
A potenciais investidores, a governadora Fátima 
Bezerra e seus secretários anunciaram um projeto 
para reduzir os impostos para as indústrias do 

setor farmacêutico. Também no evento, o grupo Três 
Corações falou que vai ampliar atividades no RN.

Fátima falou, ainda durante o RN Invest, que 
pretende enviar à Assembleia Legislativa 
até a próxima semana o texto do novo marco 

regulatório para parcerias público-privadas. Ideia é 
modificar procedimentos de concessões e de parcerias.
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Natal busca modernização
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atualização do Plano Diretor
Confira nesta edição como funciona a revisão do Plano Diretor, para que serve a lei e quais são os principais pontos 

do processo. Conjunto de normas sobre ocupação do espaço público passou por mudanças ao longo de décadas
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O Governo do Estado promoveu ontem em São 
Paulo o roadshow “RN Invest”. O evento, que 
reuniu mais de 150 pessoas na sede da CNI, teve 

o objetivo de expôr as potencialidades econômicas do 
Estado e sua nova política de desenvolvimento.

Quantidade de material retirado das praias potiguares representa menos 
de 1% de tudo o que foi extraído no Nordeste até agora. Indústria do 
cimento deverá usar a substância em técnicas de coprocessamento
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Álvaro é ‘candidato natural’, diz Felipe
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Ranking aponta que cerca de 90% 
dos assassinatos cometidos este 
ano foram contra essa população

Segundo vereador Felipe Alves, atual prefeito Álvaro Dias deve ter
a preferência do partido para as eleições do ano que vem na capital

Câmara Municipal discute projeto 
da Prefeitura que cria sistema
de estacionamento rotativo

Em apenas quatro meses, 
Secretaria de Segurança bloqueou 
14 mil ligações desse tipo

José Aldenir / Agora RN
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Não é novidade para 
nós, brasileiros, que 
eloquentes argumentos 

em favor de reserva de mercado 
já nos subtraíram décadas de 
desenvolvimento. Cartórios 
foram consagrados e segmentos 
profissionais foram beneficiados 
com privilégios inquestionáveis. 
Até agora.

Bem a propósito disso, o 
Ministério da Saúde deve lançar 
ainda este ano uma nova iniciativa 
a partir da qual a enfermagem 
poderá solicitar exames, realizar 
consultas e prescrever alguns 
remédios pelo SUS.

Dados do Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen), em 
2017, revelam o Brasil têm mais 
enfermeiros do que médicos com 
formação superior.

São 473.498 enfermeiros 
contra 432.870 médicos e, no 
frigir dos ovos, 65% da força de 
trabalho no SUS acaba nas mãos 

de enfermeiros, entre auxiliares, 
técnicos e graduados.

Neste momento, a Secretaria 
de Atenção Primária à Saúde 
do Ministério elabora protocolos 
mais do que bem-vindos para as 
principais condições de saúde em 
que enfermeiros podem e devem 
apoiar os médicos.

O primeiro deles será de 
rastreamento de câncer de colo 
do útero e de mama, como já 
acontece em Florianópolis e Porto 
Alegre. Nesse caso, a enfermagem 
se encarrega da consulta, realiza 
o exame físico e a coleta do 
papanicolau, orientando a mulher 
sobre o resultado e, caso encontre 
alguma lesão que sugira câncer, 
encaminha para o médico.

O mesmo procedimento se repete 
em casos de suspeita de câncer de 
mama. Se o exame estiver normal, 
a enfermeira informa e orienta a 
mulher sobre os cuidados, mas, se 
existir alterações suspeitas, passa o 

caso para o médico.
Acontece que o Conselho Federal 

de Medicina permanece irredutível 
e acaba de reiterar, em nota, que, 
embora reconheça a existência 
de protocolos específicos para 
ações no campo da saúde pública, 
a Lei do Ato Médico estabelece 
que o diagnóstico e a prescrição 
de tratamentos são atribuições 
exclusivas do médico.

Este ano, a Lei nº 12.842/13, 
a do Ato Médico, completou seis 
anos de vigência, resultado de 
um poderoso lobby de décadas no 
Congresso Nacional.

É, sem dúvida, uma grande 
conquista da categoria médica. 
O mesmo não se pode dizer do 
sofrido povo brasileiro. Ou, 
para usar a expressão de um 
médico, Dráuzio Varella, os 
protocolos rompem a barreira do 
corporativismo médico ao atribuir 
à enfermagem papel relevante na 
atenção primária à saúde.

Saúde sem cartório
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CAÍRAM AS MÁSCARAS
O deputado federal General Girão 

lamenta a crise pela qual passa o 
PSL. De acordo com ele, deputados 
que têm se afastado do presidente 
Jair Bolsonaro aproveitaram a 
“onda bolsonarista” nas eleições 
de 2018 para conquistar um 
mandato e, agora, estão mostrando 
sua verdadeira face. “Caíram as 
máscaras”, resumiu.

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS I
A Secretaria de Saúde ressaltou 

nesta segunda-feira que as cirurgias 
ortopédicas não serão suspensas 
no Hospital Deoclécio Marques, em 
Parnamirim, diferentemente do que 
divulgaram médicos cooperados.

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS II
Em nota, a pasta informa que, por 

causa do encerramento do contrato 
com a cooperativa médica, médicos 
estatutários farão os procedimentos. 
Além disso, os serviços de ortopedia 
do Deoclécio e dos hospitais Walfredo 
Gurgel e Ruy Pereira funcionarão de 
maneira integrada para comportar a 
demanda.

IGARN
Um empresário procura a coluna 

para criticar o fato de estar há dois 
meses aguardando aval do Instituto 

Policiais civis do Rio Grande do Norte decidiram que, a partir 
desta terça-feira, 5, vão deflagrar a Operação Zero, parali-
sando as atividades e se concentrando em atos na Central 

de Flagrantes. A categoria cobra uma nova proposta do Governo 
do Estado para a reestruturação de carreiras, bem como promoções 
atrasadas que não foram implantadas, previsão de pagamento dos 
salários atrasados e melhores condições de trabalho. Uma nova 
reunião aconteceu ontem com representantes do governo, mas não 
houve avanço nas negociações.

Operação Zero
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de Gestão de Águas do Rio Grande 
do Norte (Igarn) para uma outorga 
de água. Para que o processo seja 
concluído, está faltando a assinatura 
do diretor do órgão. Só que o Igarn 
está sem diretor desde a saída de 
Caramuru Paiva do cargo. Ainda não 
houve nomeação de substituto.

KARNAL
O filósofo Leandro Karnal estará 

em Natal na próxima sexta-feira, 
dois dias antes do último dia do 
Enem, para um evento organizado 
pelo Over Colégio e Curso. Ele vai 
palestrar para alunos da instituição 
no auditório do Holiday Inn. Um 
pequeno lote de ingressos também 
foi disponibilizado para o público 
externo. É possível adquirir a 
entrada pelo Sympla.

ÓLEO NAS PRAIAS
O gabinete de crise instalado pelo 

governo para monitorar a chegada de 
óleo às praias do litoral potiguar vai 
se reunir na próxima quarta-feira, 6. 
Neste encontro, os membros esperam 
já ter uma definição sobre a quantidade 
de óleo que ainda deve chegar à costa. 
Se é que algo mais vai chegar.

SEM DINHEIRO
A secretária municipal de 

Administração, Adamires França, 
deu uma explicação muito simples 
ontem na Comissão de Saúde da 
Câmara Municipal para o fato 
de a Prefeitura do Natal ainda 
não ter pagado gratificações para 
servidores da saúde aprovados no 
concurso de 2018: não tem dinheiro, 
segundo ela.

O presidente da Federação Nacional do Fisco (Fe-
nafisco), Charles Alcântara, que esteve em Natal nesta 
segunda-feira, 4, para participar de uma audiência pú-
blica na Assembleia Legislativa para debater as vanta-
gens da Reforma Tributária Solidária, defendida pela 
entidade, afirmou que o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, não tem demonstrado interesse em taxar os 
mais ricos no Brasil.

“Aliás, eu estranho que o governo volte a adiar no-
vamente essa questão no Congresso, priorizando outras 
reformas que só tratam da aniquilação de direitos, mes-
mo o Brasil sendo o único país, ao lado da Estônia, a 
não tributar grandes fortunas e as heranças”, afirmou 
o representante dos auditores, durante entrevista ao 
programa Manhã Agora, da rádio Agora FM (97,9).

Segundo Charles, como consequência disso, em ple-
na crise econômica, os bancos brasileiros lucraram no 
segundo trimestre deste ano R$ 20 bilhões, 21% a mais 
que no mesmo período do ano passado.

Para o presidente da Fenafisco, “não há dúvida que 
o governo federal, especialmente na figura do ministro 
da Economia, não deseja enfrentar essa questão, que já 
foi resolvida há tempos pelos países desenvolvidos do 
mundo”.

Ao defender a proposta da Reforma Tributária So-
lidária, o presidente do Fenafisco lembrou que metade 
dos tributos do Brasil são oriundos do consumo, pena-
lizando especialmente os mais pobres e a classe média. 
A proposta da entidade é reduzir essa tributação e criar 
taxa sobre lucros e dividendos e sobre heranças, algo 
que já fazem países como os Estados Unidos.

Segundo o deputado Francisco do PT, que propôs a 
audiência pública, “a ideia é somar esforços com enti-
dades de servidores do Fisco, assim como a entidades 
empresariais, na discussão e aprofundamento de uma 
questão de maior importância para toda a sociedade do 
nosso país”.

Atualmente, há duas propostas de reforma tributá-
ria tramitando na Câmara e no Senado. O texto que 
tramita na Câmara (PEC 45/2019), semelhante ao do 
Senado, abrange a extinção de cinco tributos, que se-
riam transformados em um único, que incidiria sobre o 
consumo e seria cobrado no destino. A possibilidade de 
criação de novos impostos é rechaçada pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Auditores defendem 
taxar lucros e dividendos

Tributação

Entidade propõe taxa para compensar redução 
do tributo sobre consumo, que afeta mais pobres

Fenafisco / Divulgação

Presidente da Federação Nacional do Fisco, Charles Alcântara, esteve em Natal
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, é o “candidato natural” do 
MDB para as eleições de 2020 na 
capital potiguar e deverá disputar 
a reeleição pelo partido, na ava-
liação do vereador Felipe Alves. 
Segundo o parlamentar, a discus-
são ainda este ano sobre o próximo 
pleito é precoce, mas “não se tem 
como negar” que Álvaro terá a 
prioridade dentro do partido para 
as eleições do ano que vem.

“Ainda é cedo (para discutir 
eleições), e Natal vive muitos pro-
blemas. Com a crise econômica, 
nós não podemos nos dar ao luxo de 
focar nessa questão (eleitoral). Ela 
tende a ficar para o ano que vem 
mesmo. Mas não se tem como negar 
que o prefeito tem naturalmente 
uma prioridade nessa discussão. A 
sua reeleição pelo partido é um pro-
cesso natural”, afirmou o vereador, 
em entrevista nesta segunda-feira, 
4, ao programa Manhã Agora, da 
rádio Agora FM (97,9).

O vereador registrou que, com 
a desfiliação do deputado estadual 
Hermano Morais – já autorizada 
pela Justiça Eleitoral –, Álvaro 
Dias se tornou a única alternativa 
dentro do partido. Ele ressalta que, 
se antes o prefeito já tinha priori-
dade nos debates, agora a situação 
ficou praticamente definida. “É ób-
vio que isso tem que ser submetido 
às instâncias do partido. Por isso 
não se pode antecipar qualquer 
posição nesse sentido. Mas eu 
defendo que seja Álvaro Dias. O 
natural é que se dê a oportunidade 
de o prefeito disputar a reeleição”, 

Vereador Felipe Alves (MDB)

Álvaro é ‘candidato natural’ do 
MDB para 2020, diz Felipe Alves
Vereador registrou que, com a desfiliação do deputado estadual Hermano Morais – já
autorizada pela Justiça Eleitoral –, Álvaro Dias se tornou a única alternativa dentro do partido

Eleições

José Aldenir / Agora RN

Segundo Felipe Alves, o adia-
mento para 2020 do processo de 
atualização do Plano Diretor de 
Natal pode prejudicar os debates 
sobre o assunto na Câmara Mu-
nicipal, por causa da proximidade 
com as eleições – que acontecem 
em outubro, com a campanha ini-
ciando dois meses antes.

