cai para 11,8% no 
trimestre encerrado em julho, diz IBGE
Apesar da queda registrada no último trimestre, ainda são 12,6 milhões de desempregados, mesmo com o recuo de 4,6% 
em relação aos três meses anteriores; número de trabalhadores por conta própria ainda atingiu o recorde de 24,2 milhões

Levantamento

Wilson Dias / Agência Brasil

Em menos de um mês após 
o Comitê Gestor do Simples Na-
cional (CGSN) publicar no Diário 
Oficial da União uma alteração 
da resolução 140, de maio de 
2018, o Brasil registrou a forma-
lização como Microempreendedor 
Individual (MEI) de 1.577 profis-
sionais que atuam como motoris-
tas de aplicativos. Essa resolução 
trata o Regime Especial Unifica-
do de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Simples Nacional) 
e a alteração incluiu a profissão 
no rol de atividades passíveis de 
registro como MEI.

No Rio Grande do Norte, que 
responde por 1,3% dos microem-
preendedores brasileiros com mais 
de 113 mil negócios registrados 
nessa categoria, após a decisão do 
Comitê Gestor do Simples, 12 mo-
toristas se formalizam como MEI 
no período. A gestora do MEI no 
Sebrae-RN, Ruth Suzana, alerta 
para a importância de o motorista 
que já tinha se formalizado antes 
da alteração migrar para essa nova 
categoria.

“Quem tinha se enquadrado 
em outra atividade deve informar 

a atividade correta. Isso vai garan-
tir todas as vantagens que o pro-
grama oferece”, diz Ruth Maia. 
Segundo informações do Simples, 
o RN tem 1.272 negócios enqua-
drados nas categorias de ‘outros 
transportes de passageiros’, cuja 
parte significativa é referente aos 
motoristas de aplicativos. Esse 
quantitativo deve informar a ati-
vidade correta que exerce.

Os motoristas de aplicativos es-
tão descritos na categoria de outros 
transportes rodoviários de passa-

geiros não especificados. Com isso, 
como MEI, o profissional garantirá 
a cobertura previdenciária com 
auxílio-doença, aposentadoria por 
idade ou invalidez e auxílio-mater-
nidade, entre outros. Ao se tornar 
um Microempreendedor Individu-
al, os profissionais pagarão men-
salmente um imposto fixo de R$ 
54 e poderão abrir conta corrente 
empresarial. O faturamento má-
ximo da categoria é de R$ 81 mil 
anualmente, o que equivale a R$ 
6.750 por mês.

No Rio Grande do Norte, até agora, apenas 12 motoristas aderiram a plataforma 

Brasil já contabiliza 1,5 mil motoristas 
de aplicativos inscritos no sistema MEI

Regularização

José Aldenir / Agora RN

Prefeitura de Macaíba 
intensifica obras em ginásios

Melhorias

O prefeito Fernando Cunha 
visitou as obras de reforma nos 
ginásios poliesportivos Davi 
Florentino, na Vila São José e 
Edílson de Albuquerque Bezer-
ra, no Centro. O secretário mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
Marcelo Augusto Medeiros, 
acompanhou o prefeito duran-
te a visita.

Os espaços esportivos estão 
recebendo uma série de traba-
lhos como troca do telhado, piso, 
reforma dos banheiros, vestiá-
rios, troca de refletores e lâm-
padas, salas, novos alambrados, 
novas telas, substituição da 
rede elétrica, manutenção hi-
dráulica, pintura e reorganiza-

ção dos ambientes internos. As 
obras fazem parte dos trabalhos 
da Prefeitura de Macaíba para 
renovação das praças esportivas 
do município.

Neste ano, as quadras de 
Cajazeiras, Capoeiras e do as-
sentamento José Coelho rece-
beram os trabalhos, sendo que 
a quadra de Lagoa das Pedras 
também recebe reformas. Vá-
rias quadras poliesportivas 
cobertas serão inauguradas em 
breve no município, entre elas, a 
quadra do bairro Vilar, na Esco-
la Municipal Francisco Genival. 
Novas obras serão entregues 
em Lagoa do Sítio I, Canabrava, 
Lagoa dos Cavalos e Guarapes.

Prefeito Fernando Cunha realizou visitas recentes às obras dos equipamentos

Tadeu de Oliveira
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O relatório "Justiça em Núme-
ros", principal anuário do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), traz 
que o custo médio mensal do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte com magistrados e servido-
res é de R$ 62.412. O valor é quinto 
maior do País. Enquanto isso, o 
estado tem 550 mil casos judiciais 
pendentes e uma taxa de conges-
tionamento de 71%, uma das pio-
res do Brasil.

O índice de congestionamento 
mede o percentual de casos que 
permaneceram pendentes de solu-
ção ao final. Segundo estudo, o nú-
mero alto de processos pendentes 
decorre da baixa eficiência e produ-
tividade do Judiciário potiguar. No 
Índice de Produtividade Compara-
da da Justiça (IPC-Jus) em 2018, 
que mede estes parâmetros, o Rio 

Grande Norte alcançou 58%, o que 
representa o terceiro pior do país. 
A média nacional foi de 84%

De acordo com o CNJ, o custo do 
TJRN por habitante é de R$ 292,7. 
Em 2018, o Judiciário potiguar 
registrou uma despesa total de R$ 
1,01 bilhão. Foram registrados 354 
mil novos casos e até dezembro de 
2018 ficaram pendentes 550 mil 
processos. 

