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Lojistas do Hiper têm 
até dezembro para 
saírem da unidade

Estado espera 
receber este mês 
verba para segurança

Fátima apresenta 
projeto hoje para 
combater corrupção

Servidores da Caern 
criticam projeto que 
privatiza saneamento

STTU fecha ruas no 
entorno do hotel por 
tempo indeterminado

Das 43 lojas que tinham 
como principal chamariz o 
hipermercado, 15 já estão 
fechadas e as 28 ainda abertas
se encontram às moscas

Anúncio do repasse foi feito ainda 
em janeiro. Governo Bolsonaro 
criou regra pela qual transferência 
só é feita mediante comprovação 
do gasto pelo governo estadual

Entre as iniciativas previstas, 
está a criação de uma divisão 
especializada dentro da Polícia 
Civil e a punição para empresas 
corruptas no Estado

Protesto em Natal advertiu 
população sobre riscos da 
aprovação do novo marco legal 
do setor, que pode encarecer 
conta de água em 300%

Medida é para evitar que 
vizinhança seja atingida por 
desabamento, já que estrutura 
apresenta “colapsos”, segundo 
laudo da Secretaria de Obras

Sem destino 08 R$ 80 milhões 08 Pacote 04

Novas regras 03Reis Magos 05

Prefeitura sugere 
construir hospital 
em área ambiental

Saúde 07

Gestão Álvaro Dias espera obter R$ 30 milhões para construir novo hospital
na capital potiguar. Para isso, quer aval para projeto perto do Parque da Cidade

Cinema 13

Mostra de Cinema de 
Gostoso termina hoje
Primeiras noites de exibição lotaram Praia 
do Maceió. Hoje acontece a premiação

Rogério Vidal

Bolsonaro reúne 
deputados e
deve anunciar
hoje saída do PSL

Presidente do ABC 
ameaça renunciar 
se venda de terreno 
não for liberada

Crise interna 03 Polêmica 16
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Em Natal, nova
lei pune aluno que 
agredir professor
Entre as medidas previstas,
está o afastamento do 
estudante da unidade escolar

Educação 07
José Aldenir / Agora RN
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Uma das maiores vantagens 
do mundo digital é poder 
apagar o que se escreve, 

desmanchar o que está feito, 
deletar o que está colocado.

No mundo impresso, não. 
O anedotário dos erros de 

imprensa, pois, tem milhares, 
talvez milhões, de episódios 
registrados ao longo da história 
para o deleite do público de 
plantão. Sem exceção, são todos 
engraçados e ao alcance de todos.

A troca de um país por outro, 
mesmo que estes sejam limítrofes 
e vizinhos nossos, foi perpetrada 
por este jornal na edição desta 
segunda-feira e, por certo, merece 
entrar na galeria de grandes gafes 
sem desculpa.

Ninguém vai ficar mais 
ignorante por causa desse erro; 
tampouco é um defeito da peça 
de um avião que matou centenas 

-, mas é um erro e tanto que, seja 
por qual razão for, desatenção, ato 
falho ou delírio, merece as nossas 
mais sinceras desculpas.

Não se trata de um delito de 
opinião. Trata-se de erro puro e 
simples que não estava no texto, 
mas no título, daí o regozijo da 
turba que adora um episódio assim 

para se divertir.
Acreditem, nós também nos 

divertimos, já que a mesma alma 
pândega do leitor, seja ele quem 
for, também habita em nós e faz 
parte da capacidade intrínseca de 
estendermos nossa crítica tanto a 
outros como a nós mesmos. Com a 
mesma prodigalidade.

Sim, leitores, erramos e erramos 
feio. Bolívia não é o Peru, o Peru 
não é a Bolívia e Evo Morales, 
por mais suspeito que seja de 
fraudar uma eleição, certamente 
não merece ver seu país trocado, 
apesar de afinidades entre as duas 
culturas.

Carla Camuratti, atriz que 
virou diretora de cinema, costuma 
dizer que. se quisermos ser duros 
com alguém, que sejamos em 
primeiro lugar com nós mesmos.

Se errar é humano, tentemos ser 
um pouco menos humanos então.

“Perulívia” não existe
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RECUPERAÇÃO
Ainda na entrevista à 97 FM, 

o secretário George Antunes 
defendeu a recuperação do Ruy 
Pereira, como alternativa ao 
fechamento. “Se investe em 
várias outras coisas. Por que 
não naquele prédio?”, afirmou, 
sugerindo que seja feito um 
acordo com os proprietários do 
prédio, para que o hospital seja 
reformado, e o investimento seja 
descontado no pagamento dos 
aluguéis.

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES
Outro destaque da entrevista 

de Antunes foi a defesa de 
parcerias entre o Estado e as 
prefeituras para a manutenção 
de unidades de saúde no 
interior. A ideia é defendida pelo 
secretário estadual, Cipriano 
Maia, a partir da formação de 
consórcios. “Os municípios têm 
que assumir também as suas 
responsabilidades”, afirmou 
Antunes.

ENERGIA EÓLICA
A Diretoria Colegiada da 

Sudene aprovou a liberação de 
R$ 27,8 milhões para os projetos 
Vila Piauí 1 e 2, sediados em 
Serra do Mel, município do Rio 
Grande do Norte. Os dois projetos 
visam a construção de parques 

O secretário de Saúde de Natal, George Antunes, evitou fazer 
críticas ao secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, 
durante entrevista nesta segunda-feira na 97 FM. Perguntado 

sobre a crise na saúde, Antunes preferiu dizer que o que está aconte-
cendo na gestão estadual é um “erro de execução” do que foi planeja-
do. Ex-secretário estadual, George Antunes lamentou o fechamento 
do hospital Ruy Pereira e a suspensão do serviço de ortopedia do 
Deoclécio Marques, em Parnamirim. Para ele, a pasta controlada 
por Cipriano no Estado parece não ter plano de contingência, ou seja, 
um plano B, para resolver os dois problemas. Na opinião de Antunes, 
caso o impasse envolvendo a Cooperativa Médica não seja resolvido, 
há uma tendência para que os cooperados paralisem os atendimen-
tos de ortopedia no Estado todo. “Aí o colapso estará instalado”, 
resumiu, defendendo uma solução urgente para o problema, que tem 
impactado o serviço prestado pelas unidades de saúde municipais.

