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Polícia prende 
advogado por 
ajuda a facção

Operação Extração 07

>>> Nordestão inaugura novo “atacarejo” Pags 8 e 9 <<

Pesquisa mostra 
disputa acirrada pela 
Prefeitura de Vera Cruz
Marcos Cabral tem 37,8% das 
intenções de voto, seguido por 
Cleonaldo Júnior, com 34,4%

Eleições 2020 04

Fátima anuncia 
projeto de R$ 1,2 bi 
para setor hídrico

Leia também nesta edição:

Programa contempla 
ampliação e construção de 
18 adutoras no RN
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Cerca de R$ 4 mi em 

reforma e construção 

de praças esportivas

Programa de 
pavimentação bate 

marca de 200 ruas 

Macaíba lidera ranking  

Norte Nordeste 
em Saúde Bucal

Infraestrutura prevê entrega 

de cinco novas quadras e dois 

ginásios reformados este ano.

Só em julho, seis localidades 

foram beneficiadas com 

revitalização de vias públicas.

Classificação do Conselho 

Federal de Odontologia (CFO) 

avaliou dados de 2018.

Esporte   05
Infraestrutura 04

Reconhecimento 03     

Macaíba avança na 
revisão de Plano Diretor   
Primeira das quatro audiências públicas previstas já foi realizada; próximo passo será 

apresentar diagnóstico atual em encontro marcado para 15 de setembro              

Planejamento 08

Assecom-RN

Força-tarefa da Polícia 
Federal e do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) 
deflagrou ontem uma operação 
para desarticular braço do PCC no 
Rio Grande do Norte. Segundo a 

PF, a facção criada nos presídios 
de São Paulo “enraizou” célula 
regional em Natal e em outras 
áreas do Estado. De acordo com 
as investigações, advogado teria 
ajudado a articular “salve”.

Fotos: José Aldenir / Agora RN
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Com o advento da internet, 
que promoveu como 
ninguém a exitosa 

candidatura de Bolsonaro, 
especialmente depois da fatídica 
facada, insondáveis conceitos 
ligados à sobrevivência dos 
políticos tradicionais voltaram 
a aterrorizar os sonhos de 
algumas oligarquias. 

Afinal, que grau de influência 
têm as redes sociais sobre uma 
campanhas majoritárias? 

Outra indagação oportuna: 
qual a influência da economia 
de um estado, de um país ou 
mesmo do planeta sobre o futuro 

de homens públicos em seus 
redutos provençais? 

Não há dúvida de que há 
uma nova dinâmica sobre a 
política em curso. E, guardadas 
as devidas proporções, o 
inesperado, nesse caso, parece se 
impor alucinadamente.

Os governos Rosalba e 
Robinson no RN são prova disso. 

Os dois não conseguiram 
se reeleger, embora no caso de 
Rosalba Ciarlini isso nem tenha 
sido tentado.

Houve um tempo que não era 
assim. 

As reeleições ocorriam 

em meio a grandes batalhas 
eleitorais onde a tendência do 
eleitorado era medida voto a 
voto.

Isso acabou. Hoje, os 10 
milhões de votos de dianteira do 
eleito presidente Jair Bolsonaro, 
por exemplo, desaparecem a 
olhos vivos no exíguo período de 
um mês. 

E, tudo indica, a 
economia passará a ter muita 
responsabilidade sobre essa 
conta, na medida que a previsão 
para 2020 é de um crescimento 
de 2,1%, insuficiente para criar 
um clima de otimismo no País. 

Esgotada pelo desemprego e 
outros efeitos da crise econômica, 
a população tende a perder a 
paciência quando se dá conta 
que seus assuntos “intestinais”, 
por assim dizer, não estão sendo 
levados a sério pelo poderes 
constituídos.

Que estes, por sinal, 
continuam em suas áreas de 
conforto, ladeados por caros 
planos de saúde, belos carros, 
salários polpudos no fim do 
mês e mordomias que começam 
a conflitar seriamente com a 
escassez generalizada que graça 
país afora. 

Não é novidade para 
ninguém que, quanto mais 
impopular é o presidente, 
maiores dificuldades ele terá 
para reunir uma base de apoio 
no Congresso. 

No plano dos estados, 
a ruptura com setores do 
funcionalismo público, por 
conta de problemas financeiros 
e fiscais, é apenas o prelúdio do 
que pode acontecer por ocasião 
da sucessão regida nas urnas. 

Nessa hora, os puro sangue 
se transformam em pangarés e, 
na mesma lógica, os pangarés se 
percebem puros-sangues.

O sertão vai virar mar?
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MUDANÇA NO DEI
O jornalista Carlos Peixoto 

pediu demissão e não é mais 
diretor geral do Departamento 
Estadual de Imprensa (DEI). 
A saída dele foi oficializada em 
ato assinado pela governadora 
Fátima Bezerra publicado na 
edição de ontem do Diário Oficial. 
Para o lugar de Peixoto, Fátima 
nomeou o também jornalista 
Vicente Neto.

EM RECUPERAÇÃO I
O comunicador e vereador 

Luiz Almir (Avante) se recupera 
no Hospital Rio Grande de uma 
cirurgia no intestino, realizada 
após complicações de uma 
diverticulite. Ele deve ter alta 
ainda esta semana.

EM RECUPERAÇÃO II
Quem também está 

recuperando a saúde é o ex-
deputado estadual Nelson Freire. 
Um coágulo foi formado na cabeça 
dele após grave acidente na Via 
Costeira sexta-feira passada. 
Apesar de seguir em observação, 
o problema não é motivo para 
maiores preocupações, pois, 
segundo os médicos, o coágulo 
deverá ser absorvido pelo próprio 
organismo de Nelson.

EM RECUPERAÇÃO III
Ainda da sessão saúde, o 

ex-senador e ex-governador 
Garibaldi Alves Filho não passou 
por cirurgia em São Paulo, 

O Rio Grande do Norte tem 23 obras paradas na área de 
saneamento básico. É o que aponta um levantamento 
do jornal O Estado de S. Paulo, com base em dados de 

uma auditoria do Tribunal de Contas da União em contratos 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), marca dos 
governos do PT, da Caixa Econômica Federal e da Fundação 
Nacional de Saúde. Em todo o País, são quase 1 mil contratos 
cujas obras não avançaram. O investimento público é de cerca 
de R$ 13,5 bilhões. Enquanto as obras estão paradas, 103,2 
milhões de brasileiros estão sem acesso a esgotamento sanitá-
rio e 40,8 milhões sem abastecimento de água, de acordo com 
dados oficiais.

Saneamento parado

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

como chegou a ser divulgado 
por blogs locais no final de 
semana. Garibaldi, na verdade, 
se submeteu a alguns exames em 
função de uma hidrocefalia.

CASACOR
Organizadores da Casacor 

Rio Grande do Norte recebem a 
imprensa nesta quarta-feira, 4, para 
um café da manhã no Aeroclube. 
Na ocasião, serão apresentados os 
destaques da mostra de arquitetura 
deste ano, que marca a quinta 
edição do evento. A Casacor abre ao 
público em geral na próxima sexta-
feira, 6. A mostra vai até o dia 20 de 
outubro, sempre das 16h às 20h, de 
terça a domingo.

BRASIL MOSTRA BRASIL
Também na sexta-feira, só 

que na Arena das Dunas, começa 
mais uma edição da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil. O evento, 
que reúne expositores de todo o 
País, vai até o dia 15 de setembro, 
com organização do empresário 
Wilson Martinez.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
O secretário estadual de 

Gestão de Projetos e Metas e 
Relações Institucionais, Fernando 
Mineiro, vai à Assembleia 
Legislativa hoje à tarde para 
prestar contas do programa 
Governo Cidadão, que tem ações 
financiadas pelo Banco Mundial. 
O Governo Cidadão, antigo RN 
Sustentável, é hoje praticamente 
a única fonte que o governo 
estadual tem para financiar 
projetos, haja vista que não há 

CIDADÃO POTIGUAR
A Assembleia Legislativa 

vai conceder o título de 
cidadão norte-rio-grandense 
ao ex-secretário de Justiça 
e Cidadania Luís Mauro 
Albuquerque Filho (foto), 
que exerceu o cargo no 
governo Robinson Faria e 
hoje administra o sistema 
penitenciário do Ceará. Natural 
de Brasília, Luís Mauro teve 
o trabalho elogiado no RN 
por liderar a recuperação da 
Penitenciária Estadual de 
Alcaçuz após a rebelião de 2017.

José Aldenir / Agora RN

recursos próprios suficientes.

ROCAS
Por iniciativa do deputado 

Ubaldo Fernandes (PL), 
a Assembleia Legislativa 
homenageou ontem os 65 anos 
das Rocas, bairro da zona Leste 
de Natal. Personagens ilustres do 
bairro, como o empresário Amaro 
Sales, presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern), foram homenageadas.

 PGR
O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou que deve anunciar 
até amanhã o nome indicado 
para assumir o comando da 
Procuradoria-Geral da República. 
O sucessor de Raquel Dodge 
depois terá de ser sabatinado e 

aprovado em votação no Senado. 
O presidente não quis adiantar o 
nome, mas sinalizou que será do 
sexo masculino. “Tem que tirar 
nota 7 em tudo e ser alinhado 
comigo”, disse ontem.

DINHEIRO PARA O PCDOB
Também ontem, Bolsonaro fez 

uma provocação ao PCdoB e disse 
que o partido de esquerda perderá 
recursos com a assinatura de 
medida provisória que cria uma 
carteira de identidade digital para 
estudantes. A expectativa é que 
a iniciativa seja anunciada, em 
evento no Palácio do Planalto, até 
o final desta semana. O objetivo 
dela é esvaziar a carteirinha 
emitida por entidades estudantis, 
como a União Nacional dos 
Estudantes (UNE).
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O empréstimo consignado com 
desconto em folha de pagamento 
está novamente liberado para ser-
vidores públicos efetivos civis, mi-
litares e pensionistas do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte. 
Agora, a gestão dos consignados é 
realizada exclusivamente por ser-
vidores do Estado, integrantes da 
Coordenadoria de Pagamento e da 
Escola de TI para a Gestão Pública, 
ambas vinculadas à Secretaria de 
Estado da Administração (Sead).

Por meio de ferramentas pró-
prias para as consignações, o Siste-
ma Eletrônico e o portal RN Consig 
– desenvolvidos e gerenciados pela 
equipe técnica da Sead, o governo 
estadual disponibiliza um serviço 
que permite maior controle das 
transações e gerencia as margens 
dos servidores como validador en-
tre as instituições financeiras en-
volvidas nas operações.  

Segundo o governo, a consigna-
ção em folha de pagamento ocor-
rerá exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico de consignações. 
O sistema é o conjunto de procedi-
mentos, em ambiente virtual, para 
o controle efetivo das averbações 

que são consignadas em folha de 
pagamento no âmbito da adminis-
tração pública estadual direta, au-
tárquica e fundacional, bem como 
de empresas públicas e sociedades 
de economia mista estaduais.

O valor máximo da taxa de ju-
ros a ser praticada nas operações 
de crédito consignado para os ser-
vidores públicos do Estado do Rio 
Grande do Norte é 2,01% ao mês, 
com carência de até seis meses pa-
ra início de pagamento do emprés-
timo negociado junto ao Banco do 
Brasil.

As instituições consignatárias 
contribuirão mensalmente à con-
ta do Fundo de Desenvolvimento 
do Sistema de Pessoal do Estado 
(Fundespe), a título de ressarci-
mento dos custos operacionais. Os 
recursos provenientes das opera-
ções de crédito serão utilizados, 
exclusivamente, para custeio da 
operação, capacitação de servido-
res estaduais na área de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação e 
modernização e aquisição de novas 
tecnologias e equipamentos de TI. 

De acordo com a secretária de 
Administração, Virgínia Ferreira, 

o retorno dos empréstimos con-
signados atende reivindicação dos 
servidores estaduais, tendo em 
vista que estavam suspensos des-
de 2018. Aponta ainda que, para 
atender essa demanda, o Governo 
do Estado definiu como prioridade 
a exclusividade da gestão estadual 
na criação e operacionalização de 
um sistema próprio.

