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FGTS
A Caixa 

Econômica Federal 
inicia nesta 
sexta-feira, 18, 
mais uma etapa 
de liberação do 
Saque Imediato do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Esta fase é para 
trabalhadores que não têm conta 
na Caixa.

CALADO
O presidente 

Jair Bolsonaro 
criticou ontem as 
especulações em 
torno da situação do 
PSL e de sua saída 
ou permanência 
da sigla. “Eu não 
tenho falado sobre esse assunto, 
não justifica [dizerem] que eu 
estou tumultuando a relação com 
o partido, que estou dividindo. 
Eu estou calado e vou continuar 
calado sobre esse assunto”, disse, 
sobre informações que estão 
sendo noticiadas na imprensa.

INDENIZAÇÃO
Por 6 a 5, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu 
nesta quarta-feira, 16, permitir 
que o governo federal reveja 
e até mesmo anule anistias 
que haviam sido concedidas 
a cerca de 2,5 mil ex-cabos da 
Aeronáutica. O custo mensal 
do pagamento da indenização 

PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO
Líder do 

governo na 
Assembleia 
Legislativa, 
o deputado 
George Soares 
(PL, foto) 
avalia que 
“todo mundo” 
tem que dar 
sua parcela de contribuição 
para que o Estado se recupere 
da crise econômica. Isso vale 
também, segundo ele, para 
as prefeituras, que protestam 
contra a perda de arrecadação 
gerada pelo Proedi.

AUTORITÁRIO
Entre os deputados, a 

principal queixa nesse assunto 
do Proedi foi a forma como a 
governadora Fátima Bezerra 
lançou o programa: via decreto. 
“Ela poderia ter muito bem 
enviado um projeto de lei para 
a Assembleia e discutirmos o 
assunto democraticamente”, 
disse um parlamentar à 
Coluna.

QUASE IGUAL
Pelos cálculos da Secretaria 

de Tributação, a projeção de 
perdas com o Proedi feita pelos 
municípios não se confirmou já 
no primeiro mês. A perda real 
foi de R$ 6 milhões, enquanto os 
prefeitos esperavam uma queda 
superior a R$ 7 milhões.

SOB CONTROLE
Chegou-se a 

noticiar ontem 
que haveria 
um princípio 
de rebelião na 
Cadeia Pública 
de Ceará-
Mirim. Segundo 
a Secretaria de 
Administração Penitenciária, o 
que houve, na verdade, foi uma 
“insubordinação” em uma das 
celas, algo que foi controlado 
rapidamente. A intervenção 
dos agentes penitenciários não 
teria durado cinco minutos, 
preservando o patrimônio público 
e a integridade dos presos.

O julgamento de uma ação do PSB e do Cidadania 
(antigo PPS) contra resoluções do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) foi marcado nesta quarta-feira por 

um desentendimento entre os ministros Luís Roberto Barroso 
e Alexandre de Moraes. A discussão entre os dois levou o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, a interferir no debate e se dirigir a Barroso: “Vossa 
Excelência, respeite os colegas!”. Dentro do STF, o bate-boca 
foi visto como uma espécie de “prévia” do julgamento desta 
quinta-feira, 17, quando o tribunal vai julgar definitiva-
mente o mérito de três ações que discutem a possibilidade de 
prisão após condenação em segunda instância. A medida, 
considerada um dos pilares da Operação Lava Jato, tende a 
ser revista pelo plenário.

“Vossa Excelência,
respeite os colegas”

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Quando o governo 
Fátima resolveu 
extinguir o antigo 

Proadi, substituindo-o pelo 
Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial 
(Proedi), a motivação foi 
expurgar as indústrias que 
não vinham cumprindo com 
objetivo de gerar empregos.

Ao mesmo tempo, o plano 
era criar um mecanismo de 
atração de novas indústrias, 
ampliando as isenções de 
ICMS quanto mais para o 
interior se instalassem essas 
novas empresas. E, sem 
dúvida, foi uma iniciativa 
meritória.

Meses antes de virar 
um decreto, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, avisou qual 
seria o escopo do novo Proedi, 
sem esconder nada. Falou da 
intenção do governo estadual 
de entrar nos 25% repassados 
aos municípios, a despeito 
do Estado já abrir mão da 
maior parte dos 75% a que 
tem direito. Tudo em nome da 
preservação dos empregos e 
criação de novos.

É claro que os prefeitos 
torceram o nariz para o 
que isso representará de 
subtração de recursos para 
seus municípios e devem ser 

seguidos por muitos deputados 
estaduais com discurso 
municipalista. Ou seja, muitos.

Com certa razão, o 
secretário de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier, disse 
a este jornal que recuar da 

iniciativa representaria o fim 
dos incentivos para a atividade 
industrial no Estado.

Tecnicamente, ele está 
estribado na autorização que o 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) confere ao 
Estado de aplicar as isenções 
apenas nos moldes previstos no 
decreto do Proedi.

Mas o argumento dos 
prefeitos e de muitos deputados 
estaduais de que a governadora 
resolveu fazer uma cortesia 
com o chapéu alheio caminha 
para se transformar numa 
extenuante negociação por 
compensações.

O Agora RN, na edição de 

hoje, explica em detalhes como 
se encontra esse imbróglio.

Será uma queda de braço 
e tanto que promete sobrar até 
para o presidente da Federação 
dos Municípios, José Leonardo 
Casemiro, o Naldinho, prefeito 
de São Paulo do Potengi, 
cuja posição conciliadora 
desagradou muitos de seus 
pares.

Em jogo, está a política 
de incentivo industrial, que 
outros estados nordestinos têm 
e em formato agressivo. Um 
teste e tanto para a articulação 
política do governo Fátima. De 
longe, o teste mais desafiador 
até agora.

O cabo de guerra do Proedi

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

PROTESTO
O Sindicato dos Servidores 

em Saúde do Rio Grande do 
Norte (Sindsaúde) realizou ontem 
um ato contra o fechamento do 
Hospital Ruy Pereira. O protesto 
aconteceu em frente à unidade, 
fechando o acesso da rua Coronel 
Joaquim Manoel, em Petrópolis.

TRABALHO
O mercado de trabalho 

brasileiro registrou 90,1 milhões 
de pessoas ocupadas com idade 
igual ou superior a 14 anos. 
Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
é uma recuperação da queda 
anotada há três anos.

DEMISSÃO NO MEC
O ministro 

Abraham 
Weintraub 
demitiu o titular 
da Secretaria 
de Regulação 
e Supervisão 
da Educação 
Superior (Seres), Ataíde Alves. 
Ele era responsável por uma 
área considerada estratégica no 
Ministério da Educação (MEC) já 
que aprova o credenciamento de 
novas faculdades e abertura de 
novos cursos na rede particular 
de ensino. O secretário costuma 
sofrer pressão tanto de políticos 
como de grupos educacionais.

03 LÍDER
Deputados do PSL alinhados 

ao clã Bolsonaro circularam 
na tarde desta terça-feira, 
16, colhendo assinaturas da 
bancada para emplacar  Eduardo 
Bolsonaro na liderança do 
partido, no lugar de Delegado 
Waldir (GO). Na véspera, Waldir 
orientou o partido a obstruir uma 
votação de interesse do governo. 
Ele é alinhado ao presidente 
da legenda, Luciano Bivar, que 
está em pé de guerra com Jair 
Bolsonaro, desde que disse a um 
apoiador que o deputado está 
“queimado para caramba”.

aos cofres públicos é de R$ 
31 milhões, de acordo com a 
Advocacia-Geral da União (AGU).
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Apesar da pressão de deputa-
dos e prefeitos, o Governo do Esta-
do não pretende alterar as regras 
do recém-criado Programa de Es-
tímulo ao Desenvolvimento Indus-
trial (Proedi) ou oferecer mais con-
trapartidas para que os municípios 
recomponham as receitas perdidas 
com o programa. De acordo com o 
secretário de Tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, o programa vai 
continuar em vigor e a gestão esta-
dual vai cumprir o acordo fechado 
com um grupo de prefeitos na se-
mana passada.

Recuar da iniciativa represen-
taria, segundo o secretário, o fim 
dos incentivos para a atividade 
industrial no Estado, já que o go-
verno tem autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) para aplicar as isenções 
apenas nos moldes previstos no 
decreto do Proedi. Qualquer nova 
alteração teria de ser submetida ao 
crivo do colegiado.

O Agora RN tem mostrado que, 
apesar do acerto da última sexta-
-feira, 11, alguns prefeitos continu-
am insatisfeitos. O prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias, chegou a afirmar 
que cogita ir à Justiça para derru-
bar o decreto que criou o Proedi, ca-
so a governadora Fátima Bezerra 
não desista do programa ou ofereça 
uma compensação maior para cor-
rigir as perdas de arrecadação que 
o programa vai gerar.

“O acordo foi fechado. Foram 
vários prefeitos presentes, uma 
comissão bem representativa. Nós 
entendemos que chegamos a um 
acordo com a Femurn (Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte). Nos reunimos com eles na 
sexta-feira passada e acordamos 
uma forma de minimizar o impacto 
do Proedi nos primeiros meses”, 
afirma Carlos Eduardo.

Segundo o acordo fechado na 
sexta, o Estado vai repassar aos 
municípios, até janeiro, cerca de R$ 
10 milhões para serem aplicados 
na área da saúde. Outros R$ 10 mi-
lhões foram prometidos para 2020. 
Este acordo, porém, não agradou a 
todos os prefeitos, apesar de o pre-
sidente da Femurn, José Leonardo 
Cassimiro, ter consentido. Só em 
Natal, segundo o prefeito Álvaro 
Dias, as perdas com o Proedi po-
dem chegar a R$ 24 milhões por 
ano. Para todas as prefeituras, a 
projeção é de R$ 80 milhões.

O secretário de Tributação ex-
plica que essa projeção de perdas 
não se confirmou no primeiro mês 
de vigência do Proedi – agosto. 
A frustração de receitas para os 
municípios, segundo ele, foi de 
aproximadamente R$ 6 milhões. 
“E a gente entende que, com o cres-
cimento natural da arrecadação, 
esse impacto vai se dissipar e a 
compensação virá. A arrecadação 
é muito dinâmica. Este mês, já vai 

ser menor (o impacto)”, diz Carlos 
Eduardo Xavier.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA

Além da ameaça de judiciali-
zação pelo prefeito de Natal, há o 
risco de o Proedi ser derrubado na 
Assembleia Legislativa. Diante da 
pressão dos prefeitos, deputados 
apresentaram, no dia 1º de outu-
bro, uma proposta de decreto legis-
lativo para derrubar o decreto da 
governadora Fátima Bezerra que 
criou o Proedi. Os parlamentares 
alegam que as isenções fiscais não 
poderiam ter sido autorizadas por 
meio de decreto, e sim de projeto de 

lei aprovado pela Assembleia.
Carlos Eduardo Xavier discor-

da desse argumento. Segundo ele, 
a ação do governo está amparada 
na lei e em exemplos de estados 
vizinhos. Ele lembrou que outras 
isenções fiscais, como a redução 
do ICMS sobre o querosene da 
aviação, foram determinadas por 
decreto. “Todo e qualquer benefício 
que tem autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) pode ser concedido via 
decreto”, frisa, lembrando que, em 
Pernambuco, o mesmo benefício já 
foi concedido 17 anos atrás – e atra-
vés de decreto.

Substituto do antigo Proadi, o 

Proedi foi anunciado pelo governo 
como uma estratégia para manter 
indústrias instaladas no interior e 
atrair novos negócios para o Esta-
do. Segundo a equipe econômica do 
governo, o novo programa é uma 
forma de manter o Rio Grande do 
Norte atrativo para as empresas 
e em pé de igualdade com estados 
vizinhos, como Paraíba e Pernam-
buco, que têm uma política fiscal 
mais agressiva do que o RN.

Pelo Proedi, indústrias que ge-
rem empregos no Estado poderão 
ter isenção de até 95% do ICMS 
devido. Antes, pelo Proadi, o abati-
mento máximo era de 75%, já que, 
constitucionalmente, os 25% res-
tantes devem ser transferidos dos 
governos estaduais para os municí-
pios. Como o novo programa bene-
ficia as empresas justamente com 
a isenção desta receita, os prefeitos 
protestaram.

O secretário de Tributação 
acrescenta que qualquer iniciati-
va para derrubar o Proedi pode ser 
fatal para o setor industrial do Es-
tado, que depende das isenções fis-
cais. “A única consequência disso é 
que (se o Proedi for derrubado) vai 
acabar o incentivo à indústria no 
Rio Grande do Norte. A gente cau-
saria uma insegurança jurídica e 
um prejuízo muito grande para 
as indústrias do Estado. Estamos 
falando de 24 mil empregos”, en-
cerra.