Erro de execução
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eólicos com capacidade instalada 
total de 75,6 MW. As iniciativas 
devem gerar 200 empregos diretos e 
3 mil indiretos cada.

ELEIÇÃO NO IFRN
Começou no último final de 

semana a campanha eleitoral para 
escolher o novo reitor do IFRN. 
Quatro candidatos concorrem: o 
atual reitor, Wyllys Farkatt Tabosa, 
além de Ambrósio Silva de Araújo, 
José Arnóbio de Araújo Filho e José 
Ribeiro de Souza Filho. A votação e 
a divulgação do resultado acontecem 

no dia 4 de dezembro. O vencedor 
será o reitor da instituição no 
quadriênio 2020-2024.

NOVO HOTEL
Os empresários Ivanaldo 

Bezerra, administrador do Hotel 
Serhs, e Willian Lass, diretor-
geral do Serhs Natal Grand Hotel 
& Resorts, apresentaram nesta 
segunda-feira um novo investimento 
no Estado. O novo hotel do Grupo 
Serhs, em Natal, irá gerar 500 
empregos na obra e 300 empregos no 
próprio hotel.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
reafirmou que a PEC da Previdência será promulgada 
em sessão solene no Congresso Nacional às 10h desta 
terça-feira, 12.

As novas regras entrarão em vigor na data da promul-
gação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam 
a valer após 90 dias. Novos trabalhadores só poderão se 
aposentar com idades de 62 anos (mulheres) e 65 anos 
(homens), tanto na iniciativa privada quanto no setor 
público federal, com tempo mínimo de contribuição de 15 
anos (mulheres), 20 anos (homens) e 25 anos para servi-
dores de ambos os sexos. Professores, policiais e profissio-
nais expostos a agentes nocivos (como quem trabalha na 
mineração) têm regras mais brandas.

Quem já está no mercado de trabalho poderá escolher 
a mais vantajosa entre as regras de transição.

A comunidade das Rocas, na zona Leste de Natal, 
recebeu no último sábado a sexta edição do projeto “Par-
ticipa Natal”. Desenvolvida pela Prefeitura, a ação tem 
o objetivo de aproximar a gestão municipal das comu-
nidades, por meio da prestação de serviços de diversas 
secretarias. Foram realizados atendimentos nas áreas 
da educação, saúde, limpeza urbana, saneamento básico, 
defesa do consumidor, política para as mulheres, segu-
rança, esporte e lazer.

O prefeito Álvaro Dias esteve presente na ação, que 
ocorreu na Escola Municipal Henrique Castriciano, e co-
memorou o sucesso alcançado. “Com essa edição do Par-
ticipa Natal, estamos atingindo um marco importante 
desse projeto. Chegamos a mais de 25 mil atendimentos à 
população. São exames médicos, emissão de documentos, 
corte de cabelo, tributo à criança, aulões, ações preven-
tivas e dezenas de outros serviços que realizamos pelos 
bairros da cidade”, disse.

“São mais de 30 tipos serviços que vai da saúde à as-
sistência social. Em média, 4 mil pessoas são atendidas 
em casa edição e por determinação do prefeito, vamos 
ampliar os atendimentos”, afirmou o secretário Alexsan-
dro Ferreira, do Planejamento.

Reforma da Previdência 
será promulgada hoje

Projeto da Prefeitura já 
atendeu 25 mil pessoas

Senado

Participa Natal

Novas regras entrarão em vigor na data da 
promulgação, exceto as alíquotas de contribuição

Projeto leva serviços a 4 mil pessoas, em média, por edição em Natal

Joana Lima / Prefeitura do Natal
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Servidores da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) e de outras en-
tidades ligadas ao setor fizeram 
um protesto nesta segunda-feira, 
14, em Natal, contra o projeto de 
lei que altera o marco regulatório 
do saneamento básico no País. A 
manifestação, realizada em frente 
à sede da Caern com a adesão de 
cerca de 100 pessoas, chegou a blo-
quear uma das faixas da avenida 
Hermes da Fonseca.

O projeto de lei 3.261, que nas-
ceu no Senado e deve ser votado 
pela Câmara dos Deputados nas 
próximas semanas, altera a legis-
lação atual para permitir que em-
presas privadas prestem serviços 
de abastecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto nos municí-
pios, além de limpeza urbana.

A proposta estabelece que, um 
ano após a entrada em vigor da lei, 
as prefeituras sejam obrigadas a 
realizar licitação para escolha da 
empresa responsável pelo serviço, 
acabando com a modalidade exis-
tente hoje - o “contrato de progra-
ma”, pelo qual, no caso do RN, a 
Caern oferece serviços nos municí-
pios sem passar por licitação.

Atualmente, pelas restrições 
legais, empresas privadas só 
prestam 6% desse serviço no Pa-
ís. Municípios que querem abrir 
concorrência precisam respeitar 

um trâmite burocrático que, na 
prática, inviabiliza a quebra do mo-
nopólio com as empresas públicas 
estaduais de água e saneamento.