O parlamentar afirma que 
o ideal seria que o projeto de lei 
do novo Plano Diretor já tivesse 
sido enviado para apreciação da 
Câmara. Contudo, a previsão da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 

é que a minuta chegue para os 
vereadores apenas na segunda 
quinzena de fevereiro. Atualmen-
te, a Semurb analisa sugestões 
para a lei apresentadas pela po-
pulação e por entidades como o 
Ministério Público durante ofici-
nas nas regiões da cidade.

“Era melhor que esse Plano 
Diretor fosse debatido e votado 
este ano. Em um período eleitoral, 
existe a contaminação dos debates, 
inclusive por parte da população, 
que, com o aproximar das eleições, 
começa a tomar lado. Há mais pai-
xões eleitorais. O fato é que a Pre-

feitura já anunciou que este ano 
não terá tempo de encaminhar. A 
Câmara tem de votar. Não pode 
aguardar o final do ano que vem ou 
o ano de 2021. O dever é apreciar e 
votar”, ressaltou Felipe.

O vereador ressaltou que, en-
quanto o projeto de lei não chega, 
a Câmara “está fazendo sua parte”. 
Felipe Alves destacou que começa 
nesta terça-feira, 5, um fórum de 
debates na Câmara Municipal 
sobre o Plano Diretor. Serão pa-
lestras temáticas sobre assuntos 
como aspectos conceituais e histó-
ricos do Plano Diretor, macrozone-

amento da cidade, áreas especiais e 
planejamento.

As discussões sobre o novo 
Plano Diretor da cidade aconte-
cem nos dias 5 e 18 de novembro 
e 3 e 11 de dezembro, sempre a 
partir das 9h, no Plenário da 
Câmara. Será uma espécie de ca-
pacitação para os 29 vereadores 
da Casa, conduzida pelo coorde-
nador técnico do Plano Diretor 
de Natal, o secretário-adjunto da 
Semurb, Thiago Mesquita, e pela 
engenheira Patrícia Freire Cha-
gas, mestre e pós-doutora em en-
genharia Sanitária e Ambiental.

Proximidade com período eleitoral pode 
“contaminar” Plano Diretor, opina vereador

Operação da PF 
apura supostos 
desvios de verbas 
em Ceará-Mirim

Médicos acham 
coágulo no coração 
de Bruno Covas

Boca da Mata

Prefeito de SP

A Polícia Federal defla-
grou nesta segunda-feira, 4, a 
Operação Boca da Mata, para 
apurar supostas fraudes na 
Prefeitura de Ceará-Mirim 
a partir de dispensas indevi-
das de licitações e desvio de 
recursos durante a gestão do 
ex-prefeito Marconi Barreto. 
Foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão autori-
zados pela 15ª Vara Federal 
do Rio Grande do Norte.

A ação é um desdobra-
mento da operação Guaraí-
ras, deflagrada em setembro 
do ano passado, que apurou 
o surgimento de indícios de 
fraude na contratação do ser-
viço de transporte por parte 
da Prefeitura.

A nova operação da PF 
visa reunir provas para que 
se conclua se houve paga-
mento de propina a agentes 
públicos para que ocorres-
sem os ilícitos.

Boletim divulgado nesta 
segunda-feira, 4, pelo Hos-
pital Sírio-Libanês informa 
que foi detectado um coágulo 
no átrio direito do coração do 
prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas. O problema foi en-
contrado com a realização de 
um ecocardiograma. A partir 
de outros exames, também 
foram encontrados sinais de 
tromboembolismo pulmonar 
e o surgimento de um peque-
no trombo junto ao cateter 
venoso central.

Na semana passada, o 
prefeito começou a fazer qui-
mioterapia. A primeira ses-
são durou cerca de 30 horas. 
No total, serão três sessões 
de quimioterapia. Após isso, 
ele será novamente avaliado 
pelos médicos. O prefeito já 
havia sido diagnosticado com 
adenocarcinoma, um tipo de 
câncer na região do cárdia, 
na transição do esôfago para 
o estômago, além de uma me-
tástase no fígado e uma lesão 
nos linfonodos.

completou.
Felipe Alves assinala, contudo, 

que é cedo para discutir questões 
como possível candidato a vice na 
chapa, até porque o próprio Álva-
ro Dias tem dito que ainda não 
decidiu se vai realmente disputar 
a reeleição em 2020. “Eu acredito 
que ele vá ser, mas ele não fechou 
questão sobre ser candidato. Então 
é cedo para se adiantar o debate 
sobre temas como, por exemplo, 
o vice. No momento oportuno, vai 
se ver quem tem mais condições”, 
disse o vereador, sem responder se 
a deputada estadual Eudiane Ma-
cedo (Republicanos), ex-vereadora 
em Natal, é a favorita para o cargo.

Em outubro, o MDB – partido 
de Álvaro e Felipe – elegeu sua 
nova diretoria no Rio Grande do 

Norte, durante convenção em Na-
tal. A partir de agora, o presidente 
estadual da legenda é o deputado 
federal Walter Alves, que substi-
tuiu o pai, o ex-senador Garibaldi 
Alves Filho. Para Felipe, a escolha 
de Walter para presidir a legenda 
mostra que o MDB passa por um 
processo de “renovação”.

“Existe inevitavelmente, não 
só no MDB, mas em vários outros 
partidos, uma renovação. O MDB 
passou agora por uma convenção, 
e eu defendi que o deputado Wal-
ter Alves fosse (o novo presidente) 
porque ele é um jovem, tem uma 
boa bagagem, é sangue novo e tem 
um ótimo relacionamento com os 
deputados. O que existe hoje no 
partido é isso: renovação”, disse o 
parlamentar.

Apesar de destacar que o par-
tido hoje tem mais de 50 prefeitos 
filiados no Rio Grande do Norte 
e que vive, segundo ele, um “bom 
momento”, Felipe Alves defendeu 
que o MDB se “aproxime” mais 
da população. “É necessário que 
o partido, sobretudo nas grandes 
cidades – como Natal –, possa se 
aproximar mais da população, que 
possa se inteirar dos problemas do 
dia a dia. Quando se aproximar, 
o partido vai ter mais autoridade 
para solicitar o voto e chegar à ca-
sa das pessoas. O partido precisa 
reconquistar a confiança, pois a 
imagem vem sendo denegrida já 
há algum tempo. Tem que mostrar 
às pessoas que ainda é uma opção”, 
finalizou.

É óbvio que isso tem
que ser submetido às
instâncias do partido.
Por isso não se pode
antecipar qualquer
posição nesse sentido.
Mas eu defendo que seja
Álvaro Dias. O natural é
que se dê a oportunidade
de o prefeito disputar
a reeleição”

Felipe Alves

vereador em Natal sobre a
possibilidade Álvaro Dias ser
o candidato do MDB em 2020

"

Prefeito de Natal, Álvaro Dias

José Aldenir / Agora RN
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Tiago Rebolo
Editor geral

A Prefeitura de Parnamirim, 
na Grande Natal, pretende im-
plementar no município um sis-
tema de estacionamento rotativo, 
mais conhecido como Zona Azul. 
A medida – que, para começar a 
valer, precisa de autorização da 
Câmara Municipal – prevê que 
motoristas paguem para estacio-
nar seus veículos em áreas públi-
cas por tempo limitado.

O sistema, que já funciona em 
outras cidades brasileiras, visa 
coibir a privatização clandestina 
de vagas e aumentar a oferta de 
estacionamento principalmente na 
região central da cidade, onde se 
concentra o comércio. Avenidas co-
mo a Everaldo Breves e ruas como 
Comandante Petit, Edgar Dantas 
e Getúlio Vargas, todas no Centro, 
devem estar entre as beneficiadas.

Com a Zona Azul, motoristas 
não poderão deixar seus veículos 
na via pública o dia todo. Após 
a implementação do projeto, um 
decreto vai determinar o tempo 
máximo de estacionamento – e 
também o valor da tarifa. Quan-
do o tempo se esgotar, o motorista 
terá de procurar outra vaga, pa-

Integrantes da oposição es-
tudam se aliar em Mossoró, no 
Oeste Potiguar, com o objetivo de 
derrotar nas eleições de 2020 a 
atual prefeita, Rosalba Ciarlini 
(Progressistas), provável candida-
ta à reeleição. Nomes de todos os 
espectros políticos – da esquerda à 
direita, passando pelo centro – têm 
alimentado os rumores de que um 
“chapão” poderá ser construído 
para alternar o poder na segunda 
maior cidade do Estado.

Na última sexta-feira, 1º, houve 
mais uma mostra da aproximação. 
Um encontro do partido Solidarie-
dade reuniu, além de representan-
tes da legenda, outros nomes da 
oposição a Rosalba. Nos discursos, 
todos defenderam a possibilidade 
de união. Pré-candidato pelo parti-
do anfitrião do evento, o deputado 
estadual Allyson Bezerra defendeu 
a união. “Nós temos que construir 

a mudança que a gente quer pra 
Mossoró. Política a gente não cons-
trói sozinho”, afirmou.

Colega dele na Assembleia 
Legislativa, a deputada estadual 
Isolda Dantas (PT) – que também 
é cotada para disputar as eleições 
de 2020 – declarou que a união da 
oposição é possível, apesar das di-
vergências. “A cada encontro que 
tem, a gente prova que temos diver-
gências. E é para ter mesmo, porque 
na política tem que ter. Mas nós que 
estamos aqui sabemos a necessida-
de de Mossoró. E Mossoró tem que 
mudar”, ressaltou a petista.

Líderes do PL em Mossoró, os 
empresários Jorge do Rosário e 
Tião Couto, que foram candidatos 
nas eleições passadas – com Tião 
na cabeça da chapa e Jorge, vice –, 
também falaram sobre o assunto. 
“Estamos aqui para discutir, fazer 
um projeto sustentável de desen-

volvimento econômico e social para 
nossa cidade. Mossoró é uma cida-
de rica e que não tem um projeto de 
desenvolvimento”, defendeu Jorge. 
“Não é apenas oposição, mas sim 
um grupo de pessoas que pensam 
diferente. Olhamos para Mossoró 
diferente e acreditamos que é pos-
sível mudar pela política a nossa 
cidade”, complementou.

Presidente do diretório muni-
cipal do PSL – mesmo partido do 
presidente Jair Bolsonaro, o mé-
dico Daniel Sampaio disse que a 
“paciência do povo esgotou”. “Esse 
grupo já se reuniu várias vezes, 
e o entendimento não mudou. O 
entendimento é trazer novos ares 
para a cidade. Vendo essa empol-
gação toda, eu tenho uma convic-
ção, e essa convicção fica mais forte 
cada vez que esse grupo se reúne. 
A convicção de que Mossoró vai sim 
mudar”, declarou.

Avenida Everaldo Breves, no Centro, deve ser uma das vias que vão receber sistema

“Zona Azul”: Prefeitura quer cobrar por 
estacionamento nas ruas de Parnamirim

Oposição articula união para derrotar Rosalba

Se aprovado na Câmara Municipal, sistema vai impedir que motoristas deixem o carro na rua o dia todo. Ruas beneficiadas 
e valor da tarifa serão definidos por decreto. Estacionamento rotativo vai funcionar de segunda a sábado, segundo proposta

Rotativo

Mossoró

José Aldenir / Agora RN

Deputado Allyson Bezerra durante evento do Solidariedade na semana passada

Solidariedade / Divulgação

8h às 18h
DESTAQUE

será o horário de funcionamento 
do estacionamento rotativo, de 
segunda a sexta, após implantação

gando nova taxa.
Um projeto de lei que regula-

menta a Zona Azul em Parnami-
rim foi enviado para a Câmara 
Municipal pelo prefeito Rosano 
Taveira e já tramita no Legislativo. 
A Comissão de Constituição, Legis-
lação e Redação Final (CCJ) deu 
parecer favorável à matéria, isto é, 

aval para que a análise do projeto 
continue. O assunto ainda vai pas-
sar por outras comissões antes de 
chegar ao plenário.