O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) divulgou nesta quar-
ta-feira, 16, que cerca de 4,9 mil 
pessoas condenadas a prisão em 
segunda instância podem ser 
beneficiadas caso o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decida pelo 
cumprimento de pena somente 
após o trânsito em julgado, quan-
do não há mais possibilidade de 
recursos a tribunais superiores. 

O caso voltará a ser debatido 
nesta quinta-feira, 17, na Supre-
ma Corte.

O dado foi extraído do Banco 
Nacional de Monitoramento de 
Prisões (BNMP), segundo o qual 
constam hoje no País 4.895 man-
dados de prisão expedidos pelo 
segundo grau das justiças federal 

e estaduais, informou o CNJ.
O número não inclui, por 

exemplo, penas alternativas à 
prisão, como multas ou serviços 
comunitários. Também, o BNMP 
é atualizado com informações re-
passadas pelos tribunais de todo 
o país, nem sempre atualizadas 
de modo sincronizado, podendo 
haver imprecisões.

De todo modo, a cifra é bem 
menor do que os 190 mil presos 
que vinham sendo considerados 
como potenciais beneficiários 
de uma decisão do Supremo em 
favor do trânsito em julgado, 
ressaltou o CNJ. O número mais 
alto se refere a todos os presos 
provisórios do País, o que inclui 
também aqueles submetidos a 

prisões preventivas, mas que ain-
da não possuem condenações em 
segundo grau, frisou o órgão.

Em dezembro, quando o mi-
nistro Marco Aurélio Mello de-
terminou, via liminar (decisão 
provisória), a soltura de todos os 
presos com base em condenações 
na segunda instância, esse núme-
ro total de presos provisórios era 
de 169 mil.

Na ocasião, a Procuradoria-
-Geral da República (PGR) in-
dicou todos esses 169 mil presos 
provisórios como potenciais bene-
ficiários da liminar. O número foi 
depois replicado pelo presidente 
do Supremo, ministro Dias Toffo-
li, no despacho em que derrubou a 
decisão de Marco Aurélio.

Carlos Eduardo Xavier afirma que aumento da arrecadação vai compensar perdas

Governo descarta revogar Proedi ou elevar 
proposta de compensação para municípios

Decisão sobre 2ª instância pode afetar 4,9 mil presos

Secretário de Tributação diz que RN se espelhou em estados vizinhos e que novo programa de isenções para a indústria
vai continuar em vigor, apesar de prefeitos reclamarem de perdas e deputados ameaçarem derrubar decreto na Assembleia

Impasse

Levantamento do CNJ

José Aldenir / Agora RN

Plenário do Supremo Tribunal Federal deverá discutir assunto a partir desta quinta

Nelson Júnior / SCO / STF
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

A Comissão de Finanças e Fis-
calização (CFF) da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou por unanimidade,  nesta 
quarta-feira, 16, o projeto de lei 
que cria o programa Moto Legal.

O projeto, que ainda será 
submetido ao plenário, recebeu 
oito emendas, apresentadas pelos 
deputados Tomba Farias (PSDB) 
e Sandro Pimentel (PSOL) e en-
cartadas  pelo relator da matéria, 
deputado José Dias (PSDB).

“As nossas emendas são rele-
vantes uma vez que permitirão 
alcançar um maior número de 
contribuintes, os quais terão a 
oportunidade de regularizar o seu 
veículo, sejam eles automóveis, 
motocicletas, motonetas ou ciclo-
motores, que, em alguns casos, 
são utilizados como único meio 

de transporte ou, até mesmo, 
instrumento de trabalho e fonte 

de renda de muitas famílias do 
Rio Grande do Norte”, afirmou o 

deputado Tomba Farias, ao final 
da reunião que aprovou a matéria 
por unanimidade.

Em sua versão original, o pro-
jeto tem por objetivo incentivar a 
regularização da transferência de 
propriedade e do licenciamento 
de motocicletas, motonetas ou ci-
clomotores de até 155 cilindradas, 
registrados no Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-RN).

O projeto de lei prevê a as-
sinatura de um termo de com-
promisso com os condutores se 
comprometendo a regularizar o 
veículo e sua documentação até 
30 de dezembro. Durante esse 
período, o veículo fiscalizado não 
será apreendido e permanecerá 
em posse do condutor. A exceção 
fica com os casos de roubos e re-
ceptação.

Projeto foi aprovado por unanimidade, com oito emendas encartadas pelo relator

Comissão da Assembleia aprova projeto 
para estimular regularização de motos
Programa Moto Legal prevê que condutores de motocicletas vão assinar com o Estado termo de 
compromisso no qual se comprometem a regularizar o veículo e documentação até o fim do ano

Moto Legal

João Gilberto / ALRN

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou nesta quar-
ta-feira, 16, uma medida 
provisória que dá até 70% 
de desconto no total das 
dívidas que pessoas físicas 
e empresas têm junto à 
União. Assinada em uma 
cerimônia no Palácio do 
Planalto, a medida é cha-
mada pelo governo de “MP 
do Contribuinte Legal”.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a negocia-
ção para o pagamento da dí-
vida será aplicada em duas 
possibilidades: cobrança da 
dívida ativa e transações de 
contencioso tributário.

No caso de transações 
na cobrança da dívida ativa, 
conforme o governo, a mo-
dalidade poderá auxiliar na 
regularização de 1,9 milhão 
de devedores, cujos débitos 
junto à União superam R$ 
1,4 trilhão.

Nestes casos, os descon-
tos poderão ser de até 50% 
sobre juros e multas da dí-
vida, que podem aumentar 
para até 70% no caso de pes-
soas físicas, micro ou peque-
nas empresas. O pagamento 
poderá ser feito em até 100 
meses.

Já as transações no con-
tencioso tributário, de acor-
do com o governo, poderão 
encerrar milhares de pro-
cessos que envolvem valores 
superiores a R$ 600 bilhões 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf), 
última instância para recor-
rer administrativamente de 
autuações do Fisco, e R$ 40 
bilhões garantidos por segu-
ro e caução.

MP dá desconto 
de até 70% em 
dívidas com o 
governo federal

Contribuinte Legal

Presidente Jair Bolsonaro

Marcos Corrêa / PR
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, anun-
ciou que vai enviar para a Assem-
bleia Legislativa um projeto de 
lei para regulamentar parcerias 
público-privadas (PPPs) ou con-
cessões de equipamentos públicos 
para o setor privado no Estado. 
Segundo ela, a legislação sobre o 
tema vai estabelecer um marco 
regulatório sobre o assunto no RN 
e será fundamental para atrair in-
vestimentos.

“Aqui estamos construindo 
uma proposta para o Rio Grande 
do Norte crescer e se desenvolver. 
Um marco regulatório moderno e 
eficiente, para gerar emprego, tra-
balho e renda para a população”, 
disse a governadora, durante o se-

minário “Experiências e Oportuni-
dades em Parcerias Público-Priva-
das”, realizado nesta quarta-feira, 
16, na Escola de Governo.

O secretário estadual de Pla-
nejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, avaliou que as PPPs e 
concessões se inserem no contex-
to para reversão da crise fiscal e 
financeira. “Para o Estado buscar 
investimentos hoje, é preciso re-
visar marcos regulatórios e fazer 
parcerias com estados, municípios 
e capital privado. Sozinho, o Es-
tado não tem disponibilidade do 
volume de investimentos que ne-
cessita”, frisou.

Em novembro, representantes 
de governos de estados da região 
Nordeste vão à Europa com a fi-

nalidade de atrair investimentos. 
A missão passará por Alemanha, 
Espanha, França e Itália. “Os es-
forços para fazer o RN crescer vêm 
sendo realizados por nós em várias 
frentes. Temos o consórcio de go-
vernadores do Nordeste, parcerias 
com prefeituras e um diálogo profí-
cuo com o setor privado”, afirmou 
o secretário de Gestão de Projetos, 
Fernando Mineiro.

A representante do Banco 
Mundial no projeto Governo Ci-
dadão, que financia ações e obras 
no Estado, Fátima Amazonas, 
enfatizou que é preciso inovar nas 
formas de fazer negócios. Ela citou 
que os objetivos para as PPPs de-
vem ser, principalmente, as áreas 
de infraestrutura e serviços. Segundo Fátima, “marco regulatório” vai gerar emprego e renda para a população

Governo do Estado prepara projeto
para regular parcerias público-privadas
Governadora Fátima Bezerra fez defesa da regulamentação durante o seminário “Experiências e Oportunidades em 
Parcerias Público-Privadas”, realizado ontem na Escola de Governo. Secretário fala em estratégia para reverter crise

Atração de investimentos

Elisa Elsie / Governo do RN



O procurador da República Vic-
tor Manoel Mariz, com atuação no 
Ministério Público Federal no Rio 
Grande do Norte, deve participar 
nesta quinta-feira, 17, de uma au-
diência pública no Senado Federal 
para discutir causas e efeitos das 
manchas de óleo que contaminam 
praias do litoral nordestino. 

O debate acontecerá na Comis-
são de Meio Ambiente, atendendo 
a um pedido do senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

Nesta quarta-feira, 16, a Pe-
trobras divulgou que o montante 
de resíduos de óleo retirados de 
praias do Nordeste desde 12 de 
setembro já soma mais de 200 to-
neladas. Os resíduos são uma mis-
tura de óleo e areia e foram reco-

lhidos por cerca de 1,7 mil agentes 
ambientais.

O trabalho ocorre em apoio 
ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), e os custos 
das atividades de limpeza serão 
ressarcidos.
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Aserviço das distribuidoras de energia, a “agência 
reguladora” Aneel vai golpear quem investiu 
em geração de energia solar. Em “consulta 

pública”, a Aneel finge submeter a “debate” o que já 
está decidido: taxar consumidores que acreditaram 
na seriedade das suas decisões e investiram em 
sistemas de geração solar. Já são 120.000 instalados 
no País. O golpe objetiva criar um faturamento extra 
para as poderosas distribuidoras, encarecendo e 
desestimulando o uso de energia solar.
Com a mudança vergonhosa, o consumidor passará 

a pagar pelo uso da rede da distribuidora e até pelos 
encargos cobrados na conta de luz. 
A alegação cínica é que, hoje, a distribuidora devolve 
“praticamente sem custos” a energia que o consumidor 
gera a mais durante o dia.
O argumento falacioso esconde que a distribuidora 
também recebe “praticamente sem custo” a energia 
gerada pelo consumidor.
Nos últimos 7 anos, a geração solar distribuída gerou 
mais de 40.000 empregos. Bom motivo para a Polícia 
Federal ficar de olho na armação.

Jogada tenta encarecer e inviabilizar energia solar

PODER SEM PUDOR

O FOGO DA JUVENTUDE
Eliseu Resende era senador septuagenário 

quando lembrou da candidatura ao governo 
de Minas, em 1982, contra Tancredo Neves. 
Inexperiente, cometeu um erro ao criticar a idade 
do adversário: “Não podemos entregar o Estado a 
quem, numa idade provecta, não pode sustentar 
o peso da administração.” Tancredo não passou 
recibo. Foi à TV elogiar o rival e acabar com 
ele: “Konrad Adenauer deixou o governo da 
Alemanha aos 80 anos, após reconstruir o país. 
Já o jovem Nero...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CPI CONTRA EXPLORAÇÃO
Os deputados Fabio 

Mitidieri (PSD-SE), Fabio 
Reis (MDB-SE) e Fabio 
Henrique (PDT-SE) 
protocolaram nesta quarta 
(16) o requerimento de 
criação da CPI dos Preços 
das Passagens Aéreas.

SUSPEITOS DE SEMPRE
Lula era o mais citado 

no relatório final da CPI do 
BNDES, à frente do dono da 
JBS/Friboi Joesley Batista 
e do ex-ministro Guido 
Mantega. Os três seriam 
indiciados, mas o PT se aliou 
ao centrão e CPI virou pizza.

MAIORIA É QUE MANDA
Se o líder do PSL, 

Delegado Waldir (GO), não 
representa a maioria do 
partido, a substituição é 
fácil: basta metade mais um 
da bancada assinar um papel 

Eu só quero transparência,
 tá ok?”

Presidente Jair Bolsonaro 

sobre a briga que arrumou com o 
PSL, seu próprio partido

"

Divulgação 

indicando o substituto. Mas aí 
está a dificuldade.

JOGO ARRISCADO
O presidente Jair 

Bolsonaro parece desdenhar 
do risco que corre ao promover 
a divisão do próprio partido. 

Presidentes que desdenharam 
dos apoiadores, na História 
recente, acabaram sofrendo 
impeachment.

VIDA PESSOAL DE JK
Está em gestação uma 

completa biografia do 
ex-presidente Juscelino 
Kubitschek. Terá três 
volumes. O autor, Lucas 
Figueiredo, escritor e 
jornalista, dá tratos à obra 
em um chalé da Suíça, onde 
reside. A cereja do bolo é a 
vida pessoal do político. Sairá 
pela Companhia das Letras.