“Com esse novo modelo adota-
do, além de valorizar a equipe de 
servidores estaduais, atestando 
sua capacidade técnica para criar 
e operar o sistema, o governo via-
biliza recursos extras para investi-
mento em sistemas e equipamen-
tos tecnológicos mais modernos e, 
consequentemente, na melhoria 
dos serviços prestados aos norte-

-rio-grandenses”, pontuou. 
Servidores e pensionistas po-

derão acompanhar a movimenta-
ção de empréstimos já realizados 
e consultar margem de qualquer 
lugar. Isso porque o portal dos con-
signados (consig.rn.gov.br) pode 
ser acessado por computadores de 
mesa e dispositivos móveis como 
celulares e tablets.  

Além disso, para atender a de-
manda de consignados, a Sead dis-
ponibilizou um espaço para atendi-
mento ao público, com equipe que 
fará o atendimento personalizado 
de forma presencial e por telefone, 
por meio de linhas telefônicas ex-
clusivas: 98127-2944 e 98183-2633.

Só poderão realizar consigna-
ções os servidores que dispõem 
de margem. Margem consignável 
é a parcela percentual de remu-
neração do consignado, excluídas 
as consignações compulsórias, 
disponível para consignação fa-
cultativa.  O comprometimento 
da margem do salário do servidor 
do Estado é de no máximo 40%, 
sendo 10% para operações com 
cartão de crédito e 30% para as 
demais consignações.

Portal Consig RN reúne informações sobre transações e margens dos servidores

Consignados voltam a ser liberados para 
servidores do Estado, com juros de até 2%
Valor máximo da taxa de juros a ser praticada nas operações de crédito consignado para os servidores públicos do Estado 
do Rio Grande do Norte é 2,01% ao mês, com carência de até seis meses para início de pagamento no Banco do Brasil

Administração

Agora RN

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse ser contra uma reforma 
administrativa que retire dos ser-
vidores públicos o direito à estabili-
dade. Ele entende que novas regras 
que vierem a ser implementadas 
devem valer apenas para futuros 
servidores.

“No meu radar, é tudo para fren-
te. Essa discussão para trás eu acho 
ruim. Reduzir salário hoje de quem 
já entrou numa regra, eu acho ruim. 
Tirar estabilidade de que já entrou 
com essa regra é ruim. Eu defendo, 
para que a gente tenha uma refor-
ma administrativa mais rápida, e 
que atinja nossos objetivos, que não 
se olhe para trás. Olhe só para o 
futuro”, declarou o deputado federal 
fluminense.

Maia argumentou que é preci-
so reduzir as despesas para que os 
setores público e privado voltem a 

investir. Para ele, só com seguran-
ça jurídica e as reformas da Pre-
vidência, que permite a contenção 
dos gastos, e a administrativa, que 
reduziria as despesas, será possível 
fazer a economia voltar a crescer.  

“Muitos não acreditam que o 
Brasil quebrou. Acham que a gente 

vai resolver tudo com um jeitinho. 
Isso não vai acontecer. Não é que 
o governo não queira investir. O 
governo não tem dinheiro”, disse. 
“A despesa corrente é muito forte. 
A gente não consegue projetar e 
melhorar o futuro do País”, acres-
centou.

Presidente da Câmara dos Deputados sugeriu que novas regras valham só para “frente”

Revisão de estabilidade deve valer só 
para novos servidores, defende Maia

Reforma administrativa

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Os ex-governadores do 
Rio de Janeiro Anthony Ga-
rotinho e Rosinha Matheus 
foram presos preventiva-
mente nesta terça-feira, 3, 
dentro da Operação Secre-
tum Domus.

De acordo com as inves-
tigações, os dois, que são 
casados, receberam R$ 25 
milhões em propinas da em-
presa Odebrecht, resultado 
do superfaturamento de R$ 
62 milhões nos contratos, 
que somaram quase R$ 1 
bilhão para a construção de 
casas populares nos progra-
mas Morar Feliz I e Morar 
Feliz II, durante os manda-
tos de Rosinha, de 2009 a 
2016, na Prefeitura de Cam-
pos, no norte fluminense.

Ex-governadores 
do Rio são presos 
por R$ 25 milhões 
em propina

Casal Garotinho

O Ministério da Econo-
mia vai fazer uma correção 
na previsão do fundo eleitoral 
que será usado para custear 
gastos de candidatos a pre-
feito e vereadores no ano que 
vem. O valor deve cair para 
R$ 1,86 bilhão, ante os R$ 2,5 
bilhões previstos na propos-
ta orçamentária enviada ao 
Congresso Nacional.

A previsão representaria 
um aumento de 47% em rela-
ção ao que foi empenhado em 
2018, de R$ 1,7 bilhão. No 
entanto, uma nota técnica 
do partido Novo afirma que 
houve um erro no cálculo, 
que é composto pelo dinheiro 
arrecadado com o fim da pro-
paganda partidária e emen-
das parlamentares.

Previsão para 
fundo público de 
campanha deverá  
ficar em R$ 1,86 bi

Orçamento



INTENÇÕES DE VOTO
PREFEITURA DE VERA CRUZ
ELEIÇÕES 2020

Cenário 1
Marcos Cabral (PSB) - 37,8%
Cleonaldo Júnior (PSDB) - 34,4%
Não sabe - 15%
Branco/nulo - 13%

Fonte: Instituto Focos
Entrevistas: 400
Data: 28/08/2019
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As eleições municipais de 2020 
deverão ser bastante acirradas em 
Vera Cruz, município que integra 
a Região Metropolitana de Natal. 
É o que mostra a mais recente 
pesquisa Focos, encomendada pelo 
jornal Agora RN.

O primeiro cenário da pesquisa 
considera uma disputa entre o atu-
al prefeito, Marcos Cabral (PSB), e 
o jovem Cleonaldo Júnior (PSDB). 
Segundo o levantamento, Marcos 
Cabral tem 37,8% da preferência 
dos eleitores entrevistados. Ele é 
seguido de perto por Cleonaldo, 
que aparece com 34,4%. Como a 
margem de erro é de 3% para mais 
ou para menos, está praticamente 
configurado um cenário de empate 
técnico entre os dois.

Ainda segundo este cenário, 
15% declararam não saber em 
quem votar, faltando pouco mais 
de um ano para as eleições. Outros 
13% disseram que pretendem vo-
tar em branco ou nulo.

Outro cenário medido pelo 
Instituto Focos considera uma 
disputa entre Marcos Cabral e a 
ex-primeira-dama do município 
Marleide Maciel (PSD). Neste ca-
so, o atual prefeito apareceu com 
38,3% das citações, contra 24% da 
eventual adversária. 19,5% dos 
entrevistados não souberam ou 
não quiseram responder à pes-
quisa, e 18,3% pretendem votar 
branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea, 
quando os nomes dos prováveis 
candidatos não são apresentados, 

Ex-primeira-dama Marleide Maciel

Presidente da Câmara, Micarlo Oliveira

Pesquisa mostra disputa acirrada entre 
Marcos Cabral e Cleonaldo Júnior em 2020
No primeiro cenário da pesquisa, Marcos Cabral tem 37,8% da preferência dos eleitores entrevistados. Ele é seguido de perto 
por Cleonaldo, que aparece com 34,4%. Como a margem de erro é de 3% , está configurado um cenário de empate técnico

Vera Cruz

Fotos: Cedidas

Atual prefeito lidera intenções de voto

Cleonaldo Júnior tem 34,4% na pesquisa

A vice-presidente de governo 
da Caixa Econômica Federal, 
Tatiana Thomé de Oliveira, 
negou nesta terça-feira, 3, em 
audiência pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, que o banco teria travado 
empréstimos para municípios do 
Nordeste por motivos políticos. 
O debate foi levado à comissão 
depois que reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo apontou que as 
prefeituras e governos do Nordeste 
estariam sendo boicotados pela 

Caixa desde a posse do presidente 
Jair Bolsonaro.

Chefe do setor do banco 
responsável por analisar os 
pedidos de estados e municípios, 
Tatiana de Oliveira afirmou que as 
autorizações atendem a critérios 
técnicos e, portanto, não existiria 
outra diretriz para dificultar a 
liberação de empréstimos para 
a região. “Nossa diretriz é que, 
cumprindo todas as exigências 
estabelecidas na legislação, nós 
fazemos a operação, independente 

de que região ou partido”, disse 
Tatiana.

Levantamento feito pelo jornal, 
com base nos números do banco e 
do Tesouro Nacional, apontou que 
dos R$ 4 bilhões em empréstimos 
autorizados até julho de 2019 para 
governos e prefeituras de todo 
país, apenas 2,2% (R$ 89 milhões) 
foram para o Nordeste. Nos 
anos anteriores os índices foram 
maiores. Em 2018, por exemplo, 
o Nordeste recebeu 21,6% do total 
de empréstimos.

Caixa nega orientação política 
em empréstimos para Nordeste

No Senado

Bolsonaro sobre lei de abuso: 
“Deve chegar a quase 20 vetos”

Polêmica

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta terça-feira, 3, que 
deve vetar quase 20 pontos do 
projeto de lei de sobre abuso de 
autoridade, aprovado na Câma-
ra dos Deputados no dia 14 de 
agosto. “Deve chegar a quase 
20 vetos, mas tem artigo que 
tem que ser mantido porque é 
bom. Não serão só nove”, disse 
Bolsonaro ao deixar o Palácio da 
Alvorada nesta terça-feira.

Anteontem, o presidente 
afirmou que vetaria, pelo me-

nos, nove dos dez pontos suge-
ridos pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Mo-
ro. O décimo ainda estava em 
discussão.

Bolsonaro tem até a próxima 
quinta-feira, 5, para anunciar 
a decisão, dia em que termina 
o prazo de 15 dias úteis para o 
veto ou sanção. Em caso de ve-
to, o texto volta para análise do 
Congresso Nacional, que pode 
manter ou derrubar os vetos 
presidenciais.

Marcos Cabral lidera com 33,8% 
das intenções de voto. O segundo 
colocado foi Cleonaldo Júnior, 
com 27,3% das citações. A ex-pri-
meira-dama do município Mar-
leide Maciel (PSD) foi a terceira 
mais lembrada, com 6,5%, segui-
da do presidente da Câmara Mu-
nicipal, Micarlo Oliveira (PSB), 
com 1,3%, e de Dízio Cabral, com 
0,3%. Branco e nulo somaram 
10,5%, e 20,3% disseram que não 
sabem em quem votar.

A pesquisa Focos/Agora RN 
também pediu aos entrevistados 

que avaliassem a gestão de Mar-
cos Cabral, a terceira dele em 
Vera Cruz. De acordo com a son-
dagem, 44% dos munícipes apro-
vam a administração. Outros 39% 
desaprovam. 17% não quiseram 
responder.

O atual prefeito lidera as in-
tenções de voto, mas também o 
quesito rejeição. 15,3% dos en-
trevistados disseram que não 
querem votar em Marcos Cabral 
de jeito nenhum, contra 10,5% 
de Cleonaldo Júnior, 5,5% de 
Marleide Maciel e 5% de Micarlo 
Oliveira. Mais da metade (53,5%) 
não souberam ou não quiseram 
responder à pergunta, enquanto 
10,3% falaram que querem votar 
branco ou nulo.

NÚMEROS
O Instituto Focos entrevistou 

400 pessoas em Vera Cruz no dia 
28 de agosto. Os questionários 
foram aplicados nos seguintes 
bairros e comunidades: Conjunto 
Dudu, Centro, Shalon, Vila Real, 
R. Foice, P.Brasil, Araçá I e II, 
S. Cobe, S. Várzea, Jacaré, San-
ta Cruz, S. Papagaio, Presidio, 
Pitombeira e Genipapu. A amos-
tra foi aleatorizada através de 
sorteios múltiplos considerando 
bairro, rua e residência para a 
escolha do entrevistado. O resul-
tado da pesquisa submete-se a um 
erro amostral máximo de 3%, com 
confiabilidade de 95%. A pesquisa 
submete-se a um reteste de 10% 
dos questionários.

CLEONADO JR.

34,3%

MARCOS CABRAL

37,8%

NS / NR

15%

BR / NUL

13%
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Cenário 1
Marcos Cabral (PSB) - 37,8%
Cleonaldo Júnior (PSDB) - 34,4%
Não sabe - 15%
Branco/nulo - 13%

Fonte: Instituto Focos
Entrevistas: 400
Data: 28/08/2019
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As eleições municipais de 2020 
deverão ser bastante acirradas em 
Vera Cruz, município que integra 
a Região Metropolitana de Natal. 
É o que mostra a mais recente 
pesquisa Focos, encomendada pelo 
jornal Agora RN.