Se aprovado pelos vereadores, 
o estacionamento rotativo poderá 
ser operado tanto pela Prefeitura 
de Parnamirim quanto por alguma 
empresa, caso o prefeito Rosano 
Taveira decida transferir a res-
ponsabilidade para a iniciativa pri-
vada via licitação. As ruas onde a 
Zona Azul vai funcionar não estão 

descritas no projeto de lei. Essa de-
finição acontecerá por decreto, após 
a aprovação da Câmara.

A expectativa é que o serviço 
seja realizado por uma concessio-
nária, após licitação. Neste caso, 
o projeto de lei determina que a 
empresa deverá ser a responsável 
total pela operação do sistema. A 
tarifa deverá ser cobrada para ca-
da 1 hora de estacionamento, com 
pagamento em dinheiro ou por 
aplicativo de celular (usando car-

tão de crédito, por exemplo).
O limite máximo de tempo de 

ocupação da vaga e o valor do esta-
cionamento ainda não estão defini-
dos. Só se sabe que donos de moto-
cicletas pagarão a metade do valor 
e que caberá à empresa repassar 
mensalmente à Prefeitura uma ta-
xa sobre a arrecadação obtida.

Ainda de acordo com o projeto, o 
sistema Zona Azul de Parnamirim 
funcionará de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h, e aos sábados, de 

8h às 15h. Empresas que queiram 
usar o estacionamento rotativo 
para colocar caçambas de entulho 
deverão se cadastrar com antece-
dência junto à Prefeitura e pagar 
uma taxa correspondente a 4 horas 
por dia de permanência.

Vagas de embarque e desem-
barque localizadas em frente a 
hospitais e farmácias não contarão 
para o Zona Azul, contanto que o 
motorista não passe mais do que 
15 minutos na vaga e acione o pis-
ca-alerta do veículo. Também não 
serão incluídas vagas de áreas de 
carga e descarga e o espaço des-
tinado a taxistas e mototaxistas. 
Carros de serviços de emergência 
e veículos oficiais serão isentos de 
pagamento de taxa.

Depois de aprovada na Câma-
ra, a lei entrará em vigor dentro de 
60 dias. Quando a Zona Azul come-
çar a valer, o primeiro mês de im-
plantação será dedicado a ações de 
orientação e educação de trânsito, 
não cabendo autuação por infração 
ao sistema.

O Agora RN procurou o secre-
tário municipal de Segurança, De-
fesa Social e Mobilidade Urbana, 
coronel Marcondes Pinheiro, para 
que ele comentasse o assunto, mas 
não obteve sucesso.
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Levantamento nacional exclusivo do Paraná 
Pesquisas para esta coluna e o site Diário do 
Poder mostra que, para 43,4% dos brasileiros, o 

presidente Jair Bolsonaro deveria permanecer filiado 
ao PSL, mas outros 37,5% opinam por sua saída. Não 
opinaram 19%. A pesquisa indicou também que 63% 
dos entrevistados têm acompanhado as brigas entre 
integrantes do PSL e o presidente. Neste domingo (3), 
ele disse que há 80% de chances de sair e 90% de criar 
um novo partido.

As brigas começaram com as disputas dos filhos 

Eduardo e Flávio Bolsonaro pelo controle do PSL em 
São Paulo e Rio, respectivamente.

Há uma nítida disputa pelos recursos do fundos 
partidário e eleitoral, que em 2020 devem garantir ao 
PSL mais de R$359 milhões. 

O PSL foi o único que garantiu candidatura a 
Bolsonaro, mas Luciano Bivar não aceitou a exigência 
de entregar a sigla que fundou e preside.

A pesquisa foi realizada em 168 municípios de 
todos os Estados, com 2.240 eleitores entrevistados 
entre 31 de outubro e 4 de novembro.

Pesquisa: 43,4% querem Bolsonaro filiado ao PSL

PODER SEM PUDOR

RIGOR CONVENTUAL
Era um almoço oferecido a empresários de outros 

Estados, no Palácio das Princesas, no Recife, pelo 
então governador Roberto Magalhães. Durante 
a sobremesa, um dos convidados elogiou a fruta 
servida. “É um fruto divino!” – brincou Sileno 
Ribeiro, poderoso secretário do Gabinete Civil de 
Magalhães. Brincou com fogo. D. Jane, a influente 
primeira-dama, católica fervorosa, achou que o 
secretário cometera uma blasfêmia. E defendeu sua 
demissão imediata.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CHINFRIM PRODUÇÕES 
É desonestidade chamar 

de “luta contra censura” o 
clamor por dinheiro público 
para financiar filmes, em 
geral, de má qualidade. 
Só em 2018 foram R$680 
milhões bancando 171 
filmes assistidos pelos 
amigos dos seus diretores; 
mil pessoas em média. Até 
picaretagem tem limite.

SANTOS CRUZ 2022
O general Santos Cruz, 

que perdeu o cargo de 
ministro de Governo após 
trombar com um dos filhotes 
do presidente, tem sido 
assediado para concorrer 
nas eleições de 2022. Terá 
espaço no PSL, se quiser.

RJ NÃO TEM JEITO
O orçamento do governo 

do Rio de Janeiro para 2020 
mostra o Estado quebrado: 

Censura não se debate”

Ministra Cármen Lúcia 
(STF)
lembrando a oportunistas 
que a censura é proibida por lei

"

PR/Marcos Corrêa

receita de R$70,1 bilhões, 
despesa 15,2% maior e rombo 
R$10,7 bilhões. E o governador 
ainda briga com o presidente.

ZORBA, O GREGO
Bouboulina, navio grego 

responsável pelo criminoso 
vazamento de óleo, trouxe 
à memória dos cinéfilos 

veteranos uma lembrança 
alegre, mas uma infeliz 
coincidência. “Boubouline” 
era o nome da namorada do 
personagem do ator Anthony 
Quinn no célebre filme 
“Zorba, o grego”. 

ASSIM NÃO DÁ
Após o governador 

goiano Ronaldo Caiado 
emplacar um afilhado como 
superintendente da Sudeco 
(Desenvolvimento do Centro-
Oeste), o desarranjo nas 
contas fez o orçamento do 
órgão perder R$39 milhões.  

PÁ DE CAL NO PAPEL
Deve ser votada nesta 

terça (5) a MP que libera 
sociedades anônimas de 
publicarem seus balanços em 
jornais de grande circulação, 
podendo fazê-lo – e de graça 
– na edição do Diário oficial 
na internet.

Orçamento

A Comissão de Finanças, Or-
çamento, Controle e Fiscalização 
da Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta segunda-feira, 4, 
o projeto que trata da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para o 
exercício financeiro de 2020 da 
cidade do Natal. Com relatoria 
do presidente da Comissão, o 
vereador Dinarte Torres (PMB), 
o projeto foi aprovado por unani-
midade pelos demais membros 
do grupo. Agora, seguindo o trâ-
mite da Casa Legislativa, o pro-
jeto seguirá para plenário para 
análise em primeira discussão.

A LOA é a lei elaborada pelo 
Poder Executivo que estabelece 
as despesas e as receitas que se-
rão aplicadas durante o ano no 
município.

Segundo o projeto enviado 
pela Prefeitura, o orçamento pa-
ra 2020 do município terá uma 
receita de R$ 3,1 bilhões, com 
despesas de igual valor. Segundo 
justifica o Executivo, para che-
gar a essa previsão, levou-se em 
consideração, entre outros, a cri-
se financeira dos últimos anos, 
além da dificuldade de ampliar a 
capacidade de investimento.

Comissão de Finanças da 
Câmara de Natal aprova LOA

Desastre no Nordeste entra para rol dos grandes
Com as 4 mil toneladas de óleo em 314 

praias do Nordeste, a tragédia entra para 
o rol de desastres ambientais considerados 
“relativamente grandes” em todo mundo, 
segundo padrões da NOAA (Administração 

Oceânica e Atmosférica Nacional). São mais de 
um milhão de galões, volume comparável ao 
derramado pelo terminal Empire, da Chevron, 
em Louisiana (EUA), após o furacão Katrina, 
dos maiores da História.

TRAGÉDIA AVASSALADORA
No total, o Katrina provocou derramamentos 

de 8 milhões de galões de óleo. Além da 
tragédia ambiental, mais de 10 mil casas foram 
atingidas.

QUATRO VEZES MAIOR
A tragédia no litoral brasileiro é 4 vezes 

maior que o despejo do navio Selendang Ayu, 
no Alaska em 2007, que contaminou 140km de 
litoral.

LIMPEZA CARA
No Alaska, os donos e operadores do navio 

pagaram R$500 milhões entre limpeza e multas. 
Aqui, até se punir o culpado, a conta é nossa.

Cotado para concorrer nas elei-
ções do ano que vem, o deputado 
federal potiguar General Girão 
(PSL) afastou nesta segunda-feira, 
4, qualquer possibilidade de ser 
candidato a prefeito de Natal nas 
eleições de 2020. O parlamentar 
até disse que seu partido vai parti-
cipar do pleito – não só na capital, 
mas também em outros municí-
pios do Estado –, mas ressaltou 
que ele, individualmente, pretende 
cumprir os quatro anos de manda-
to na Câmara para o qual foi eleito 
no ano passado.

“O PSL, ou qualquer que seja 
a sigla que estejamos carregando 
nas eleições do ano que vem, estará 
participando das eleições em vários 
municípios. Muitas pessoas de boa 
índole, com princípios parecidos 
com o nosso, estão nos procurando 
e se oferecendo para se filiar e pro-
curando exercer um mandato em 
prol da sociedade. Participar deci-
sivamente, vamos participar sim. 
Mas eu fui eleito para cumprir qua-
tro anos de mandato. Eu gostaria 
de ser justo e honesto com os meus 
eleitores”, frisou o parlamentar, em 
entrevista ao programa Comando 
97, da rádio Agora FM (97,9).

Segundo Girão, que é vice-pre-
sidente do PSL no Rio Grande do 
Norte, o partido caminha para 
terminar o ano com diretórios ins-
talados em mais de 50 municípios 
do Estado. O deputado registrou 
que, nos últimos dias, novas sedes 
foram abertas em Canguaretama, 
Currais Novos e Nova Cruz – den-
tro do processo de interiorização 
da legenda. Por causa disso, po-
de-se esperar protagonismo do 
partido em disputas por várias 
prefeituras.

“Acredito que nenhum outro 
partido do Rio Grande do Norte 
tenha essa quantidade de diretó-
rios organizados. Vários políticos 
de outros partidos já nos procura-
ram para dizer que o PSL estava 
organizado no município e que 
nem o partido deles, muitas vezes 
prefeitos, tem essa organização na 
cidade. As pessoas estão conosco 
por projetos, por ideias”, destacou 
o general.

O deputado acrescenta que, em 
uma eventual saída do presidente 
Jair Bolsonaro do PSL – em função 
da crise com o atual presidente da 
sigla, deputado Luciano Bivar (PE) 
–, os integrantes dos diretórios 
municipais seriam transferidos 
para a nova legenda, o que mostra 
que a ala “bolsonarista” domina o 
partido no Rio Grande do Norte.

“Seria uma manobra simples. 
Só daria trabalho de trocar o ban-
ner para colocar a nova legenda e o 
novo número. Está todo mundo em 
função de um ideal. A política tem 
que ser feita desse jeito”, afirmou o 
parlamentar.