Em todo o Brasil, segundo os 
dados fornecidos pelos tribunais 
ao Conselho Nacional de Justiça, 
foram distribuídos aproximada-
mente 6,4 milhões de processos 
na Justiça Estadual e julgados 
5,8 milhões. Até o final do ano, 
a expectativa é que sejam distri-
buídos 20 milhões de processos 
no total, sendo julgada a mesma 
quantidade. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revelou gasto médio dos TJs pelo Brasil

TJRN gasta, em média, R$ 62,4 mil
por mês com magistrados e servidores
Valor é quinto maior do país, segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça; por outro lado, 
RN tem 550 mil casos judiciais pendentes e taxa de congestionamento entre as maiores do País

Relatório

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE/RN) decidiu, durante ses-
são do pleno realizada na última 
quinta-feira, 29, pela legalidade e 
regularidade do concurso público 
para provimento de cargos de sol-
dado do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do RN, deflagrado pelo Edital 
nº 001/2017. A decisão suspende 
medida cautelar que impedia a 
homologação do certame pela au-
sência de documentos que compro-
vassem a regularidade do processo.

Em seu voto, acompanhado à 
unanimidade pelos demais mem-
bros do colegiado, o relator do pro-
cesso de nº 2921/2017, conselheiro 
Carlos Thompson Costa Fernan-
des, considera que a Secretaria de 
Estado da Administração e Recur-
sos Humanos do Rio Grande do 
Norte (SEARH/RN) conseguiu ao 
longo do certame sanar as supos-
tas irregularidades identificadas 
inicialmente pela Diretoria de Atos 
de Pessoal do TCE.

“Como se pode observar, as 
imputações iniciais de supostas 
irregularidades foram completa-
mente sanadas ao longo do certa-
me, de modo a ter sido atingida a 
finalidade maior da atividade de 
controle concomitante, uma vez 
que a atuação tempestiva deste 

Tribunal de Contas e o acom-
panhamento das etapas do con-
curso por este órgão de controle 
externo permitiram alcançar a 
regularidade do certame”, afirma 
o relator.

As supostas irregularidades 
ora sanadas dizem respeito a exi-
gências previstas na Lei de Dire-

trizes Orçamentárias e Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. A Semarh 
conseguiu justificar a necessidade 
da realização do concurso, com-
provar a criação por lei do cargo 
de soldado e também questões re-
lacionadas à dotação orçamentária 
e impacto orçamentário-financeiro 
das nomeações.

Corte de contas decidiu pela legalidade e regularidade do concurso para corporação

TCE dá aval para homologação de 
resultado do concurso dos Bombeiros

Decisão

José Aldenir / Agora RN

União divulga novas regras 
para autorização de concursos

Instrução normativa

O Ministério da Economia 
publicou no Diário Oficial da 
União (DOU) instrução norma-
tiva com os critérios e procedi-
mentos gerais para autoriza-
ção de concursos públicos na 
administração pública federal 
direta, autárquica e fundacio-
nal. A instrução regulamenta 
decreto presidencial de março 
que endureceu as regras para 
a abertura de novos concursos 
públicos. 

A instrução reafirma que a 
realização de concurso público 
e o provimento de cargos no 
Poder Executivo federal de-
pendem de prévia autorização 
do ministério da Economia. A 
determinação, porém, não se 
aplica às carreiras de advogado 
da União, de procurador da Fa-
zenda Nacional e de procurador 
federal, cujos atos serão reali-
zados pelo Advogado-Geral da 
União; à carreira de diplomata, 
cujos atos serão do ministro de 
Estado das Relações Exteriores; 
e à carreira de policial federal, 
cujos atos serão realizados pelo 
diretor-geral da Polícia Federal.

O texto também diz que o 
provimento de cargo de docen-
te e a contratação de professor 

substituto em instituições fe-
derais de ensino independem 
da autorização da Economia, 
mas devem observar os limites 
autorizados para o respectivo 
quadro docente pelas pastas da 
Economia e Educação.

A instrução normativa con-
firma ainda a regra sob a qual 
os concursos públicos para os 
cargos da carreira de policial 
federal serão realizados: quan-
do o número de vagas exceder 
a 5% do quantitativo total dos 
respectivos cargos; ou com me-
nor porcentual de cargos vagos, 
de acordo com a necessidade e a 
critério do ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública.

Publicação foi do Ministério da Economia

Ernesto Rodrigues / Estadão

O salário mínimo propos-
to pelo governo federal para o 
ano que vem é de R$ 1.039. O 
valor consta na Proposta de 
Lei Orçamentária (PLOA) de 
2020, que foi enviada nesta 
sexta-feira, 30, para análi-
se do Congresso Nacional, 
juntamente com o texto do 
projeto de lei que institui o 
Plano Plurianual (PPA) da 
União para o período de 2020 
a 2023.

O valor previsto agora es-
tá abaixo da última projeção, 
anunciada em abril, que indi-
cou um salário mínimo de R$ 
1.040. A revisão para baixo 
está relacionada à correção 
do valor do salário mínimo 
de 2020 ser corrigido pela in-
flação desse ano, medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
registrou queda nos últimos 
meses (de 4,19% para 4,09%).

Governo Federal 
propõe salário 
mínimo de R$ 
1.039 para 2020

Sugestão
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A pressão norte-americana pa-
ra que o governo Bolsonaro barre 
investimentos chineses no país, 
dentro da atual crise comercial 
sino-americana, abriu uma via de 
negociação com o RN e o Nordeste.

Uma reportagem da Folha de 
S.Paulo chegou a monitorar o in-
tenso movimento das empresas 
chinesas com os estados da região 
no último mês e afirma que o inte-
resse mútuo nunca foi tão intenso.  

Apenas neste ano, diz a ma-
téria, quatro governadores e dois 
vice-governadores nordestinos 
visitaram a China e o número de 
secretários estaduais realizando o 
mesmo roteiro foi ainda maior. Em 
troca, a China também enviou di-
versas comitivas para o Nordeste.

O Consórcio do Nordeste, for-
mado no início do ano por governos 
estaduais com o objetivo de promo-
ver parcerias na região, lançará 
em breve o programa Nordeste 
Conectado, uma parceria público-
-privada para instalar milhares de 
quilômetros de fibra ótica e conec-
tar os estados. 

Uma comitiva do governo da 
China passou pelo Rio Grande do 
Norte no mês passado para tratar 
de possíveis investimentos nas 
áreas de energia, mineral, agrícola, 
ferrovias e turismo.