O primeiro cenário da pesquisa 
considera uma disputa entre o atu-
al prefeito, Marcos Cabral (PSB), e 
o jovem Cleonaldo Júnior (PSDB). 
Segundo o levantamento, Marcos 
Cabral tem 37,8% da preferência 
dos eleitores entrevistados. Ele é 
seguido de perto por Cleonaldo, 
que aparece com 34,4%. Como a 
margem de erro é de 3% para mais 
ou para menos, está praticamente 
configurado um cenário de empate 
técnico entre os dois.

Ainda segundo este cenário, 
15% declararam não saber em 
quem votar, faltando pouco mais 
de um ano para as eleições. Outros 
13% disseram que pretendem vo-
tar em branco ou nulo.

Outro cenário medido pelo 
Instituto Focos considera uma 
disputa entre Marcos Cabral e a 
ex-primeira-dama do município 
Marleide Maciel (PSD). Neste ca-
so, o atual prefeito apareceu com 
38,3% das citações, contra 24% da 
eventual adversária. 19,5% dos 
entrevistados não souberam ou 
não quiseram responder à pes-
quisa, e 18,3% pretendem votar 
branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea, 
quando os nomes dos prováveis 
candidatos não são apresentados, 

Ex-primeira-dama Marleide Maciel

Presidente da Câmara, Micarlo Oliveira

Pesquisa mostra disputa acirrada entre 
Marcos Cabral e Cleonaldo Júnior em 2020
No primeiro cenário da pesquisa, Marcos Cabral tem 37,8% da preferência dos eleitores entrevistados. Ele é seguido de perto 
por Cleonaldo, que aparece com 34,4%. Como a margem de erro é de 3% , está configurado um cenário de empate técnico

Vera Cruz

Fotos: Cedidas

Atual prefeito lidera intenções de voto

Cleonaldo Júnior tem 34,4% na pesquisa

A vice-presidente de governo 
da Caixa Econômica Federal, 
Tatiana Thomé de Oliveira, 
negou nesta terça-feira, 3, em 
audiência pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, que o banco teria travado 
empréstimos para municípios do 
Nordeste por motivos políticos. 
O debate foi levado à comissão 
depois que reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo apontou que as 
prefeituras e governos do Nordeste 
estariam sendo boicotados pela 

Caixa desde a posse do presidente 
Jair Bolsonaro.

Chefe do setor do banco 
responsável por analisar os 
pedidos de estados e municípios, 
Tatiana de Oliveira afirmou que as 
autorizações atendem a critérios 
técnicos e, portanto, não existiria 
outra diretriz para dificultar a 
liberação de empréstimos para 
a região. “Nossa diretriz é que, 
cumprindo todas as exigências 
estabelecidas na legislação, nós 
fazemos a operação, independente 

de que região ou partido”, disse 
Tatiana.

Levantamento feito pelo jornal, 
com base nos números do banco e 
do Tesouro Nacional, apontou que 
dos R$ 4 bilhões em empréstimos 
autorizados até julho de 2019 para 
governos e prefeituras de todo 
país, apenas 2,2% (R$ 89 milhões) 
foram para o Nordeste. Nos 
anos anteriores os índices foram 
maiores. Em 2018, por exemplo, 
o Nordeste recebeu 21,6% do total 
de empréstimos.

Caixa nega orientação política 
em empréstimos para Nordeste

No Senado

Bolsonaro sobre lei de abuso: 
“Deve chegar a quase 20 vetos”

Polêmica

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta terça-feira, 3, que 
deve vetar quase 20 pontos do 
projeto de lei de sobre abuso de 
autoridade, aprovado na Câma-
ra dos Deputados no dia 14 de 
agosto. “Deve chegar a quase 
20 vetos, mas tem artigo que 
tem que ser mantido porque é 
bom. Não serão só nove”, disse 
Bolsonaro ao deixar o Palácio da 
Alvorada nesta terça-feira.

Anteontem, o presidente 
afirmou que vetaria, pelo me-

nos, nove dos dez pontos suge-
ridos pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Mo-
ro. O décimo ainda estava em 
discussão.

Bolsonaro tem até a próxima 
quinta-feira, 5, para anunciar 
a decisão, dia em que termina 
o prazo de 15 dias úteis para o 
veto ou sanção. Em caso de ve-
to, o texto volta para análise do 
Congresso Nacional, que pode 
manter ou derrubar os vetos 
presidenciais.

Marcos Cabral lidera com 33,8% 
das intenções de voto. O segundo 
colocado foi Cleonaldo Júnior, 
com 27,3% das citações. A ex-pri-
meira-dama do município Mar-
leide Maciel (PSD) foi a terceira 
mais lembrada, com 6,5%, segui-
da do presidente da Câmara Mu-
nicipal, Micarlo Oliveira (PSB), 
com 1,3%, e de Dízio Cabral, com 
0,3%. Branco e nulo somaram 
10,5%, e 20,3% disseram que não 
sabem em quem votar.

A pesquisa Focos/Agora RN 
também pediu aos entrevistados 

que avaliassem a gestão de Mar-
cos Cabral, a terceira dele em 
Vera Cruz. De acordo com a son-
dagem, 44% dos munícipes apro-
vam a administração. Outros 39% 
desaprovam. 17% não quiseram 
responder.

O atual prefeito lidera as in-
tenções de voto, mas também o 
quesito rejeição. 15,3% dos en-
trevistados disseram que não 
querem votar em Marcos Cabral 
de jeito nenhum, contra 10,5% 
de Cleonaldo Júnior, 5,5% de 
Marleide Maciel e 5% de Micarlo 
Oliveira. Mais da metade (53,5%) 
não souberam ou não quiseram 
responder à pergunta, enquanto 
10,3% falaram que querem votar 
branco ou nulo.

NÚMEROS
O Instituto Focos entrevistou 

400 pessoas em Vera Cruz no dia 
28 de agosto. Os questionários 
foram aplicados nos seguintes 
bairros e comunidades: Conjunto 
Dudu, Centro, Shalon, Vila Real, 
R. Foice, P.Brasil, Araçá I e II, 
S. Cobe, S. Várzea, Jacaré, San-
ta Cruz, S. Papagaio, Presidio, 
Pitombeira e Genipapu. A amos-
tra foi aleatorizada através de 
sorteios múltiplos considerando 
bairro, rua e residência para a 
escolha do entrevistado. O resul-
tado da pesquisa submete-se a um 
erro amostral máximo de 3%, com 
confiabilidade de 95%. A pesquisa 
submete-se a um reteste de 10% 
dos questionários.

CLEONADO JR.

34,3%

MARCOS CABRAL

37,8%

NS / NR

15%

BR / NUL

13%
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O Governo do Rio Grande do 
Norte e o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RN) renovaram o ter-
mo de cooperação que prevê uma 
auditoria no programa Governo 
Cidadão. A parceria visa melhorar 
os processos de execução das obras 
e projetos, agilizando a prestação 
de serviços e entrega de benefícios 
à população potiguar.

O termo tem vigência de 38 
meses, seguindo o prazo do acordo 
de empréstimo entre o governo es-
tadual e o Banco Mundial, que é a 
fonte de financiamento do projeto.

O termo de cooperação reno-
vado com as assinaturas da gover-
nadora Fátima Bezerra e do presi-
dente do TCE-RN, conselheiro Poti 
Júnior, segue os moldes estabeleci-

dos de forma pioneira no Brasil. A 
auditoria do acordo de empréstimo 
entre o Governo e o Banco Mundial 
foi a primeira realizada por órgão 
público, diminuindo os custos.

“O TCE desenvolve um traba-
lho muito importante, com rigor 
técnico, ao fiscalizar in loco e apon-
tar soluções para uma das grandes 
preocupações nossas, que é acele-
rar a entrega da obras executadas 
pelo Governo Cidadão. Essa ação 
renova a disposição de mantermos 
o diálogo em prol do desenvolvi-
mento do estado”, ressaltou a go-
vernadora.

Responsável por gerir o proje-
to Governo Cidadão, o secretário 
de Gestão de Projetos e Metas e 
Relações Institucionais, Fernando 

Mineiro, destacou o papel da audi-
toria especial que é conduzida pelo 
TCE-RN.

“A equipe do Tribunal é especia-
lizada e muito competente, contri-
buindo bastante para os ajustes de 
processos e correção de erros como 
já estamos fazendo no caso do Hos-
pital da Mulher, em Mossoró”, disse 
Mineiro. O secretário ainda afirmou 
que o resultado da auditoria deverá 
ser tema de um encontro acadêmico.

Para o presidente do Tribunal 
de Contas, a renovação da parceria 
é mais um passo importante para 
o desenvolvimento do RN. “O TCE 
é um parceiro do projeto Governo 
Cidadão, porque acredita que é 
uma obrigação ajudar no desenvol-
vimento do Estado”, completou. Governadora Fátima Bezerra e representantes do Governo com Poti Júnior, do TCE

Governo e TCE firmam convênio para 
auditoria do projeto “Governo Cidadão”
Parceria, que tem duração de 38 meses, visa melhorar os processos de execução das obras e projetos, agilizando
a prestação de serviços e entrega de benefícios à população. Projeto é financiado com recursos do Banco Mundial

Parceria

Demis Roussos / Governo do RN
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O Ministério Público Estadual 
(MPRN) solicitou que a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) revise, em até 30 
dias, os procedimentos adotados pa-
ra a concessão de diárias para cus-
tear viagens de servidores do órgão 
e que a companhia interrompa os 
pagamentos que não se enquadrem 
nos requisitos legais.

Em recomendação publicada 
na edição desta terça-feira, 3, do 
Diário Oficial do Estado, o MPRN 
aponta que constatou várias irre-
gularidades em pagamentos feitos 
pela Caern entre os anos de 2013 e 
2014, ainda durante o governo Ro-
salba Ciarlini. O Ministério Público 
afirma que o modelo de pagamento 
de diárias implementado no perío-
do era “passível de manipulação”.

O promotor Luciano Cartaxo 
Trigueiro relata que as prestações 
de contas das diárias de viagem 
analisadas pelo MPRN “não tra-
zem nenhum documento que com-
prove o deslocamento do beneficiá-

rio da indenização, constando tão 
somente a indicação do período de 
viagem, nota de empenho e solici-
tação de adiantamento de valor”.

Na prática, o MPRN sugere 
que, com base no modelo adminis-
trativo praticado na Caern, não há 
como comprovar que os servidores 
foram efetivamente aos compro-
missos para os quais receberam 
ajuda de custo. Um indício seria 
o fato de que a companhia pagou 
diárias para viagens aos sábados, o 
que é incomum.

O Ministério Público sugere ao 
atual presidente da Caern, Roberto 
Sérgio Linhares, que determine a 
revisão dos procedimentos internos 
para concessão de diárias, com o ob-
jetivo de disciplinar a apresentação 
de justificativa de viagem, compro-
vação do período de deslocamento 
e das despesas realizadas, limite 
mensal de viagens, publicidade do 
ato de concessão e excepcionalida-
de de deslocamentos nos finais de 
semana.

MP cobra da Caern mudança 
nos pagamentos de diárias

Recomendação

Promotor viu irregularidades em pagamentos feitos pela companhia entre 2013 e 2014

José Aldenir / Agora RN

Órgão também pediu que companhia interrompa 
pagamentos que não se enquadrem nas normas

A vereadora Eleika Bezerra 
(PSL), da Câmara Municipal de 
Natal, elogiou o início do governo 
Jair Bolsonaro, mas recomendou 
ao presidente da República que 
adote mais cautela ao fazer pro-
nunciamentos públicos. De acordo 
com a vereadora, Bolsonaro “preci-
sa pensar antes de falar”.

“Ele é um homem de coragem, e 
o Brasil está precisando de aperto e 
disciplina, mas ele precisa pensar 
antes de falar. Tem que ter pre-
caução, até porque ele é o chefe da 
Nação”, ressaltou Eleika, em entre-
vista à rádio 98 FM.

Eleika ressaltou que, na condi-

ção de filiada ao PSL, mesmo par-
tido do presidente, tem ponderado 
internamente a necessidade de 
Bolsonaro melhorar a comunica-
ção. Ela disse que fez a observação 
esta semana, por exemplo, para o 
deputado federal Girão Monteiro, 
líder do PSL no Estado.

“A gente não pode ser cego, tem 
que enxergar”, ressaltou Eleika.

A vereadora, contudo, destacou 
ações do governo Bolsonaro que 
classifica como positivas. Ela res-
saltou a queda nos índices de crimi-
nalidade e citou ações de combate 
à corrupção, sem enumerar quais 
seriam elas.