General Girão nega 
candidatura a prefeito
Deputado disse que quer ser “justo e honesto” 
com eleitores e que vai cumprir todo o mandato

Cotado para 2020

Deputado federal General Girão (PSL)

José Aldenir / Agora RN
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Jalmir Oliveira
Editor de Cidades

O Governo do Estado promo-
veu nesta segunda-feira, 4, em 
São Paulo, na sede da Confede-
ração Nacional das Indústrias 
(CNI), o "RN Invest". O evento, 
que reuniu mais de 150 pessoas, 
teve o objetivo de expôr as poten-
cialidades econômicas potiguares, 
além da sua nova política de de-
senvolvimento, que foi traçada 
com a intenção de atrair possíveis 
novos investidores ao Rio Grande 
do Norte. 

“Esse é um dos pilares da no-
va política, que começa com as 
Feiras de Negócios nas regiões. O 
ano que vem vamos participar de 
quatro grandes eventos nacionais 
e quatro internacionais, levando 
nossos potenciais e os diferenciais 
de como investir no RN”, explicou 
o secretário estadual de desenvol-
vimento econômico, Jaime Cala-
do, no evento.

Na abertura, a governadora 
Fátima Bezerra disse à classe 
empresarial paulista que “o Rio 
Grande do Norte está saindo 
da balbúrdia”. Ela reforçou as 
ações do Estado para garantir o 
ambiente saudável de negócios, 
com modernização de incentivos 
e reforço da segurança jurídica, e 
anunciou que pagará o 13º salário 
de 2019 para todos os servidores.

Segundo a chefe do Executivo, 
o RN cumprirá agenda ainda es-

Governadora Fátima Bezerra ao lado da senadora Zenaide Maia e do presidente da Federação das Indústrias do RN, Amaro Sales

Governo do RN apresenta potencialidades 
econômicas durante evento em São Paulo
RN Invest ocorreu nesta segunda-feira, 4, no escritório da Confederação Nacional das Indústrias (CNI); presidente do 
grupo Três Corações, presente na ocasião, revelou que vai ampliar a fábrica da empresa em Natal, elevando investimentos

Desenvolvimento

Daniel Herrera / Governo do RN

150
DESTAQUE

é a quantidade de empresários que 
acompanharam as atividades do 
“RN Invest” nesta segunda-feira

Estamos de portas abertas 
para recebermos novos
investimentos. Somos um 
governo probo e áustero”

Fátima Bezerra
Governadora do Rio Grande do 
Norte, durante a abertura do evento 
“RN Invest”, em São Paulo

“

A governadora Fátima Be-
zerra anunciou, durante o RN 
Invest, que pretende enviar à 
Assembleia Legislativa até a 
próxima semana o texto do novo 
marco regulatório para parcerias 
público-privadsa (PPPs). A ideia 
do projeto é modificar os procedi-
mentos de concessões e de novas 
parcerias. Segundo ela, a atual 
regulamentação beneficiou ape-
nas o contrato firmado entre o 
Governo o estádio Arena das Du-
nas. “Foi feita unicamente para 
beneficiar a Arena”, criticou.

A expectativa é de que o no-
vo marco regulatório estipule 

regras mais claras sobre as obri-
gações definidas para o Estado e 
empresas privadas. A meta é ob-
ter os mesmos resultados de ou-
tros estados do Nordeste, como 
a Bahia, que mantém diversos 
contratos para áreas essenciais, 
como estradas, saneamento e 
transportes públicos. 

Sobre o RN Invest, Fátima 
avaliou que a atividade abriu 
novos canais de diálogo com o 
setor produtivo. "Tivemos os 
principais investidores do RN e 
grande nomes do setor produtivo 
nacional. Foi mostrado o novo 
ambiente favorável para os ne-

gócios. Além disso, mostramos 
ainda as políticas de incentivos 
fiscais, o que tornou o estado 
mais competitivo”, disse.

Ainda de acordo com ela, os 
empresários presentes ao evento 
tiveram informações sobre o for-
talecimento econômico do estado. 

“O problema da burocracia 
está sendo superado, como as 
licenças ambientais, que são 
marcos regulatórios fundamen-
tais. Também mostramos nossas 
ações para modernizar as políti-
cas de benefício fiscal, como é o 
Proedi”, completou a governado-
ra, encerrando o evento.

Marco regulatório de PPPs será encaminhado para a 
Assembleia Legislativa do Estado na semana que vem

Fátima ao lado de empresários que participaram do RN Invest, nesta segunda, em SP

Daniel Herrera / Governo do RN

te mês na Europa e na China por 
meio da comitiva formada pelos 
integrantes do Consórcio Nordes-
te. A ideia, ainda de acordo com 
Fátima, é fechar parcerias inter-
nacionais para fortalecer o Estado 
no exterior. "Estamos de portas 
abertas para os investimentos. 
Somos um governo probo e auste-
ro”, garantiu.

Integrante da comitiva que foi 
até São Paulo, o secretário de Tri-
butação do RN, Carlos Eduardo 
Xavier, apresentou um novo bene-
fício de isenção tributária no RN 

Invest, que propõe a redução dos 
impostos para as indústrias do 
setor farmacêutico. A nova ação 
prevê a cobrança de 5% a 7% nas 
saídas de produtos para o mer-
cado interno, enquanto que para 
outros estados a carga de ICMS 
será de 1%.

Xavier falou também sobre o 
novo Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do 
RN (Proedi), um programa de be-
nefício fiscal. “O novo projeto che-
ga com um atraso de 15 anos. Nós 
perdemos mais de 20 mil empre-

gos nos últimos 10 anos e agora 
queremos corrigir esta distorção. 
O desenvolvimento gera desenvol-
vimento e renda”, destacou.

Um dos empresários presen-
tes, o presidente do grupo Três 
Corações (líder do segmento de 
café no Brasil), Pedro Lima, re-
velou que vai ampliar a fábrica 
da empresa em Natal. A ideia é 
aumentar a produção e também 
abrir unidade especializada em 
reciclagem de cápsulas de café. 
Na ocasião, Lima também elogiou 
a atuação de Fátima a frente do 

Governo: "Está surpreendendo o 
RN”, disse.

A marca Três Corações tem 
mais R$ 200 milhões de investi-
mentos em fábricas no Rio Gran-
de do Norte, com duas unidades 
de produção, sendo uma em Na-
tal e outra em Mossoró. Em todo 
o Brasil, são sete fábricas e 26 
centos de distribuição. O fatu-
ramento é de R$ 4,8 bilhões por 
ano. A ampliação da fábrica nata-
lense, ainda segundo Pedro, será 
resultado da postura do Governo 
estadual.
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Tiago Rebolo
e Marcelo Hollanda

Desde que os primeiros vestí-
gios de óleo começaram a aparecer 
no litoral nordestino, em agosto, 
mais de 19 toneladas do resíduo 
já foram recolhidas das praias po-
tiguares. A quantidade representa 
menos de 1% do que foi extraído em 
todo o Nordeste. No total da região, 
segundo o Grupo de Acompanha-
mento e Avaliação (GAA), formado 
pela Marinha, Agência Nacional de 
Petróleo e Ibama, já são 4 mil tone-
ladas da substância. 

Segundo o Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte 
(Idema), todo o material recolhido 
no Estado está armazenado em 
uma garagem de Tibau do Sul e em 
uma estação de transbordo em Ní-
sia Floresta. O óleo está guardado 
em reservatórios do tipo bombona e 
em big bags, que são contentores de 
alta resistência. O material está em 
áreas isoladas e livre da circulação 
de pessoas, o que diminui o poten-

cial de poluição da substância.
O diretor-geral do Idema, Leon 

Aguiar, explica que o próximo pas-
so será a destinação sustentável 
dos resíduos. Ele afirma há nego-
ciações em andamento para que 
o óleo seja encaminhado para as 
fábricas de cimento Apodi, no Ce-
ará, e Mizu, em Baraúna, no Oeste 
Potiguar. É possível também que 
uma empresa que fabrica material 
para pavimentação asfáltica rece-
ba ao menos uma parte do óleo. O 
que está em discussão, no momen-
to, é como acontecerá o transporte 
da substância.

A destinação do óleo para a ini-
ciativa privada não vai prejudicar 
as investigações sobre o causou o 
derramamento de óleo, segundo 
Leon, porque o Ibama já reservou 
diversas amostras do material. 
“Não precisamos de todo o mate-
rial. Já foram coletadas as amos-
tras”, complementa o diretor-geral 
do Idema, que reclama da falta de 
orientações por parte do governo 
federal sobre a destinação. “Esse 
descarte já deveria ter sido dado, 
inclusive. Como não houve diretriz 
federal, os estados estão buscando 
alternativas”, explicou.

No mês passado, a Associação 
Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP), que reúne empresas res-
ponsáveis por cerca de 80% da 
produção de cimento no País, mani-
festou interesse em receber o óleo e 
dar uma destinação sustentável aos 
resíduos. A entidade propõe utilizar 

o material empregando a técnica de 
coprocessamento, pela qual os im-
pactos ambientais são atenuados.

Responsável pelo Núcleo Técni-
co de Coprocessamento da ABCP, 
Daniel Mattos explica ao Agora 
RN que a cimento Apodi, no Ceará, 
é uma das empresas que utilizam 
a técnica no Nordeste. A prática 
consiste no aproveitamento do óleo 
como uma das matérias-primas do 
cimento ou como combustível para 
acionar os fornos das fábricas.

“A técnica de coprocessamento 
existe há cerca de 30 anos. Esta-
mos acostumados com a destinação 
de resíduos perigosos. Quando che-
gar à fábrica, esse material (óleo) 
vai ser caracterizado conforme su-
as propriedades físico-químicas. A 

partir disso, o fabricante vai definir 
se poderá ser usado como substitu-
to de matéria-prima ou de combus-
tível”, ressalta Mattos.

Segundo o representante da 
ABCP, o que vai definir se o óleo 
será usado como matéria-prima de 
cimento ou substituto do coque (de-
rivado do petróleo usado hoje nas 
indústrias como combustível) será 
a quantidade de impurezas junto 
com o material. “Se estiver mais 
contaminado – ou seja, junto com 
areia, por exemplo –, o óleo tende 
a ser usado como matéria-prima. 
Quanto menos contaminado, ele é 
usado como combustível”, informa.

O representante da associação 
das empresas de cimento acrescen-
ta que o coprocessamento garante 

a eliminação completa de qualquer 
resíduo do óleo que está sendo re-
colhido nas praias, sobretudo na 
queima, já que os fornos funcionam 
a uma temperatura que pode che-
gar aos 1.450 °C. “Assim, elimina-
mos o óleo completamente do meio 
ambiente”, afirma Daniel. E no 
caso do uso como matéria-prima, 
o cimento tem diversas aplicações.

Até mesmo a emissão de gases 
provenientes da queima passam 
por rigoroso controle, o que alivia 
os impactos na natureza. “Para 
realizarem o coprocessamento, as 
fábricas seguem uma série de nor-
mas técnicas. Há parâmetros para 
emissão de gases que precisam ser 
seguidos. O fabricante tem que 
garantir, independentemente de 
que substância use, que a emissão 
de gases não vai ultrapassar os 
limites impostos. Além disso, as 
fábricas têm sistemas de monito-
ramento contínuo, o que garante o 
controle 24 horas por dia, e filtros 
que reduzem a expedição dos gases 
diretamente na atmosfera”, com-
plementa. 

Voluntários recolhem óleo e outros resíduos na praia de Búzios, no litoral potiguar

RN já recolheu 19 toneladas de óleo e 
avalia destinar material para a indústria
Material retirado das praias nos últimos dois meses poderá substituir matéria-prima usada na produção de cimento ou 
combustível para fornos; falta de diretriz federal faz o Estado buscar alternativas de descartar corretamente o petróleo

Cimento

José Aldenir / Agora RN

1%
DESTAQUE

é a representatividade do óleo 
resgatado no RN se comparado 
com o que já foi pego no Nordeste

“Eu sou João Maria da Silva, 
aqui de Natal, do Rio Grande do 
Norte, e quero mostrar para a so-
ciedade em geral, consumidora de 
peixe, que essa conversa de peixe 
contaminado não passa de balela. 
Isso não existe não”.

O desabafo foi gravado no 
último sábado, 2, pelo pescador 
que pertente à colônia conhecida 
como José Bonifácio (Z 4), que 
existe há quase um século. “Isso 
não passa de conversa pra boi 
dormir”, assegura.