A Cônsul Geral da China no 
Brasil, Yan Yuqing, chefiou a de-
legação composta por 30 integran-
tes. Eles visitaram as instalações 
da fazenda Famosa em Mossoró, 
maior produtora e exportadora de 
melão do país.

Na ocasião, a governadora Fá-
tima Bezerra falou da importância 
da missão chinesa pelo potencial de 
investimentos que pode viabilizar. 
“O nosso RN – afirmou -  é um esta-
do rico em recursos naturais, mas 
não tem estrutura para explorá-la. 
Os investimentos chineses poderão 
gerar trabalho, emprego e renda”.

O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, Jai-
me Calado, explica que a China 
hoje detém tecnologia em várias 
áreas, inclusive de energia, e 
pode representar um diferencial 
para promover o crescimento 

econômico do RN.

INTERESSES
Os estados nordestinos estu-

dam uma união para comprar 
sistemas de monitoramento para 
segurança pública. Atualmente, 
a China utiliza câmeras de com-
panhias como Dahua Technolo-

gy e Hikvision para monitorar a 
população. Os equipamentos são 
capazes de detectar expressões, 
tipo e cor de roupas usadas e idade 
aparente. 

A Dahua, já fornece equipa-
mentos para Pernambuco e Bahia, 
além de participar de uma licita-
ção para o metrô de São Paulo. A 

Huawei anunciou recentemente 
um plano para abrir uma fábrica 
para montagem de celulares em 
São Paulo. 

Na Bahia, o governo já investiu 
mais de R$ 18 mi no sistema de re-
conhecimento facial da Huawei. De 
acordo com o governo, a tecnologia 
permite que a polícia compare os 
rostos das pessoas que circulam 
nos locais onde as câmeras estão 
instaladas. O Ceará estuda ampliar 
o seu sistema de monitoramento, 
Spia, em parceria com a Dahua. 

Hoje, os EUA tentam conven-
cer o presidente Jair Bolsonaro a 
seguir o exemplo de outros países, 
como a Austrália, Nova Zelândia e 
Taiwan, que vetaram investimen-
tos de produtos de empresas chi-
nesas para contratos públicos, for-
necedores do governo ou qualquer 
empresa que receba empréstimos 
governamentais.

Os governadores nordestinos 
consideram, porém, os investimen-
tos chineses como uma salvação 
em meio as dificuldades financei-
ras enfrentadas pelo país. 

Governadora Fátima Bezerra durante encontro com comitiva do governo da China

Passagem de chineses mostra interesse 
da 2ª maior economia do mundo pelo RN
Comitiva do governo da China passou pelo Rio Grande do Norte no mês passado para tratar de possíveis investimentos 
nas áreas de energia, mineral, agrícola e ferrovias; eles estão intensificando agenda não só no RN, mas em todo Nordeste

Investimentos

Elisa Elsie / Governo do RN

A Justiça potiguar determinou, 
em caráter liminar, que o Governo 
do Estado regularize pelo menos 
50% dos casos dos policiais civis 
que estão exercendo atividades 
administrativas no âmbito da De-
legacia Geral de Polícia Civil (De-
gepol) e da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública Pública e De-
fesa Social (Sesed). A intenção do 
judiciário é que eles voltem para as 
delegacias e divisões responsáveis 
pela execução da atividade-fim da 
corporação.

O juiz Bruno Montenegro Ri-
beiro Dantas, da 3ª Vara da Fa-
zenda Pública de Natal, observou 
em sua decisão que devem ser 
excepcionados aqueles policiais 
que estão ocupando cargo comissio-
nado ou função gratificada, assim 
como aqueles lotados em unidades 
operacionais (como a Divisão de 
Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) e a Divisão Especializada 
em Investigação e Combate ao Cri-

me Organizado).
Ao analisar o pedido, o magis-

trado ressaltou que "a segurança 
pública é um direito fundamental 
expressamente previsto na Cons-
tituição Federal, cuja efetivação é 
um dever do Estado, mediante ado-
ção de políticas públicas que forjem 
condições para a sua concretização, 

em prol da sociedade".
Ele destacou, ainda, que é 

"notório e evidente o aumento 
vertiginoso da criminalidade no 
Rio Grande do Norte". Para Bruno 
Montenegro, os dados estatísticos 
indicados pelo Ministério Público 
estadual demonstram com bastan-
te clareza esse panorama.

Decisão do judiciário potiguar isenta apenas policiais que estão em unidades operacionais

Justiça manda policiais civis lotados na 
administração voltarem às delegacias

Decisão liminar

José Aldenir / Agora RN

MP quer que Polícia intensifique 
fiscalização de motos no interior

Recomendação

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) ex-
pediu recomendação para que 
a Polícia Militar intensifique 
as operações de fiscalização de 
trânsito e de repressão à crimi-
nalidade nas cidades de Assu, 
Carnaubais, São Rafael e Porto 
do Mangue.

A medida decorre em razão 
do projeto de lei “Moto Legal”, 
que delimita que motocicletas 
somente sejam apreendidas em 
fiscalizações policiais nos casos 
de receptação e roubo, ignoran-
do eventuais infrações adminis-
trativas e normas contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a recomen-
dação, assinada pelo promotor 
Alexandre Gonçalves, a Polícia 
Militar deve comunicar ao Mi-
nistério Público toda tentativa 
de interferência de qualquer na-
tureza, inclusive política, sem 
amparo legal, para a diminui-

ção quantitativa ou qualitativa 
da atividade fiscalizatória.

O promotor pede, ainda, que 
sejam encaminhados documen-
tos e outros materiais utilizados 
para a ação ilegal antes referi-
da, para que o órgão de execu-
ção possa tomar as medidas 
adequadas para a investigação 
e punição dos responsáveis.