LOBBY INTERNO
O desempenho foi tão 

fraco desde a criação em 
2007, que servidores públicos 
vão “relançar” sua própria 
frente parlamentar. A ideia 
é pressionar para manter 
regalias, salários altos e a 
infame estabilidade.

Bolsonaro será o maior ‘cabo eleitoral’ no Rio
Levantamento do instituto Paraná 

Pesquisa realizado entre os dias 11 e 15 deste 
mês, na cidade do Rio de Janeiro, mostra que 
o presidente Jair Bolsonaro e o governador 
Wilson Witzel, do PSC, serão eleitores 
importantes na disputa municipal. Segundo 

a pesquisa, 49,9% dos cariocas aprovam o 
governo Bolsonaro e 45,4% o desaprovam, 
com impressionantes 37,1% que o avaliam 
bom e ótimo. Witzel é aprovado por 47,8% e 
reprovado por outros 47,3%, em um rigoroso 
empate.

FUNDAMENTAL
Para o diretor do Paraná Pesquisa, Murilo 

Hidalgo, a participação do presidente e do go-
vernador será “fundamental” na eleição.

ESQUERDA FRAGMENTADA
Se PT, PSOL e etc se unissem, represen-

tariam uma força eleitoral importante, mas a 
esquerda está fragmentada, observa Hidalgo.

DADOS DA PESQUISA
O Paraná Pesquisa entrevistou 1.002 eleito-

res no município do Rio de Janeiro para a pes-
quisa que tem margem de erro de 3%.

Ceará-Mirim tem rombo de mais 
de R$ 20 milhões, afirma prefeito

Finanças

O prefeito interino de Ceará-
-Mirim, Ronaldo Venâncio, disse 
que a crise financeira enfrentada 
pelo município é a pior dos últi-
mos trinta anos.

Empossado no cargo no mês 
passado, após a cassação do an-
tecessor, Marconi Barreto, Ve-
nâncio reuniu a imprensa nesta 
quarta-feira, 16, para informar 
como encontrou as finanças da 
prefeitura e para explicar as pri-
meiras ações adotadas.

“Faz mais de 30 dias que as-
sumi a prefeitura e ainda não 
conseguimos catalogar todos os 
problemas existentes. Tudo isso 
provocado pela falta de transição 
que não nos foi concedida. De 
imediato, tomamos conhecimento 
que o município encontra-se no 
Cauc, ou seja, impedido de rece-
be repasses e convênios federais. 
Solicitei uma força-tarefa dos 
meus auxiliares, para verificar os 
motivos que levaram a esta situa-
ção. Até o momento, encontramos 
um débito que ultrapassa R$ 20 
milhões. Este valor é bastante 
representativo. As receitas não 
respondem à expectativa desta 
despesa, o que provoca um de-
sequilíbrio total nas finanças do 
município”, afirmou.

Segundo o prefeito interino, 
neste primeiro momento, todas 
as obrigações pendentes foram 
pagas na tentativa de retirar Ce-
ará-Mirim do Cauc (sistema de 
convênios utilizado pelo governo 
federal), evitando o bloqueio total 
dos recursos federais que deixa-

riam o município em situação 
ainda mais crítica. Neste período, 
segundo Venâncio, foi possível 
pagar dívidas junto ao Pasep e 
ao FGTS, que somam R$ 168 mil. 
Mesmo assim, segundo ele, o mu-
nicípio continua com pendências 
no Cauc, com outras dívidas a 
serem quitadas.

Além disso, Ceará-Mirim te-
ve, segundo o novo prefeito, a 1ª 
cota do Fundo de Participação 
dos Municípios de outubro ze-
rada, em razão de débitos previ-
denciários. Quando o município 
não quita seus débitos dentro do 
vencimento, o governo federal au-
tomaticamente resgata o repasse.

Ronaldo Venâncio, que assu-
miu interinamente a prefeitura  
por ser presidente da Câmara 
Municipal, ficará no cargo até o 
final do ano. Em 1º de dezembro, 
a cidade terá eleição suplementar 
para definir o prefeito para um 
mandato tampão até 2020.

Ronaldo Venâncio reuniu a imprensa para afirmar 
que a prefeitura está no Cauc por causa das dívidas

Senado discute hoje despejo
de óleo nas praias do Nordeste

Meio ambiente

Prefeito interino, Ronaldo Venâncio

Prefeitura de Ceará-Mirim / Divulgação

Mancha de óleo encontrada em Natal

José Aldenir / Agora RN
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Jalmir Oliveira
Editor de Cidades

O Cemitério Público Parque 
das Rosas, no bairro do Planalto, 
na zona Oeste de Natal, recebeu 
nos últimos tempos os primeiros 
inquilinos, todos vivos, fruto de 
uma ocupação irregular de terra. 
O local que deveria receber até três 
mil túmulos, após ser construído 
em 2007 pela Prefeitura do Natal, 
deu lugar a uma dezena de mo-
radias improvisadas, construídas 
com pedaços de madeira, lonas e 
placas metálicas.

O espaço público, apesar de ter 
as obras encerradas há 12 anos, 
nunca foi inaugurado oficialmente. 
Isso porque está situado sobre um 
aquífero, e sem permeabilização do 
terreno, a utilização foi proibida 
pela Justiça. A produção do cha-
mado ‘necrochorume’ – material 
liberado pelos corpos em decompo-
sição – poderia contaminar todo o 
lençol freático.  

Não há mais resquícios do que 
deveria ser um campo santo pú-
blico – com intuito de aumentar a 
oferta de vagas para sepultamen-
tos em Natal. Nada mais resta da 

capela e do centro administrativo 
que existiam ali. As edificações se 
transformaram em ruínas; servin-
do apenas para que as crianças 
brinquem de “esconde-esconde”.

Nem mesmo as ruas constru-
ídas ao redor do cemitério foram 
preservadas: os paralelepípedos 
foram furtados.  

O Agora RN foi até o local, nas 
proximidades da Rua Engenheiro 
João Hélio e contígua à comunida-
de do Leningrado, e a área de pouco 
mais de 120 mil metros quadrados 
está coberta por barracos. A parede 
do que até então era a capela traz 
uma inscrição com o novo nome do 
local: “Ocupação Olga Benário”. Há 
também a sigla “MLB” que é refe-
rente ao Movimento de Luta dos 
Bairros, Vilas e Favelas.

Os moradores do local perten-
ciam a outra ocupação, também 
no bairro do Planalto. O terreno 
invadido, uma área privada, foi 
desocupado após ação judicial de 
reintegração de posse no dia 15 de 
junho de 2018.

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos (Semsur), 
responsável pela administração 
e gestão dos cemitérios públicos 

de Natal, há um projeto para a 
retirada da ocupação irregular. A 
iniciativa terá a participação da 
Guarda Municipal e da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
“Qualquer ação só será realizada 
após a garantia social dos mora-
dores”, aponta a assessoria de im-
prensa da Semsur. No entanto, não 
há prazo estipulado para a retirada 
das pessoas.

Ainda de acordo com a Semsur, 

com o impedimento de uso daque-
la terra como cemitério, a pasta 
está analisando outras formas de 
utilização, mas, como ainda há a 
questão do lençol freático, será pre-
ciso um estudo técnico mais apro-
fundado para apontar uma nova 
destinação.  

Em 2018, a Prefeitura chegou 
a discutir uma possibilidade de fir-
mar uma Parceria Público-Privada 
(PPP) para gerir o equipamento 

público. O terreno seria adminis-
trado por um grupo empresarial 
do segmento funerário. “Porém, 
foi constatado que a PPP não seria 
viável. A Semsur então entrou em 
fase de estudos para a construção 
de um novo cemitério, porém não 
tem nada definido ainda”, informa 
a Semsur. Atualmente, Natal tem 
oito cemitérios públicos. O número 
de túmulos é de 50 mil.

Em setembro de 2018, o Mi-
nistério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) abriu inquérito civil 
para apurar a degradação da área 
do Cemitério Público Parque das 
Rosas. À época, a ação pedia que 
a Prefeitura de Natal efetuasse 
medidas para a recuperação do 
espaço.

Procurada pelo Agora RN, a 
promotora pública Gilka da Mata, 
que é a responsável pelo inquérito 
civil, ficou surpresa ao saber que o 
terreno fora ocupado por um movi-
mento social.  “A Semurb não infor-
mou sobre a ocupação. Limitou-se 
a apresentar um plano de recupe-
ração da área. Provavelmente, será 
necessário provocar uma atuação 
da Promotoria da Cidadania”, de-
talha a promotora.

Muros foram derrubados e local não tem mais qualquer aspecto de um cemitério 

Cemitério abandonado vira moradia em 
ocupação irregular no bairro do Planalto
Espaço, apesar de ter as obras encerradas há 12 anos, nunca foi inaugurado pela Prefeitura do Natal. Isso porque está 
situado sobre um aquífero, e sem permeabilização do terreno a utilização acabou sendo proibida pela Justiça potiguar

Problema social

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte tem 56 
ex-benificiários do Programa Bolsa 
Família que terão de devolver a 
recursos recebidos indevidamente 
ao Ministério da Cidadania. O va-
lor total a ser ressarcido aos cofres 
públicos é de R$ 55,9 mil.

Em todo o país, de acordo com 
informações do Ministério da Ci-
dadania, mais de 5 mil ex-benefi-
ciários terão de ressarcir valores 
ao governo federal. A previsão é de 
cobrança alcance um valor aproxi-
mado de R$ 5,8 milhões.

Os recebimentos irregulares 
foram identificadas a partir de au-
ditoria da Controladoria Geral da 
União (CGU) e de cruzamento de 
dados com o Tribunal de Contas da 
União (TCU). Isso porque há a sus-
peita de que essas pessoas tenham 
prestado informações irregulares 
intencionalmente ao Cadastro 

Único para Programas Sociais ou 
tinham renda superior ao permiti-
do para participar do programa.

Para o secretário especial do 
Desenvolvimento Social do Minis-
tério da Cidadania, Lelo Coimbra, 

a inciativa mostra o empenho do 
governo federal em combater as 
irregularidades e garantir que o 
benefício chegue a quem realmente 
precisa. “Isso é importante por dois 
motivos: primeiro, temos muita 
gente que precisa desse dinheiro. 
Embora sendo pouco, ajuda no 
combate à extrema pobreza. Se-
gundo, por uma questão de justiça 
esse repasse não pode ser dado a 
quem usou de maneira indevida 
essa oportunidade, que seja devol-
vido”, apontou o secretário.

Cartas com aviso de recebi-
mento estão sendo enviadas às fa-
mílias identificadas já com a Guia 
de Recolhimento da União (GRU) 
no valor previsto pelo governo fe-
deral. Os beneficiários têm até 30 
dias para apresentar uma defesa 
ao Ministério da Cidadania. Caso 
a defesa não seja apresentada, 

os ex-beneficiários têm o mesmo 
período para pagar a guia. O não 
pagamento implica na inclusão do 
nome no Cadastro Informativo de 
Créditos não quitados do Setor Pú-
blico Federal (Cadin) e no sistema 
de cobrança do Tribunal de Contas 
da União (e-TCE).

O secretário nacional de Renda 
de Cidadania, Tiago Falcão, expli-
ca que as famílias que quitarem o 
débito com a União poderão ser se-
lecionadas para retornar ao benefí-
cio após um ano, se atenderem às 
regras para participar do progra-
ma e após passar por um processo 
de averiguação das informações. 
“Não pagando, entrando no cadas-
tro de devedores, as famílias têm 
limitações para fazer empréstimos, 
financiamento, abertura de contas, 
além de não conseguirem certidão 
negativa de débito", declarou.

Quem recebeu ilegal, vai ter que devolver

Rio Grande do Norte tem 56 pessoas que 
terão de devolver recursos do Bolsa Família

Recebimento ilegal

Divulgação

O melhor da genética dos 
animais da Emparn marcou 
a abertura dos Leilões da Fes-
ta do Boi 2019 com o "Leilão 
Emparn e Convidados", no 
último domingo, 13. O evento, 
que teve sua primeira edição 
na história da Festa no turno 
vespertino, bateu recorde dos 
leilões da Emparn registran-
do uma receita de R$ 307 mil.

Foram 38 lotes, das raças 
Gir, Guzerá, Sindi, Pardo-
-Suíça e Nelore- sendo 20 
do plantel da Emparn e 18 
de criadores convidados. A 
Emparn Quixadá Isabela Dy-
nasty foi uma das estrelas do 
Leilão e foi a Grande Campeã 
da raça Pardo Suiça na pista 
de julgamento.

Rebanhos da 
Emparn são 
destaque no leilão 
da Festa do Boi

Animais
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Parceiro da 2º edição do Dia 
Nacional da Inovação – workshow 
que acontece nesta quinta-feira, 
17, na Casa da Indústria, com o 
objetivo de compartilhar sobre os 
aspectos da inovação, empreen-
dedorismo e cases inovadores no 
mercado de trabalho - o Senac RN 
levará a Sala Smartlab para ofere-
cer uma programação interativa, 
durante o evento.