Desde que começaram a circu-
lar notícias de que peixes na costa 
potiguar estariam impróprios para 
o consumo devido ao vazamento 
de óleo na costa do Nordeste, as 
vendas de pescados, especialmente 
a cioba, o dentão e a arabaiana, ti-
veram seus valores reduzidos pela 

metade pelos atravessadores.
“Como não temos como con-

servar estocado, o jeito é baixar o 
preço para vender, piorando muito 
a situação dos pescadores, que já é 
difícil”, disse nesta segunda-feira, 
4, João Maria da Silva ao comen-
tar o vídeo de 44 segundos que 
ele tomou a iniciativa de gravar 
e pedir ao filho para repassar nas 
redes sociais.

Segundo ele, cada saída de bar-
co para pescar a 11 milhas da costa 
(17 quilômetros) custa no mínimo 
ao pescador R$ 2 mil. “Ultimamen-
te, a gente anda trazendo menos de 
600 quilos por saída e, com a queda 
no preço, a situação está realmente 
bem difícil para pagar as nossas 
contas”, lamenta ele.

João Maria insiste que não há 
problema algum no pescado. “Di-

ferente do que acontece no pé do 
mangue, em alto mar não tem ves-
tígio algum de contaminação e es-
tou falando de uma lâmina d’água 
de 100 metros, onde se encontram 
os cardumes capturados pelos an-
zóis dos espinheis”, afirma.

Rosângela do Nascimento, 
presidente da colônia de pescado-
res da qual João Maria faz parte, 
responsabiliza a mídia pelo boato 
de contaminação dos peixes pelo 
petróleo, pelo menos no Rio Gran-
de do Norte.

“O Ibama e o Idema estão 
em cima. Tem helicóptero mo-
nitorando qualquer mancha que 
apareça. O estado foi o menos 
prejudicado, mas tem gente de 
má fé falando o que não sabe e 
prejudicando cerca de 30 mil pes-
cadores no Estado”, assegura.

As praias que registraram as 
últimas notificações de manchas 
– isso há mais de 10 dias – foram 
Tabatinga, Búzios e Camuru-
pim, as três no município de Ní-
sia Floresta; a Praia do Giz e a 
Praia do Amor, em Tibau do Sul; 
além de Pirangi do Norte, em 
Parnamirim.

As manchas de petróleo em 
praias do Nordeste já afetaram 249 
localidades de 92 municípios dos 
9 estados do Nordeste: Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe estados, desde o 
final de agosto.

A substância é o mesmo petró-
leo cru e tem afetado a vida de ani-
mais marinhos e causado impactos 
diferentes no litoral nordestino, 
afetando reservas e turismo.

Pescadores reclamam de prejuízos com boatos sobre óleo

João Maria da Silva,  pescador de Natal

José Aldenir / Agora RN

O descarte desse material já 
deveria ter sido feito. Como 
não houve diretriz, os estados 
estão buscando alternativas”

Leon Aguiar
Diretor do Instituto de Desevolvi-
mento Sustentável e Meio Ambien-
te no Rio Grande do Norte (Idema)

“
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Anderson Barbosa
Editor do Online

Os casos de homicídio doloso 
(quando há a intenção de matar) 
e de intervenção policial são os 
tipos de morte violenta mais 
comuns nos 10 primeiros meses 
do ano no Rio Grande do Norte. 
Das 1.206 mortes causadas de 
janeiro a outubro, 851 foram por 
homicídio doloso e 150 por “Ação 
Típica de Estado”, que é quando 
uma pessoa é morta por algum 
agente de segurança pública em 
pleno exercício da função.

Os dados são do Observatório 
da Violência (Obvio) – entidade 
não governamental que monito-
ra, contabiliza e analisa as mor-
tes violentas intencionais no es-
tado. De janeiro a outubro deste 
ano, o Rio Grande do Norte soma 
um total de 1.206 mortes vio-
lentas intencionais. O número é 
29,3% menor que o registrado no 
mesmo período do ano passado.

Além dos casos de homicídio 
e intervenção policial, também 
chamam a atenção os casos de 
lesão corporal seguida de morte, 
com 140 casos; latrocínio (roubo 
seguido de morte), que registrou 
47 ocorrências; e de feminicídio, 

Homicídio e intervenção policial
lideram os tipos de morte violenta no RN
Das 1.206 mortes causadas nos últimos 10 meses no estado, 851 foram por homicídio culposo e 150 delas por intervenção 
policial; negros e pardos estão entre as principais vítimas do CVLI, e capital Natal lidera ranking de cidades mais violentas

Ranking da Violência

246
DESTAQUE

é a quantidade de crimes violentos 
letais e intencionais cometidos em 
Natal, cidade mais violenta do RN

29,3%
é a redução registrada pelo 
Governo na quantidade de crimes 
violentos durante este ano

José Aldenir / Agora RN

com 18 mulheres mortas em ra-
zão da condição de gênero.

Os dados divulgados pelo 
Obvio compõem um trabalho 
realizado em parceria com a Se-
cretaria de Segurança Pública e 
da Defesa Social do Rio Grande 
do Norte (Sesed), por meio da 
Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análise Criminal 
(Coine).

ETNIAS E MEIOS EMPREGADOS

Ainda de acordo com o Obvio, 
dos 1.206 assassinatos ocorridos 
no Rio Grande do Norte em 2019, 
1085 (90%) foram cometidos con-
tra pessoas da cor parda ou ne-
gra. Ao todo, apenas 96 pessoas 
da cor branca (8%) foram assas-
sinadas. Outras 25 vítimas (2%) 
não tiveram suas etnias identi-
ficadas pelo Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (Itep).

O estudo também apontou 
que 87% dos assassinatos regis-
trados nos últimos 10 meses no 
estado foram causados por arma 
de fogo. Na segunda colocação, 
com 5,8%, surgem as chamadas 
armas brancas, como facas e 
punhais. Além destes, também 
foram registrados casos de as-
sassinatos envolvendo pauladas 
(2,3%), espancamento (2%) e as-
fixia mecânica (1,6%).

RANKING DAS CIDADES
Das 1.206 mortes violentas 

registradas, 903 delas ocorreram 
dentro de 20 municípios, que 
foram ranqueados pelo Obvio. 
Natal, Mossoró e São Gonçalo 
do Amarante lideram o ranking, 
que tem ainda cidades como Ma-
caíba, Parnamirim, Ceará-Mi-
rim, e Canguaretama.
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30ª Rodada - Série A

FORTALEZA ATLÉTICO-MG

2 x 2

Sáb, 02/11 | Arena Castelão | 17h

PALMEIRAS CEARÁ

1 x 0

Sáb, 02/11 | Arena Palmeiras | 19h

FLUMINENSE VASCO

0 x 0
Sáb, 02/11 | Maracanã | 19h

CHAPECOENSE SÃO PAULO

0 x 3
Sáb, 02/11 | Maracanã | 21h

FLAMENGO CORINTHIANS

4 x 1
Dom, 03/11 | Maracanã | 16h

GRÊMIO INTERNACIONAL

2 x 0

Dom, 03/11 | Arena do Grêmio | 18h

ATHLETICO-PR CSA

1 x 0
Dom, 03/11 | Arena da Baixada | 18h

CRUZEIRO

1 x 1
Dom, 03/11 | Mineirão | 19h

SANTOS BOTAFOGO

4 x 1
Dom, 03/11 | Vila Belmiro | 19h

GOIÁS AVAÍ

 2 x 0

Dom, 03/11 | Serra Dourada | 19h30

BAHIA

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 71 30 22 39

2°  Palmeiras 63 30 18 26

3º  Santos 58 30 17 16

4º  São Paulo 52 30 14 12

5º  Grêmio 50 30 14 21

6º  Athlético PR 46 30 13 13

7º  Internacional 46 30 13 06

8º  Corinthians 45 30 11 06

9º  Goiás 42 30 12 -11

10º  Bahia 42 30 11 04

11º  Vasco da Gama 39 30 10  -8

12º  Fortaleza 36 30 10

13º  Atlético-MG 36 30 10   -7

14º  Botafogo 33 30 10  -13

15º   Ceará 33 30  9   -1

16º  Cruzeiro 33 30  7 -10

17º  Fluminense 31 30  8 -12

18º  CSA 29 30  7 -22

19º  Chapecoense 21 30    4 -22

20º  Avaí 17 30  3 -33

O Flamengo goleou o Corin-
thians por 4 a 1 no domingo, 3, 
no Maracanã, pela 30ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, com três 
gols do atacante Bruno Henrique 
e outro de Vitinho. Mateus Vital 
descontou para a equipe paulista. 
Com a vitória, a vantagem sobre o 
Palmeiras se mantém em oito pon-
tos: 71 contra 63.

Se o Flamengo segue em boa 
fase, o Corinthians se afunda na 
crise. Agora são oito jogos sem 
vencer. Além disso, o técnico Fábio 
Carille foi demitido ainda no Ma-
racanã.

O jogo se resumiu em ataque 
contra defesa. O time paulista 
manteve a tática da retranca e 
contra-ataques rápidos. No entan-
to, a pressão flamenguista acabou 
por suplantar a defesa corinthiana 
ao fim do primeiro tempo, quando 
o atacante Bruno Henrique mar-
cou gols 45 e 46 minutos. Se não 
bastasse, o atacante do Flamengo 
também fez o terceiro logo no pri-

meiro minuto do segundo tempo.
Aos seis minutos, o meia Ma-

teus Vital desconta para o Corin-
thians. 

Após o susto, o Flamengo volta 

a pressionar. Aos 21, em lance in-
dividual, Vitinho acerta um lindo 
chute de fora da área e marca o 
quarto gol flamenguista.

Ainda faltam oito rodadas para 

o fim do Campeonato Brasileiro, 
mas o Flamengo já garantiu vaga 
na Copa Libertadores de 2020. 
Com os 71 pontos, o time da Gávea 
não pode ser ultrapassado por ne-
nhum time fora do G-6. 

Com o resultado, o técnico 
Fábio Carille acabou demitido do 
comando técnico do Corinthians. 
O treinador deixa o clube em sua 
segunda passagem. Neste ano, 
foram 70 jogos, sendo 27 vitórias, 
25 empates e 18 derrotas. No total, 
Carille tem 183 jogos, sendo 86 
vitórias, 56 empates e 41 derrotas.

 A tendência é que o Corin-
thians seja comandado na quar-
ta-feira, contra o Fortaleza, pelo 
auxiliar Fabinho. 

Após mais uma vitória, o Fla-
mengo tem clássico contra o Bota-
fogo na quinta-feira, 7, às 20h, no 
Engenhão, pela 31ª rodada da com-
petição. O Corinthians, por sua vez, 
enfrenta o Fortaleza na próxima 
quarta-feira, 6, às 19h30 (de Brasí-
lia), na Arena de Itaquera.

Atacante Vitinho comemora o quarto gol da vitória flamenguista sobre o Corinthians

Flamengo goleia Corinthians, mantém 
folga na liderança e se aproxima do título
Em tarde inspirada do atacante Bruno Henrique, autor de três gols, Flamengo mantém distância de 
oito ponto para o Palmeiras; derrota sela demissão de Fábio Carille do comando do time corinthiano

Brasileiro

Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo

Lewis Hamilton voltou a fa-
zer história na Fórmula 1 neste 
domingo. Ao chegar 2º no GP dos 
Estados Unidos, o inglês assegu-
rou o hexacampeonato mundial no 
Circuito das Américas, em Austin, 
com duas etapas de antecedência. 
O novo título, o terceiro consecu-
tivo, deixa o piloto da Mercedes a 
apenas um do recorde de Michael 
Schumacher. A corrida foi vencida 
pelo finlandês Valtteri Bottas, com 
o holandês Max Verstappen, da 
Red Bull, completando o pódio.