Superlotação é comum nas cidades

José Aldenir / Agora RN
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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

Sabrina Sato surpreendeu os 
seus mais de 22 milhões de segui-
dores nas redes sociais. Em sua 
conta no Instagram, a apresenta-
dora, que está no Chile, compar-

tilhou uma foto em que aparece 
fazendo topless em plena neve. 
Na imagem, a artista está usan-
do lingerie e uma bota especial. 

Em apenas algumas horas, 

a foto recebeu mais de 126 mil 
curtidas e diversos comentá-
rios."Corajosa nesse frio, mas 
está linda como sempre", comen-
tou uma seguidora.

Sabrina Sato ousa e faz
topless na neve
Apresentadora recebeu elogios na web, depois de ignorar frio
e fazer fotos de topless durante passagem pelo Chile

Corajosa

Nos próximos capítulos de A Do-
na do Pedaço, atual novela das 21h 
da Globo, Maria da Paz (Juliana 
Paes) deve conhecer e se aproximar 
de ninguém menos que Joana (Bru-
na Hamú), que, aliás, pode ser sua 

verdadeira filha. Segundo informa-
ções da colunista Patrícia Kogut, do 
jornal O Globo, a protagonista deve 
ser socorrida, pela própria jovem, 
após machucar o braço, ao ser víti-
ma de um assalto.

Boleira Maria da Paz vai ser
socorrida por sua verdadeira filha

Em "Dona do Pedaço"

Tragédia marcará encontro com a filha

Divulgação

Divulgação

O site Pornhub lançou 
um filme em sua plataforma, 
que faz parte da campanha 
para retirar os plásticos dos 
oceanos e transformar o re-
lacionamento do homem com 
os resíduos. O filme se chama 
Dirtiest Porn Ever (Pornô 
mais sujo já feito, em tradu-
ção livre).

No vídeo promocional, é 
possível ver um casal no meio 
do lixo em uma praia. Há lixo 
até em frente da câmera, mas 
uma equipe de limpeza limpa 
a praia, deixando todas as ce-
nas livres para o espectador.

Site lança filme 
pornô para 
conscientizar 
sobre poluição

Boa causa

Casal tem relações em cima do lixo

Divulgação
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A pressão norte-americana pa-
ra que o governo Bolsonaro barre 
investimentos chineses no país, 
dentro da atual crise comercial 
sino-americana, abriu uma via de 
negociação com o RN e o Nordeste.

Uma reportagem da Folha de 
S.Paulo chegou a monitorar o in-
tenso movimento das empresas 
chinesas com os estados da região 
no último mês e afirma que o inte-
resse mútuo nunca foi tão intenso.  

Apenas neste ano, diz a ma-
téria, quatro governadores e dois 
vice-governadores nordestinos 
visitaram a China e o número de 
secretários estaduais realizando o 
mesmo roteiro foi ainda maior. Em 
troca, a China também enviou di-
versas comitivas para o Nordeste.

O Consórcio do Nordeste, for-
mado no início do ano por governos 
estaduais com o objetivo de promo-
ver parcerias na região, lançará 
em breve o programa Nordeste 
Conectado, uma parceria público-
-privada para instalar milhares de 
quilômetros de fibra ótica e conec-
tar os estados. 

Uma comitiva do governo da 
China passou pelo Rio Grande do 
Norte no mês passado para tratar 
de possíveis investimentos nas 
áreas de energia, mineral, agrícola, 
ferrovias e turismo.

A Cônsul Geral da China no 
Brasil, Yan Yuqing, chefiou a de-
legação composta por 30 integran-
tes. Eles visitaram as instalações 
da fazenda Famosa em Mossoró, 
maior produtora e exportadora de 
melão do país.

Na ocasião, a governadora Fá-
tima Bezerra falou da importância 
da missão chinesa pelo potencial de 
investimentos que pode viabilizar. 
“O nosso RN – afirmou -  é um esta-
do rico em recursos naturais, mas 
não tem estrutura para explorá-la. 
Os investimentos chineses poderão 
gerar trabalho, emprego e renda”.

O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico, Jai-
me Calado, explica que a China 
hoje detém tecnologia em várias 
áreas, inclusive de energia, e 
pode representar um diferencial 
para promover o crescimento 

econômico do RN.

INTERESSES
Os estados nordestinos estu-

dam uma união para comprar 
sistemas de monitoramento para 
segurança pública. Atualmente, 
a China utiliza câmeras de com-
panhias como Dahua Technolo-

gy e Hikvision para monitorar a 
população. Os equipamentos são 
capazes de detectar expressões, 
tipo e cor de roupas usadas e idade 
aparente. 

A Dahua, já fornece equipa-
mentos para Pernambuco e Bahia, 
além de participar de uma licita-
ção para o metrô de São Paulo. A 

Huawei anunciou recentemente 
um plano para abrir uma fábrica 
para montagem de celulares em 
São Paulo. 

Na Bahia, o governo já investiu 
mais de R$ 18 mi no sistema de re-
conhecimento facial da Huawei. De 
acordo com o governo, a tecnologia 
permite que a polícia compare os 
rostos das pessoas que circulam 
nos locais onde as câmeras estão 
instaladas. O Ceará estuda ampliar 
o seu sistema de monitoramento, 
Spia, em parceria com a Dahua. 

Hoje, os EUA tentam conven-
cer o presidente Jair Bolsonaro a 
seguir o exemplo de outros países, 
como a Austrália, Nova Zelândia e 
Taiwan, que vetaram investimen-
tos de produtos de empresas chi-
nesas para contratos públicos, for-
necedores do governo ou qualquer 
empresa que receba empréstimos 
governamentais.

Os governadores nordestinos 
consideram, porém, os investimen-
tos chineses como uma salvação 
em meio as dificuldades financei-
ras enfrentadas pelo país. 