Os defensores do projeto afir-
mam que a medida vai represen-
tar uma injeção de investimentos 
privados na área de saneamento 
básico. Isso porque, segundo o pro-
jeto, as concessões para a iniciativa 
privada seriam condicionadas ao 
estabelecimento de metas como 
a universalização do serviço, algo 
que as empresas públicas não con-
seguiram realizar até hoje.

Essa universalização, segundo 
o projeto, deveria acontecer até 
2033. Além disso, empresas teriam 
de comprovar capacidade financei-
ra para realizar investimentos.

Dados do Instituto Trata Brasil 
apontam que, com o formato atual, 
mais da metade dos brasileiros 
(52%) não tem acesso a coleta de 
esgoto. A falta do serviço afeta di-
retamente a saúde pública, ao fa-
vorecer a disseminação de doenças.

Os críticos, por outro lado, afir-
mam que, com a privatização do 
serviço, é provável que haja um 
aumento de até 300% na conta de 
água, por causa da busca pelo lucro 
das empresas. Além disso, entida-
des como o Sindicato dos Traba-
lhadores em Água, Esgotos e Meio 
Ambiente no RN (Sindágua) afir-
mam que estudos comprovam que 

empresas privadas desperdiçam 
mais água que empresas públicas 
e investem menos em saneamento, 
algo que contraria o objetivo da 
proposta.

Outra preocupação dos críticos 
é com relação ao modelo de con-
cessão. Eles temem que municí-
pios menores saiam prejudicados. 
Isso porque, atualmente, o serviço 
prestado pela Caern é deficitário 
na maioria dos municípios. O in-
vestimento nas cidades pequenas 
é compensado pelo que a empresa 
arrecada em cidades como Na-
tal, Mossoró e Parnamirim, onde 

a conta de água é mais cara. Os 
opositores questionam se, com a 
privatização, as empresas priva-
das vencedoras das licitações vão 
querer atuar nessas áreas, já que 
visam ao lucro.

Outra preocupação é quanto à 
possível descontinuação de políti-
cas de convivência com a seca no 
semiárido nordestino, tendo em 
vista a baixa viabilidade econõmica 
do serviço prestado.

Na avaliação de Sérgio Pinhei-
ro, diretor da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Am-
biental no Rio Grande do Norte 

(Abes), municípios que não ofere-
cem viabilidade econômica “correm 
o risco de serem abandonados ou 
passarem a onerar os orçamen-
tos fiscais, pela falta de soluções 
de subsídio”. “O subsídio cruzado 
que hoje viabiliza a prestação de 
serviços em muitos pequenos mu-
nicípios não é a melhor solução 
teórica, mas é um sistema provado, 
que vem funcionando. Mais uma 
vez, neste caso, arrisca-se a se pro-
mover um retrocesso em lugar de 
melhora”, advertiu, em entrevista 
ao Agora RN.

Para evitar isso, é possível que 
a Câmara inclua no projeto uma 
emenda para estabelecer que as li-
citações para os serviços de água e 
saneamento sejam feitas em bloco, 
de modo a garantir que empresas 
arrematem o serviço nas cidades 
superavitárias e também nas defi-
citárias, para que a população não 
seja afetada pela diminuição na 
prestação do serviço.

Protesto realizado em frente à sede da Caern chegou a bloquear Hermes da Fonseca

Projeto que autoriza privatização do 
saneamento é alvo de críticas em Natal
Críticos afirmam que, com a privatização do serviço, é provável que haja um aumento de até 300% na conta de água,
por causa da busca pelo lucro das empresas privadas. Segundo opositores, municípios pequenos devem ser prejudicados

Marco Legal

José Aldenir / Agora RN

52%
DESTAQUE

é a porção de brasileiros que não 
têm acesso a serviço de coleta de 
esgoto, segundo o “Trata Brasil”

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), disse que 
a discussão sobre a prisão após 
condenação em segunda instância 
“não é a única urgência do Brasil” 
e defendeu cautela na análise do 
assunto pelo Congresso.

“Qualquer resposta precipitada 
que o Parlamento der, vai ser o res-
ponsável por gerar mais instabili-
dade política”, afirmou o deputado, 
em entrevista exclusiva ao jornal O 
Estado de S. Paulo.

Mesmo assim, Maia admi-
tiu liberar o avanço do tema na 
Câmara porque o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, transferiu parte da 

responsabilidade da Corte para o 
Legislativo.

“Ele não terminou o julgamen-
to quando ele diz ‘o Congresso pode 
mudar’”, disse. “É óbvio que, se ele 
não entende isso como uma afronta 
à regra da harmonia, não sou eu 
que vou dizer que esse tema não 
poderá ser debatido na Câmara”.

Maia avaliou o discurso do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, após deixar a prisão, como 
“muito raivoso” e saiu em defesa do 
presidente Jair Bolsonaro. “Essa 
crise não foi inventada. Vivemos 
dois anos de recessão com a Dilma”, 
avaliou, em uma referência à presi-
dente cassada, Dilma Rousseff. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

‘Não podemos achar que 2ª instância 
é a única urgência do Brasil’, diz Maia

Presidente da Câmara

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Bolsonaro deve anunciar saída 
do PSL com deputados aliados

Reunião

A crise interna do PSL pode 
chegar a um desfecho nesta ter-
ça-feira, 12. O presidente Jair 
Bolsonaro enviou nesta segun-
da-feira, 11, uma mensagem a 
parlamentares aliados no grupo 
de Whatsapp “Time Bolsonaro”. 
Informou apenas horário e local. 
Às 16h, no Palácio do Planalto. 
Ele não especificou o assunto, 
mas deputados convidados pa-
ra essa reunião preveem um 
anúncio da saída de Bolsonaro 
do PSL, depois de uma crise que 
tomou os holofotes da política 
nacional no último mês.