Hamilton garantiu a conquista 
ao chegar aos 381 pontos, contra 
314 do finlandês Valtteri Bottas. 
O companheiro de Mercedes era o 
único que poderia impedir a festa 
do britânico nos EUA. Bottas, por 
sua vez, já assegurou o vice-cam-
peonato da temporada 2019. Neste 
domingo, ele faturou sua sétima 
vitória da carreira, sendo a quarta 
deste ano.

Com seu novo feito, Hamilton 
deixa para trás o argentino Juan 
Manuel Fangio, dono de cinco títu-
los, e fica a apenas um de alcançar 
o alemão Michael Schumacher, re-

cordista da F-1, com sete conquis-
tas. O inglês já é o dono do maior 
número de pole positions, com 87, 
e briga para alcançar a marca de 
91 vitórias de Schumacher. No mo-
mento, soma 83.

As duas últimas etapas do cam-
peonato serão disputados no Brasil 

e em Abu Dabi, nos Emirados Ára-
bes Unidos. Os pilotos da F-1 vol-
tam à pista daqui a duas semanas 
para competir no Autódromo de 
Interlagos. O primeiro treino livre 
em São Paulo está marcado para o 
dia 15 (sexta-feira). A corrida será 
às 14h10 de domingo, dia 17.

Inglês Lewis Hamilton garantiu a sexta conquista ao chegar aos 381 pontos

Hamilton chega em 2º nos EUA e 
garante o hexacampeonato na F-1

Automobilismo

Peter J Fox/Getty Images

Em jogo marcado pela gra-
ve lesão do português André 
Gomes, que quebrou a perna 
após carrinho do sul-coreano 
Son Heung-min, o Everton 
buscou o empate com o Totte-
nham. A partida, válida pela 
11ª rodada do Campeonato 
Inglês, terminou empatada 
em 1 a 1 neste domingo. No 
segundo tempo, após André 
Gomes deixou o braço no ros-
to de Son em uma dividida, o 
coreano deu um carrinho no 
meia português, quebrando-
-lhe a perna. André Gomes 
passará por cirurgia nesta 
segunda-feira, 4.

Jogador 
português tem 
perna quebrada 
na Inglaterra

Horror

Jogadores lamentam incidente

Getty Images
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Pode não parecer, mas as nossas unhas têm muitas funções importantes a desempenhar: 
elas protegem tecidos, são imprescindíveis para coçar e também 

agem como janelas para o nosso bem-estar geral. Esclarecendo o último fator, 
de fato, as unhas também podem nos dizer muito sobre a nossa saúde, mostrando 

sinais de desnutrição, infecções e até doenças graves.
As unhas são camadas de queratina e compostas de várias partes. 

A lâmina ungueal é a parte dura, de proteção, e a mais visível. 
Ela se origina no leito ungueal, que fica embaixo da unha, e na matriz, 

que é o tecido conjuntivo de onde a porção de queratina nasce. 
Esse local é cheio de terminações nervosas.

Além disso, ainda temos a paroníquia, 
que é a dobra de pele que fica nas laterais da unha. 

Aquela “lua crescente” branquinha que se vê na base das unhas, 
sob a placa ungueal, é chamada de lúnula, 

e o tecido sobreposto à unha na sua base é a cutícula. 
Uma curiosidade é que o crescimento é mais rápido 

nos meses de verão e em sua mão dominante.
Confira algumas condições e doenças que podem ser 

"denunciadas” pela aparência das unhas:

1 – DISTÚRBIOS DE TIREOIDE
Os distúrbios da tireoide (como 

hipertireoidismo e hipotireoidismo) são 
frequentemente associados com a perda 
ou o ganho de peso, respectivamente. No 
entanto, os médicos também relacionam 

alterações das unhas com doenças da 
tireoide. A presença da onicólise ocorre 
frequentemente com hipertireoidismo. 

Portanto, é importante consultar um médico 
o mais rapidamente possível se você notar 

qualquer problema.

6 –ARTRITE REUMATOIDE
Em geral, a artrite é considerada 

como um transtorno doloroso, que afeta 
os idosos, sendo mais comum a osteoartrite. 

No entanto, há na verdade mais de 100 
doenças que se qualificam como tipos de 
artrite, como Osteoartrose (unhas fracas 

causadas por deficiência de selênio); Psoríase 
(unhas amarelas, onduladas e hemorragia 

em estilhaço); Lúpus (dobra inflada
 é um sintoma quando a pele incha 

em torno da base da unha).

7 – DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS
Você é o que você come: a saúde 

no interior vai refletir a beleza 
do lado de fora. Escolhas 

nutricionais saudáveis incluem 
alimentos ricos em ácidos graxos 

ômega-3, proteínas magras e ferro para 
ajudar a ter cabelos, pele e unhas 
saudáveis. As unhas podem refletir 

algumas deficiências nutricionais,
 como os baixos níveis de ferro,

biotina e proteína.

5 – PROBLEMAS PULMONARES
Em algumas fases da moda mundial, 

muitas mulheres adotaram esmaltes de 
diversos tons de azul para colorir as unhas. 
No entanto, quando a unha está azulada e 
não há esmalte nela, a coisa pode ser séria 
de verdade. Unhas azuis (especialmente 
quando combinadas com lábios azuis) 

podem significar que você tem um problema 
de saúde relacionado com o oxigênio, como: 

hemoglobina baixa, asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

bronquite ou pneumonia. 

8 – INFECÇÕES
Pele dolorosa, vermelha e coceira em 

torno de suas unhas são grandes indícios 
de que algo não está certo. Assim como 
em outras partes do corpo, as unhas das 

mãos e dos pés são propensas a infecções, 
ocorrendo geralmente em adultos e 

causadas por fungos, bactérias e verrugas 
virais. As infecções das unhas não indicam 

necessariamente problemas graves de saúde, 
mas eles precisam ser tratados por um 

médico, especialmente se você tiver 
uma condição que enfraquece 

o sistema imunológico.

4 – DIABETES
Se você costuma pintar as unhas, 

você vai notar que elas tendem a ter 
uma tonalidade amarelada depois de ter 

removido o esmalte. No entanto, se as unhas 
permanecem amarelas por muitos dias, a 
coloração pode ter uma causa mais séria: 
diabetes. Ela pode levar ao amarelamento 

da pele e das unhas, mas geralmente é mais 
evidente nas unhas. A mudança de cor é 
provavelmente causada pela glucose se 

ligando com as proteínas de 
colágeno na unha.

2 – PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
Os indicadores comuns de risco para 

problemas cardiovasculares são, geralmente, 
pressão arterial elevada e colesterol alto. Mas e 
as condições de suas unhas, será que ajudam 
a denunciar algum risco? Sim, há uma série de 

alterações das unhas que podem indicar doenças 
cardiovasculares. As chamadas hemorragias por 
estilhaço se apresentam como linhas de sangue 
finas e vermelhas, que ocorrem sob as unhas. 

Essa condição pode ser um sinal de 
endocardite, uma infecção da válvula 

cardíaca.

3 – ANSIEDADE E STRESS
Roer as unhas é um hábito que denota 

nervosismo ou stress, mas as pessoas também 
podem fazer isso quando estão entediadas. No 
entanto, é um hábito que deve ser controlado, 

pois pode levar a infecções recorrentes. No caso 
dos homens, mantê-las sempre bem aparadinhas 

pode diminuir o problema. Para as mulheres, 
mantê-las pintadas com esmalte ou 

uma base também ajuda.
 Mas, se o problema de roer as unhas 

persistir, é bom consultar um médico 
para verificar a raiz psicológica.

coisas que as nossas 

unhas podem dizer 

sobre a saúde8Confira algumas condições e doenças que podem 
ser “denunciadas” pela aparência das unhas
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“A Dona do Pedaço” trouxe paz 
para o horário das 21h da Globo  

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A Globo ainda não tem uma data fechada para 

as últimas gravações de “A Dona do Pedaço”, prin-
cipalmente por causa da inclusão de cenas secre-
tas no roteiro envolvendo alguns personagens. Os 
trabalhos serão concluídos bem próximos ao dia de 
exibição do último capítulo.

Porém, se resta esta pequena dúvida, uma coi-
sa é certa: “A Dona do Pedaço” resgatou a tranqui-
lidade para o horário das 21h.

Críticas à parte, uma boa maioria bem proce-
dentes, é assim que internamente ela é avaliada, 

após superar os problemas causados pela anteces-
sora, “O Sétimo Guardião”.

Como se não bastassem os satisfatórios índi-
ces de audiência, muito distantes das principais 
concorrentes, a trama de Walcyr Carrasco ainda 
se destacou como um produto de grande apelo co-
mercial, dentro e fora da sua apresentação. Super 
Walcyr!

Não será surpresa se este modelo, a partir de 
agora, passar a influenciar as próximas atrações 
do horário.      

PRIMEIRAS CENAS
Ana Furtado começou a gravar 

ontem participação especial em 
“A Dona do Pedaço”.Vivendo a 
presidiária Gerusa, companheira 
de cela de Josiane (Agatha 
Moreira), ela vai aparecer a partir 
do dia 15.

PRÓPRIO QUINTAL
Numa queda de braço bem 

descarada com o Governo Federal, 
a Globo tem procurado, com os seus 
próprios meios e novos movimentos, 
compensar a diferença em seu 
caixa.Por exemplo: a colocação de 
jogos importantes no Premiere 
foi uma maneira de buscar 
novo dinheiro para o futebol. As 
iniciativas comerciais em “A Dona 
do Pedaço”, idem, na mesma data. 
Além de outras.

MÃO FORTE
Em meio a tantos desfalques 

que a BandNews vem sofrendo, 
todos em direção à CNN Brasil, 
deve ser destacada a atuação de 
Rosângela Lara.Experiente e 
dedicada, lutando ainda contra 
movimentos que tentam apagá-la, 
é quem mais se mantém presente 
e se empenhando em contornar as 
inúmeras perdas.

QUANTA LOUCURA
“Mataram” o Gugu Liberato na 

noite de domingo. Espalharam essa 
doidera nas redes sociais, a partir 
de uma publicação no Instagram 
do Power Couple, preocupando 
todos os seus familiares. Quase 
“enfartou” alguns.Felizmente, o 
próprio Gugu, em férias fora do 
Brasil, se encarregou de desmentir.

n Nesta terça, às 22h30, a 
série “Museus a Céu Aberto”, 
no Arte 1, produzida pela 
Bravura Cinematográfica, 
chega ao quinto episódio e 
destaca o Chateau La Coste, 
na França.

n Larissa Pereira (Paraíba) 
divide com Matheus Ribeiro 
(Goiás) o “Jornal Nacional” 
sábado...

n...Ambos não escondem a 
empolgação nas redes sociais.
A TV Cultura, sábado, 
começa a mostrar os jogos da 
Superliga de Vôlei...

n...Gil Arruda transmitirá os 
jogos do masculino, enquanto 
Natália Lara, feminino.
A propósito da TV Cultura, 
pode parecer muito doido, 
mas o ar condicionado, liga 

e desliga, é o mais novo 
problema na redação do 
jornalismo...

n... Para atender as 
partes em conflito, 
democraticamente foi 
resolvido que o ar será 
ligado durante certo tempo e 
desligado por igual período...

n... E isto 
independentemente do calor 
que anda fazendo.

n O “Só Toca Top – Verão”, 
com Ludmilla e Mumuzinho, 
será apresentado de 4 de 
janeiro a 28 de março, antes 
do “Caldeirão”...

n... Em cada um dos 13 
programas, a dupla vai 
receber quatro artistas de 
diferentes estilos musicais.

Bate-Rebate

(Crédito Estevam Avellar/ TV Globo)

SOBRENATURAL
Em “Desalma”, drama sobrenatural na fila de estreias da Globoplay, Cláudia Abreu faz a Ignes. 
A personagem vai precisar lidar com os diversos momentos de transe do filho Anatoli (João Pedro Azevedo).

C´EST FINI
Titi Müller (foto) começa a gravar 

este mês mais uma temporada 
do programa “Anota Aí” para o 
Multishow, que estreia em 2020.
Ela vai pela primeira vez à África 

do Sul. Entre as cidades que 
serão visitadas, Cape Town e 

Joanesburgo. “É um dos lugares 
que eu mais quero conhecer”, 

revela a  apresentadora.
Ficamos assim. Mas amanhã tem 

mais. Tchau!