“Bolsonaro precisa pensar 
antes de falar”, afirma Eleika

Opinião

Parlamentares do Senado e da Câmara, inclusive de 
partidos ligados ao Palácio do Planalto, têm feito 
expressivo silêncio sobre a polêmica envolvendo 

os vetos de Jair Bolsonaro à Lei de Abuso de Poder. 
O presidente adiantou nesta terça (3) que pretende 
vetar cerca de vinte pontos do projeto. A intenção é 
demonstrar “coerência política”, mas sabe que é forte a 
possibilidade de o Congresso derrubar os vetos.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mediu as 
palavras, mas deixou claro: o presidente exercerá suas 

prerrogativas, o Congresso também.
Aprovada em votação simbólica, a lei sobre abuso 

de autoridade mexe num vespeiro, sob a desconfiança 
de que tenta intimidar autoridades.

O texto final amenizou a clara tentativa da proposta 
inicial de intimidar procuradores, juízes e policiais, 
consolidando regras já existentes.

Bolsonaro já avisou: vai vetar punição a policiais 
que usem algemas sem necessidade. Mas uma súmula 
do STF colocou a regra em vigor.

Congresso pode derrubar vetos à lei sobre abuso

QUE COISA FEIA
Uma nota triste no País 

em que muitos tentam levar 
vantagem: 8.500 professores 
do DF permitiram que 
usassem seus nomes para 
descolar gratificação devida só 
àqueles que trabalham com 
crianças especiais. 

...VERGONHA NO LIXO
Cada professor que tentou 

a gratificação ilegal receberia 
R$8.200, e os advogados uma 
comissão sobre R$70 milhões, 
o total. O governador Ibaneis 
Rocha, que é advogado, foi 
ao STF e derrubou essa 
vergonha.

PREVIDÊNCIA NO STF
Está na pauta do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de 
setembro três Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade que 
questionam a reforma da 

PODER SEM PUDOR

LULA QUASE MATOU FIDEL
No início dos anos 1990, o presidente de Cuba, Fidel 

Castro, foi almoçar na casa de Lula, em São Bernardo 
do Campo (SP). D. Marisa teve de cozinhar sob a 
vigilância da segurança cubana. Ela compreendeu: 
afinal, a CIA tentava matar o homem há décadas. Mas 
Fidel meteu um bife rolê inteiro na boca e se engasgou 
com o palito. Ficou roxo, fez cara de pânico, todos 
ficaram apavorados, um inferno, até Lula aplicar-lhe 
um providencial tapa em suas costas. Um alívio. Após 
as despedidas, Lula comentou na porta de casa: “Quase 
matei o Fidel, coisa que nem a CIA conseguiu...”

Então, tem que se instalar”

Senador Reguffe (DF),
 sobre a CPI dos Tribunais Superio-
res, a CPI da Lava Toga

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

Previdência... do governo Lula. As 
três ações tramitam desde 2004.

ELEIÇÃO MUDA TUDO
A expectativa de especialistas 

em comércio exterior é que 
a eleição presidencial norte-
americana deva alterar o quadro 

de tensão entre EUA e China. 
O principal interessado em 
um bom acordo é o próprio 
presidente Trump, que 
disputará a reeleição em 
novembro de 2020.

SENADOR NO CHÃO
O senador Cid Gomes 

(PDT-CE) teve um chilique 
ontem enquanto discursava 
no Senado. Ele sofre da 
síndrome de vasovagal, que 
causa tontura. Foi socorrido 
pelo senador e médico Otto 
Alencar (PSD-BA).

ACHADOS E PERDIDOS
Com a prisão dos pais 

na manhã dessa terça (3) no 
Rio, os irmãos Garotinho não 
circularam no Congresso. Já o 
deputado Aécio Neves (PSDB-
MG) deu alguns passos à 
frente, no plenário, durante a 
sessão.

ONG ‘indigenista’ levou R$19 milhões; índios, zero
A área técnica do Tribunal de Contas 

da União aprofunda a apuração de 
irregularidades do dinheiro do Fundo 
Amazônia distribuído pelo “gestor” BNDES 
a organizações não-governamentais (ONGs). 
Estão sendo investigados contratos como o 

que rendeu R$19 milhões a uma ONG CTI, 
dedicada ao “trabalho indigenista”. Auditoria 
do Ministério do Meio Ambiente entregue ao 
TCU, revela que não foi possível encontrar 
qualquer “consultoria”, tampouco beneficiários 
de tanto dinheiro.

O GATO COMEU?
A CTI diz ter gasto parte dos R$19 

milhões em eventos, mas a auditoria não 
comprovou a presença da ONG em qualquer 
deles.

DESVIRTUAMENTO
A auditoria também verificou “ações 

quase que totalmente atinentes à esfera de 
atuação Funai e poucos em relação ao Meio 
Ambiente.”

TCU ESMIÚÇA
O ministro Vital do Rêgo é o relator, no 

TCU, que coordena a investigação do derrame 
de dinheiro do Fundo Amazônia para ONGs.
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A força-tarefa da Polícia Fede-
ral e do Departamento Penitenci-
ário Nacional (Depen) deflagrou 
nesta terça-feira, 3, a Operação 
Extração para desarticular braço 
do PCC no Rio Grande do Norte. 
Segundo a PF, a facção criada nos 
presídios de São Paulo "enraizou" 
célula regional em Natal e em ou-
tras áreas do Estado.

Desde o início de sua gestão 
no Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, o ex-juiz da Lava 
Jato Sérgio Moro tem orientado 
a Polícia Federal – atrelada à sua 
Pasta – a combater não apenas 
a corrupção, mas também a cri-
minalidade violenta. A meta de 
Moro é sufocar as facções do crime 
organizado.

A Operação Extração contou, 
ainda, com o apoio da Polícia Mili-
tar do Rio Grande do Norte, para 
execução de medidas cautelares 
ordenadas pela Justiça Estadual 
de Mossoró – foram expedidos 16 

mandados de busca e apreensão, 
18 de prisão preventiva, além de 
um de prisão temporária contra 
um advogado potiguar suspeito de 
integrar a organização criminosa.

A PF mobilizou 90 agentes 
e delegados para cumprirem as 
ordens judiciais nas cidades de 
Natal, Mossoró, Extremoz, Ceará-
-Mirim, São Gonçalo do Amarante 
e Pau dos Ferros. As investigações 
foram intensificadas em junho, 
depois que a PF identificou o pla-
nejamento de um salve pelo PCC 
no Estado.

Segundo a PF, a organização 
planejava aterrorizar a popula-
ção, ‘por meio do incentivo dos 
faccionados à prática de ações 
violentas contra pessoas e prédios 
em várias cidades’.

No salve identificado pela PF, 
a facção criminosa também pla-
nejava ataques dentro do sistema 
prisional potiguar, incentivava 
a violência contra integrantes de 

facções rivais e sugeria confron-
tos com as forças policiais do Rio 
Grande do Norte. A PF informou 

que, durante as investigações, in-
formações foram compartilhadas 
com autoridades do Rio Grande 

do Norte e medidas preventivas 
adotadas. Não houve registro de 
atentados no período.

Todos os presos ocupam posi-
ções de liderança na filial potiguar 
da facção criminosa PCC, destaca 
a Operação Extração.

O advogado preso tempora-
riamente em Natal “teve especial 
participação na circularização do 
salve em junho de 2019”. Ele era 
o suposto responsável pela comu-
nicação e transmissão das ordens 
(salves) entre as lideranças pre-
sas e membros da alta cúpula da 
facção ainda em liberdade.

A PF assinala que o crime de 
promover, constituir, financiar 
ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização 
criminosa é previsto na Lei nº 
12.850/2013, punido com pena de 
reclusão de 3 a 8 anos, e multa, 
sem prejuízo das penas corres-
pondentes às demais infrações 
penais praticadas.

No novo governo, Polícia Federal também tem se dedicado a combater a violência

PF prende advogado suspeito de ajudar 
comunicação entre membros de facção
Força-tarefa da corporação e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) deflagrou operação para desarticular 
braço do Primeiro Comando da Capital (PCC) “enraizado” no RN que planejava um salve em presídios e cidades do Estado

Operação Extração

Divulgação / PF

A Secretaria de Segurança Pú-
blica e Defesa Social do RN (Sesed) 
entregou, nesta terça-feira, 3, equi-
pamentos tecnológicos, no valor 
de R$ 112 mil, à Polícia Civil. Na 
presença do vice-governador An-
tenor Roberto, a delegada geral da 
Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, 
recebeu tablets, leitores biométri-
cos, câmeras e algemas. O material 
é resultado de um convênio entre 
a Sesed e a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) no va-
lor de R$ 3,6 milhões.

“O Governo do Estado fica 
satisfeito com toda a equipe de 
Segurança trabalhando junto, 
resgatando recursos que estavam 
paralisados e investindo em equi-
pamentos modernos de tecnologia, 
que serão fundamentais para me-
lhorar o trabalho e a resolutividade 
das ocorrências por parte da Polícia 
Civil”, disse o vice-governador An-
tenor Roberto.

Este convênio foi celebrado 
no ano de 2013, porém, somente 
na atual gestão o processo foi res-
gatado. Os materiais recebidos 

pela Polícia Civil serão destinados 
principalmente para as unidades 
DHPP em Natal e Mossoró, e para 
as delegacias distritais.

“São equipamentos de funda-
mental importância, principalmen-
te para a investigação policial, pois 
dará transparência para ações da 
polícia, fazendo com que tudo pas-
se a ficar documentado, assim co-
mo auxiliará na melhoria do nosso 

banco de dados de identificação.”, 
afirmou a delegada Ana Cláudia.

O secretário de Segurança, cel 
Francisco Araújo, reafirmou a im-
portância do trabalho desenvolvido 
pela Sesed junto à Secretaria Na-
cional. “A Senasp tem sido parcei-
ra no reconhecimento dos nossos 
projetos e convênios. É importante 
ressaltar que o trabalho feito p está 
sendo reconhecido”, apontou.

Coronel Araújo, titular da Segurança, se encarregou de entregar os equipamentos

Governo do RN investe R$ 112 mil com 
entrega de equipamentos a Polícia Civil

Investimento

Divulgação / Governo do RN

Sargento da PM é condenado 
por participar de homicídio

14 anos

O Policial Militar suspeito 
de ter participação na morte 
do advogado Antônio Carlos 
de Souza Oliveira, no primeiro 
semestre de 2013, em Natal, 
foi condenado na última segun-
da-feira, 2, a 14 anos de prisão. 
Apesar da condenação, o militar 
ainda poderá recorrer e aguar-
da em liberdade a conclusão do 
processo. O policial foi condena-
do por homicídio duplamente 
qualificado.

O sargento da PM, Antônio 
Carlos Ferreira de Lima, foi a 
júri popular no Fórum Miguel 
Seabra Fagundes, zona Sul de 
Natal. De acordo com investi-
gações da Polícia Civil, ele foi o 
encarregado de sugerir o assas-
sino do advogado.

Antônio Carlos foi morto a ti-
ros em um bar na zona Oeste da 
capital, em maio de 2013. Após 
investigações, a polícia apurou 
que o assassinato foi planejado 
e consumado por motivos de 
vingança. O comerciante, Expe-
dito José dos Santos, afirmava 

ter comprado um terreno em 
São Gonçalo do Amarante, na 
região metropolitana, o qual o 
advogado mandou derrubar o 
muro.

Expedito José, autor dos dis-
paros, Marcos Antônio de Melo 
Pontes e Lucas Daniel André da 
Silva, participaram do crime e 
já foram condenados por homi-
cídio em 2014.

Julgamento foi no Fórum Miguel Seabra

José Aldenir / Agora RN
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Depois das pré-inaugurações 

para jornalistas, nesta terça-feira, 
3, e para fornecedores na quarta-
-feira, 4, o novo “atacarejo” da rede 
Nordestão - o SuperFácil - abre pa-
ra o público nesta quinta-feira, 5, 
obedecendo o mesmo receituário de 
investimentos que vem marcando o 
bem sucedido grupo potiguar do va-
rejo nos últimos 47 anos – mesmo 
que demore, faça bem feito.

Mal saído da inauguração de seu 
nono supermercado em Natal – na 
Engenheiro Roberto Freire, a me-
nos de um quilômetro de outra loja 
da rede na mesma avenida – a famí-
lia que controla o negócio abre o se-
gundo “atacarejo” estrategicamente 
localizado a poucos metros da rodo-
viária, na Avenida Mor Gouveia.