“Creio que sim (que Bolso-
naro deve deixar o PSL). E eu 

saio de fato também, em apoio 
ao Presidente. Breve saio de di-
reito”, afirmou o deputado Bibo 
Nunes (PSL-RS).

Bolsonaro poderia levar com 
ele quase a metade da bancada 
do PSL na Câmara, compos-
ta por 53 deputados, caso não 
houvesse entraves jurídicos que 
podem implicar na perda dos 
mandatos.

A reportagem perguntou ao 
deputado federal potiguar Ge-
neral Girão, aliado de Bolsona-
ro na guerra interna do PSL, se 
ele havia sido convidado para a 
reunião, mas não obteve respos-
ta até fechar esta edição.
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Com a aprovação, no Congresso 
Nacional, de novas regras para a 
concessão de benefícios previden-
ciários, tem aumentado no Rio 
Grande do Norte a corrida pela 
aposentadoria ou pensão entre 
aqueles que estão perto de adquirir 
direito aos auxílios. Como consequ-
ência disso, também tem crescido 
o número de queixas judiciais re-
lacionadas à área previdenciária, 
sobretudo com relação a benefícios 
negados pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS).

Na avaliação do procurador 
federal Dijonilson Paulo Amaral, 
que tem atuação na Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) no Rio Grande 
do Norte, o crescimento das ações 
judiciais na área previdenciária 
tem compensado a redução de 
processos na área trabalhista, 
efeito trazido pela reforma que 
entrou em vigor no final de 2017. 
“A demanda foi para o direito pre-
videnciário. Aumentou bastante a 
procura”, comentou o procurador, 
em entrevista nesta segunda-fei-
ra, 11, ao programa Manhã Agora, 
da rádio Agora FM (97,9).

Para diminuir a sobrecarga 
sobre o Judiciário, o procurador 
tem defendido a criação na AGU 
de uma espécie de câmara de nego-
ciação administrativa, à qual segu-

rados que têm benefícios negados 
no INSS poderiam recorrer antes 
de buscar a Justiça. “É uma ideia 
para ser debatida e fomentada. 
Estamos colocando para que seja 
aprimorada. É uma das formas de 
reduzir essa intensa judicialização 
da política pública”, frisa.

Dijonilson observa que, apesar 
de as demandas judiciais estarem 
crescendo, o INSS mais tem apro-
vado do que negado benefícios para 
os seus segurados. “O INSS está lá 
para reconhecer direitos. Se a pes-
soa é um segurado da Previdência 
Social e preenche os requisitos, é 
para (o benefício) ser concedido. 
Até mesmo a AGU trabalha essa 
ideia atualmente. Se a pessoa en-
tra com uma ação contra o INSS 
porque algum benefício foi negado, 
nós temos dentro da AGU, ampa-
rados em normativas internas, 
mecanismos para reconhecer esse 
direito”, diz o procurador, lembran-
do que cabe à AGU representar 
órgãos federais na Justiça.

Prova disso, segundo o advo-
gado público federal, é que o INSS 
ganha, segundo ele, 66% das ações 
judiciais oriundas de indeferimen-
tos de benefícios. Ele explica que, 
nesses casos, a Justiça reconhece 
que a decisão administrativa to-
mada no âmbito do órgão federal 

estava correta.

LIVRO
A judicialização de políticas 

públicas, aliás, é tratada por Dijo-
nilson em um livro que será lan-
çado na próxima quarta-feira, 13, 
em Natal. A obra, que é resultado 
de uma dissertação de mestrado 
em Direito desenvolvida por ele, 
sugere práticas que poderiam ser 
adotadas pela AGU para diminuir 
a judicialização de temas como os 
indeferimentos de benefícios na 

área previdenciária. No livro, ele 
também reflete sobre até que ponto 
deve ir a interferência do Judiciá-
rio sobre decisões do Executivo.

“Muitas vezes, o Judiciário, 
quando provocado, toma o lugar o 
gestor. Diz ‘a política pública está 
equivocada e a política adequada 
é esta’. Há um limite para o Judi-
ciário intervir na política pública”, 
defende o procurador, lembrando 
que o problema maior está na área 
da saúde.

Na entrevista, ele criticou de-

cisões judiciais que beneficiam 
determinados usuários do sistema 
público de saúde em detrimento da 
coletividade, como em ações que 
tratam do fornecimento de medica-
mentos ou de internações em leitos 
de UTI. Ao determinar ações neste 
sentido, o Judiciário prejudica, se-
gundo ele, a execução de políticas 
públicas.

“Às vezes o Judiciário concede 
uma liminar para o Estado tirar o 
recurso de onde estava locado para 
colocar em determinado tratamen-
to (por exemplo, a compra de um 
remédio para ser usado em trata-
mento experimental). Tira de onde 
abrangia um número considerável 
de pessoas para resolver o proble-
ma de uma”, pontuou.

Procurador federal Dijonilson Paulo Amaral atua na Advocacia-Geral da União no RN

Procurador sugere câmara de negociação 
para evitar judicialização na Previdência
Segundo Dijonilson Paulo Amaral, crescimento das ações judiciais na área previdenciária tem compensado a redução
de processos na área trabalhista. Amanhã ele lança livro sobre como minimizar o problema e sobre os limites do Judiciário 

AGU

YouTube / Reprodução

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Advocacia 
pública federal e a judicialização 
das políticas públicas” (Editora 
Lumen Juris)

Quarta-feira, 13/11, às 18h30
Galeria Fernando Chiriboga
Shopping Midway Mall (3º piso)

ç

Fátima vai pedir autorização para criar órgãos na Polícia Civil para combater corrupção

Governadora lança hoje projetos 
para combater corrupção no RN

Administração

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, vai 
apresentar nesta terça-feira, 12, 
dois projetos de lei que preveem 
medidas para combater a corrup-
ção no setor público. Os textos, 
que serão detalhados em evento 
na Controladoria-Geral do Estado, 
serão encaminhados para aprecia-
ção da Assembleia Legislativa.