INICIATIVAS
Na GloboNews, a terceira 

temporada do “Em Movimento”, 
vai falar sobre a inovação social 
através da arte. Estreia dia 12, às 
21h30.Os repórteres Victor Ferreira, 
Gabriel Prado, Naraynna Borges, 
Vinícius Leal, Renata Ribeiro e 
Alan Severiano irão percorrer 
várias cidades do país para mostrar 
projetos que transformam a 
vida das pessoas. Ao todo serão 
visitadas 32 iniciativas que vão 
falar de cidadania, educação, saúde, 
esporte, meio ambiente, trabalho e 
mobilidade.

A PROPÓSITO
O “Que Mundo é Esse?”, da 

GloboNews, é um programa 
excelente.Só que o excesso de 
trilhas e o alto volume de todas, 
sempre superando o “off” dos 
jornalistas e convidados,  dificulta o 
entendimento. Alguém pode dar um 
jeito? 

AUDIÊNCIA
Na sexta-feira, 25, na estreia 

de “Toda Forma de Amor”, série de 
Bruno Barreto, o Canal Brasil viu 
sua audiência aumentar em 311% 
no horário em relação ao mesmo dia 
da semana anterior.A exibição do 
primeiro episódio da série levou o 
canal a subir 19 posições no ranking.

CONFIRMADO
Recuperado de uma gripe muito 

forte, complicada pela alergia, Silvio 
Santos volta a gravar nesta terça-
feira no SBT.A ideia é preparar 
um programa inteiro. Mara e Luiz 
Ricardo serão os convidados do “Jogo 
das 3 pistas”.

 DIANTE DISSO
As anunciadas presenças de Mara e Luiz Ricardo neste 

quadro indicam mudanças nos planos inicialmente traçados.
Parece que a ideia de levar jogadores de futebol, ou foi 

esquecimento ou temporariamente afastada.



TERÇA-FEIRA, 05.11.2019 Esportes 13

A final da segunda divisão do 
Campeonato Potiguar de 2019 vai 
mesmo ser disputada por Alecrim 
e Força e Luz. Apontadas como as 
duas melhores equipes do torneio 
desde o período de preparação, elas 
confirmaram a condição de finalis-
ta nos últimos dois dias e decidirão 
o título da segundona e o acesso 
para a elite do futebol potiguar no 
ano que vem.

O Alecrim chegou até a final 
primeiro. Depois de vencer o Atlé-
tico Potengi por 2 a 0 na partida 
de ida, disputada no estádio Na-
zarenão, em Goianinha, o Verdão 
Maravilha voltou a bater a equipe 
natalense no duelo de volta, desta 
vez na Arena das Dunas, por 3 a 
0. Cleiton, de cabeça, e Adílio, duas 

vezes, colocaram o Periquito na de-
cisão estadual.

Já o Força e Luz garantiu a 
vaga para disputar a final nesta 
segunda-feira, 4. Após vencer o 
Centenário no jogo de ida por 5 a 0, 
em Caicó, o Time Elétrico não teve 
muitas dificuldades para bater no-
vamente o adversário, desta vez no 
Frasqueirão, em Natal, pelo placar 
de 3 a 1. Capacete, duas vezes, e 
Histone fizeram os gols do Força.

Agora, a Federação Norte-Rio 
Grandense de Futebol (FNF) vai co-
meçar as tratativas para definir os 
detalhes da grande final da segun-
da divisão. A tendência é que o jogo 
ocorra neste fim de semana (pode 
ser no sábado, 8, ou no domingo, 9). 
No entanto, há um imbróglio quan-

to ao local do jogo. A ideia era que 
fosse na Arena das Dunas, mas em 
uma possível indisponibilidade da 
praça, a partida pode acabar indo 
para o Frasqueirão.

CAMPANHAS
O Alecrim chegou até a final do 

Campeonato Potiguar da Segunda 
Divisão com 100% de aproveita-
mento. Na primeira fase, foram 4 
jogos e 4 vitórias conquistadaso. 
Na semifinal, foram mais 2 vitó-
rias em 2 jogos. 

O Força e Luz, por sua vez, 
chega na final com 5 vitórias e 1 
empate em 6 jogos. Foram 3 vitó-
rias e 1 empate na primeira fase, 
com mais 2 vitórias na semifinal 
do torneio estadual. Heptacampeão da primeira divisão no RN, Alecrim luta para voltar a elite estadual

Alecrim e Força e Luz vão decidir o título 
da segunda divisão do Estadual 2019
Verdão garantiu vaga na final após passar pelo Atlético Potengi, enquanto Força e Luz eliminou a equipe do Centenário; 
decisão deve ocorrer neste final de semana, em Natal; FNF ainda vai decidir detalhes do confronto que definirá o campeão

Futebol

Marcos Trindade

Gabriel só não permane-
cerá no Flamengo em 2020 se 
não quiser. Foi o que indicou 
Marcos Braz, vice-presidente 
de futebol do clube, ao ex-
plicar que já tem um acerto 
adiantado com a Inter de Mi-
lão para adquirir o atacante, 
que está emprestado ao time 
carioca. O dirigente revelou 
que a espera a reposta do 
jogador a uma proposta sala-
rial feita a ele. “A negociação 
está muito boa. Já nos acer-
tamos com a Inter. Todos nós 
queremos ele no Flamengo 
em 2020, a torcida quer. Ago-
ra ele precisa decidir, a bola 
está com ele”, disse Braz.

Flamengo revela 
acordo com Inter 
de Milão para ter
Gabigol em 2020

Artilheiro

Atacante tem 36 gols neste ano

Alexandre Vidal / CRF
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Uma empresa da Cali-
fórnia chamada OffWorld 
tem planos para construir 
uma frota de robôs intelli-
gentes que poderão um dia 
ajudar na colonização da 
Lua, Marte e outros locais 
do sistema solar.

A tecnologia da empre-
sa já está sendo usada por 
grandes empresas na Terra 
para atividades como mi-
neração mas seu CEO, Jim 
Keravala, tem planos mais 
ambiciosos. Ele vê os usos 
atauis como um “treinamen-
to” para as tecnologias que 
eventualmente serão usa-
das na exploração espacial.

“Estamos aumentando 
nossas habilidades usando 
os robôs em minas, cantei-
ros de obras, túneis e outros 
tipos de infraestrutura. À 
medida em que acumula-
mos conhecimento, isto nos 
dará um nível de compreen-
são sem precedentes sobre 
como nosso hardware opera 
em diferentes ambientes”, 
disse ele.

Não há um cronograma 
específico para o desenvolvi-
mento de robôs para explo-
ração espacial, mas Kerava-
la menciona que gostaria de 
ver futuras gerações de suas 
máquinas auxiliando astro-
nautas da NASA no retorno 
à Lua, atualmente previsto 
para 2024.

“Em algum no futuro, 
espero que antes do retorno 
de um homem e da chegada 
de uma mulher, estamos 
levando variantes lunares 
de nossas máquinas para a 
superfície da Lua”.

Os robôs da Offworld são 
programados para realizar 
tarefas específicas, mas po-
dem “aprender” com suas 
experiências e modificar 
sua programação ao longo 
do tempo, se tornando mais 
versáteis ou eficientes. A 
primeira tarefa imaginada 
pelos engenheiros da empre-
sa é a extração de gelo para 
produção de água potável ou 
combustível de foguetes.

Empresa quer criar 
robôs inteligentes 
para colonizar 
o Sistema Solar

Intenção

Tecnologia já vem sendo usada

Divulgação

LICENÇA AMBIENTAL

JOSÉ EDMILSON GOMES PEREIRA (Pessoa Física) inscrita no CPF: 336.505.434-00, torna 
público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 28/08/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 041490/2019, a Licença Ambiental de Instalação para 
o funcionamento de residencial multifamiliar com área construída de 312,75m² em um terreno 
de 281,05 m² situado na RUA DOUTOR ÁLVARO OZÓRIO DE ALMEIDA, Nº 143, NO BAIRRO 
PAJUÇARA, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia (LP) para a extração das substâncias Minério de Ferro e Talco e beneficiamento 
de Minério de Ferro, inseridas nos processos ANM: 848.631/2010 e 848.379/2010 localizado no 
Sítio Saco Redondo, Zona Rural do Município de Cruzeta – RN.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0002-15, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a de Licença Prévia 
Para Perfuração (LPper), com prazo de validade até 02/11/2021, em favor do empreendimento Perfu-
ração de 03 (três) poços petrolíferos de códigos e coordenadas em UTM (Zona 24M): 7-CCZ-0002-RN: 
9.410.271,00 mN; 704.603,00 mE; 7-CCZ-0003-RN: 9.410.280,32 mN; 704.842,91 mE; 7-CCZ-0005-
RN: 9.410.445,99 mN; 705.436,09 mE, Datum SIRGAS 2000, localizada no Campo de Produção Con-
criz, Mossoró/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0002-15, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Simplificada (LS), 
com prazo de validade até 02/11/2022, em favor do empreendimento 03 (três) acessos aos poços petrolíferos 
de códigos, coordenadas em UTM (Zona 24M) e extensão: 7-CCZ-0002-RN: 9.410.271,00 mN; 704.603,00 
mE, e seu acesso com 205,12 metros; 7-CCZ-0003-RN: 9.410.280,32 mN; 704.842,91 mE, e seu acesso com 
203,37 metros; 7-CCZ-0005-RN: 9.410.445,99 mN; 705.436,09 mE, e seu acesso com 359,46 metros, Datum 
SIRGAS 2000, localizado no Campo de Produção Concriz, Mossoró/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RODRIGO BANDEIRA MARQUES CPF: 036.720.044-99, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA uma Licença 
de Operação – LO para transporte de carga perigosas com capacidade de 15 toneladas, localizado na 
Rua Joaquim Miranda, 84, João Câmara/RN.

RODRIGO BANDEIRA MARQUES 
Requerente/Proprietário

Em quatro meses, a Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e 
da Defesa Social (Sesed) bloqueou 
mais de 14 mil ligações de pessoas 
que entravam em contato para o 
Disque 190 do Centro Integrado de 
Operações de Segurança Pública 
(Ciosp) para passar trotes. A me-
dida segue uma recomendação do 
Ministério Público Estadual.

A maior quantidade de blo-
queios aconteceu no mês de outu-
bro, quando 5.116 tentativas de 
trotes foram impedidas, seguido 
por: setembro, com 4.000; agosto, 
com 3.320; e julho, com 1.804. Para 
se ter uma ideia do problema, no 
mês passado, das 5.116 ligações 
bloqueadas, mais de 600 vieram de 
apenas um número. “Quando um 
número liga mais de 20 vezes por 
dia para o Disque 190, ele é auto-
maticamente bloqueado. Após isso, 
quando ele tenta ligar para o 190, 

ele é encaminhado para um ramal 
e é informado que está bloquea-
do. Esse bloqueio dura sete dias”, 
explicou o tenente-coronel Kleber 
Macedo, diretor do Ciosp.

O oficial ainda destacou o be-

nefício que a iniciativa traz para a 
sociedade. “É um benefício enorme, 
pois a linha que estaria ocupada 
atendendo uma ligação que seria 
trote fica desocupada para que 
uma pessoa que realmente precise 

de ajuda possa ser atendida”.
Segundo a recomendação do 

MPRN, data de 11 de julho de 
2019, diante da necessidade de 
adotar soluções tecnológicas para a 
diminuição dos prejuízos causados 
pelos trotes ao serviço do Disque 
190, o Ciosp deveria regulamentar 
os requisitos necessários para aces-
sar o serviço, com a possibilidade 
de bloqueio de ligações oriundas de 
números envolvidos com reiterados 
trotes, desde que observada a ne-
cessidade de notificação do usuário 
através de mensagem ou ligação 
telefônica para o número que ori-
ginou os trotes e a temporariedade 
do bloqueio.