Durante a programação, que 
contará com "Workshow Fermen-
to para Inovar" com a participa-
ção de sete palestrantes abordan-
do sobre o universo da inovação 
e apresentando ferramentas e 
cases de sucesso em uma experi-
ência de aprendizagem regada ao 
som da SESI Big Band, o Senac 
RN montará o espaço Smartlab, 
onde serão apresentadas as no-

vas tecnologias de aprendizagem, 
usando este ambiente também 
como uma área de networking 

entre os participantes.
Os visitantes também poderão 

manusear várias ferramentas tec-

nológicas, como óculos de realida-
de virtual; binóculo de realidade 
virtual; tablet; drones e câmera 
360. Por meio desses equipamen-
tos, o Senac tem implementado 
metodologias diferencias nos cur-
sos que oferece.

Entre os palestrantes, o diretor 
regional do Senac, Raniery Pimen-
ta, irá ministrar sobre o Futuro do 
Trabalho, em uma apresentação 
que abordará as competências 
profissionais e comportamentais 
que as inovações no mercado de 
trabalho exigem.

O Dia Nacional da Inovação é 
uma realização do Instituto Eu-
valdo Lodi, com o apoio da FIERN, 
SESI e SENAI. A entrada é gra-
tuita, com as vagas limitadas. A 
inscrição pode ser realizada atra-
vés do Sympla.

Espaço Smartlab vai apresentar as novas tecnologias de aprendizagem no evento

Senac RN participa do “Dia da Inovação” 
com sala interativa na Casa da Indústria
Diretor regional da instituição, Raniery Pimenta ministrará palestra sobre o Futuro do Trabalho; 
workshow acontece nesta quinta-feira reunindo empreendedorismo e cases inovadores no mercado

Smartlab

Divulgação / Senac-RN

O Banco do Brasil começa 
a pagar nesta quinta-feira, 
17, o abono salarial do Pasep 
(Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico) para trabalhadores com 
final de inscrição 03. 

Somente no Rio Grande 
do Norte, no mês de outubro, 
R$ 5,8 milhões podem ser 
sacados por 6.387 servidores. 
Para todo o Brasil, o público 
total corresponde a 290.678 
trabalhadores em todo o país, 
estarão disponíveis R$ 262 
milhões.

Para os clientes do BB, 
o crédito ocorre automati-
camente em conta dois dias 
antes da data de liberação 
dos pagamentos. Também a 
partir do dia 15 de outubro, 
correntistas de outras ins-
tituições financeiras podem 
solicitar a transferência.

Banco do Brasil 
libera R$ 5 milhões 
para pagamento 
do abono no RN

Grana
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Os rendimentos da população 
10% mais rica do Rio Grande do 
Norte são 46 vezes maiores do que 
os rendimentos dos 10% mais po-
bres. Essa concentração, referente 
a 2018, é a mais alta registrada 
nos últimos sete anos. Em 2012, os 
10% mais ricos ganhavam 32 ve-
zes mais que os 10% mais pobres. 
Em 2017, essa razão era de 36 ve-
zes. A conclusão está na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada nesta quarta-feira, 16, 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, en-
quanto os 10% mais pobres da 
população tiveram um decrésci-
mo de 7,7% no rendimento médio 
mensal, entre 2017 e 2018, pas-
sando de R$ 168 para R$ 155, o 
rendimento dos 10% mais ricos 
aumentou 18,2%, variando de R$ 
6.060 para R$ 7.161.

O Piauí, no Nordeste, é a 
unidade da federação onde está 
a maior disparidade entre esses 
dois grupos populacionais: os 10% 
mais ricos ganham 72 vezes mais 
que os 10% mais pobres. Santa 
Catarina, na região Sul, apresen-
ta uma diferença de 12 vezes, a 
menor do Brasil.

Em todo o País, segundo a Pnad 
Contínua, a metade mais pobre da 
população, quase 104 milhões de 
brasileiros, vivia com apenas R$ 
413 mensais, considerando todas 

O rico cada vez fica mais rico e 
o pobre, cada vez mais pobre
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, aponta que desigualdade social bateu recorde no RN
em 2018. Rendimentos da população 10% mais rica são 46 vezes maiores do que os rendimentos dos 10% mais pobres

Pesquisa

10% mais ricos 10% mais pobres

as fontes de renda. No outro extre-
mo, o 1% mais rico - somente 2,1 
milhões de pessoas - tinha renda 
média de R$ 16.297 por pessoa. 
Ou seja, essa pequena fatia mais 
abastada da população ganhava 
quase 40 vezes mais que a metade 
da base da pirâmide populacional.

Em todo o País, 10,4 milhões 
de pessoas (5% da população) so-
brevivem com R$ 51 mensais, em 
média. Se considerados os 30% 

mais pobres, o equivalente a 60,4 
milhões de pessoas, a renda média 
per capita subia a apenas R$ 269.

Mesmo passada a crise econô-
mica, a desigualdade se agravou. A 
renda domiciliar per capita dos 5% 
mais pobres caiu 3,8% na passa-
gem de 2017 para 2018. Ao mesmo 
tempo, a renda da fatia mais rica 
(1% da população) cresceu 8,2%.

O Índice de Gini da renda do-
miciliar per capita – medida de de-

sigualdade de renda numa escala 
de 0 a 1, em que quanto mais perto 
de 1 maior é a desigualdade - subiu 
de 0,538 em 2017 para 0,545 em 
2018, patamar auge na pesquisa.

No RN, esse Índice foi estima-
do em 0,535. Já Índice de Gini do 
rendimento médio mensal real de 
todos os trabalhos, por sua vez, foi 
estimado em 0,509 no Brasil. No 
RN, esse Índice foi estimado em 
0,529. Isso significa que a desi-

gualdade de renda entre os traba-
lhadores do Rio Grande do Norte 
é maior que a nacional, havendo 
um crescimento Índice de Gini do 
rendimento médio mensal real de 
todos os trabalhos dos potiguares, 
que passou de 0,487, em 2017, para 
0,529 em 2018.

Os mais pobres ficaram mais 
pobres, os mais ricos ficaram 
mais ricos, confirmou Maria Lu-
cia Vieira, gerente da Pnad. Para 
a pesquisadora, o fenômeno tem 
relação com a crise no mercado 
de trabalho, que afetou especial-
mente o extrato de trabalhadores 
com menor qualificação e menor 
remuneração.

“Continuam no mercado de tra-
balho aqueles que ganham mais”, 
justificou Maria Lucia Vieira.

No Rio Grande do Norte, as mu-
lheres têm rendimento médio men-
sal de 81% da renda dos homens; 
no Brasil, de forma semelhante, o 
rendimento médio mensal é de 79% 
do obtido pelos homens. No RN, os 
homens têm rendimento médio de 
R$1.819, e as mulheres, R$1.479; 
enquanto no Brasil, os homens têm 
rendimento de R$2.460, e as mu-
lheres, R$1.938.

No Rio Grande do Norte, pes-
soas pardas têm rendimento mé-
dio mensal equivalente a 73% das 
brancas; as autodeclaradas pretas, 
66%. O rendimento das pessoas 
brancas é de R$ 2.040; pardas, R$ 
1.481; e pretas, R$ 1.338.

rendimento aumentou 18,2%, entre 2017
e 2018, variando de R$ 6.060 para R$ 7.161

tiveram um decréscimo de 7,7% no rendimento
médio mensal, passando de R$ 168 para R$ 155

José Aldenir / Agora RN
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Na hora de investir, o potiguar, 
como todo o brasileiro, é conserva-
dor, não gosta de surpresas. Foi 
pensando nele que o Sistema de 
Cooperativas de Crédito no Rio 
Grande do Norte (Sicoob) criou 
uma linha de produtos financeiros 
para seus cooperados sem risco, 
onde o diferencial em relação a 
outros que existem no mercado 
é a liquidez. Ou seja, resgate a 
qualquer momento, sem perda de 
rendimento.

Segundo Thiago Pegado, asses-
sor da presidência do Sicoob/RN, 
o RDC (Recibo de Crédito Coope-
rativo) está entre as soluções para 
quem deseja escolher uma data 
de resgate ou simplesmente sacar 
quando houver necessidade.

“Sem tarifa, sem carência, paga 
mais que a poupança tradicional, 
mesmo descontado o Imposto de 
Renda, e o poupador pode resgatar 
em qualquer data, mesmo fora da 
data de seu aniversário, contabili-
zando todo o rendimento e, o que é 
mais interessante, tudo pelo apli-
cativo do Sicoob”, acrescenta.

Outro produto do Sicoob, que 
está fazendo o maior sucesso, é 
o Invest Mais, de rentabilidade 
maior, mas com carência de seis 
meses para o resgate, o que é uma 
segurança para o aplicador coope-
rado, de acordo com Thiago, por 
ser uma poupança forçada, cujo di-
nheiro é sempre bem-vindo numa 
hora de necessidade.

“Paga acima da poupança e 
tem a vantagem de oferecer prê-

mios aos aplicadores, sorteados 
sempre no final do ano”, lembra.

Além disso, lembra Thiago, 
produtos como Previdência Priva-
da, de longo prazo, e um tipo de 
consórcio onde o aplicador pode 
não apenas poupar para comprar 
de um imóvel, a um carro e até, se 
quiser, pagar uma cirurgia plás-
tica, levou para um outro nível os 
produtos financeiros do Sicoob.

Por essas e outras é que o sis-
tema, saiu de 57 cooperados em 
2001, ano de sua fundação, para 
os atuais 7,3 mil no estado, fazen-
do com que sua carteira de ativos 
saísse de R$ 35 mil para quase R$ 
200 milhões em 2019.

No Rio Grande do Norte, o Si-
coob também iniciou as operações 
de cartões de crédito. A instituição 
lançou a plataforma de produtos e 
serviços desenvolvida para aten-
der as empresas em geral com as 
melhores soluções em meios de 
pagamentos eletrônicos.

Ação é o resultado da aliança 
entre o Bancoob (Banco Cooperati-
vo do Brasil) e a Cabal Cooperati-
va de Provisión de Servícios Ltda, 
da Argentina.

Para integrar o quadro de coo-
perados, o depósito mínimo inicial 
de uma pessoa física é de R$ 40. 
Para empresas, o valor é R$ 100, 
disponíveis para a devolução ao 
final de 12 meses, corrigidos mone-
tariamente. O Sicoob RN encerrou 
o ano fiscal de 2018 com sobras da 
ordem de R$ 3 milhões, que foram 
devolvidas aos cooperados.

Renda fixa que dá liberdade 
Poupar é importante, desde que os rendimentos sejam interessantes e o resgate não seja um problema. Foi com essa ideia 
que o Sistema de Cooperativas de Crédio no RN pensou nas melhores fórmulas de unir o útil ao agradável  para o cooperado

José Aldenir/AgoraRN

Sicoob
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Você já parou para pensar em como as 
abelhas conseguem fazer o mel? Essa delicio-
sa iguaria, que vai bem com chocolate e com 
uma torrada, é produzida por meio de vários 
processos.

Aliás, a gente espera que depois desse post, 
você veja esse “ouro líquido” como algo muito 
mais nobre. Já que apenas um potinho exige 
o trabalho de inúmeras, centenas e talvez até 
milhares de abelhas.

Mas, voltando à fabricação do mel, é preciso 
saber que o processo é bem longo. Basicamente, 
ele  tem início com o trabalho das abelhas ope-
rárias, que são aquelas que mantém a colmeia 
em movimentação.

Ele, então, enfrenta várias etapas até ser 
armazenado dentro dos favos. Só após isso, es-
tará pronto para ser colhido.

COLETA DO NÉCTAR
Tudo começa quando as abelhas operárias 

saem em busca do néctar presente nas flores. 
Este, inclusive, é o principal ingrediente da “re-
ceita”.

A transformação da matéria-prima se inicia 
no momento em que o néctar é coletado. Isso 
porque as abelhas possuem duas glândulas 
presentes na cabeça, que secretam dois tipos de 
enzimas: invertase e glicose oxidase.

Vamos entender, já já, a função de cada 
uma delas.

COMO SURGE O MEL?
As abelhas armazenam todo o material co-

lhido numa espécie de segundo estômago. Este, 
funciona como um reservatório de néctar, que 
pode comportar até 70mg.

Então, quando o segundo estômago fica 
cheio, o inseto pega o caminho mais curto de 
volta à colmeia. Contudo, não é em casa que a 
fabricação do produto continua.

Na verdade, no meio do caminho, o mel já 
começa a ser processado. Aliás, a transforma-
ção é fruto da reação das enzimas da abelha e 
acontece ainda dentro do corpinho delas.

O VÔMITO DAS OPERÁRIAS
No meio desse processo, a invertase faz a 

conversão da sacarose – tipo de açúcar contido 
no néctar – em outros dois produtos: glicose e 
frutose.