Governadora Fátima Bezerra durante encontro com comitiva do governo da China

Passagem de chineses mostra interesse 
da 2ª maior economia do mundo pelo RN
Comitiva do governo da China passou pelo Rio Grande do Norte no mês passado para tratar de possíveis investimentos 
nas áreas de energia, mineral, agrícola e ferrovias; eles estão intensificando agenda não só no RN, mas em todo Nordeste

Investimentos

Elisa Elsie / Governo do RN

A Justiça potiguar determinou, 
em caráter liminar, que o Governo 
do Estado regularize pelo menos 
50% dos casos dos policiais civis 
que estão exercendo atividades 
administrativas no âmbito da De-
legacia Geral de Polícia Civil (De-
gepol) e da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública Pública e De-
fesa Social (Sesed). A intenção do 
judiciário é que eles voltem para as 
delegacias e divisões responsáveis 
pela execução da atividade-fim da 
corporação.

O juiz Bruno Montenegro Ri-
beiro Dantas, da 3ª Vara da Fa-
zenda Pública de Natal, observou 
em sua decisão que devem ser 
excepcionados aqueles policiais 
que estão ocupando cargo comissio-
nado ou função gratificada, assim 
como aqueles lotados em unidades 
operacionais (como a Divisão de 
Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) e a Divisão Especializada 
em Investigação e Combate ao Cri-

me Organizado).
Ao analisar o pedido, o magis-

trado ressaltou que "a segurança 
pública é um direito fundamental 
expressamente previsto na Cons-
tituição Federal, cuja efetivação é 
um dever do Estado, mediante ado-
ção de políticas públicas que forjem 
condições para a sua concretização, 

em prol da sociedade".
Ele destacou, ainda, que é 

"notório e evidente o aumento 
vertiginoso da criminalidade no 
Rio Grande do Norte". Para Bruno 
Montenegro, os dados estatísticos 
indicados pelo Ministério Público 
estadual demonstram com bastan-
te clareza esse panorama.

Decisão do judiciário potiguar isenta apenas policiais que estão em unidades operacionais

Justiça manda policiais civis lotados na 
administração voltarem às delegacias

Decisão liminar

José Aldenir / Agora RN

MP quer que Polícia intensifique 
fiscalização de motos no interior

Recomendação

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) ex-
pediu recomendação para que 
a Polícia Militar intensifique 
as operações de fiscalização de 
trânsito e de repressão à crimi-
nalidade nas cidades de Assu, 
Carnaubais, São Rafael e Porto 
do Mangue.

A medida decorre em razão 
do projeto de lei “Moto Legal”, 
que delimita que motocicletas 
somente sejam apreendidas em 
fiscalizações policiais nos casos 
de receptação e roubo, ignoran-
do eventuais infrações adminis-
trativas e normas contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a recomen-
dação, assinada pelo promotor 
Alexandre Gonçalves, a Polícia 
Militar deve comunicar ao Mi-
nistério Público toda tentativa 
de interferência de qualquer na-
tureza, inclusive política, sem 
amparo legal, para a diminui-

ção quantitativa ou qualitativa 
da atividade fiscalizatória.

O promotor pede, ainda, que 
sejam encaminhados documen-
tos e outros materiais utilizados 
para a ação ilegal antes referi-
da, para que o órgão de execu-
ção possa tomar as medidas 
adequadas para a investigação 
e punição dos responsáveis.

Superlotação é comum nas cidades

José Aldenir / Agora RN
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Renovações das Licenças de Operação (RLO) 
para as Linhas de Surgência dos Poços 7-PML-0035-RN, 7-PML-0038-RN, 7-PML-0039-RN, 7-RE-
0044-RN, 7-RE-0045-RN e 7-RE-0046-RN, localizados no Município de Areia Branca.

Harvey D. Gardiner
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o 
CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Sim-
plificada (RLS) para as Estradas de Acessos dos poços de Extração de Combustível Fóssil 
7-PML-0038-RN, 7-PML-0039-RN e 7-RE-0046-RN, localizadas no Município de Areia Branca.

Harvey D. Gardiner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A firma A.DANTAS BARBOSA, de CNPJ: 29.365.695/0001-97, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Indústria de Cerâmica, localizada 
no Sítio Tuiuiú, s/n – Zona Rural – Santana do Seridó/RN.

ANSELIA DANTAS BARBOSA
Dir. Presidente

Após a saída dos funda-
dores do Instagram, o Face-
book trabalha para integrar 
o aplicativo de comparti-
lhamento de fotos com sua 
principal rede social. Depois 
de adicionar seu nome de 
marca, ele já planeja tornar 
a comunicação mais unida 
nos produtos de mensagens 
das duas plataformas.

Segundo a engenheira 
Jane Manchun Wong, a 
empresa está criando um 
sistema de distribuição de 
vídeos IGTV para o Face-
book Watch, o site de vídeos 
do Facebook. Ela conta que o 
Instagram desenvolveu um 
recurso que permitiria a pu-
blicação desse conteúdo como 
prévia e, posteriormente, em 
versão completa no Facebook 
e no Watch. Jane diz que ele 
ainda é um protótipo, já que 
seu botões não são funcio-
nais.Essa ação pode levar 
mais criadores de vídeos a 
usarem o IGTV.

Insta e Facebook 
podem se unir na 
distribuição de 
vídeos do IGTV

Estratégia

Zuckerberg é dono das duas redes

Reprodução / Olhar Digital

Por mais de dois anos e 
meio, uma operação de hacke-
rs teve como objetivo a infecção 
de diversos iPhones. O ataque 
foi descoberto em janeiro des-
te ano, e agora revelado para 
o público por pesquisadores de 
segurança do Google.

Os hackers usaram sites 
invadidos para distribuir 
malwares nos iPhones dos vi-
sitantes. Os usuários tinham 
seus dispositivos compro-
metidos apenas por visitar 
a página; ou seja, nenhuma 
interação era necessária. 

O mais preocupante é 
que alguns métodos utili-
zados pelos cibercriminosos 
afetaram até mesmo telefo-
nes totalmente atualizados.