Ou, como explica o presidente do 
grupo, Leôncio Etelvino de Medeiros 
Filho, “exatamente onde queríamos 
estar”, quer dizer, “perto da Ceasa 
e do pequeno comerciante; perto de 
quem vem do interior para as com-
pras; perto daquele sujeito que dá 
duro no seu pequeno negócio, que às 
vezes nem tem empregados ou tem-
po a perder e vai ele mesmo escolher 
as mercadorias para a sua lojinha, 
seja um bar ou armazém”.

Numa rara entrevista, que 
acontece só quando o Nordestão 

inaugura uma loja nova, Leôncio, 
depois de alguma insistência dos 
repórteres, confirmou que a em-
presa pensa, sim, num novo “ata-
carejo”, desta vez na Zona Norte de 
Natal. Não disse quando e muito 
menos onde.

Mas sinalizou para o interesse 
da família no modelo que se define 
pelo atacado de alto serviço, no qual 
os itens à disposição são a metade 
do disponível num supermercado 
tradicional, e se afigura como o fu-
turo desse negócio.

Com foco nas duas clientelas – a 
do atacado e do varejo – o SuperFá-
cil da Rodoviária, como foi batiza-
do para efeitos de divulgação – é o 
aperfeiçoamento da loja da mesma 
linha em Emaús, inaugurada em 
2012, aproveitando a estrutura do 
centro de distribuição.

“Desta vez fizemos a estrutura 
toda pensando em tudo, desde a 
sustentabilidade com placas foto-
voltaicas fornecendo 60% da ener-
gia, que é toda ela adquirida no 
mercado livre, até as baixas refri-
geradoras que evitam o choque tér-
mico dos produtos resfriados para 
exposição”, lembra Leôncio.

Com uma área construída de 
18 mil m², dos quais 5 mil m² são 
dedicados inteiramente à área de 
vendas, o resto foi pensado em pro-
porcionar uma boa logística para 
a movimentação de produtos e, é 

claro, estacionamento rotativo para 
400 veículos.

Com 7.500 produtos à disposi-
ção – metade do que há num su-
permercado da rede -, o SuperFácil 
pode não ter a variedade de cortes 
do açougue de uma loja tradicional, 
mas, com custos mais reduzidos, po-
de operar com uma margem de lu-
cro inferior e, por conseguinte, preço 
final mais baixo para o consumidor.

Mesmo assim, Leôncio – que não 
fala do tamanho do investimento – 
adianta que o grupo vai demorar oito 
anos e meios para pagá-lo, mais do 
que um empreendimento hoteleiro. 
Quando os jornalistas insistem sobre 
o custo, Leôncio responde: “Pergun-
tem ao Banco do Nordeste”.

 Hoje, as 11 lojas da rede Nor-
destão – não incluindo a que será 
inaugurada nesta quinta-feira, re-
cebe em média 1 milhão de clientes 
por mês e mantém uma série de 
ações de responsabilidade social. 
De milhares de fornecedores, 200 
são locais e os empregos formais 
da rede são expressivos: são 4.300 
diretos, aí sim incluindo a loja a ser 
inaugurada nesta quinta.

Fundada em setembro de 1972 
por Leôncio Etelvino de Medeiros, 
pai, a empresa possui, além das lo-
jas de varejo, o seu Centro Adminis-
trativo e Logístico em Parnamirim, 
onde funciona a direção da empresa 
e os setores administrativos.

CARTÃO DA REDE JÁ TEM 14 MIL 
CADASTROS EM 10 DIAS

Quase três semanas depois 
de relançar seu cartão próprio 
no mercado, o Nordestão já tem 
14 mil usuários cadastrados, dos 
quais 3.200 já o carregam na car-
teira neste momento. Com limites 
de crédito que variam de R$ 350,00 
a R$ 25 mil, abrange tanto a pesso-
as físicas como jurídicas.

Enquanto a bandeira Visa 
atende aos clientes-empresas, as 
bandeiras Master e Tricard se 
dedicam às pessoas físicas, com 
as mesmas taxas praticadas pelo 
mercado, mas com diferenciais 
como os benefícios de milhas e po-
dendo dividir compras com alimen-
tação em três vezes e bazar em até 
seis vezes.

Depois de se desvencilhar de 
seu contrato com o Itaú, o Nordes-
tão ficou dois anos sem um cartão 
próprio até concluir, em fins do ano 
passado, um namoro de cinco anos 
com a Tricard, braço financeiro do 
Grupo Martins, maior atacadista 
da América Latina com 65 anos de 
existência.

Segundo Roberto Dias, gerente 
de área da Tricard para o RN, Ce-
ará e Piauí, bons parceiros com o 
Nordestão tem permitido ao grupo 
Martins crescer 20% ao ano, a des-
peito da crise econômica que assola 
o País nos últimos anos.Empreendimento do grupo Nordestão tem mais de 5 mil m² destinados apenas a área de vendas, com produtos expostos

Nova loja do SuperFácil fica bem próxima do Terminal Rodoviário de Natal e também da Central de Abastecimento do Estado Estrutura é muito parecida com a da outra unidade do SuperFácil, inaugurada em 2012 no bairro de Emaús, em Parnamirim

SuperFácil Rodoviária
Nodestão amplia interesse pelos “atacarejos”
Mal saído da inauguração de seu nono supermercado em Natal, família que controla o negócio abre 
o segundo “atacarejo”, estrategicamente localizado a poucos metros do Terminal Rodoviário de Natal

Estamos agora 
exatamente onde 
queríamos estar, 
perto da Central de 
Abastecimento (Ceasa) e 
do pequeno comerciante; 
perto de quem vem 
do interior para as 
compras; perto daquele 
sujeito que dá duro no 
seu pequeno negócio, 
que às vezes nem tem 
empregados ou tempo a 
perder e vai ele mesmo 
escolher as mercadorias 
para a sua lojinha, seja 
um bar ou armazém”

Leôncio Etelvino Filho
Presidente do grupo que 
controla os Supermercados 
Nordestão no Rio Grande do Norte
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presa pensa, sim, num novo “ata-
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pelo atacado de alto serviço, no qual 
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turo desse negócio.
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centro de distribuição.

“Desta vez fizemos a estrutura 
toda pensando em tudo, desde a 
sustentabilidade com placas foto-
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geradoras que evitam o choque tér-
mico dos produtos resfriados para 
exposição”, lembra Leôncio.

Com uma área construída de 
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ção – metade do que há num su-
permercado da rede -, o SuperFácil 
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do açougue de uma loja tradicional, 
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de operar com uma margem de lu-
cro inferior e, por conseguinte, preço 
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Mesmo assim, Leôncio – que não 
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adianta que o grupo vai demorar oito 
anos e meios para pagá-lo, mais do 
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Quando os jornalistas insistem sobre 
o custo, Leôncio responde: “Pergun-
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por mês e mantém uma série de 
ações de responsabilidade social. 
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da rede são expressivos: são 4.300 
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por Leôncio Etelvino de Medeiros, 
pai, a empresa possui, além das lo-
jas de varejo, o seu Centro Adminis-
trativo e Logístico em Parnamirim, 
onde funciona a direção da empresa 
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de relançar seu cartão próprio 
no mercado, o Nordestão já tem 
14 mil usuários cadastrados, dos 
quais 3.200 já o carregam na car-
teira neste momento. Com limites 
de crédito que variam de R$ 350,00 
a R$ 25 mil, abrange tanto a pesso-
as físicas como jurídicas.

Enquanto a bandeira Visa 
atende aos clientes-empresas, as 
bandeiras Master e Tricard se 
dedicam às pessoas físicas, com 
as mesmas taxas praticadas pelo 
mercado, mas com diferenciais 
como os benefícios de milhas e po-
dendo dividir compras com alimen-
tação em três vezes e bazar em até 
seis vezes.

Depois de se desvencilhar de 
seu contrato com o Itaú, o Nordes-
tão ficou dois anos sem um cartão 
próprio até concluir, em fins do ano 
passado, um namoro de cinco anos 
com a Tricard, braço financeiro do 
Grupo Martins, maior atacadista 
da América Latina com 65 anos de 
existência.

Segundo Roberto Dias, gerente 
de área da Tricard para o RN, Ce-
ará e Piauí, bons parceiros com o 
Nordestão tem permitido ao grupo 
Martins crescer 20% ao ano, a des-
peito da crise econômica que assola 
o País nos últimos anos.Empreendimento do grupo Nordestão tem mais de 5 mil m² destinados apenas a área de vendas, com produtos expostos
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perto de quem vem 
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seu pequeno negócio, 
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Durante a solenidade comemo-
rativa aos 50 anos da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Gran-
de do Norte (Caern), realizada na 
última segunda-feira, 2, a gover-
nadora Fátima Bezerra fez o lan-
çamento do programa "Águas do 
RN", que vai contemplar projetos 
de ampliação e construção de 18 
adutoras no Rio Grande do Norte. 
Segundo a chefe do Executivo es-
tadual, o investimento total será 
de R$ 1,2 bilhão, beneficiando 578 
comunidades de 110 municípios 
potiguares.

“Esse programa vai levar nos-
so Estado a um novo patamar de 
abastecimento em termos de re-
cursos hídricos. Somado a outras 
obras e projetos que já estão em an-
damento, como Oiticica e o projeto 

Seridó, nós vamos combater uma 
das grandes questões que mais 
preocupa o nordestino, que é a se-
ca”, declarou Fátima em discurso 
na Escola de Governo.

O diretor-presidente da Caern, 
Roberto Linhares, disse que o pro-
grama está sendo encarado como 
peça fundamental pela Compa-
nhia no processo de combate à seca 
em todo estado. Para exemplificar 
a necessidade do mesmo, citou a 
região do Alto Oeste, que mesmo 
depois do inverno (considerado 
bom por especialistas) ficou com 
todos os reservatórios vazios ou 
em baixo nível. “Com o Programa 
nós vamos trabalhar, via adução, 
a universalização da água para es-
ses municípios, principalmente os 
mais críticos”, explicou.

O Governo do Estado tem em-
preendido esforços para ampliar 
a cobertura dos serviços na área, 
principalmente no que diz respei-
to ao esgotamento sanitário, visto 
que o abastecimento de água é 
praticamente universalizado no 
Rio Grande do Norte. Além disso, 
Natal está em vias de se tornar 
uma das primeiras capitais brasi-
leiras a ter 100% de cobertura de 
esgotamento.

Na capital, além da implan-
tação da rede coletora, o projeto 
inclui a construção de duas mo-
dernas estações de tratamento de 
esgoto (ETE Jundiaí-Guarapes, na 
Zona Oeste, e ETE Jaguaribe, na 
Zona Norte). Atualmente, a cidade 
conta com apenas uma estação de 
tratamento de nível terciário. Governadora participou da solenidade que comemorou os 50 anos de atuação da Caern

Fátima anuncia projeto de 
R$ 1,2 bi para sistema hídrico
Diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, afirmou que o programa 
está sendo encarado como peça fundamental pela empresa estatal

"Águas do RN"

Elisa Elsie

Uma operação montada pela 
Secretaria Estadual de Tributa-
ção (SET-RN) apreendeu R$ 180 
mil em mercadorias que estavam 
sendo transportadas sem notas fis-
cais na BR-101, já na divisa do Rio 
Grande do Norte com a Paraíba. A 
operação foi deflagrada no início da 
tarde da segunda-feira em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal e 
Polícia Militar e só finalizou à noi-
te. O balanço foi divulgado no final 
da manhã desta terça, 3. A SET-
-RN vem intensificando operações 
como essa ao longo do ano e com 
apoio de diversos órgãos.

Foram apreendidos pelos au-
ditores fiscais diversos tipos de 
mercadorias, mas os produtos com 
maior incidência de irregularida-
de fiscal foram as confecções, que 
estavam entrando no Rio Grande 
do Norte sem documentos que 
comprovassem o recolhimento de 
tributos. Se o material tivesse ul-
trapassado a barreira e chegasse 
ao comércio, o estado deixaria de 
arrecadar algo em torno de R$ 52 
mil. 

Todas as mercadorias apreendi-
das e que não foram regularizadas 
por falta das notas fiscais foram en-
caminhadas para o depósito da Se-
cretaria de Estado da Tributação. 
Se tratando de produtos perecíveis, 
o proprietário da carga tem até 24 

horas para regularizar a situação. 
Após esse prazo, a mercadoria é do-
ada para instituições filantrópicas. 
Se não for perecível, o material, 
após um período, vai a leilão. 