Enquanto isso, a glicose oxidase transfor-
ma uma parte da glicose em ácido glicônico. 
Isso garante acidez ao mel e o imuniza contra 
bactérias que podem fazer com que ele fer-
mente e estrague no reservatório interior das 
abelhas.

Assim, quando finalmente chegam à col-
meia, o néctar colhido é repassado às abelhas 
mais jovens. Basicamente, são elas que vão fi-
car com o líquido por mais ou menos uma hora, 
concluindo o processamento das enzimas para 
a formação do mel.

Isso, inclusive, acontece depois que as ope-
rárias que recolheram o néctar o expelem. Ou 
seja, logo depois que elas “vomitam”.

FAVOS DE MEL
Em seguida, o material é espalhado e ar-

mazenado nos favos da colmeia.
Depois disso, o mel passará por um proces-

so de secagem. Essa etapa, aliás, faz com que 
a água em sua composição evapore. Isso fará 
com que o composto se transforme em uma cal-
da grossa e espessa, que é o mel em seu estágio 
final.

A curiosidade é que as abelhas fazem 
a secagem ser acelerada quando batem as 
suas asas. Uma vez concentrado na consis-
tência correta, o favo de mel é fechado com 
cera, ficando ali até ser ingerido por elas ou 
coletado.

Como é feito, o papel 
das abelhas, matéria 
prima e transformação

Sabia que o mel é um produto de origem animal, 
basicamente transformado dentro das abelhas? 
E que sua matéria prima é o néctar das flores?

Mel de Abelha

Fotos: Divulgação
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26ª Rodada - Série A

GRÊMIO BAHIA

0x1

Qua, 16/10 | Arena do Grêmio | 19h15

CSA ATLÉTICO-MG

2x2

Qua, 16/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA FLAMENGO

1x2
Qua, 16/10 | Arena Castelão | 20h

CRUZEIRO SÃO PAULO

1x0
Qua, 16/10 | Mineirão | 21h

PALMEIRAS CHAPECOENSE

1x0
Qua, 16/10 | Allianz Parque | 21h

VASCO BOTAFOGO

2x1

Qua, 16/10 | São Januário | 21h30

GOIÁS CORINTHIANS

2x2
Qua, 16/10 | Serra Dourada | 21h30

SANTOS

x
Qui, 17/10 | Vila Belmiro | 19h15

AVAÍ INTERNACIONAL

x
Qui, 17/10 | Ressacada | 19h15

FLUMINENSE ATHLÉTICO-PR

x

Qui, 17/10 | Maracanã | 21h

CEARÁ

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 61 26 19 33

2°  Palmeiras 53 26 15 21

3º  Santos 48 25 14 13

4º  Corinthians 44 26 11 11

5º  São Paulo 43 26 11 09

6º  Grêmio 41 26 11 15

7º  Bahia 41 26 11 07

8º  Internacional 39 25 11 06

9º  Goiás 37 26 11 -10

10º  Athletico-PR 35 25 10 08

11º  Vasco da Gama 34 26  9 -07

12º  Atlético-MG 32 26  9 -05

13º  Botafogo 30 26  9 -06

14º  Fluminense 29 25  8 -07

15º  Fortaleza 28 26  8 -08

16º  Ceará 26 25  7 -02

17º  CSA 26 26  6 -20

18º  Cruzeiro 25 26  5 -13

19º  Avaí 17 25    3 -24

20º  Chapecoense 16 26  3 -21

O Flamengo fez uma exibição 
abaixo do padrão que vinha apre-
sentando, porém, mesmo assim, 
conseguiu vencer o Fortaleza na 
noite desta quarta, 16, no Castelão. 
Bruno Melo, de pênalti, inaugurou 
o placar do duelo e Gabigol, tam-
bém de pênalti, empatou o jogo em 
1 a 1. Aos 43, Reinier, de cabeça, 
deu a vitória aos líderes.

A vitória mantém o Flamengo 
confortavelmente na liderança, 
com 61 pontos. Dependendo do re-
sultado do Palmeiras contra a Cha-
pecoense, a diferença pode chegar 
a 11 pontos entre líder e vice-líder. 
O Fortaleza caiu para a 15ª posi-
ção, agora com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Flamen-
go faz o clássico contra o Fluminen-
se, domingo, às 18h, no Maracanã. 
Já o Fortaleza, no sábado, recebe o 
Grêmio, no Castelão às 17h para 
tentar reencontrar o caminho das 
vitórias.

O JOGO
O Flamengo começou a partida, 

como esperado, com mais posse de 
bola e criando as melhores oportu-
nidades. O Fortaleza, no entanto, 

não se intimidou com o líder do 
Brasileirão e, com boa saída de 
bola, ocupou o campo de defesa 
adversário, que tentou adiantar 
a marcação para neutralizar as 
ações do time da casa.

Após um 1º tempo abaixo de 
seus padrões, o Flamengo começou 
a etapa complementar disposto a 
apagar a má impressão deixada. 
Por isso, os comandados de Jorge 

Jesus se lançaram ao ataque, man-
dando bolas na área.

Aos 12 do 2º tempo, após saída 
de bola rápida, Tinga cruzou da 
direita e a bola bateu no braço do 
zagueiro Pablo Marí. O árbitro api-
tou o pênalti. Bruno Melo foi para a 
bola, bateu forte e conseguiu abrir 
o placar para o Fortaleza.

Apesar da liderança no placar, 
o Fortaleza não se fechou e conti-

nuou se lançando ao ataque. Aos 
34 minutos, Quintero subiu com a 
mão levantada. O VAR analisou o 
lance e, longos três minutos depois, 
o árbitro confirmou o pênalti. Ga-
bigol foi para a cobrança e marcou 
seu 19º gol no torneio.

Aos 43 veio a virada. Em jogada 
ensaiada, Renê cobrou lateral forte 
na área, Vitor Gabriel escorou e 
Reinier apareceu para cabecear.

Gabigol marcou diante do Fortaleza o seu trigésimo terceiro gol na temporada e ajudou na virada do Fla na Arena Castelão

Flamengo faz jogo fraco, mas vence o 
Fortaleza por 2 a 1, de virada, no Castelão 
Rubro-Negro saiu atrás no placar com gol de pênalti de Bruno Melo, mas conseguiu empatar e virar 
na reta final pra garantir mais três pontos; Gabigol, também de pênalti, e Reinier marcaram para o Fla

Líder 

Xandy Rodrigues / Futura Press

O Palmeiras cansou de perder 
oportunidades, mas conseguiu a 
vitória aos 54 minutos do segundo 
tempo. Depois de muita pressão, 
Felipe Melo fez o gol da vitória so-
bre a Chapecoense nesta quarta-
-feira, 16, no Allianz Parque. Com 
os resultados pela 26ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, o Verdão 
se mantém a oito pontos do líder 
Flamengo.

O líder Flamengo também teve 
trabalho para vencer o Fortaleza, 
também com gol no finalzinho, e 
chegou a 61 pontos. O Palmeiras 
manteve a vice-liderança na ro-
dada, com 53 pontos. O terceiro 
colocado Santos, 48 pontos, ainda 
joga nesta quinta, contra o Ceará, 
na Vila Belmiro.

Os atacantes Deyverson, Du-
du e Willian (duas vezes) tiveram 
muito perto do gol de João Ricar-
do. Até mesmo o lateral-esquerdo 
Diogo Barbosa e os volantes Fe-

lipe Melo e Bruno Henrique (dua 
vezes) criaram as suas chances, 
mas nada de gol. Mano Menezes, 
que já tinha mandado seu time 
todo para a frente, não tinha mais 

o que fazer e estava impaciente à 
beira do gramado.

Se a pressão já era enorme, 
só aumentou com a expulsão de 
Gum, aos 22 minutos da etapa fi-

nal. O zagueiro deu uma entrada 
dura em Dudu no meio-campo e 
recebeu o cartão vermelho. Foram 
mais de três minutos só para o jo-
gador deixar o campo. Ações ofen-
sivas na equipe de Marquinhos 
Santos, só em um contra-ataque 
puxado por Everaldo, que Régis 
parou em Weverton.

Depois disso, já aos 54 minu-
tos, depois de nove de acréscimo, 
Felipe Melo aproveitou a bobeira 
do goleiro João Ricardo e chutou 
firme para marcar o gol da vitória. 
Como costumeiro quando marca, o 
jogador saiu feito louco pelo campo 
para comemorar.

Já pela 27ª rodada, o Palmei-
ras vai a Curitiba enfrentar o 
Athletico Paranaense, na Arena 
da Baixada. Também no domingo, 
às 19 horas, a Chapecoense en-
frenta o Goiás, na Arena Condá, 
em Chapecó. É jogo de vida ou 
morte para a Chape.

Verdão paulista encontrou dificuldades e só balançou as redes aos 54 da etapa final

Palmeiras passa sufoco em casa e vence 
a Chapecoense com gol no último minuto

Na cola

César Greco / Palmeiras
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n Para esta edição do “Tele-
ton”, a TV Cultura liberou as 
apresentadoras Karyn Bravo, 
do “Jornal da Cultura”; Maria-
na Kotscho e Roberta Manreza, 
do “Papo de Mãe”; e os persona-
gens do “Quintal da Cultura”.

n A Rede TV! transmite neste 
sábado, a partir das 15h30, 
Juventus x Bologna, direta-
mente do Allianz Stadium, 
em Turim...

n ... Com narração de Silvio 
Luiz e comentários de Paulo 
Sérgio, a partida é válida pela 
oitava rodada do campeonato 
italiano.  

n Autorizada pelo SBT, Mara 
Maravilha será entrevistada 
por Daniela Albuquerque no 
programa “Sensacional” des-
ta quinta-feira, às 22h45, na 
Rede TV!.

Bate-Rebate

estratégia
criatividade

adaptação
um     a mais.

Pequenos espaços
podem se tornar grandes
exposições criativas com

17 de Outubro
Dia do Profissional

de Propaganda
Um dia que
ninguém pode alterar.

Fábio Porchat já prepara nova
temporada do “Que História” para o GNT   

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Chegaram ao fim as grava-

ções da primeira temporada do 
“Que História É Essa, Porchat?”, 
exibido às terças-feiras, 22h30, 
no GNT.

E já com volta garantida à 
grade, em 2020, com exibições 
de março a dezembro. O progra-
ma foi considerado um grande 
acerto pela direção da Globosat, 
tanto com base nos índices al-
cançados quanto em repercus-
são nas mídias sociais.

Desta vez, tudo conspirou a 
favor de Fábio Porchat.

Diferentemente dos tempos 
de Record, ele não teve difi-
culdades em contar com bons 
convidados, de todos os setores 
e TVs, a começar pelo elenco da 
Globo colocado à disposição. Foi 
sempre um festival de grandes 
atrações e assim será até o fim 
da atual edição.

No dia 5 que vem, ele vai re-
ceber Miá Mello, Cauã Reymond 

e Edson Celulari; 12; Ivete San-
galo, Marisa Orth e Samantha 
Schmütz; 19, Tiago Abravanel, 
Mônica Martelli e Lázaro Ra-
mos; 26, Mateus Solano, Otávio 
Muller e Gabriel Louchard.

Em dezembro, dia 3, Tadeu 
Schmidt, Kiko Mascarenhas e 
Letícia Spiller; 10; Celso Por-
tiolli, Flávia Reis e Ellen Rocche, 
e 17, Luciano Huck, Nego do Bo-
rel e Fabiana Karla. 

PANORAMA
Na Rede TV!, o “Encrenca” 

fechou setembro com audiência 
média de 6 pontos na Grande São 
Paulo.

Exibido aos domingos, o pro-
grama se mantém invicto à frente 
da Band durante o ano todo, ocu-
pando o quarto lugar no ranking 
de canais abertos. 

Divulgação Globo

C´EST FINI
Este próximo será um domingo de estreias na TV Cultura. Às 

11h terá início a nova temporada de “Prelúdio”, reality show com 
jovens talentos da música clássica, apresentação de Júlio Medaglia 
e Roberta Martinelli.

Às 19h, vai ao ar o primeiro episódio da série “Por que odia-
mos?”, de Steven Spielberg, apenas um dia após a estreia no Disco-
very. Em seguida, às 20h, o Metrópolis levará ao ar uma entrevista 
exclusiva com o próprio Spielberg falando sobre a série.

GLOBALIZAÇÃO
A ESPN Brasil já está uti-

lizando uma nova logomarca 
em seus microfones, destacan-
do apenas a letra “E”.

Embora simples, é outro 
passo na iniciativa de integrar 
os seus canais. Nos Estados 
Unidos e na América Latina es-
ta nova prática já foi adotada.

(O repórter Mendel By-
dlowski e o comentarista 
Wlamir Marques durante a 
transmissão de Corinthians x 
São Paulo, pelo NBB, na terça-
-feira/ Crédito Divulgação)

GLÓRIA NA FILA
Como já é de conhecimento, 

Glória Perez, após passagem pela 
área de séries e supervisão de no-
vela, voltou para a fila das 21h na 
Globo. Mas sem motivo de pressa.