Google revela 
falha grave
de segurança
do iPhone

Problema

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
OFÍCIO ÚNICO DE RIO DO FOGO

Rua Cecília Monteiro, n° 191, Centro - Rio do Fogo/RN – Fone: (84) 3638 – 0075
email: cartorioriodofogo@gmail.com

Geciane Batista Pereira - Tabeliã e Oficiala Designada

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE DE IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº1.987– PRO-
CEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA

A Oficiala do Ofício Único de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe 
o art. 213 da Lei dos Registros Públicos etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita perante 
este Registro de Imóveis o procedimento de Retificação de Área prenotado sob o nº 2.250, datado de 
29/08/2019, requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, brasileira, casada, aposentada, porta-
dora da Cédula de Identidade n°242.034-SSP/RN e CPF: 130.708.434-68,residente e domiciliada na 
Fazenda São Bernardo, nº10, Canguaretama/RN, na qualidade de proprietária, referente ao seguinte 
imóvel:Um Terreno Particular, situado na Rua Orla Viva, s/n, com uma área de 1.321,58m² e perímetro: 
161,59, conforme a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro de um terreno localizado 
na praia de Zumbi no município de Rio do Fogo pelo vértice P-01, de coordenadas N 9.410.196,478 m. 
e E 238.385,906 m. confrontando com a Avenida Beira Mar, deste, segue com azimute de 159°46’29” 
e distância de 25,00m. confrontando com a Avenida Beira Mar, até o vértice P-02, de coordenadas 
N 9.410.173,019 m. e E 238.394.549 m.; deste, segue com azimute de 250°14’40” e distância de 
59,75m., confrontando com o terreno de Jesuíno Alves da Cruz, até o vértice de P-03, de coordena-
das N 9.410.152.,822m. e E 238.338,314m.; deste, segue  com azimute de 352°15’22” e distância de 
21,67m.; confrontando com Rua Orla Viva, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.410.174,295m. e E 
238.335,394m.; deste, segue com azimute de 66°17’28” e distância de 55,17m, confrontando com o 
terreno de Luciano Rocha, até o vértice P-01, de coordenadas N 9.410.196,478m,  e E 238.385,906m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Diante da falta de anuência expressa dos confrontantes 
que constam da descrição do imóvel acima, ficam os senhores JESUÍNO ALVES DA CRUZ, LUCIA-
NO ROCHA e EVENTUAIS INTERESSADOS cientes de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente EDITAL poderão verificar as plantas e memoriais descritivos da 
retificação de área pretendida e apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Cecília Monteiro, 
191, Centro, Rio do Fogo/RN, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h, impugna-
ção ao referido pedido de retificação ou anuir expressamente. Advertência: A não manifestação no prazo 
legal presumir-se-á aceitação, nos termos do parágrafo 4º, II, do Art. 213, da Lei 6.015/73. Eu,           , 
Geciane Batista Pereira, o digitei, subscrevo e assino.

Rio do Fogo/RN, 30 de agosto de 2019.

Geciane Batista Pereira
Notária e Registradora Designada

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que es-
tá aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
065/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES, VINCULADOS 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A sessão pública dar-se-á no dia 13/09/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 30/08/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 066/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL 
DE CAMISETAS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/09/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 30/08/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019, com o objetivo de 
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO 
DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE MATA VERDE NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão 
pública dar-se-á no dia 20/09/2019, às 09horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 as 17h00. Macaíba/RN, 30/08/2019. CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019, com o objetivo de 
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO 
DE UMA PRAÇA NO LOTEAMENTO BOSQUE BRASIL – BELA VISTA – MACAÍBA/RN. A sessão 
pública dar-se-á no dia 19/09/2019, às 09horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00 
às 12h00 e das 13h00 as 17h00. Macaíba/RN, 30/08/2019. CPL/PMM.

O número de vagas de estágio 
e aprendizagem cresceu 6,1% nos 
sete primeiros meses de 2019 em 
relação a igual período do ano an-
terior. 

Os dados foram ivulgados pelo 
Centro de Integração Empresa-Es-
cola (CIEE), entidade filantrópica 
sem fins lucrativos.

Segundo o levantamento, a re-
gião Centro-Oeste foi onde houve 
maior aumento do número de va-
gas no período: 7,1%, seguido pela 
região Nordeste (6,6%), e a região 

Norte (4,5%). 
Entre os estados, São Paulo 

foi o que abriu mais vagas, com 
elevação de 5,6%, segundo os da-
dos apresentados pela pesquisa do 
CIEE.

A pesquisa sobre o mercado de 
estágio apontou ainda que entre 
as áreas mais buscadas continu-
am sendo as ligadas a graduações 
tradicionais: direito, pedagogia e 
administração. Também aparecem 
com destaque ciências contábeis e 
engenharia civil.

Vagas estágio crescem 6,1% nos 
sete primeiros meses do ano
Pesquisa aponta que as áreas mais buscadas são 
os cursos de direito, pedagogia e administração

Aprendizagem

 Estado de São Paulo foi o que abriu mais vagas, com elevação de 5,6%

Reprodução  / Agência Brasil
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Você não vai se importar em fazer um 
esforço extra para cuidar de tarefas 
pendentes. Vai se sentir melhor se 
deixar a solidão bem longe.Tudo corre 
melhor na vida amorosa hoje. 

Preste atenção ao seu sexto sentido! 
Mais tarde, a Lua entra em seu signo 
e vai sobrar disposição para curtir o 
final de semana! Na vida a dois, deixe 
o passado para trás e mostre seus 
sentimentos.

Sua simpatia e seu bom humor 
encantam os amigos. Cuide do seu 
corpo: pratique exercícios ou reveja 
hábitos que não são saudáveis. A 
paquera corre melhor logo cedo.

Ótimo astral para colocar o papo em 
dia com os amigos. Porém, se surgir 
a vontade de diminuir um pouco o 
ritmo: ouça sua intuição. Programa 
com a turma traz vida nova ao 
romance. 

Reserve um tempo para fazer consertos, 
tentar mudanças na casa ou jogar 
fora o que não usa mais. Alguém da 
família pode ajudar você a descobrir um 
segredo. É hora de se soltar e mostrar 
sua sensualidade ao par. 