Essa foi mais uma operação 
conjunta de combate à sonegação 
fiscal realizada em 2019 pela SET-
-RN e visa minimizar o trânsito de 

produtos sem notas. Somente nos 
oito primeiros meses do ano, os au-
ditores autuaram e apreenderam 
cerca de R$ 33 milhões em merca-
dorias irregulares, sendo lançados 
montantes de aproximadamente 
R$ 15 milhões em impostos e mul-
tas em função da autuação e reten-
ção desse material.

Apreensões ocorreram na BR-101, já na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba

Secretaria de Tributação apreende 
mercadorias sem notas fiscais no RN

BR-101

Divulgação / Governo do RN

RN terá 126 artesãos na 
Multifeira Brasil Mostra Brasil

Pavilhão do Governo

A partir desta sexta-feira, 6, 
os 126 artesãos e as oito asso-
ciações potiguares selecionadas 
no edital do Programa de Arte-
sanato do RN (Proarte) estarão 
comercializando suas produções 
no pavilhão do Governo do RN 
na 25ª edição da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil, que será 
realizada na Arena das Dunas, 

em Natal. A participação dos 
artesãos está sendo viabilizada 
pelo Governo Cidadão, via acor-
do de empréstimo com o Banco 
Mundial.

O pavilhão terá cerca de 
400 metros quadrados e será 
uma vitrine para divulgação e 
comercialização do artesanato 
potiguar. 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do Instituto de 
Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o prazo de 
validade de 02/09/2023, a Licença de Instalação 2019-130877/TEC/LI-0001 referente ao Sistema 
e Esgotamento Sanitário do SES Zona Norte e Sul do Município de Natal (Redes, elevatórias e 
emissários), no Estado do Rio Grande do Norte.
 

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias
Diretora de Empreendimentos

Diretora de Empreendimentos

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
com o prazo de validade de 02/09/2025, a Licença de Instalação 2019-132239/TEC/LI-0013 
referente ao Sistema e Esgotamento Sanitário do SAA do Município de Caicó, no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

J. L. DE AQUINO E CIA LTDA, CNPJ 19.131.344/0001-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença Simplificada (LS) para a construção de um Galpão Comercial, localizado na Rua Manoel 
Alexandre, nº 1036, bairro Princesinha do Oeste, Pau dos Ferros/RN, CEP 59900-000. 

J. L. DE AQUINO E CIA - PROPRIETÁRIO
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Mais de 20 prefeitos de muni-
cípios como Lajes, Currais Novos, 
Alto do Rodrigues, Rio do Fogo, 
Senador Elói de Souza e Taipu 
participaram nesta terça-feira, 3, 
da instalação do Fórum de Desen-
volvimento do RN, reunindo se-
cretários municipais de Desenvol-
vimento Econômico ou servidores 
ligados à área na cidades que não 
têm ainda a pasta.

A ideia, segundo o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Jaime Calado, é inte-
riorizar projetos de atração de in-
vestimento, criando uma linha de 
comunicação entre os municípios, 
centralizando as operações ini-
cialmente numa sala da própria 
Sedec, hoje usada para projetos 
ligados às micro e pequenas em-
presas.

Segundo Calado, é preciso 
aproveitar a ação para aprofun-
dar a penetração do microcrédito 
pelos municípios a partir de uma 
parceria com o Banco do Nordes-
te, carteira com disponibilidade 
de R$ 100 milhões; e a criação 
da figura do Agente de Desenvol-
vimento, seguindo o exemplo do 
que já existe em São Gonçalo do 
Amarante.

“Nos últimos anos, a presença 
desse agente no município, a ativi-
dade do microcrédito no município 
cresceu 300% a partir da criação 
descentralizada de espaços reser-
vados aos empreendedores locais”, 

afirmou Jaime Calado.
Entre as ações previstas, es-

tá a distribuição aos gestores do 
Plano Mineral do RN, em fase de 
conclusão, contendo as potenciali-
dades de cada região nesse item 
e que podem produzir frentes de 
atração de investimentos.

Ainda de acordo com Jaime 
Calado, que convidou o secretário 
de Desenvolvimento Econômico 

de São Gonçalo do Amarante, 
Vagner Araújo, para formatar e 
detalhar o projeto, a ideia é afinar 
o trabalho desenvolvido pelos mu-
nicípios, aproximando o Estado 
desse processo.

De acordo com Vagner Araújo, 
que no passado ocupou por duas 
vezes a secretaria estadual de 
Planejamento e também foi pre-
feito de Lucrécia, no Alto Oeste, a 

intenção do Fórum de Secretários 
de Desenvolvimento é estabelecer 
uma agenda que ajude os muni-
cípios a se entenderem dentro de 
seus projetos de desenvolvimento, 
criando um ambiente de colabora-
ção mútua.

“Temos energia eólica, solar, 
cerâmica, fruticultura, aquicul-
tura, avicultura e uma série de 
outros setores da maior relevân-

cia, mas 80% dos municípios se 
sustentam pelo serviço público e 
não pelas atividades econômicas”, 
frisou Araújo.

Segundo o secretário de São 
Gonçalo do Amarante, a ideia é 
agregar às economias locais o que 
for necessário para somar às ati-
vidades regionais, dentro de uma 
visão logística de infraestrutura e 
na qualidade dos investimentos.

“Hoje, temos municípios com 
estratégias econômicas mais 
agressivas, como São Gonçalo e 
Goianinha, mas é preciso fazer 
com que os demais comecem a 
pensar grande a partir de uma 
injeção de estimulo e de informa-
ções”, concluiu.

O prefeito de Janduís, José Be-
zerra, escolhido entre os prefeitos 
para falar sobre a iniciativa do Fó-
rum de Desenvolvimento do RN, 
definiu a iniciativa como uma fór-
mula viável para mudar o perfil 
do emprego e da renda regionais. 
“O que as pessoas nas cidades do 
interior querem não é esmola; é 
trabalho que ofereça a elas um 
futuro”, afirmou.

A governadora Fátima Bezer-
ra, que participou do lançamento, 
voltou a dizer que o RN mergu-
lhado na crise fiscal não pode se 
resignar somente a reagir aos pro-
blemas financeiros. “É preciso que 
pensemos além da crise enquanto 
as soluções que deveriam vir de 
cima não aparecerem”, defendeu.

Titular da pasta de Desenvolvimento Econõmico do Governo, Jaime Calado destacou a importância da criação do novo Fórum

Fórum de Desenvolvimento é instalado 
para interiorizar crescimento econômico
Entre as ações previstas pela nova medida do Governo do Estado está a distribuição, aos prefeitos das cidades, do Plano 
Mineral do RN, ainda em fase de conclusão, contendo as potencialidades de cada região para atrair novos investimentos

Medida

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Vágner Araújo, do Desenvolvimento 
de São Gonçalo, disse que o Fórum vai 

beneficiar os municípios com projetos
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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

O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) acatou, na tar-
de desta terça-feira, 3, a denúncia 
oferecida pelo ABC contra o trei-
nador do Treze-PB, Celso Teixei-
ra, que teria comandado a equipe 
paraibana de maneira irregular 
na partida contra o Confiança-
-SE, pela Série C do Campeonato 
Brasileiro. Agora, o caso vai para 
julgamento.

Como é de praxe, a primeira 
apreciação do caso será em ins-
tância inicial. Ou seja, as partes 
poderão recorrer da decisão e pro-
vocar um novo julgamento em ins-
tância superior, que seria o Pleno 
do Tribunal. No entanto, a Corte 
desportiva ainda não divulgou 
quando será realizado o primeiro 
julgamento.

Em notícia de infração enca-
minhada ao STJD no final do mês 
passado, o ABC denunciou que 
Celso Teixeira atuou de maneira 
irregular pelo Treze no jogo contra 
o Confiança-SE. Segundo o clube 
potiguar, Celso estava punido pelo 
próprio STJD com três partidas de 
suspensão, das quais havia cum-
prido apenas uma em seu antigo 
clube (Central-PE).

Em sua defesa, o Treze divul-
gou abertamente à imprensa que 
recebeu um documento “nada 
consta” da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) que liberava 
Celso para atuar pelo clube. Por 
isso, ainda na semana passada, 
o Tribunal desportivo pediu es-
clarecimentos ao time e a própria 
Confederação para somente nesta 

terça acatar a denúncia.
O ABC queria que o Treze fos-

se julgado com base no artigo 214 
do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), que diz: “in-
cluir na equipe, ou fazer constar 
da súmula ou documento equiva-
lente, atleta em situação irregular 
para participar de partida, prova 
ou equivalente”. A pena seria a 
perda do número máximo de pon-
tos atribuídos a uma vitória (3) e 
multa que poderia variar de R$ 
100 a R$ 100 mil. 

Contudo, a denúncia foi aca-
tada pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva e enquadrada 
em três artigos, sendo o 49 do Re-
gulamento Geral de Competições 
(RGC) da CBF,  e o 191 junto com 
o 223 do Código Brasileiro de Jus-

tiça Desportiva. Todo eles preve-
em como pena apenas a aplicação 
de uma multa, que também pode 
variar de R$ 100 a R$ 100 mil, a 
depender do entendimento dos 
procuradores que julgarão o caso.

Diante deste cenário, o ABC 
não tem mais interesse esportivo 
na matéria. Isso porque o clube 
só seria beneficiado caso o Treze 
acabasse penalizado com a perda 
de pontos. Se isso ocorresse, o time 
paraibano perderia uma posição 
na tabela de classificação justa-
mente para o Alvinegro potiguar, 
que iria para a oitava colocação e 
não mais seria rebaixado para a 
Série D de 2020. Agora, resta ao 
clube planejar a próxima tempora-
da, com a certeza de que estará na 
última divisão do futebol nacional. Celso Teixeira, treinador do Treze-PB

Justiça acata denúncia do ABC contra técnico
Celso Teixeira, do Treze, e caso será julgado
Como é de praxe, a primeira apreciação da matéria será em instância inicial, ou seja, as partes poderão recorrer e provocar 
novo julgamento em instância superior; no entanto, artigos que time paraibano foi incluído não prevê perda de pontos

STJD

Reprodução / TV Paraíba
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No período em que namorou 
Anitta (de junho deste ano até o fi-
nal de agosto), Pedro Scooby, de 31 
anos, foi acusado por seguidores de 
se aproveitar da fama e dinheiro da 
cantora, e ser sustentado por ela. 

Mesmo após o término, o sur-
fista continua lidando com alfine-
tadas de internautas nas redes 
sociais. Um deles chegou a dizer 
que "acabou a mamata, agora vai 
ter que trabalhar jogador" no co-
mentário de uma foto recente que 
Scooby publicou no Instagram.

O surfista, então, rebateu: "Pre-
ocupa não que aqui sobra trabalho 
e a conta tá gorda".

Apesar dos olhares apaixo-
nados e das declarações de amor 
postadas em redes sociais, Anitta 
e Scooby resolveram dar um tem-
po no relacionamento nos últimos 
dias. A informação foi publicada no 

jornal O Dia pela colunista Fábia 
Oliveira e confirmada pela assesso-
ria da cantora. 

"Seguimos nos falando todos os 
dias. Realmente não sabemos se é 
algo definitivo. Não estou bem de 
saúde e pedi que me recuperasse 
sozinha", disse a cantora à colunis-

ta. O surfista, no entanto, negou a 
separação e diz que se trata apenas 
de uma "especulação".

Scooby se separou da apresen-
tadora Luana Piovani dois meses 
antes de engatar com Anitta, o que 
causou uma série de indiretas e até 
brigas nas redes sociais. 

Ex-marido de Luana Piovani namorou a cantora Anitta durante três meses este ano

Após se separar de Anitta, Pedro 
Scooby é atacado por seguidores
Um deles chegou a dizer que agora "acabou a mamata, você vai ter que 
trabalhar, jogador" no comentário de uma foto recente postada por Scooby

Redes sociais

Franco Amendola

Paula Fernandes sobre polêmica 
com Luan Santana: “Torço por ele”

Desavença

A cantora Paula Fernandes 
concedeu um entrevista ao pro-
grama "TV Fama", da RedeTV!, 
na última segunda-feira, 2, onde 
falou sobre a polêmica envolven-
do a ausência de Luan Santana 
na gravação da música "Juntos" 
- do famoso "Juntos e Shallow 
Now" - em seu último DVD.

Recentemente, o cantor 
sertanejo declarou que o refrão 

“soou brega” e Paula respondeu: 
“É tudo uma questão de gosto”. 