Segundo antecipou o governo, 
um dos projetos autoriza a criação, 
na Polícia Civil, do Departamento 
de Inteligência e do Departamento 
de Combate à Corrupção e Lava-
gem de Dinheiro. O segundo pro-
jeto trata da responsabilização, no 
âmbito do Poder Executivo Esta-
dual, de pessoas jurídicas pela prá-
tica de atos lesivos à administração 

pública, matéria conhecida nacio-
nalmente como Lei Anticorrupção.

Está previsto para esta ter-
ça-feira também um ato da go-
vernadora para disciplinar, como 
medida de prevenção à corrupção, 
a Transparência Ativa do Poder 
Executivo, mediante o aperfeiçoa-
mento e a ampliação do Portal da 
Transparência para os órgãos.

Ainda durante a solenidade, a 
governadora deve decretar que o 
Governo do Estado participará da 
“Estratégia Nacional de Prevenção 
à Corrupção - Avaliação das Susce-
tibilidades à Corrupção nas Orga-
nizações Públicas”. O projeto, cujos 
objetivos estão ao lado, será coorde-
nado no RN pelo Movimento Arti-
culado de Combate à Corrupção.

 I - atingir, no setor público 
estadual, níveis de ocorrência de 
corrupção compatíveis com os 
países desenvolvidos;

 II - aperfeiçoar as estruturas de 
combate à corrupção no âmbito 
do Poder Executivo Estadual;

 III - melhorar o perfil dos 
agentes públicos estaduais, mor-
mente no aspecto da formação, 
experiência e reputação;

 IV - implementar dinâmica de 
melhoria contínua na adoção de 
boas práticas em todo o setor 
público.

 V - obter informações estraté-
gicas para o controle em todas as 
suas frentes.

ç

ç

ç

ç

ç
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A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) interditou 
nesta segunda-feira, 11, duas ruas 
que ficam no entorno do Hotel Reis 
Magos, na Praia do Meio, na zona 
Leste de Natal. De acordo com com 
a pasta, as vias ficarão fechadas até 
ser decidido o que será feito com o 
prédio, abandonado há 24 anos.

A interdição ocorre, segundo a 
Prefeitura do Natal, por causa do 
risco de desabamento do hotel. “As 
vias ficarão interditadas por tem-
po indeterminado”, aponta Carlos 
Eugênio Barbosa de Oliveira, ins-
petor de trânsito da STTU.

Ele explica que foi fechado um 
trecho de seis metros da Avenida 
25 de Dezembro, que fica por trás 
do Reis Magos. A barreira foi insta-

lada a partir do muro do hotel até a 
primeira faixa de rolamento da rua. 
Além disso, a Rua Mascarenhas 
Homem, numa das laterais do em-
preendimento, também sofreu com 
o fechamento de uma das pistas. 

Na última semana, a Prefeitu-
ra do Natal apontou que o prédio 
está com a estrutura bastante de-
teriorada e que os restos do hotel 
podem desabar a qualquer mo-
mento, o que coloca em risco a vizi-
nhança. A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov) apresentou laudo no qual 
consta que a estrutura do antigo 
Reis Magos apresenta “colapsos 
pontuais” e que o problema só ten-
de a piorar.

Ainda segundo a Semov, a recu-

peração apenas da estrutura custa-
ria algo em torno de R$ 10 milhões. 
Para revitalizar o hotel completa-
mente, a despesa seria de R$ 40 
milhões. A demolição, por sua vez, 
seria bem menos dispendiosa: entre 
R$ 750 mil e R$ 1 milhão.

O grupo Hotéis Pernambuco, 
proprietário do prédio, deseja de-
molir a estrutura e fazer novo in-
vestimento no local. Há, contudo, 
quatro pedidos de tombamento em 
andamento: um na esfera judicial 
e três na administrativa (União, 
Governo do Estado e Prefeitura). 
Dos quatro processos, apenas um 
segue em andamento: o que trami-
ta no Governo do Estado.

As demais instâncias já se ma-
nifestaram a favor da demolição. Avenida 25 de Dezembro, por trás do hotel, foi parcialmente bloqueada nesta segunda

Ruas no entorno do Hotel Reis Magos
são fechadas por tempo indeterminado
Abandonado há 24 anos, prédio que abrigou o Hotel não pode ser demolido por causa de pedido de tombamento que 
ainda tramita no Governo do Estado, sem prazo para ser concluído. Laudo aponta que estrutura tem “colapsos pontuais”

Mobilidade

José Aldenir / Agora RN

Por unanimidade e em ambien-
te virtual, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) rejeitou um recurso da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
e manteve a decisão, tomada em 
maio pelo plenário, que proíbe o 
trabalho de gestantes em ativida-
des com qualquer grau de insalu-
bridade.

Também de modo unânime, 
os ministros decidiram sequer 
apreciar, por questões processu-
ais, um segundo recurso em que 
Confederação Nacional de Saúde 
(CNSaúde) pedia o adiamento dos 

efeitos da decisão para dar tempo 
de o governo reavaliar a real insa-
lubridade em diferentes atividades 
e ambientes hospitalares.