Reserve um tempinho para cuidar 
de assuntos rotineiros, ainda mais se 
envolverem dinheiro. A companhia 
dos amigos deve alegrar o seu final de 
semana! 

Boa fase para colocar a conversa em 
dia com os amigos e as pessoas mais 
próximas. A relação com a família se 
fortalece. Passeio romântico anima a 
vida a dois. 

Você vai curtir mais se puder sair da rotina 
e entrar em contato com pessoas que 
moram longe. Aproveite para dedicar um 
pouco mais de atenção à sua aparência. 
Há sinal de sorte na paquera. 

Seu lado possessivo e o apego aos 
bens materiais ficam mais aparentes. 
Vai esbanjar disposição para passear, 
visitar um amigo ou espantar a rotina. 
Podem surgir novidades na paquera.

Sua intuição continua forte e você 
pode descobrir um segredo quando 
menos espera. Mais tarde, a Lua traz à 
tona seu lado aventureiro. Há chance 
de se reaproximar de um amor antigo. 

Logo cedo, reserve um tempo para 
organizar suas prioridades. Será 
divertido sair da rotina. As estrelas 
reforçam sua habilidade para 
cuidar das finanças. Pode se dar 
bem na paquera se for confiante.

Você terá facilidade para conhecer 
pessoas novas e ampliar seu círculo 
de amigos. Assuntos místicos podem 
atrair sua atenção. A vida amorosa 
contra com a proteção das estrelas.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO
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o
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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

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Maria da Paz rejeita a proposta de Régis. Amadeu, Carlito e Sílvia descobrem que Gilda tem 
pouco tempo de vida. Fabiana faz modificações na fábrica. Kim se enfurece com Fabiana 
por encerrar contrato com ela na fábrica. Fabiana propõe que Maria da Paz trabalhe como 
funcionária dela. Gladys se alia a Jô. Gilda confessa a Amadeu que sabe de seu prognóstico 
e pede que o marido seja feliz. Régis afirma a Gladys e Lyris que ama Maria da Paz. Cássia e 
Merlin acreditam que Agno tenha uma namorada secreta. 

A DONA DO PEDAÇO

Helena protege Laila do disparo de Dalila, e é levada para o hospital. Dalila consegue fugir 
com a ajuda de seu motorista. Fairouz, Fauze, Hamída e Mágida depõem contra Dalila. Jamil 
avisa a Almeidinha do atentado contra Laila. Missade se surpreende com a atitude heroica 
de Helena. Dalila se enfurece ao saber que Laila ainda está viva. Ali e Muna tentam ajudar 
Mamede. Latifa se converte ao judaísmo. Norberto tenta se reaproximar de Teresa. Bruno fica 
encantado com as roupas desenhadas por Martin. Hussein teme perder Helena. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Ramon convida Alberto para conhecer o interior da igreja onde ele e Paloma irão se 
casar. Diogo escuta Marcos discutir com Silvana. Diogo manda Wallace avisar a Alberto 
que os livros foram queimados. Alberto passa mal. Paloma comunica a Marcos que 
Alberto foi internado. Marcos decide ir para Búzios e promete voltar com uma solução. 
Paloma e Nana se falam de forma cordial. 

Fernanda revela qual foi o projeto escolhido para ser patrocinado pela O11O. Furiosa com 
Afonso, Débora cancela o casamento por ora. Poliana é a grande vencedora do jogo e ganha 
o coração de Vetherna. Devido a interferência das crianças do Clubinho, Pendleton enfrenta 
problemas para finalizar o projeto Ester. Afonso desabafa sobre Débora com Durval. No 
Campo de Férias, chega o esperado momento da revelação da identidade de OTTO.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA Sorridente e vibrante, Sundhage 
já deixa sua marca na Seleção

Comandante

O sorriso aberto e franco e a 
vibração espontânea foram as 
marcas da técnica sueca Pia Sun-
dhage em sua estreia no comando 
da seleção brasileira feminina de 
futebol. Atenta a tudo o que acon-
tecia em campo no Pacaembu, a 
bicampeã olímpica não desgrudou 
do seu caderninho de anotações e 
vibrou com cada gol da vitória por 
5 a 0 sobre a Argentina, na noite 
da última quinta-feira, 29, em par-
tida válida por um quadrangular 
amistoso, com participações ainda 
de Chile e Costa Rica. 

A carismática treinadora, 
acostumada a esbanjar simpatia 
e sorrisos, acompanhou o início 
do jogo com uma postura mais 

discreta. Mas não demorou para 
se soltar na área técnica da se-
leção e, em poucos minutos, já 
caminhava de um lado para ou-
tro, com seu conhecido estilo agi-
tado de ser. Também ganhou um 
pouco da "brasilidade" dos novos 
companheiros, como abraços e 
cumprimentos. 

A vibração de Pia crescia a cada 
gol da equipe. E eles foram surgin-
do um atrás do outro, pelo menos 
os três primeiros, sem chance para 
as argentinas. Se o primeiro gol foi 
celebrado com aperto de mão com 
os demais membros da comissão 
técnica, o último teve direito a puli-
nhos e gritos de alegria em direção 
ao elenco em campo.

Técnica sueca da seleção brasileira feminina estreou com goleada sobre a Argentina: 5 a 0

Lucas Figueiredo / CBF

Treinadora sueca foi bastante participativa na estreia 
diante da Argentina, com goleada por 5 a 0 em casa

O técnico do Barcelona, Ernes-
to Valverde, não vê a hora de a 
janela de transferências fechar na 
maioria dos países da Europa e o 
tema Neymar, que tem dominado 
os noticiários com as informações 
de que o brasileiro quer deixar o 
Paris Saint-Germain para voltar 
ao clube catalão, ser encerrado de 
vez. O mercado fecha nesta segun-
da-feira, 2.