As primeiras previsões indi-
cam que o seu próximo trabalho 
irá ao ar em 2022. Já existe uma 
pesquisa em cima.

NBA
Com apresentação de Paloma 

Tocci, a Band exibe nesta quin-
ta-feira, a partir das 23h30, o 
especial “NBA - O Espetáculo do 
Basquete”.

O programa vai destacar co-
mo foram os seis jogos das finais 
da temporada 2018-2019 entre 
Toronto Raptors e Golden State 
Warriors, com as participações de 
Álvaro José, Chico Garcia, Ivan 
Bruno, Eduardo Barão e Danilo 
Castro, jogadores de basquete e 
convidados especiais.

EMBARQUE
Pessoal do programa “Viagem 

a Qualquer Custo”, com Fernan-
da Paes Leme e Luana Xavier à 
frente, viaja nesta quinta-feira 
para um período de 20 dias de 
gravações por países da América 
Latina.

O GNT ainda não marcou data 
de estreia.   

LOCAÇÃO
Após iniciar os trabalhos da 

novela “Amor Sem Igual” em 
estúdio, no complexo Casablan-
ca, a Record grava nesta quin-
ta-feira sua primeira externa 
no Rio de Janeiro. Vale lembrar 
que a produção será ambienta-
da em São Paulo e tem estreia 
prevista para dezembro.
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26ª Rodada - Série A

GRÊMIO BAHIA

0x1

Qua, 16/10 | Arena do Grêmio | 19h15

CSA ATLÉTICO-MG

2x2

Qua, 16/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA FLAMENGO

1x2
Qua, 16/10 | Arena Castelão | 20h

CRUZEIRO SÃO PAULO

1x0
Qua, 16/10 | Mineirão | 21h

PALMEIRAS CHAPECOENSE

1x0
Qua, 16/10 | Allianz Parque | 21h

VASCO BOTAFOGO

2x1

Qua, 16/10 | São Januário | 21h30

GOIÁS CORINTHIANS

2x2
Qua, 16/10 | Serra Dourada | 21h30

SANTOS

x
Qui, 17/10 | Vila Belmiro | 19h15

AVAÍ INTERNACIONAL

x
Qui, 17/10 | Ressacada | 19h15

FLUMINENSE ATHLÉTICO-PR

x

Qui, 17/10 | Maracanã | 21h

CEARÁ

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 61 26 19 33

2°  Palmeiras 53 26 15 21

3º  Santos 48 25 14 13

4º  Corinthians 44 26 11 11

5º  São Paulo 43 26 11 09

6º  Grêmio 41 26 11 15

7º  Bahia 41 26 11 07

8º  Internacional 39 25 11 06

9º  Goiás 37 26 11 -10

10º  Athletico-PR 35 25 10 08

11º  Vasco da Gama 34 26  9 -07

12º  Atlético-MG 32 26  9 -05

13º  Botafogo 30 26  9 -06

14º  Fluminense 29 25  8 -07

15º  Fortaleza 28 26  8 -08

16º  Ceará 26 25  7 -02

17º  CSA 26 26  6 -20

18º  Cruzeiro 25 26  5 -13

19º  Avaí 17 25    3 -24

20º  Chapecoense 16 26  3 -21

O Flamengo fez uma exibição 
abaixo do padrão que vinha apre-
sentando, porém, mesmo assim, 
conseguiu vencer o Fortaleza na 
noite desta quarta, 16, no Castelão. 
Bruno Melo, de pênalti, inaugurou 
o placar do duelo e Gabigol, tam-
bém de pênalti, empatou o jogo em 
1 a 1. Aos 43, Reinier, de cabeça, 
deu a vitória aos líderes.

A vitória mantém o Flamengo 
confortavelmente na liderança, 
com 61 pontos. Dependendo do re-
sultado do Palmeiras contra a Cha-
pecoense, a diferença pode chegar 
a 11 pontos entre líder e vice-líder. 
O Fortaleza caiu para a 15ª posi-
ção, agora com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Flamen-
go faz o clássico contra o Fluminen-
se, domingo, às 18h, no Maracanã. 
Já o Fortaleza, no sábado, recebe o 
Grêmio, no Castelão às 17h para 
tentar reencontrar o caminho das 
vitórias.

O JOGO
O Flamengo começou a partida, 

como esperado, com mais posse de 
bola e criando as melhores oportu-
nidades. O Fortaleza, no entanto, 

não se intimidou com o líder do 
Brasileirão e, com boa saída de 
bola, ocupou o campo de defesa 
adversário, que tentou adiantar 
a marcação para neutralizar as 
ações do time da casa.

Após um 1º tempo abaixo de 
seus padrões, o Flamengo começou 
a etapa complementar disposto a 
apagar a má impressão deixada. 
Por isso, os comandados de Jorge 

Jesus se lançaram ao ataque, man-
dando bolas na área.

Aos 12 do 2º tempo, após saída 
de bola rápida, Tinga cruzou da 
direita e a bola bateu no braço do 
zagueiro Pablo Marí. O árbitro api-
tou o pênalti. Bruno Melo foi para a 
bola, bateu forte e conseguiu abrir 
o placar para o Fortaleza.

Apesar da liderança no placar, 
o Fortaleza não se fechou e conti-

nuou se lançando ao ataque. Aos 
34 minutos, Quintero subiu com a 
mão levantada. O VAR analisou o 
lance e, longos três minutos depois, 
o árbitro confirmou o pênalti. Ga-
bigol foi para a cobrança e marcou 
seu 19º gol no torneio.

Aos 43 veio a virada. Em jogada 
ensaiada, Renê cobrou lateral forte 
na área, Vitor Gabriel escorou e 
Reinier apareceu para cabecear.

Gabigol marcou diante do Fortaleza o seu trigésimo terceiro gol na temporada e ajudou na virada do Fla na Arena Castelão

Flamengo faz jogo fraco, mas vence o 
Fortaleza por 2 a 1, de virada, no Castelão 
Rubro-Negro saiu atrás no placar com gol de pênalti de Bruno Melo, mas conseguiu empatar e virar 
na reta final pra garantir mais três pontos; Gabigol, também de pênalti, e Reinier marcaram para o Fla

Líder 

Xandy Rodrigues / Futura Press

O Palmeiras cansou de perder 
oportunidades, mas conseguiu a 
vitória aos 54 minutos do segundo 
tempo. Depois de muita pressão, 
Felipe Melo fez o gol da vitória so-
bre a Chapecoense nesta quarta-
-feira, 16, no Allianz Parque. Com 
os resultados pela 26ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, o Verdão 
se mantém a oito pontos do líder 
Flamengo.

O líder Flamengo também teve 
trabalho para vencer o Fortaleza, 
também com gol no finalzinho, e 
chegou a 61 pontos. O Palmeiras 
manteve a vice-liderança na ro-
dada, com 53 pontos. O terceiro 
colocado Santos, 48 pontos, ainda 
joga nesta quinta, contra o Ceará, 
na Vila Belmiro.

Os atacantes Deyverson, Du-
du e Willian (duas vezes) tiveram 
muito perto do gol de João Ricar-
do. Até mesmo o lateral-esquerdo 
Diogo Barbosa e os volantes Fe-

lipe Melo e Bruno Henrique (dua 
vezes) criaram as suas chances, 
mas nada de gol. Mano Menezes, 
que já tinha mandado seu time 
todo para a frente, não tinha mais 

o que fazer e estava impaciente à 
beira do gramado.

Se a pressão já era enorme, 
só aumentou com a expulsão de 
Gum, aos 22 minutos da etapa fi-

nal. O zagueiro deu uma entrada 
dura em Dudu no meio-campo e 
recebeu o cartão vermelho. Foram 
mais de três minutos só para o jo-
gador deixar o campo. Ações ofen-
sivas na equipe de Marquinhos 
Santos, só em um contra-ataque 
puxado por Everaldo, que Régis 
parou em Weverton.

Depois disso, já aos 54 minu-
tos, depois de nove de acréscimo, 
Felipe Melo aproveitou a bobeira 
do goleiro João Ricardo e chutou 
firme para marcar o gol da vitória. 
Como costumeiro quando marca, o 
jogador saiu feito louco pelo campo 
para comemorar.

Já pela 27ª rodada, o Palmei-
ras vai a Curitiba enfrentar o 
Athletico Paranaense, na Arena 
da Baixada. Também no domingo, 
às 19 horas, a Chapecoense en-
frenta o Goiás, na Arena Condá, 
em Chapecó. É jogo de vida ou 
morte para a Chape.

Verdão paulista encontrou dificuldades e só balançou as redes aos 54 da etapa final

Palmeiras passa sufoco em casa e vence 
a Chapecoense com gol no último minuto

Na cola

César Greco / Palmeiras
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EÓLICA JANDAÍRA I LTDA, 13.104.772/0001-15, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Prévia para a Central Eólica Jandaíra I, localizada na zona rural do município 
de Jardim de Angicos/RN.

Jorge Lima
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EÓLICA MARGARIDA I LTDA, 15.379.884/0001-04, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia para a Central Eólica Margarida I, localizada na zona rural dos 
municípios de Jardim de Angicos e Pedra Preta/RN.

Jorge Lima
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO OLINDA LTDA, CNPJ 40.756.983/0001-05, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
RLO para Posto de Combustível, localizada na Rua Jeremias da Rocha, 190, Santo Antônio, 
Mossoró/RN, CEP 59.611-190.

Sérgio Leite de Sousa
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

POSTO APODI LTDA, 08.692.063/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Alteração,  para um posto revendedor de combustíveis líquidos e GNV, localizado na Rua 
Joaquim Teixeira de Moura, BR 405 – KM 76, nº 1350, Bairro Rodoviária, Apodi/RN, CEP: 
59.700-000.

Maria Zeni Marinho Moreira
Sócia

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 00.331.788/0091-75, torna pública conforme a 
resolução CONAMA n 237/97, que requereu à SEMURB em 22/05/2019, através do Processo 
Administrativo n 038918/2019 a Licença Ambiental de Operação para funcionamento de uma 
empresa sujo CNAE principal é ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, com área construída de 
668,21m em terreno de 800,00m, situado na Avenida Antoine De Saint Exupery, 1480. Lotea-
mento San Vale. Quadra 30. Lote 21. Pitimbu. Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

Os Estados Unidos 
conduziram uma operação 
cibernética secreta contra 
o Irã, em resposta aos ata-
ques de 14 de setembro 
a instalações petrolíferas 
da Arábia Saudita, que o 
governo de Donald Trump 
atribuiu a Teerã, capital 
iraniana. A informação é da 
agência Reuters.

Dois oficiais americanos, 
que falaram em condição de 
anonimato, informaram que 
a operação ocorreu no final 
de setembro e visou a capa-
cidade do Irã de disseminar 
“propaganda”. Um deles 
disse que o ataque afetou 
equipamentos, mas sem dar 
maiores detalhes.

O ministro das Comuni-
cações e Tecnologia da Infor-
mação do Irã, Mohammad 
Javad Azari-Jahromi, foi 
perguntado sobre a repor-
tagem da Reuters, e res-
pondeu: “Eles devem tê-lo 
sonhado”.

O ataque é mais um 
episódio que evidencia co-
mo o governo americano 
vem tentando se contrapor 
ao que enxerga como uma 
agressão iraniana, mas sem 
desencadear um conflito 
mais amplo. Essa última 
operação cibernética parece 
mais limitada que outras 
operações do tipo nesse 
“conflito”, como a derrubada 
de um drone dos EUA em 
junho e um suposto ataque 
da Guarda Revolucionária 
iraniana a navios-tanque no 
Golfo Pérsico em maio.

Além dos Eua, Ará-
bia Saudita, Reino Unido, 
França e Alemanha tam-
bém atribuíram os ataques 
de 14 de setembro - a insta-
lações petrolíferas - ao Irã, 
que negou envolvimento. O 
Pentágono, publicamente, 
reagiu enviando milhares 
de tropas para reforçar as 
defesas sauditas. O Pentá-
gono não se manifestou so-
bre o ataque cibernético.