No julgamento de maio, os mi-
nistros do Supremo entenderam, 
por 10 votos a 1, ser inconstitucional 
um trecho da reforma trabalhista 
que entrou em vigor em 2017 que 
previa a necessidade de recomen-
dação por meio de atestado médico 
para que gestantes pudessem ser 
afastadas de atividades insalubres 
em grau médio e mínimo, e em 
qualquer grau para lactantes.

Supremo mantém proibição de 
gestantes em ambiente insalubre

Reforma trabalhista

Reforma liberou grávidas em ambientes insalubres, desde que houvesse aval médico

Getty Images

Evo Morales, que renun-
ciou no domingo à presidên-
cia da Bolívia em meio a uma 
grave crise após as eleições de 
outubro, aceitou a oferta de 
asilo oferecida pelo México, 
informou o chanceler mexica-
no, Marcelo Ebrard.

O chanceler informou 
que o asilo foi concedido por-
que “sua vida e integridade 
correm riscos”. Ele explicou 
que informaria a Bolívia 
sobre essa decisão para que 
procedam para conceder um 
salvo-conduto ao ex-presi-
dente. O México entende que 
a renúncia de Evo foi forçada 
por um golpe de estado.

Após renúncia, 
Evo Morales aceita 
asilo oferecido 
pelo México

Bolívia

Eleição de Evo é acusada de fraude

Presidência da Bolívia / Reprodução
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A presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet 
(MDB-MT), está disposta a enfrentar qualquer 

manobra que tente sabotar o projeto instituindo 
prisão de criminosos condenados em segunda 
instância. Ela lembrou que Davi Alcolumbre, 
presidente da Casa, prometeu aos líderes de partidos 
levar ao plenário projetos com parecer da CCJ. A 
senadora promete viabilizar isso o quanto antes.

Eleitora de Alcolumbre na vitória contra forças 
do atraso lideradas por Renan Calheiros, Simone 

Tebet ainda bota fé no presidente da Casa.
Tanto quanto o presidente da Câmara, 

Alcolumbre tem dito que votar o projeto seria 
“afrontar” a decisão política do STF para favorecer 
Lula.

O projeto sob exame na CCJ altera o Código 
de Processo Penal, nos termos sugeridos pelo 
presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Para os críticos, Rodrigo Maia é contra o projeto 
de prisão em segunda instância porque a Câmara 
está cheia de possíveis futuros atingidos. 

Tebet avisa que prisão em 2ª instância será votada

PODER SEM PUDOR

PIANISTA SEM PIANO
Eleito governador do Rio Grande do Sul em 1934, o 

general Flores da Cunha foi pressionado pelas oito irmãs 
e a mãe, durante um ano, a nomear o sobrinho Pedruca 
para qualquer cargo. Ele resistiu – considerava Pedruca 
um inútil. Mas não aguentou a pressão do mulherio 
(quem aguentaria?) e capitulou, dando finalmente 
instruções a Poti Menezes, chefe da Casa Civil: “Prepare 
o ato nomeando Pedruca pianista do Palácio Piratini.” 
O secretario ponderou: “Mas, governador, Pedruca nem 
sequer sabe tocar piano...” O general liquidou o assunto: 
“Não faz mal, no Palácio não tem piano mesmo...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

EVO, O FARSANTE
Evo Morales é só outro 

farsante. Ele fraudou a 
reeleição, como atestou 
auditoria da OEA, 
provocando a onda de 
indignação que o levou à 
renúncia. E saiu mentindo, 
chamando de “golpe” seu 
ato unilateral.

PREVISÕES TUCANAS
O governador João Doria 

(PSDB), parece nervoso com 
a soltura de Lula. Prevê 
até que Fernando Haddad, 
desprovido de vontade 
própria, receberá ordens 
para disputar a prefeitura 
de São Paulo, em 2020.

DISPUTA POR ESPAÇOS
A Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da 
Presidência se tornou uma 
espécie de “troféu” para 

Estamos comprometidos em 
gerar mais emprego e renda”

Secretário da Previdência, 
Rogério Marinho, 
no lançamento do 
programa Verde Amarelo

"

 Adriano Machado / Reuters

diversos grupos que disputam 
cargos no governo. Pode ser 
ocupada por militar, diplomata ou 
até evangélico.

CONTINUA ‘SEM-CARGO’
O Podemos desistiu de indicar 

o ex-deputado Barbosa Neto, 

operador de empresa de 
ônibus em Brasília, para um 
cargo no governo federal. 
Há meses ele tenta cargo 
no governo do DF, mas as 
chances são zero.

NOSSO POBRE DINHEIRO 
A divisão do bilionário 

fundão partidário é baseada 
no número de deputados 
federais no início da 
Legislatura; só muda a 
cada quatro anos. Um novo 
partido só terá dinheiro a 
partir da eleição de 2022.

NOVIDADE NA ESPLANADA
O deputado Alceu 

Moreira (MDB-RS) tem sido 
citado entre possíveis novos 
integrantes da Esplanada 
dos Ministérios vindos do 
Congresso. Poderia ir para o 
Desenvolvimento Regional 
ou Secretaria Fundiária.

MS vive a expectativa de mudança do governo
Os meios políticos do Mato Grosso do Sul 

vivem a expectativa de mudança no governo 
estadual já no próximo dia 1º. 

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) 
é investigado no esquema de propinas da JBS/
Friboi, do grupo J&F, e outros frigoríficos. 

Seu vice é Murilo Zuaith. O relator do caso é 
o rígido ministro Felix Fischer, do Superior 
Tribunal de Justiça, que, sob licença, foi 
substituído pelo desembargador Leopoldo de 
Arruda Raposo, do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco.

NADA DE RENÚNCIA
Procurado pela coluna, o governador disse 

através da assessoria que tudo continua normal 
e “não tem nada de renúncia”.