"Tenho muita vontade que isso 
termine e todos descansemos, sa-
bendo como está isto. Está sendo 
muito longo. Do tema Neymar, 
não tenho nada a dizer. É um joga-
dor de outro time, respeitamos os 
rivais e vamos ver o que acontece. 
Quando terminar, se terminará 
de uma vez", disse o treinador, na 
última sexta-feira, 30, logo no co-
meço de uma entrevista coletiva 
em Barcelona.

Valverde não quis se alongar 
muito no assunto, mas teve de 

falar sobre Neymar novamente 
quando foi questionado sobre o 
quanto estava cansado da novela, 
dando uma nota de 0 a 10. "Uns 
9,5, mais ou menos", completou o 
comandante catalão.

Treinador do Barcelona se diz 
cansado da "novela Neymar"

Mercado

Valverde quer concluir logo a transação

Miguel Ruíz / FC Barcelona



Sorocaba é tricampeão do 
campeonato mundial de futsal

Tailândia

O Sorocaba aumentou a sua 
galeria de troféus. No domingo, 
1º, depois de empatar por 2 a 
2 no tempo normal e por 0 a 0 
na prorrogação, o time brasilei-
ro derrotou o Boca Juniors nos 
pênaltis por 3 a 1 e sagrou-se 
tricampeão mundial de futsal, 
igualando o feito do Carlos Bar-
bosa.

O time do Sorocaba ter-
minou em primeiro lugar no 
Grupo C do torneio na primeira 
fase. Nas semifinais garantiu 
vaga na grande decisão depois 
de despachar os brasileiros do 
Corinthians  também nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1 no 
tempo normal e prorrogação. 

Nas semis, o Boca Juniors 
despachou o Barcelona (Espa-
nha) na prorrogação por 3 a 1.

Além de Carlos Barbosa e 
Sorocaba, Internacional, Atlé-
tico-MG, Canoas e Atlântico 

também já venceram a Copa 
Intercontinental de Futsal, o 
Mundial da modalidade. 

O Inter Movistar, da Espa-
nha, tem cinco conquistas e é o 
maior vencedor do torneio.
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O Flamengo massacrou o Pal-
meiras na tarde do domingo, 1º, no 
Maracanã, e venceu por 3 a 0 o con-
fronto direto pela liderança, válido 
pela 17ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Pressionando desde o início da 
partida, os atletas comandados pe-
lo português Jorge Jesus anularam 
os de Luiz Felipe Scolari e constru-
íram o triunfo com gols de Gabigol 
(2) e Arrascaeta.

O resultado Flamengo marca 
o fim de um tabu que durava mais 
de cinco anos – ou nove jogos – sem 
vitórias sobre o Palmeiras.

Autor de dois dos gols flamen-
guistas, com toques de classe tanto 
para encobrir Weverton quanto 
para converter uma penalidade, 
Gabriel chegou à expressiva marca 
de 28 gols em 2019.

O triunfo recoloca o rubro-ne-
gro na liderança do Brasileirão, 
com 36 pontos, mesmo empatado 
com o Santos. O time carioca está 
à frente pelo saldo de gols superior.

Já o Palmeiras segue estacio-
nado com 30 pontos e sem vencer 

há sete partidas na competição.
O revés coloca mais pressão 

sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. 
A direção do time paulista, no en-
tanto, garantiu a permanência dele 
até o fim do ano. 

Flamengo e Palmeiras voltam 
a campo somente no próximo fim 
de semana, no sábado, 7. A equipe 
de Jorge Jesus visita o Avaí, em 
Florianópolis, às 17h. O Palmeiras 
viaja até Goiânia para enfrentar o 
Goiás também no sábado, às 21h. 
Ambas as partidas serão válidas 
pela penúltima rodada do primeiro 
turno do Campeonato Brasileiro.

No último sábado, 31, o Santos 
venceu a Chapecoense por 1 a 0 em 
Chapecó. O gol da partida, contra, 
foi marcado pelo zagueiro Gum 
após cruzamento de Soteldo.

Também no sábado, em jogo 
que começou às 11h, São Paulo e 
Grêmio empataram sem gols no 
Morumbi. A partida foi marcada 
por um acidente envolvendo o tor-
cedor Iago de Melo Rios, 23, que 
despencou do anel superior do es-
tádio e atingiu outra torcedora, de 
13 anos. Meia uruguaio Arrascaeta comora o segundo gol da vitória rubro-negra sobre o time do Palmeiras

Flamengo joga bem, massacra Palmeiras 
por 3 a 0 e retoma liderança do Brasileiro
 Atletas comandados por Jorge Jesus anularam os palmeirenses e construíram o triunfo com dois gols de Gabigol e um de 
Arrascaeta; resultado recoloca o rubro-negro na liderança do Brasileirão, com 36 pontos, a dois jogos do fim do primeiro turno

Confronto Direto

Marcelo Cortes / Flamengo

Brasileiros conquistaram 103 medalhas de ouro, 81 de prata e 71 de bronze

Brasil garante 1º lugar no quadro de 
medalhas dos Parapan-Americanos

Resultado

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A delegação do Brasil asse-
gurou ontem o primeiro lugar 
no quadro de medalhas dos 
Jogos Parapan-Americanos de 
Lima, a dois dias do fim das 
competições.

Até o momento, os brasilei-
ros conquistaram 103 medalhas 
de ouro, 81 de prata e 71 de 
bronze, um total de 255 pódios. 
A delegação dos Estados Unidos 
está em segundo lugar, com 54 
medalhas de ouro. 

Nos últimos dois dias do Pa-
rapan de Lima-2019 serão dis-
putadas 43 finais, o que signi-
fica que o Brasil não pode mais 
ser alcançado.

Na sexta-feira, o Brasil con-
quistou 15 medalhas de ouro, 
incluindo a do futebol 5, com 
uma vitória de 2 a 0 sobre a 
Argentina. A seleção brasileira 
conquista o ouro nesta modali-
dade desde o Pan de 1999.

Rodrigo, artilheiro do ABC em 2019
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