O trote é um ato ilícito, por 
ofensa ao dever imposto ao usuá-
rio dos serviços públicos em geral 
e, particularmente, dos serviços 
de telecomunicações no tocante à 
utilização adequada dos serviços.

Pessoa que ligar mais de 20 vezes por dia para o Disque 190 terá número bloqueado

Segurança do RN bloqueia mais de 14 
mil chamadas de trote para o Disque 190
Maior quantidade de bloqueios aconteceu no mês de outubro, quando 5.116 tentativas de trotes 
foram impedidas, seguido por: setembro, com 4.000; agosto, com 3.320; e o mês de julho, com 1.804

Filtro
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O Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(CBMRN) já realizou 3.367 atendi-
mentos de coleta de leite materno 
através do Programa “Bombeiro 
Amigo do Peito”, somente em janei-
ro a outubro de 2019. Os dados são 
referentes a área de jurisdição do 1º 
Grupamento de Bombeiros, ou seja, 
municípios da Região Metropolita-
na de Natal.

“O leite materno é insubstituível 
e nenhuma fórmula industrializada 
é capaz de fornecer os mesmos nu-
trientes, por isso a falta dele com-
promete a recuperação dos bebês. 
Nossa Corporação sente-se honrada 
em poder ajudar mães e crianças 
que necessitam desse leite. Conta-
mos com a sensibilidade das mães 
para que nos ajude a manter o ban-
co de leite”, disse o major João Edu-
ardo, coordenador do programa.

Criado em 2002 pelo CBMRN, 
o Programa “Bombeiro Amigo do 
Peito” tem como objetivo diminuir 
a mortalidade infantil e alimentar 
crianças recém nascidas desnutri-
das e portadoras de deficiências fí-
sicas, filhos de mães que não produ-
zem leite materno ou que tenham 
dificuldade de amamentar.

O CBMRN através de equipes 
formadas por militares do serviço 
operacional de saúde da corpora-

ção e equipes de enfermeiros liga-
dos a Coordenadoria do Banco de 
Leite, fazem a coleta diariamente 
do leite materno das mães doado-
ras e distribui nos bancos de leite 
cadastrados na entidade, que são 
a Maternidade Escola Januário 
Cicco e os Hospitais: Central Co-
ronel Pedro Germano (Hospital da 
Polícia) e o Santa Catarina. Nes-
tes locais, o leite é pasteurizado e 
distribuído com segurança para as 
maternidades públicas e privadas 
de nosso Estado.

Os interessados em obterem 
mais informações sobre o agenda-
mento de visitas da Coordenadoria 
Estadual do Banco de Leite devem 
fazer contato pelo 0800-722-24-00 
ou 3215-5957, das 7 às 18 horas.

Bombeiros têm média 336 
coletas de leite materno por mês

Serviço

Dados são do 1º Grupamento do CBM

Reprodução / Internet
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SLMA
DENUNCIAR

REMUNERADA
BEATIRAR

NINARMFI
TTCERAB

SOBRESSALTO
GERARMIAMI

CIIABAA
RODOPIAR
EOTELAS
DECONEE

LIDARTLIT

TECELAGEM
CONTROLADO

Fundador
da cidade
de Niterói

(Hist.)

A função
do aca-
lento 

Material
usado

para fazer
velas

Movimen-
to brusco
causado
por susto 

Dignida-
de; honra

Cidade 
da Flórida

(EUA)

Tipo de
cerveja
inglesa

Dar nu-
merosas

voltas 
Antecede 
o "oitavo"

Preposi-
ção que 
indica
origem

Jardim
onde vive-
ram Adão 
e Eva (Bíb.)

Trabalhar;
batalhar 

(?)
Zeppelin,

banda

Pão de (?),
bolo fofo
e macio

Literatura
(abrev.)

Paga por
serviços

prestados

Funções
do cartão
que subs-
tituem o
dinheiro

Criar 
102, em 

algarismos
romanos

Trabalho de
tapeçaria
Comedido;
moderado

Próprio
da Lua

Despido
de roupas

Apertar o
gatilho 

Seduzido;
fascinado

Forma do
funil

Ato, em
inglês

Ente;
criatura

Sininho
(Lit. inf.)
Fruta de

oásis

Bases de
quadros

Acreditar 

Sílaba
de "final"

Prova auto-
mobilística

O desma-
tamento

ilegal
Internet
(pop.)

Soltar a voz (o gato) Esperma
(Biol.)

Acusar 

Capaz;
habilitado
Tipo san-
guíneo

3/act — ale — led. 5/sêmen. 6/tâmara.

HORÓSCOPO

Cuidado com planos que parecem ser 
bons demais para ser verdade. Clima 
de concorrência no trabalho, não confie 
em qualquer um. Cuide da saúde 
diminuindo o ritmo. 

Além da simpatia, você também 
vai contar com muita criatividade e 
bom humor para encarar o serviço. 
Mas terá que redobrar a atenção e 
o empenho no final do expediente. 
Paquera movimentada! 

Procure agir com jogo de cintura e 
diplomacia ao lidar com pessoas 
próximas. Procure cuidar melhor da 
saúde e fique longe dos exageros. 
Os amigos podem dar uma ajuda na 
paquera.

Desavença com familiar pode deixar 
o astral tenso. No trabalho, seu lado 
prático se destaca, mas cuidado 
com fofocas. Seu jeito romântico e 
carinhoso tem tudo para deixar o 
par ainda mais apaixonado! 

Será preciso um esforço extra se 
quiser cumprir suas obrigações, mas 
abordagem diferente ajudará a render. 
Mostre seu lado ambicioso e lute para 
chegar onde deseja. O casal poderá 
se desentender. 

Os astros avisam que uma pessoa 
mal-intencionada pode se aproximar, 
portanto, pense bem no que vai falar. 
Podem surgir desafios na conquista, mas 
você saberá como dar a volta por cima.

Bom dia para cuidar de assuntos 
ligados a dinheiro. Podem 
surgir mudanças inesperadas, 
especialmente no trabalho, siga sua 
intuição para lidar com isso.

Bom momento para se concentrar nas 
finanças e buscar melhorar ganhos. Não se 
envolva em um negócio sem avaliar cada 
passo primeiro. Há chance de se envolver 
em um lance passageiro se está só.

A saúde pede um pouco mais de 
atenção: preste atenção no seu 
corpo. Na vida amorosa, driblar o 
ciúme talvez não seja tão fácil. Mas 
a paixão promete pegar fogo na hora 
de fazer as pazes!

Habilidade de liderança estará em alta. 
Use o bom-senso e evite confrontos só 
para mostrar que está sempre com razão. 
Se está a fim de alguém, não vai pensar 
duas vezes para mostrar o que sente. 

Preste atenção para não repassar 
informações erradas ou se envolver 
em confusão, ok? As finanças 
pedem um pouco mais de cautela. 
Mas talvez não tenha tanta sorte se 
está a fim de alguém.

Sua sensibilidade e religiosidade 
estarão mais aguçadas. Não deixe 
que possíveis conflitos acabem com a 
amizade. Se está de olho em alguém, 
vale a pena se aproximar e demonstrar 
interesse. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz é levada para o hospital. Vivi marca um encontro com Otávio. Camilo revela a Álvaro 
a prova que a Polícia tem contra Jô. Antero liberta Régis. Camilo finge estar surpreso sobre o 
vazamento de informações confidenciais. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Antero confunde 
Evelina com Marlene. Otávio acalma Vivi quanto a seu plano de fuga com Chiclete. Beatriz pede 
o divórcio a Otávio. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô. Maria da Paz estranha 
quando Matilde fala de sua filha. Agno e Jô se unem contra Fabiana.

A DONA DO PEDAÇO

Júlio repreende Alfredo. Lola critica Carlos por ter contado a verdade sobre Alfredo para Júlio. 
Karine usa Soraia para se fazer de vítima para Assad. Zeca tem uma reação alérgica ao produto 
usado por Olga. Alfredo afirma a Isabel que não pretende se casar. Assad tenta convencer Soraia 
a aceitar Karine. Candoca chega com as malas à casa de Olga e Zeca. Afonso reclama da falta 
de notícias de Inês e Carlos pensa em escrever para ela. Alfredo conhece Marion e volta para 
casa embriagado. Lola ouve Carlos usando Júlio para criticar Alfredo. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma afirma a Ramon que os dois são livres. Patrick conta a Ramon sobre o plano 
de Michelly para provocar ciúmes em Gabriela. Mário se sente traído ao descobrir que 
Silvana não está mais cega. Marcos apresenta Yuri como o novo gerente financeiro 
da Editora. Gisele avisa a Diogo que não quer mais saber dele, mas que ainda tem 
interesse no dinheiro da família de Alberto.

Helô faz um emocionante discurso contra o bullying para os alunos. O segundo teste 
de DNA de Poliana fica pronto, e Luisa confirma o que mais temia. Verônica pede para 
Branca voltar ao CLP e Arlete não aprova a ideia. A mãe de Luigi pede para que o filho 
passe a se abrir mais com ela e Sérgio. Vini pede para Mirela se afastar dele, e a menina 
toma uma atitude inesperada. Ruth fica chateada ao pensar em seu verdadeiro sobrinho.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) puniu 
nesta segunda-feira, 4, o volan-
te Felipe Melo, do Palmeiras, 
com cinco jogos de suspensão 
no Campeonato Brasileiro. Em 
julgamento no Rio, o órgão de-
terminou a sanção pelo jogador 
ter feito gestos obscenos para a 
torcida do Santos ao entrar no 
vestiário após a partida entre as 
duas equipes na Vila Belmiro, 
em 9 de outubro. 

Felipe Melo foi enquadrado 
no artigo 258-A do Código Brasi-
leiro de Justiça Desportiva (CB-
JD), que trata sobre provocar o 
público durante a partida. Ao 

sair de campo, após a derrota do 
time por 2 a 0, o volante fez ges-
tos apontando os órgãos genitais 
e acabou denunciado com base 
em imagens gravadas pelo celu-
lar por um torcedor do Santos.

Apesar de não ter sido citado 
na súmula, Felipe Melo foi a jul-
gamento porque houve denúncia 
oferecida pelo Procurador do ST-
JD, Felipe Bevilacqua. A pena 
máxima prevista para o artigo é 
de seis jogos, porém o relator do 
processo, Alexandre Magno, re-
comendou que a sanção fosse de 
cinco partidas. A decisão ganhou 
votos favoráveis da maioria dos 
auditores.

STJD pune Felipe Melo com 5 
jogos de suspensão por gestos

Gancho

Jogador do Palmeiras fez gestos para a torcida do 
Santos ao entrar no vestiário após a partida na Vila

Volante palmeirense fez gestos obscenos aos torcedores do Santos na Vila Belmiro

César Greco / Ag. Palmeiras

O êxito do Flamengo em 2019, 
cada vez mais perto da conquista 
do título do Campeonato Brasilei-
ro e garantido na decisão da Copa 
Libertadores, tem provocado com-
parações entre a equipe dirigida 
por Jorge Jesus e outros times his-
tóricos do futebol nacional, como o 
Santos de 2010.

Com a experiência de quem 
fez parte daquele time do Santos 
e fez parte do elenco do Flamengo 
no início desta temporada, Pará 
foi questionado sobre qual seria 
o melhor time. E não titubeou 
ao apontar a equipe histórica da 
Baixada como superior, relem-
brando algumas goleadas aplica-
das por aquela equipe.

“Uma pergunta até fácil de res-
ponder. Na minha opinião, o San-
tos de 2010 jogava o futebol mais 
bonito, mais elegante, para frente. 
Ganhávamos vários jogos na Vila, 
10 a 0 do Naviraiense, 8 a 1 do 

Guarani. O Santos de 2010 jogava 
mais bonito”, disse, em entrevista 
coletiva nesta segunda-feira, 4, no 
CT Rei Pelé.

Pará vê Santos de 2010 melhor 
do que o Flamengo de 2019

Comparação

Jogador esteve no Fla no primeiro semestre

Ivan Storti / Santos FC
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