Estados Unidos 
conduziram ataque 
cibernético de forma 
secreta contra o Irã

Mês passado

Relação não é boa entre nações

Olhar Digital

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SHRBSRN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares no Estado do Rio Grande do Norte - 
SHRBSRN, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os integrantes da categoria 
econômica para reunirem-se em regime de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na forma 
das especificações abaixo:
Data: 23/10/2019 - Local: Av . Governador Rafael Fernandes, 47- Cidade Alta- Natal RN - Horário: 15:00 em 
1ª (primeira) convocação; 16:00 em 2ª (segunda) e última convocação com qualquer número de participantes.
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Exposição da situação financeira e do passivo financeiro.
 Nomeação de delegados regionais
Proposta para alteração do estatuto com mandato de dois anos com direito à uma reeleição e alternância de 
representantes das categorias de hospedagem e alimentação.
Proposta de criação de parcerias.
Requisição de audiências com o poder público municipal e estadual.
Nomeação de diretores para os conselhos do CONETUR, CMTUR, CMUT, CGPD e CGAG.
Discussão de benefícios financeiros na quitação das mensalidades associativas
Correção dos valores das contribuições associativas.
Enfatizando ser de grande importância a presença de todos os estabelecimentos que atuam no setor hoteleiro 
do Estado do Rio Grande do Norte à mencionada Assembleia Geral, este Sindicato Patronal encarece no 
sentido de que as empresas convocadas se façam representar por Diretores ou Procuradores com poderes de 
decisão, estes munidos do instrumento de mandado.

Natal/RN, 15 de Outubro de 2019.
Habib Chalita Júnior - Presidente

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 
216-A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi proto-
colizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário.
Solicitante: a Sra. ANA CAROLINA DE SOUZA CRUZ, brasileira, solteira, museóloga, portadora do 
CPF/MF n° 966.202.264-34, RG n° 32582652-3, residente e domiciliado na QMSW 05, Lote 06, Blo-
co 05, Ap. 269, bairro Sudoeste, Brasília – DF, CEP: 70680.524, que vem através de seu advogado, 
Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, 
com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP 59.178-000, com 300,00m² (trezentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.022.05.0941.0000.1 e 
sequencial número 1.006952.6, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de 
acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 25,50m com a Sra. 
Ana Carolina de Souza Cruz; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 25,40m com o Sr. João Lourenço; Ao 
Leste, do ponto P2 ao P3 com 10,00m com a Sra. Ana Carolina de Souza Cruz; Ao Oeste, do ponto 
P4 ao P1 com 13,65m, com a Rua do Sol. Seguindo as Seguintes Coordenadas Geográficas de 
GPS para UTM: P1-X=273634.95 Y=9310159.64 P2-X=273660.15 Y=9310164.14 P3-X=273662.08 
Y=9310154.32 P4-X=273637.97 Y=9310146.32. Memorial correspondente ao serviço registrado no 
CREA-RN com ART n° RN20190273156.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 25.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) 
anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fica o Sr. João Lourenço, bem como ter-
ceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifica-
ção completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os 
nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa 
de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.10.2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
MODIFICAÇÃO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO

CONDOMÍNIO SOLAR ÁGUA APART HOTEL
 BENEDITO FAGUNDES PEREIRA, Oficial do Registro de Imóveis do município de Tibau do 
Sul, da Comarca de Goianinha, deste Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc.
 FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, em cumpri-
mento ao disposto no art. 32, da Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e Lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 (Das Averbações).- Que, a empresa – IB 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA -  CNPJ/MF nº 07.139.646/0001-01, com sede na Rua Missionário Gunnar Vingren, nº 1995 – Capim 
Macio – Natal-RN – CEP: 59082-080,- por sua administradora, legalmente constituída – Sra. Raquelle Braz 
Farias – CPF/MF nº 437.916.620-15, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG 
nº 1080534827-SSP-SP, residente e domiciliada na cidade de Natal-RN, à Alameda dos Bosques, nº 680 
– Condomínio Parque das Palmeiras – Casa 241 – Nova Parnamirim – CEP: 59151-600,- requereu a AVER-
BAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO do empreendimento imobiliário denomi-
nado “CONDOMÍNIO SOLAR ÁGUA APART HOTEL”, à ser construído em uma área de terreno urbano na 
ordem de 10.782,47m² de superfície e uma área construída = Alvará de Construção 030/2014, da Prefeitura 
Municipal de Tibau do Sul-RN, com 7.287,28m² e Área total – ABNT - NBR  – 12.721, de  14.813,13m²  - 
situado à Rua da Gameleira, nº 363 (o empreendimento encontra-se pronto e acabado, porém, não averbado 
no Cartório competente), conterá após concluído: 09 blocos de apartamentos, denominados Bloco Mar, 
Bloco Bahia, Conjunto Lagoa, Bloco Lago, Bloco Cascata, Bloco Cachoeira, Bloco Córrego, Bloco Riacho 
e Bloco Rio, totalizando 154 (cento e cinquenta e quatro) unidades, além de um auditório e um restaurante, 
totalizando, assim, 156 (cento e cinquenta e seis) unidades autônomas.- As vagas de estacionamento per-
tencem a área comum do empreendimento.- Sua área comum será composta de 109 (cento e nove) vagas 
de garagem todas de uso comum, 09 (nove) serão adaptadas para portador de necessidades especiais.- A 
área comum será composta por guarita, casa de lixo, circulação para veículos, passarelas metálicas entre 
os blocos no pavimento superior, recepção, bar piscina, piscinas 01, 02, 03 e 04, deck molhado 01 e 02, 
jardins, passeios para pedestres, passarela de madeira na piscina 03, pedras e cascata nas piscinas 03 e 
04 e vestiário feminino e masculino,- consequentemente, localizado à Rua da Gameleira - na Praia da Pipa 
– Tibau do Sul-RN: Título de Propriedade – Matrícula nº 2660, integrante do Livro nº 2-Registro Geral,- do 
Cartório de Registro de Imóveis de Tibau do Sul-RN.- E, assim, encontram-se depositados neste Cartório, 
a PETIÇÃO inicial e demais documentos atinentes ao caso.- As impugnações daqueles que se julgarem 
prejudicados quanto àquela modificação, deverão apresentar no mesmo Cartório, no endereço acima, até 
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 2ª publicação deste Edital em jornal de grande circulação deste 
Estado.- Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito a averbação da modificação do memorial 
da incorporação, ficando os documentos, desde já, à disposição dos interessados neste Cartório de 
Registro de Imóveis durante as horas regulamentadas.

Tibau do Sul-RN, 17 de outubro de 2019
ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMWENTO DE EXPORTAÇÃO DE MACAÍBA S/A
ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA CUMULATIVAMENTE

EDITAL CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Administração da Zona de Processamento de Expor-
tação de Macaíba S/A – AZMAC, Sociedade de Economia Mista, a se reunir nas Assembleias Geral 
Ordinária e Extraordinária Cumulativamente, que será realizada no dia 13 de novembro de 2019, 
as 15h00min, na sede da Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Macaíba 
S.A – AZMAC situada a Avenida Mônica Nóbrega Dantas, 29, nesta cidade, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração e 
exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, compostas pelos Balanços Patrimoniais, e pelas Demonstrações dos Resultados, das 
Mutações do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa, complementados pelas 
Notas Explicativas e referentes aos exercícios findos em 31.12.2018; (b) Eleições do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Laudo de Avaliação 
de Bem do Ativo Imobilizado Terreno e Instalações (Benfeitorias); (b) Relatório Circunstanciado de 
Avaliação de Participação Societária. 

Macaíba/RN, 16 de Outubro de 2019.
Sérgio Cunha Lima Bezerra - Presidente do Conselho de Administração.
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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HORÓSCOPO

Você vai se comunicar com muita 
facilidade e pode conseguir o que 
quiser com bons argumentos. Na 
paquera, puxe papo, conheça melhor 
o alvo e, se sentir firmeza, tome a 
iniciativa. 

Bom momento para retomar fazer 
cursos profissionalizantes. Se quer 
crescer na vida, corra atrás! Pode 
pintar atração por alguém de outra 
cidade. Hora de mostrar seu lado mais 
ousado a dois. 

Arregace as mangas e fique atento(a) 
às chances de aumentar seus ganhos. 
Pode até arranjar mais um emprego 
para ter uma renda extra. Não abuse 
das cobranças e da autoridade na 
união.

Bom dia para promover mudanças 
e resolver de vez assuntos que 
atormentam sua alma. Sucesso 
absoluto na conquista e também 
entre quatro paredes. Realize suas 
fantasias mais ousadas.

Você vai usar toda sua simpatia 
e boa lábia para se destacar no 
trabalho e atingir seus objetivos. 
Na paquera e no romance, seu 
jeito extrovertido e alto-astral serão 
irresistíveis. 

Una-se aos colegas e somem forças 
para cumprir as metas em comum. 
Pode se apaixonar por alguém 
da turma. A dois, não faltarão 
companheirismo, atração e sedução.

O desânimo pode dominar seu astral 
no início do dia. Marte lhe dará força, 
mas respeite o desejo de ficar mais 
no seu canto. Na união, programas 
caseiros serão excitantes e repletos 
de paixão.

Vai contar com muito iniciativa e 
determinação para cumprir as tarefas. 
Atração por alguém do trabalho será 
maior. Na união, você e seu bem podem 
realizar um projeto muito desejado. 

Pode conseguir o apoio de colegas 
para investir em seus projetos para 
o futuro. Também pode ter boas 
ideias no trabalho. A paixão está no 
ar e pode transformar amizade em 
romance.

Use a criatividade para deixar o ambiente 
mais descontraído no trabalho. Sinal 
verde para investir no seu progresso. Seu 
charme vai arrasar corações. Sintontonia 
incrível na união. Divirtam-se!

Vai desejar provar sua competência e 
crescer na carreira. Boa época para 
tentar uma promoção, aumento ou 
um negócio novo. Na paquera, vai 
investir em alguém influente e bem-
sucedido.

No trabalho, bom dia para organizar suas 
coisas e descartar o que não usa mais. 
Priorize as tarefas que já domina. Uma 
paquera pode surgir de onde menos 
espera. A intimidade vai pegar fogo!

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos 
bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. Fabiana manipula Rock. Um dos candidatos fica 
fora do concurso e uma repescagem é anunciada. Sabrina tenta convencer Otávio a comprar 
o apartamento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar o celular de Fabiana. Maria da Paz 
é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos. 
Berta chama Chiclete para ficar com Vivi. 

A DONA DO PEDAÇO

João foge enquanto Afonso repreende Inês. Júlio fica nervoso com a proposta de Simão. Clotilde 
sugere que Lola faça doces para vender. Isabel se anima com sua festa. Zeca se preocupa com 
a doença de dona Maria. Almeida beija Clotilde. Carlos se anima quando Lola o convida para ir 
ao armazém de Afonso. Júlio reclama de Simão para Marion. Júlio incentiva Almeida a contar a 
Clotilde seu verdadeiro estado civil. Afonso exige que Shirley diga onde encontrar João. Dona 
Maria repreende Candoca quando Clotilde e Olga chegam em casa. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma conversa com Ramon. Paloma e Ramon avisam aos filhos que continuarão 
a ser uma família mesmo com a separação. Francisca diz a Ramon que irá ajudá-lo a 
escrever o projeto para a NBA. Natasha comenta com Marcos que percebe que há algo 
mal resolvido entre ele e Paloma. Nana faz o exame de gravidez e o resultado dá positivo, 
mas ela se desespera por não saber quem é o pai do filho que espera. 

Afonso e Débora tentam convencer João e Poliana de que o casamento de Luisa e 
Marcelo é uma má ideia. Nadine pede para Roger descobrir a senha do computador de 
OTTO. Brenda aparece na casa de Jeff e conta ao namorado o motivo de seu sumiço. 
Luisa pergunta a Poliana como era sua vida com seus pais. Devido ao nervosismo, 
Lindomar se recusa a cantar no evento do CLP. Gleyce e Jeff dão suporte a Brenda.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A diretoria do ABC acertou 
mais duas contratações visando 
a temporada de 2020. 0 goleiro 
Erivélton e o lateral-direito Pedro 
Costa serão os próximos a desem-
barcarem em Natal para integrar 
o elenco do clube no ano que vem.

Erivélton, de 26 anos, estava no 
Água Santa/SP e tem passagens 
por clubes como Fortaleza-CE, 
Itumbiara-GO e Sergipe-SE. Já o 
lateral Pedro Costa também tem 
26 anos e vinha atuando no Luver-
dense/MT, mas contabiliza passa-
gens por Sampaio Corrêa-MA, São 

Caetano-SP e Botafogo-PB.
Os dois jogadores fecharam 

contrato com o ABC até o final do 
Campeonato Brasileiro da Série D 
e, assim como os outros reforços, 
chegam por indicação do treinador 
Francisco Diá, com que já traba-
lharam em outras equipes.

Os atletas se apresentam para 
os trabalhos de pré-temporada no 
final do mês de novembro e vesti-
rão a camisa alvinegra na disputa 
do Campeonato Potiguar, Copa do 
Nordeste, Copa do Brasil e Brasi-
leirão Série D.