Questionada sobre a relação 
com Luan após o ocorrido, ela 
disse que está em paz e deseja 
sucesso ao colega de profissão. 
“Torço muito por ele, não sou de 
guardar mágoas. Depois disso, 
fiz o maior feat do mundo: com 
meus fãs. Foi incrível!”, finalizou 
ela, fugindo da polêmica.

Reprodução / Instagram

Cantora recebeu críticas de Luan, que não quis gravar com ela o seu novo DVD

O ator Jonathan Azevedo, que 
ficou nacionalmente conhecido ao 
interpretar o traficante Sabiá na 
novela A Força do Querer (2017), 
anunciou que será pai. Em uma 
foto publicada no Instagram na 
última segunda-feira, 2, ele disse 
que o filho, Matheus Gabriel, está 
sendo gerado na barriga de "uma 
grande amiga".

Na foto, Maria Patricia, grávi-
da, aparece no centro da imagem 
com Jonathan de um lado e o pai 
do ator, Sergio Azevedo, do outro.

"Nesse momento tão especial 
que estou vivendo, queria agra-
decer a essas duas pessoas de 
luz! Meu pai por me ensinar a 
ser uma pessoa melhor sempre 
e a essa mulher que está sendo 
uma grande parceira de vida, me 
ajudando a ser esse pai que sem-
pre sonhei ser", escreveu o ator.

Jonathan, que atualmente po-
de ser visto no quadro Dança dos 
Famosos, do Domingão do Faus-
tão, afirmou que é difícil explicar o 
que tem sentido nessa expectativa 
pela chegada de Matheus Gabriel. 
"É uma avalanche de sentimen-
tos", resumiu. "Uma coisa é cer-
ta: estou muito feliz!", declarou.

Jonathan Azevedo anuncia que será 
pai: “uma avalanche de sentimentos”

Novidade
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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

O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) acatou, na tar-
de desta terça-feira, 3, a denúncia 
oferecida pelo ABC contra o trei-
nador do Treze-PB, Celso Teixei-
ra, que teria comandado a equipe 
paraibana de maneira irregular 
na partida contra o Confiança-
-SE, pela Série C do Campeonato 
Brasileiro. Agora, o caso vai para 
julgamento.

Como é de praxe, a primeira 
apreciação do caso será em ins-
tância inicial. Ou seja, as partes 
poderão recorrer da decisão e pro-
vocar um novo julgamento em ins-
tância superior, que seria o Pleno 
do Tribunal. No entanto, a Corte 
desportiva ainda não divulgou 
quando será realizado o primeiro 
julgamento.

Em notícia de infração enca-
minhada ao STJD no final do mês 
passado, o ABC denunciou que 
Celso Teixeira atuou de maneira 
irregular pelo Treze no jogo contra 
o Confiança-SE. Segundo o clube 
potiguar, Celso estava punido pelo 
próprio STJD com três partidas de 
suspensão, das quais havia cum-
prido apenas uma em seu antigo 
clube (Central-PE).

Em sua defesa, o Treze divul-
gou abertamente à imprensa que 
recebeu um documento “nada 
consta” da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) que liberava 
Celso para atuar pelo clube. Por 
isso, ainda na semana passada, 
o Tribunal desportivo pediu es-
clarecimentos ao time e a própria 
Confederação para somente nesta 

terça acatar a denúncia.
O ABC queria que o Treze fos-

se julgado com base no artigo 214 
do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), que diz: “in-
cluir na equipe, ou fazer constar 
da súmula ou documento equiva-
lente, atleta em situação irregular 
para participar de partida, prova 
ou equivalente”. A pena seria a 
perda do número máximo de pon-
tos atribuídos a uma vitória (3) e 
multa que poderia variar de R$ 
100 a R$ 100 mil. 

Contudo, a denúncia foi aca-
tada pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva e enquadrada 
em três artigos, sendo o 49 do Re-
gulamento Geral de Competições 
(RGC) da CBF,  e o 191 junto com 
o 223 do Código Brasileiro de Jus-

tiça Desportiva. Todo eles preve-
em como pena apenas a aplicação 
de uma multa, que também pode 
variar de R$ 100 a R$ 100 mil, a 
depender do entendimento dos 
procuradores que julgarão o caso.

Diante deste cenário, o ABC 
não tem mais interesse esportivo 
na matéria. Isso porque o clube 
só seria beneficiado caso o Treze 
acabasse penalizado com a perda 
de pontos. Se isso ocorresse, o time 
paraibano perderia uma posição 
na tabela de classificação justa-
mente para o Alvinegro potiguar, 
que iria para a oitava colocação e 
não mais seria rebaixado para a 
Série D de 2020. Agora, resta ao 
clube planejar a próxima tempora-
da, com a certeza de que estará na 
última divisão do futebol nacional. Celso Teixeira, treinador do Treze-PB

Justiça acata denúncia do ABC contra técnico
Celso Teixeira, do Treze, e caso será julgado
Como é de praxe, a primeira apreciação da matéria será em instância inicial, ou seja, as partes poderão recorrer e provocar 
novo julgamento em instância superior; no entanto, artigos que time paraibano foi incluído não prevê perda de pontos

STJD

Reprodução / TV Paraíba
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O asteroide 6478 Gault 
chamou a atenção inicialmen-
te por gerar uma rara dupla 
trilha de poeira semelhante 
a uma cauda, mas agora os 
astrônomos se surpreende-
ram com um outro fenômeno, 
a  mudança de cor. Os aste-
roides nunca foram captura-
dos ganhando cores em uma 
observação em tempo real. 
No caso do 6478 Gault, visto 
pela Infraestrutura de Teles-
cópio Infravermelho da Nasa 
(IRTF) no Havaí, a cor aver-
melhada está dando lugar ao 
tom azulado.

Especialistas supõem o fe-
nômeno ocorre porque o exte-
rior empoeirado do asteroide 
está se soltando. "Acredita-
mos ter testemunhado o as-
teroide perdendo sua poeira 
avermelhada no espaço e es-
tamos vendo as novas cama-
das azuis subjacentes", diz o 
astrônomo Michael Marsset, 
do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) bastan-
te supreso com as imagens. 

A rocha espacial tem cerca 
de 3,7 quilômetros de largura 
e está orbitando em torno da 
região interna do cinturão de 
asteroides, a uma distância 
média de cerca de 345,6 mi-
lhões de quilômetros do Sol. A 
poeira vermelha da superfície 
do asteroide seria queimada 
por milhões de anos de expo-
sição ao Sol, mas a camada 
mais externa pode ter apenas 
grãos de espessura.

Os cometas são tipica-
mente conhecidos por suas 
caudas, que evaporam quan-
do o gelo é derretido pelo sol. 
Isso não é o mesmo para aste-
roides - esses corpos rochosos 
ou metálicos se formam mais 
perto do Sol em condições 
mais quentes, então não resta 
muito gelo para derreter. Pa-
ra o 6478 Gault estar produ-
zindo duas caudas, algo mais 
deve estar acontecendo.

"Foi a primeira vez, que 
tenho ciência, que vemos um 
corpo rochoso emitindo poei-
ra", completou Marsset. 

Asteroide que 
muda coloração 
é detectado pela 
primeira vez

Inédito

Poeira vermelha foi identificada

Reprodução / Olhar Digital

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença Prévia nº 2018-124458/TEC/LP-0109, com prazo de validade até 13 de novembro 
de 2020,em favor do empreendimento UEE Afonso Bezerra II, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença Prévia nº 2018-124457/TEC/LP-0108, com prazo de validade até 08 de novembro 
de 2020,em favor do empreendimento UEE Afonso Bezerra I, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

NOROESTE POTIGUAR CARCINICULTURA LTDA - ME, CNPJ: 06.257.369/0001-60, torna Pú-
blico que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE 
DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a LICENÇA DE ALTERAÇÃO, de N°2018-128460/TEC/
LA-0031, de um empreendimento de carcinicultura  no Município de Macau-RN.

JACOB VILHENA ATALLAH
REPRESENTANTE 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

KARLA VALERIA DE OLIVEIRA, CPF: 031.515.094-74:Torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
Regularização Operação, com Validade – 27/08/2021, para Bar e Restaurante, Localizado Rua 
Praia de Camurupim, 35, Camurupim, Nisia Florestai-RN.

KARLA VALERIA DE OLIVEIRA
ARRENDATÁRIA

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA – LP

SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0001-93, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a concessão da Licença Prévia, nº 2019-135469/TEC/LP-0091 com prazo 
de validade até 29/08/2021, em favor da implantação de uma fábrica de embalagens de polpa 
moldada de papel para ovos e frutas, a ser localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, 
Polo Industrial Avançado de Goianinha/RN. 

Edson Roberto Donzeli
Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base BR56835 localizada na Rua Heronildes 
Soares Bento, S/N - Centro – Lagoa D'anta – RN,

Tatiana de Souza Drumond - Coordenadora de Projetos.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SBA TORRES BRASIL LIMITADA, CNPJ: 16.587.135/0001-35, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada para a Estação Rádio Base BR76144 localizada na Av. Santa Luzia, 
s/n, Lote 864, Quadra 30 – Loteamento Bela Vista II – Bela Vista,  Macaíba - RN,

Tatiana de Souza Drumond, Coordenadora de Projetos.

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
TRANSBET – TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, CNPJ Nº 07.370.836/0003-99, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a CONCESSÃO de Licença de Operação Nº 2019-135087/TEC/RLO-0169, para 
o Transporte de Cargas Perigosas, com origem na Petrobrás, com capacidade de trans-
porte de 2.983 toneladas de Classe I e II, localizada em Rodovia BR 110 S/N, KM 25, Zona 
Rural, Areia Branca/RN.
 

Jean Carlos Ramalho de Sá
Diretor Comercial

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo 20(vinte) dias

CITANDO: LYDNARDO JOSÉ RAMALHO TIBURTINO, brasileiro, portador do CPF/MF nº 
008.736.644-2, em LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO, por todos os atos e termos da ação a 
seguir identificada. 
FINALIDADE: Citação de LYDNARDO JOSÉ RAMALHO TIBURTINO, brasileiro, portador do 
CPF/MF nº 008.736.644-2, , para no prazo de 15(quinze) dias, pagar o valor de R$ 24.556,75 
(vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), sob pena de 
penhora de bens. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor na petição inicial, que se encontra na Secretaria desta 
10ª Vara Cível à disposição dos interessados. AÇÃO: Cumprimento de Sentença PROCESSO 
Nº 0040428-14.2008.8.20.0001 AUTOR: Sergiane Bezerra da Silva RÉU: Kalina Ligia Ramalho 
Tiburtino e outros, José Ramalho Tiburtino.

Natal(RN), 06 de agosto de 2019.

Marcelo Pinto Varella Juiz de Direito 

Advogados(s): Werner M. Lettieri L. Damásio (OAB 7749/RN), Dr. FÁBIO CARLOS DE MEDEIROS 
(OAB 10697BR/N), Maria Luiza Lira Formiga (OAB 11481/RN),  Vilma Lúcia Faustino de Macêdo 
(OAB 13365/RN),  Flávio Teixeira Ferreira Caldas (OAB 14178/RN)

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
CARTÓRIO ÚNICO DE POÇO BRANCO/RN

Rejane Maria Martins Dantas - Notária e Registradora

Av. Manoel Rodrigues da Silva, nº 507- Centro - POÇO BRANCO/RN 
 CEP 59.560-000 - Fone: (84) 3265-2016/98844