ACUSAÇÃO
Segundo a PF, Reinaldo Azambuja se utilizou 

do cargo para negociar benefícios fiscais em troca 
do pagamento de propinas.

HÁ TEMPOS
Em setembro de 2018, a PF cumpriu mandado 

de busca e apreensão no gabinete de Azambuja, 
na governadoria, e no apartamento dele.

A Associação dos Delegados 
da Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (Adepol) entrega nesta sex-
ta-feira, 25, ao Governo do Estado, 
um conjunto de projetos pensados 
para otimizar os serviços presta-
dos na área de segurança pública.

A entrega dos projetos acontece 
na sede da Adepol, na Via Costei-
ra, a partir do meio-dia. Foram 
convidados representantes da 
classe política, secretários de Esta-
do e membros de instituições como 
a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e Ministério Público.

Entre os presentes, estarão os 
professores da UFRN que realiza-
ram, em agosto do ano passado, a 
pesquisa em parceria com a Ade-
pol e batizada com o nome suges-
tivo de “Eu decido a segurança do 
RN”. O estudo ouviu a população 
sobre os principais problemas na 
área de segurança, o que gerou 
os projetos e acabou transforma-
do em dissertação de mestrado 
na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

Esta semana, a Polícia Civil 
completou 38 anos e a associação 
aproveitou a data para oferecer 
à população novas ideias que de-
vem - caso aprovadas - melhorar 
substancialmente o trabalho da 
Polícia Civil.

Para a presidente da Adepol, 
Paoulla Maués, é a continuidade 
de um compromisso da categoria 
que, durante a campanha eleitoral 
do ano passado, encaminhou uma 
série de sugestões aos candidatos 
ao governo estadual, com o compro-
misso de posteriormente subsidiar 
o eleito com um diagnóstico mais 
abrangente das carências da po-
pulação nessa área e sugestões de 

políticas públicas a serem seguidas.
Segundo o professor Felipe Zum-

ba, que defendeu a dissertação de 
mestrado baseada na pesquisa públi-
ca promovida pela Adepol, a sugestão 
central do projeto é que o governo in-
vista em inteligência policial voltada 
a combater tráfico de drogas, roubos 
e homicídios, crimes que despertam 
maiores clamores sociais.

Ao defender a necessidade de 
interiorizar as ações de inteligên-
cia policial, por meio de núcleos 
descentralizados, o professor expli-
ca que as demandas da população 
por maior segurança diferem de 
região para região.

“Na mesorregião Leste, por 
exemplo, foi identificado que a pro-
blemática se concentra nos eleva-
dos níveis de roubo e homicídio. Já 
na mesorregião Oeste, os crimes 
mais citados foram roubo e tráfico 
de drogas. Além disso, a população 
elegeu como prioridades: aumento 
do efetivo policial e políticas pú-
blicas preventivas”, acrescenta o 
professor Zumba.

Adepol entrega sugestões 
para melhorar a segurança
Propostas surgiram em pesquisa junto à 
população desenvolvida com professores

Projetos

Presidente da Adepol, Paoulla Maués

José Aldenir / Agora RN

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

VENTOS DE SANTANA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, CNPJ 
34.598.766/0001-31, com endereço Est RN 041, s/n, Santana do Matos/RN torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Li-
cença Prévia - LP para o Complexo Eólico Ventos de Santana, com 134,4 MW de potência total 
instalada, a ser localizado na zona rural do município de Santana do Matos/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável Legal

LICENÇA SIMPLIFICADA 

EDIFICARE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 18.679.702/0001-55, com en-
dereço Av. Dr, Mário Negócio, n° 347, Bairro Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença 
Simplificada - LS para a Usina Fotovoltaica Brauna I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX E X, com 10 MW 
de potência total instalada, a ser localizada na zona rural do município de Tenente Laurentino/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável Legal

LICENÇA AMBIENTAL

MARLENE MACEDO SOARES, CPF: 818.833.187-68, torna público, conforme a resolução CO-
NAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 11/11/2019, através do Processo Administrativo 
Nº 03.0584/2018-97 da licença ambiental do processo de Característica e Habite-se para fins de 
uso residencial, com área de construção de 367,12m², situado na Rua Borborema, 1115/1115ª  
no bairro Alecrim, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.
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A Câmara Municipal de Natal 
segue discutindo, em regime de ur-
gência, o projeto de lei encaminha-
do pela Prefeitura que visa liberar 
a construção de um novo Hospital 
Municipal na Zona de Proteção 
Ambiental 1, no bairro do Pitimbu. 
Correndo o risco de perder a verba 
de R$ 30 milhões destinada pelp 
Ministério da Saúde para a cons-
trução da unidade, o Poder Execu-
tivo pede celeridade na apreciação 
do PL na Casa, que já foi aprovado 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final.

Atualmente, Natal concorre 
com Manaus e Fortaleza para con-
seguir os recursos junto ao Gover-
no Federal. O Agora RN apurou 
que o prefeito Álvaro Dias preten-
de entregar o projeto à União na 
próxima quinta-feira, 14, quando 
viajará à Brasília para tratar de 
assuntos administrativos. O deba-
te na Câmara tem sido necessário 
justamente pelo fato de o projeto 
colocar o hospital em uma Zona de 
Proteção Ambiental. Apesar disso, 

tem sido bem aceito pela maioria 
dos vereadores natalenses.

Nesta segunda-feira, 11, em 
reunião no plenário da Câmara, 
o titular da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), Thiago Mesquita, apre-
sentou alguns pontos que justifi-
cam a escolha da Prefeitura pela 
obra na área protegida. Segundo 
ele, nos dias atuais existe um cer-
to desentendimento em relação ao 
que se pode ou não construir em 
Zonas de Proteção Ambiental, mas 
que, para a finalidade da saúde, a 
área poderia sim abrigar empreen-
dimentos deste porte. 