ABC continua montagem do 
elenco e confirma mais dois
Goleiro Erivélton e o lateral-direito Pedro Costa 
serão os próximos a desembarcarem em Natal

Reforços

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido 
para reconhecimento extrajudicial de usucapião Extraordinário.
Solicitantes: o Sr. ALEJANDRO JAVIER VILLALBA, argentino, solteiro, administrador, portador da cédula 
de identidade argentina de n° 32.328.254 – Mercosul, valida até 05 de fevereiro de 2030, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 078.907.241-60, residente e domiciliado na Avenida Lacaze, n° 4044, Claypole, almirante Brown, 
Bueno Aires, Argentina, e, o Sr. GASTON ARIEL VILLALBA, argentino, solteiro, administrador, portador da 
cédula de identidade argentina de n° 28.751.954 – Mercosul, válida até 06 de março de 2030, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 078.819.171-30, residente e domiciliado na Avenida Lacaze, n° 4044, Claypole, almirante 
Brown, Bueno Aires, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDI-
NO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Rua São 
José,  1993, Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17,  Natal/RN, CEP: 59.063-150. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cardeal Vermelho, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 1.153,19m² (mil, cento e cinquenta e três metros e dezenove decíme-
tros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 
1.0101.022.08.2005.0000.9 e sequencial n° 1.008777.0, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, com 
a Rua Cardeal Vermelho;- ao Leste, com Miguel Jorge Barata Feio Ribeiro de Souza;- ao Sul, com Durval 
Francisco Viana Rabelo;- e, ao Oeste, com Carlos José Rimoldi. Memorial correspondente ao serviço regis-
trado no CFT com TRT n° BR20190155661. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 100.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, 
somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Carlos José Rimoldi, o Sr. Durval 
Francisco Viana Rabelo, o Sr. Miguel Jorge Barata Feio Ribeiro de Souza, bem como terceiros even-
tualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identifi-
cação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 
acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 17.10.2019

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M K S DE SOUSA – ME, CNPJ Nº 24.978.590/0001-90, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada – LS Nº 2019-136408/TEC/LS-0244, com validade até 21/08/2025 para 
atividade de Comércio Varejista de Madeiras e derivados, com beneficiamento, localizada na 
Rua Macários de Morais, nº81, Centro, Baraúna/RN, através de sua Sócia Proprietária Mércia 
Kely Sales de Sousa.

LICENÇA AMBIENTAL

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CNPJ: 23.603.274/0001-70 torna pú-
blico, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 30/01/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 003553/2019-44 a Licença Simplificada de Opera-
ção de um prédio comercial, localizado na Rua Ataufo Alves, 1949, lote 77, quadra 03, 
Candelária, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.
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MÓDULO 8

HISTÓRIA
NO ENEM

Questão 1

Em A ética protestante e o espí-
rito do capitalismo, Weber começa 
investigando os princípios éticos 
que estão na base do capitalismo, 
constituindo o que ele denomina o 
seu “espírito”. E tais princípios são 
encontrados na teologia protestan-
te, mais especificamente na teolo-
gia calvinista. A partir daí, formula 
sua hipótese básica de trabalho, 
segundo a qual a vivência espiritual 
da doutrina e da conduta religiosa 
exigida pelo protestantismo teria 
organizado uma maneira de agir re-
ligiosa com afinidade à maneira de 
agir econômica, necessária para a 
realização de um lucro sistemático 
e racional.
CATANI, Afrânio Mendes. O que é capitalismo. São Pau-

lo: Brasiliense, 1980. (Coleção Primeiros Passos)..

Os princípios do capitalismo identi-
ficados por Weber na conduta calvi-
nista relacionam-se:

a) à defesa da doutrina do preço justo, 
oriunda da escolástica medieval.

b) à busca do enriquecimento ma-
terial como forma de conquistar 
a salvação.

c) à cobrança sistemática dos dízi-
mos e sua aplicação no mercado 
financeiro.

d) ao consumo de bens de consu-
mo de luxo como sinal da eleição 
divina.

e) à ênfase no trabalho e na poupan-
ça como formas de glorificação a 
Deus.

Questão 2

O período que vai do final do 
século XIX aos primeiros anos do 
século XX, conhecido como Paz Ar-
mada, trouxe um alinhamento das 
grandes potências europeias em 
torno de alianças que pudessem 
proteger e garantir seus interesses 
comerciais, políticos e militares.

Sobre a Paz Armada e a Primeira 
Guerra Mundial, é correto afirmar que

a) todas as nações europeias ado-
taram o serviço militar obrigató-
rio, ampliando sua força bélica.

b) a indústria bélica aumentou con-
sideravelmente os seus recur-
sos, produzindo novas tecnolo-
gias para a guerra.

c) o rompimento da política de 
alianças entre as potências eu-
ropeias provocou a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial.

d) a Paz Armada foi consequência 
da derrota da Alemanha no final 
da Primeira Guerra Mundial.

e) a ausência dos norte-americanos 
no conflito impediu o sucesso da 
política de alianças entre as po-
tências imperialistas.

Questão 3

Quando Cristóvão Colombo 
atravessou o Oceano Atlântico em 
1492, pensou que tinha chegado ao 
leste da Ásia. Na realidade, ele tinha 
aberto aos europeus um caminho 
a um novo continente, a América. 
Muitos outros europeus, na maioria 
espanhóis, portugueses, franceses 
e ingleses, seguiram o caminho de 
Colombo para esse novo mundo. 

Sobre os ingleses na América, é 
correto afirmar que

a) fundaram a cidade de Plymouth 
e a colônia da Baía de Massa-
chusetts, na região chamada 
Nova Inglaterra. Essas colônias 
eram incomuns, pois seus fun-
dadores queriam liberdade para 
praticar suas formas próprias de 
cristianismo, o que não podiam 
fazer na Europa.

b) suas colônias mais importantes 
ficavam na costa do Oceano 
Pacífico na América do Norte. 
Em 1607, mercadores da Com-
panhia da Virgínia fundaram 
Jamestown, que se tornou o pri-
meiro assentamento inglês per-
manente na América do Norte.

c) colonizaram exclusivamente a 
América. A partir de 1670, fun-
daram entrepostos comerciais 
no Canadá e diversos assenta-
mentos em várias ilhas no mar 
do Caribe, sendo a maior delas 
a Jamaica, tomada da Espanha 
em 1655.

d) colonizaram apenas Belize, na 
América Central e algumas colô-
nias espalhadas por um território 
no norte da América do Sul, que 
se uniram para formar a Guiana 
Inglesa (atual Guiana), sempre 
utilizando o plantation como mé-
todo de exploração.

e) utilizaram diferentes formas de 
colonização na América, sendo 
que no norte do atual território 
norte-americano fizeram uso da 
chamada colônia de exploração, 
caracterizada pelo escravismo, 
e no sul a chamada colônia de 
povoamento, caracterizada pelo 
uso da mão de obra livre.

Questão 4

“A queda da burguesia e a vitó-
ria do proletariado são igualmente 
inevitáveis (...). Os proletários nada 
têm a perder com ela, a não ser as 
próprias cadeias. E têm um mundo 
a ganhar. Proletários de todos os 
países, uni-vos”.

Esse trecho, extraído do Manifesto 
Comunista de Marx e Engels, foi es-
crito no contexto histórico marcado

a) pelo acirramento das contradi-
ções políticas, econômicas e 
sociais decorrentes do processo 
conhecido como Revolução In-
dustrial.

b) pelos conflitos entre trabalhado-
res e patrões que começaram a 
pontuar os países capitalistas a 
partir da ocorrência da Revolu-
ção Russa.

c) pela afirmação dos Estados Uni-
dos como potência imperialista 
com interesses econômicos e 
políticos em várias regiões do 
planeta.

d) pelo confronto entre vassalos e 
suseranos, no momento de ápi-
ce da crise do modo de produção 
feudal e de enfraquecimento da 
autoridade religiosa.

e) pelo incremento das contesta-
ções populares às diretrizes polí-
ticas implantadas pelos regimes 
autoritários que floresceram na 
Europa, na primeira metade do 
século XX.

Questão 5

A Inglaterra pedia lucros e rece-
bia lucros. Tudo se transformava em 
lucro. As cidades tinham sua sujeira 
lucrativa, suas favelas lucrativas, 
sua fumaça lucrativa, sua desordem 
lucrativa, sua ignorância lucrativa, 
seu desespero lucrativo. As novas 
fábricas e os novos altos-fornos 
eram como as Pirâmides, mostran-
do mais a escravização do homem 
que seu poder.

DEANE, P. A Revolução Industrial. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado).

Qual relação é estabelecida no tex-
to entre os avanços tecnológicos 
ocorridos no contexto da Revolução 
Industrial Inglesa e as características 
das cidades industriais no início do 
século XIX?

a) A facilidade em se estabelecer 
relações lucrativas transforma-
va as cidades em espaços pri-
vilegiados para a livre iniciativa, 
característica da nova sociedade 
capitalista.

b) O desenvolvimento de métodos 
de planejamento urbano aumen-
tava a eficiência do trabalho in-
dustrial.

c) A construção de núcleos urbanos 
integrados por meios de trans-
porte facilitava o deslocamento 
dos trabalhadores das periferias 
até as fábricas.

d) A grandiosidade dos prédios 
onde se localizavam as fábricas 
revelava os avanços da enge-
nharia e da arquitetura do perí-
odo, transformando as cidades 
em locais de experimentação 
estética e artística.

e) O alto nível de exploração dos 
trabalhadores industriais oca-
sionava o surgimento de aglo-
merados urbanos marcados por 
péssimas condições de moradia, 
saúde e higiene.

Questão 6

A noção clara sobre o tempo 
nem sempre esteve presente na 
vida social cotidiana e, mesmo com 
o advento da revolução industrial, 
demorou até que os relógios se tor-
nassem ferramentas acessíveis a 
todos. Nessa época, em muitas fá-
bricas, os relógios eram adiantados 
de manhã e atrasados à noite. 

Nesse sentido, entende-se que a 
manipulação do tempo

a) tornou-se motivo para a legaliza-
ção de horas extras.

b) acelerou a ascensão social dos 
trabalhadores.

c) foi a razão da maioria das mortes 
nas fábricas.

d) prejudicou o lucro dos emprega-
dores fabris.

e) foi usada para disfarçar abusos 
trabalhistas.

Questão 7

Em 1789, iniciava-se na França 
um dos eventos mais importantes 
e simbólicos da história mundial, a 
Revolução Francesa. Assinale a al-
ternativa que indique uma fase da 
Revolução e suas principais carac-
terísticas, respectivamente.
a) Assembleia Nacional Constituin-

te, período republicano, onde em 
4 de Julho de 1789 foi assinada 
a Declaração de Direitos do Ho-
mem e do Cidadão.

b) Constituição, período republica-
no, onde a maior parte do poder 
estava nas mãos da alta burgue-
sia dos jacobinos.

c) Diretório, período republicano, 
marcado pela estabilização da 
economia e poder dos girondinos.

d) Consulado, período do império 
e expansão por Napoleão Bo-
naparte, que institui o Código 
Civil Napoleônico.

e) Convenção Nacional, período 
republicano, onde existiu a cha-
mada fase do Terror jacobino, 
liderado por Robespierre.

Questão 8

“Estas ruas são em geral tão es-
treitas que se pode saltar de uma ja-
nela para a da casa em frente, e os 
edifícios apresentam por outro lado 
uma tal acumulação de andares que 
a luz mal pode penetrar no pátio ou 
na ruela que os separa. Nesta parte 
da cidade não há nem esgotos nem 
lavabos públicos (...) nas casas, e é 
por isso que as imundícies, detritos ou 
excrementos de, pelo menos, 50.000 
pessoas são lançados todas as noi-
tes nas valetas (...) que não só ferem 
a vista e o olfato, como, por outro 
lado, representam um perigo extremo 
para a saúde dos habitantes. (...) Os 
alojamentos da classe pobre são em 
geral muito sujos e aparentemente 
nunca são limpos (...) e compõem-se, 
na maior parte das casas, de uma 
única sala (...) que muitas vezes é 
úmida e fica no subsolo, sempre mal 
mobiliada e perfeitamente inabitável, 
a ponto de um monte de palha servir 
frequentemente de cama para uma 
família inteira, cama onde se deitam, 
numa confusão revoltante, homens, 
mulheres, velhos e crianças.” 

The Artisan, 1843. In: Friedrich Engels. A Situação da 
classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução Porto: 

Afrontamento, 1975. p. 69.

O artigo anterior, veiculado em uma 
revista inglesa do século XIX, revela 
a ótica do autor sobre as contradi-
ções de vida dos
a) camponeses que trabalhavam 

no interior das propriedades bur-
guesas logo após a realização 
dos cercamentos das terras.

b) trabalhadores artesãos que vi-
viam na periferia das cidades 
industriais, exercendo, com seus 
próprios instrumentos, atividades 
em pequenas oficinas.

c) operários e suas famílias, que 
viviam nas cidades industriais a 
partir da Revolução Industrial.

d) dos mendigos de Londres que vi-
viam marginalizados na socieda-
de porque não se adaptavam ao 
trabalho disciplinado da fábrica.

e) dos desempregados, já que não 
conseguiam pagar os aluguéis das 
habitações sanitárias pelos indus-
triais para as famílias operárias.