EDITAL

 REJANE MARIA MARTINS DANTAS, Oficiala do Registro de Imóveis desta Comar-
ca, na forma da lei, etc...
 FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL, virem ou dele conhecimento ti-
verem, que processa perante esta Serventia pedido de retificação de área requerido por RO-
MILDO LUNGUINHO LEITE (RG nº 671.370-SSP/PB, CPF/MF nº 263.021.284-04), brasileiro, 
casado, analista de sistema, residente e domiciliado na Rua Paulo Lyra, nº 2183, aptº  401, 
no bairro de Candelária, CEP: 59.064-550, na cidade de Natal/RN, prenotação nº 05.238 e 
devido a não anuência dos confinantes SIGMA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (CNPJ/MF 
nº )23.759.577/0001-87, com sede na cidade de Recife/PE, na Rua Francisco Silveira, nº 131, 
bairro de Afogados, CEP 50.770-020; e PATRICK JEAN MARIE BEAUGRANDE ( CI RG nº 
0511943-SPMAF/SR/RN e CPF/MF nº 792.246.874-15) e LEONARDO BEZERRA DE MELO 
TINÔCO (CI RG nº 7.495.049-SSP-RN e CPF/MF nº 027.788.848-40), ambos residentes e 
domiciliados em Natal/RN, ficam cientificados os mesmos, e demais terceiros eventualmente 
interessados, para querendo, no prazo de quinze (15) dias se manifestarem sobre o pedido de 
REITIFICAÇÃO DE REGISTRO do imóvel que apresenta as seguintes características: SIGMA 
CONSULTORIA E GESTÃO LTDA (Matrícul 1.156): F1N-M-0771; Distância: 67,11m; azimute: 
172°16’; longitude: 35°40’30,179” e latitude: 5°30’33,367”; F1N-M-0772; Distância: 11,97m; 
azimute: 179°43’; longitude: 35°40’29,886” e latitude: 5°30’35,532”; F1N-M-0773; Distância: 
1.044,81m; azimute: 173°26’; longitude: 35°40’29,884” e latitude: 5°30’35,922”;  F1N-P-0588; 
Distância: 436,94m; azimute: 174°01’; longitude: 35°40’26,007” e latitude: 5°31’09,712”;  
F1N-M-0774; Distância: 1.212,67m; azimute: 263°45’; longitude: 35°40’24,531” e latitude: 
5°31’23,859”; F1N-P-0589; Distância: 39,12; azimute: 263°43’; longitude: 35°40’03,696” e lati-
tude: 5°31’28,152; F1N-M-0779; Distância: 526,34; azimute: 83,12’; longitude: 35°41’10,178” e 
latitude: 5°30’38,177; e F1N-M-0780; Distância: 713,66; azimute: 80,07’; longitude: 35°40’53,199” 
e latitude: 5°30’36,151; PATRICK JEAN MARIE BEAUGRANDE e LEONARDO BEZERRA DE 
MELO TINÔCO Matrículas: 678, 387 e 46): F1N-M-0775; Distância: 84,94m; azimute: 353°46’; 
longitude: 35°41’04,959 e latitude: 5°31’28,291”. E para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal de grande circulação e em lugar de costume 
desta Serventia. Eu_______________, Oficiala do Registro de Imóveis, o fiz digitar e subscrevi. 
Poço Branco/RN, 27 de agosto de 2019

Rejane Maria Martins Dantas
Notária e Registradora 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.215.212/0001-06, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação-LO, com Validade – 31/08/2025, para o 
projeto de Carcinicultura com área de 32,62ha, localizado na Fazenda Carnaubinha, Zona Rural, 
São Gonçalo do Amarante/RN.

JOÃO VERISSIMO DA NOBREGA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL

DIRETOR-PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Ope-
ração (LO), com prazo de validade até 02/09/2022, em favor do empreendimento 01 (uma) Linha de 
Surgência do poço petrolífero de código e coordenadas em UTM (Zona 24m): 1-GALP-0042-RN: 
9.391.896,92mN ; 678.001,49 mE, com 1570m de extensão e destino a EC Periquito coordenadas 
(9.391.163mN; 676.969 mE), Datum SIRGAS 2000, localizada no Campo Periquito Norte, Zona Rural 
do Município de Upanema/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Operação (LO), com prazo de validade até 02/09/2022, em favor do empreendimento 01 (um) 
poço petrolífero de código: 1-RC-04-RN, com coordenadas em UTM (ZONA 24M): 9.401.320,0 
mN / 696.954,0 mE; Datum SIRGAS 2000, localizado na Rod. BR 304, Km 72 – P.A. Fazenda, 
Campo Rio do Carmo, Mossoró/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico
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NMUS
CHANTAGEM

HOODIDOSA
NRALISS
TEAROSE
EISMEND

TRATAMENTO
RARCSAR

PAZRFASE
ENGRAXATES

EUSAOG
ROLTELAUT

EPACANO
PREPARADOR

PROTESESA

Extorsão
ligada ao
sequestro

Mulher do
pai, mas
que não 
é a mãe 

Grande
Otelo, 
ator

Robin (?),
herói dos
ladrões

(Lit.)

Equilibra-
do; pon-
derado

Processo
para res-
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a saúde

Baile
popular
como
forró

"(?) e
Amor",

lema dos
hippies

Joana
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Consoan-
tes de
"zaga"

Profissio-
nal que

lustra sa-
patos (pl.)

Oscar
Godoy, 

comenta-
rista 

Tronco de
árvore
cortada

Peça
básica da
tubulação

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Um
minuto

Contudo;
todavia

Dia (?): o 
de trabalho
Prorrogo
(a data)

Senhora;
anciã

Fonte de
oxigênio

Prova auto-
mobilística
Brado de
incentivo

Mínimo
Múltiplo
Comum
(Mat.) 

Sufixo de
"frutose"  
Fim, em
inglês

Dígrafo de
"posse"
Mágoas;
aflições 

Sílaba de
"sarda"

A 4a nota
musical

Etapa 
Agasalho
para os
ombros

(?) aqui: 
cá está!

Sucede
ao "M"

Máquina
para tecer

fios 

Utiliza;
emprega

Conversa-
fiada (gíria)

Base do
quadro

Plástico de
garrafas

Estado 
amazônico 

Vogais 
de "bala"

Lista;
relação

Interjeição
de surpresa
Paulo Ricar-
do, cantor

Substituta
de parte
do corpo

(?) físico:
apronta o

atleta

Senhor
(red.)

Compa-
triota 

3/end. 4/hood. 7/prótese. 10/engraxates — tratamento.

HORÓSCOPO

Dia produtivo no serviço, com foco 
na resolução de problemas. Quando 
estiver em dúvida sobre qual caminho 
seguir, ouça seu coração. Na união, a 
comunicação poderá não fluir bem: evite 
julgar e seja paciente.

O dia será produtivo! Seu organismo 
estará mais sensível. Tendência a um 
amor secreto, ou que traga a sensação 
de convívio numa vida passada: você 
poderá ter essa sensação no romance 
ou na paquera.

Bastante movimentação no serviço. 
Evite se prender a padrões e rotinas: 
procure inventar um jeito novo de 
cumprir tarefas. Seu coração oscilará 
entre uma pessoa bem-humorada e 
outra impulsiva. 

Sua cabeça vai fervilhar com muitos 
projetos à espera de concretização. 
Seja menos rígido(a) consigo 
e acredite em seu potencial. A 
boa sorte estará presente hoje. 
Mudanças vão rolar na vida a dois.

Atenção dividida entre as questões 
familiares e a profissão. Foque em 
cada problema em seu devido tempo 
e lugar. A dois, procure falar pouco, 
evitar cobranças e ouvir mais a 
pessoa. 

Estabeleça metas profissionais e 
comece a pensar nelas como se já 
tivessem sido alcançadas. Se estiver de 
dieta, persista. Que tal cultivar mais a 
humildade para atrair quem deseja? 

Hoje, estão favorecidas as 
negociações, acordos, vendas e 
aprendizado. Reserve um tempinho 
para fazer alguma coisa que te dê 
prazer. Poderá tomar a iniciativa de 
falar com quem deseja. 

Aproveite toda a sua força interior para 
para aprofundar seus conhecimentos 
ou, até mesmo, obter sucesso em um 
concurso. Talvez conheça seu próximo 
amor com a ajuda das redes sociais. 

Sua originalidade e capacidade de 
liderança estão em evidência. Dia 
favorável para comprar coisas para a 
família e seu lar. Poderá renegociar 
dívidas. Quem procura um par talvez 
sofra desilusão. 

Mudanças positivas no setor profissional. 
Mostre sua competência, mas adie um 
pouco um pedido de aumento de salário. 
Se vive uma relação firme, crie um clima 
romântico em casa mesmo.

Faça uma lista das tarefas principais 
a serem cumpridas hoje e comece 
pela mais chata. Poderá obter êxitos 
na profissão. Boa disposição para 
exercícios físicos. Chances de engatar 
um namoro promissor.

Aprenda a dizer não para evitar assumir 
responsabilidades que não são suas, 
e depois não conseguir dar conta de 
tudo. Os astros pedem atenção às suas 
emoções. A dois, evite cenas de ciúme. 

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

Kim inventa uma desculpa para esconder de Márcio seu envolvimento com Paixão. Cornélia 
alerta Marlene sobre a proximidade entre Evelina e Antero. Coruja e Paixão pressionam Chico 
e ele não avisa a Rock que a luta é armada. Otávio e Beatriz se encontram na luta de Rock e 
trocam provocações. Amadeu promete defender Maria da Paz contra Fabiana. Márcio desconfia 
da relação entre Kim e Paixão. Rock vence sua luta e Paixão confronta Chico. Rock e Paixão 
decidem combinar uma nova luta. Vivi e Chiclete se encontram por acaso. 

A DONA DO PEDAÇO

Jamil tenta acalmar Laila e fala com Almeidinha. Marie aceita o pedido de casamento de Bruno. 
Benjamin começa a trabalhar na floricultura de Eva. Aline vai até a clínica de Letícia atrás do filho e 
humilha a médica em público. Benjamin se enfurece ao saber que Aline destratou Letícia na clínica. 
Elias se aconselha com Rogério sobre o seu futuro profissional. Abner perde mais um emprego e é 
castigado por Latifa e Ester. Aline briga com Caetano. Letícia libera Sara de seu repouso. Chega o dia 
do casamento de Latifa e Abner. Sob disfarce, Dalila trabalha na cozinha do salão de festas.

ÓRFÃOS DA TERRA

Silvana confessa a Pablo que se sente culpada pelo estado de Alberto. Alberto gosta da 
reação de Paloma. Evelyn não sabe como agir com Felipe. Silvana pede ajuda a Mario. 
Alberto pergunta a Paloma se ela tem interesse em assistir a um desfile de moda. Marcos 
convence Nana de publicar um livro sobre Jesse Junior. Gisele se assusta quando Diogo 
ameaça tirar a vida de quem descobrir sobre sua relação, e alerta William. 

Falcão descobre que o CLP migrou suas atividades na comunidade para realiza-las na escola 
Ruth Goulart e resolve acabar com o projeto. Nancy conta para Waldisney que descobriu que 
Walter Elias é o dono da comunidade Bem Te Vi e seu apelido é Falcão. Poliana faz algumas 
perguntas sobre a morte de Estela, sua meia irmã, para Luisa. Marcelo acha que Pendleton é 
um homem perigoso e decide tomar uma atitude contra ele. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 045/2019
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que realizará a 
licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 
meses, para futura contratação de empresa especializada na reciclagem e recarga de toner para 
impressora Laser da prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN – E que o período de acolhimento das 
propostas terá inicio no dia 06/09/2019 a partir das 08:30 horas – termino: 08:30 horas do dia 18/09/2019. E 
Abertura das propostas: às 08:30 horas do dia 18/09/2019, inicio da sessão de disputa de preços: às 09:00 
horas do dia 18/09/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 
horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 
505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com 
ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br;

Santo Antônio-RN, 03 de setembro de 2019
À COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019

Presidente.

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Rural - Data da Sessão - 
25/09/2019 - às 09:00 (nove) horas (horário local). Outras informações através do e-mail 
(licitacoesab@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 03 de setembro de 2019.
Antônio Lopes Neto

Antônio Lopes Neto
Pregoeiro.

Areia Branca/RN - 03/09/2019

Pregão Presencial SRP N.º 044/2019 - Resíduos Hospitalares - 17/09/2019 as 
09:00 (nove) horas horário local. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 044 2019

Natal/RN, 02 de setembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Laudo Esdra Pereira Batista - Pregoeiro- CPL/SEEC

 

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 16/09/2019, às 09:30h 
(Horário Local), cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios 
para alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do 
Estado do Rio Grande do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura - 2ª 
DIREC/PARNAMIRIM/RN, conforme o Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
através do site: www.rn.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019 - SRP

  
PROCESSO: SEI Nº 00410021.000322/2018-80

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019
PROCESSO Nº 826.003/2019

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores torna público que realizará Processo Licitatório para Contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de 
Pavimentação a paralelepípedo pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e 
Calçadas, nas Ruas Planalto da Borborema, Rua Serra Branca, Rua Lajes Pintada e Serra 
de Santana no Bairro Vista da Serra, Zona Urbana no município de Serra Caiada/RN; nos 
termos do Contrato de Repasse Nº. 1061708-22/2018 – MCidades. Conforme projeto e 
especificações técnicas. Sessão pública: 09h00 horas do dia 20 de Setembro de 2019. Edital 
na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 
3293-0038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

Presidente da CPL

Serra Caiada/RN, 03 de Setembro de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva



QUARTA-FEIRA, 04.09.2019Geral16