“É importante a gente separar 
os termos legais utilizados para 
proteção. Quando falamos em ZPA 
1 de Natal não significa dizer que 
é uma área de preservação total, 
muito pelo contrário, é uma área 
que em parte pode ser utilizada ou 
ter uso restrito com todos os cuida-
dos e parâmetros urbanísticos. A 
Semurb realizou análise técnica do 
local e verificou que para a finali-

dade, sendo um hospital público, a 
construção se encaixa perfeitamen-
te”, explicou.

Mesquita ainda justificou que 
a Secretaria de Saúde apontou 
aquela região por diversos motivos, 
entre eles “as quatro entradas de 
ligação com as zonas Norte, Sul, 

Leste e Oeste”. De acordo com o 
secretário, “ainda existe a possibi-
lidade de transformar a área num 
complexo de saúde pública, o que 
será de grande importância para a 
população”, completou.

Presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara, o vereador Fer-

nando Lucena (PT) lembrou que a 
construção do novo hospital muni-
cipal é uma reivindicação antiga. 
“UPA não é hospital, mas faz pa-
pel de hospital por que não temos 
um verdadeiramente. Isso precisa 
acabar, esse será um hospital de 
retaguarda e a fila da regulação vai 
andar. Natal precisa da construção 
desse hospital, e para que a gente 
não perca os recursos nós precisa-
mos votar pela aprovação da cons-
trução na ZPA”, pediu.

George Antunes, secretário 
municipal de Saúde, destacou os 
motivos que levaram a escolha do 
local. “Analisamos a logística, ta-
manho do terreno e aprovamos a 
parte técnica. Nós tínhamos outras 
opções de terreno, mas nenhuma 
delas se enquadrava e trariam ou-
tros problemas técnicos. O hospital 
será de porta fechada recebendo 
pacientes referenciados de outras 
unidades de emergência”, declarou. 
A expectativa é que a nova unidade 
hospitalar municipal tenha 200 lei-
tos, sendo 30 de UTI.

Thiago Mesquita, titular da Semurb, defende construção do hospital em área ambiental

Câmara discute projeto para construção
de hospital em Zona de Proteção Ambiental
Expectativa do prefeito Álvaro Dias é levar o projeto ao Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 14; para isso, precisa ter o aval 
da Câmara sobre a construção, que seria realizada em área de proteção ambiental; maioria dos vereadores é favorável a cessão

Saúde

Marcelo Barroso / CMN

O Tribunal Regional do Tra-
balho do Rio Grande do Norte 
(TRT 21º) vai iniciar ainda este 
mês o processo de venda do Hotel 
Parque da Costeira, localizado na 
zona Sul de Natal. O processo de 
alienação, que será feito por ven-
da direta, também inclui todo o 
imobiliário do imóvel. O estabele-
cimento hoteleiro acumula R$ 70 
milhões em dívidas decorrentes de 
sentenças trabalhistas e também 
tributárias no município.

Com mais de 30 anos de atu-
ação, o hotel encerrou todas as 
atividades na última semana. O 
empreendimento contava com 
mais de 120 colaboradores diretos.

Segundo informações obtidas 
pelo Agora RN, o TRT iniciou es-
ta semana a confecção do edital 
de venda da unidade. O trabalho 
é feito em parceria com a 6ª Vara 
da Execução Fiscal da Justiça Fe-
deral. O documento vai trazer as 
regras para que os interessados 

apresentem propostas de compra. 
A expectativa é de que o documen-
to seja publicado ainda neste mês.

Só de dívidas trabalhistas, o 
hotel acumula um valor estimado 
em R$ 15 milhões. Inscrito na dí-

vida ativa municipal, o empreen-
dimento é o sexto maior devedor 
da Prefeitura do Natal. O débito 
ultrapassa a marca dos R$ 20,7 
milhões em tributos não pagos.

Os problemas do hotel relacio-

nados com dívidas trabalhistas 
perduram desde 2018. Em abril 
deste ano, o TRT realizou leilão 
de uma fazenda de 120 hectares 
na praia de Sibaúma, litoral sul 
do estado, avaliada em R$ 36 
milhões. O imóvel pertence a um 
dos proprietários do Parque da 
Costeira. No entanto, o certame 
terminou sem sucesso.

Em setembro passado, uma 
atividade de cooperação judicial 
foi realizada esta semana pelas 
justiças do Trabalho e Federal. O 
intuito foi o de definir o valor de 
venda, após a realização de visto-
ria do terreno, estrutura predial e 
bens móveis.

O Hotel Parque da Costeira é 
um dos empreendimentos turísti-
cos mais tradicionais de Natal. A 
estrutura conta com 330 aparta-
mentos, 8 piscinas, restaurante, 
bar, quadra de tênis, salão de jo-
gos, espaço de ginástica e estacio-
namento gratuito para 200 carros.

Com megaestrutura, hotel será leiloado para a quitação de vários problemas trabalhistas

Justiça Trabalhista vai publicar edital para 
venda do Parque da Costeira ainda este mês

Leilão

Reprodução / TripAdvisor

Dando sequência ao cro-
nograma de revitalização dos 
espaços públicos da cidade, a 
Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo do Amarante, na re-
gião metropolitana de Natal, 
realizou na manhã desta se-
gunda-feira, 11, a assinatura 
da ordem de serviço para re-
vitalização da Praça Senador 
Dinarte Mariz, no Centro. 
A obra inclui construção de 
uma nova fonte luminosa. 

“A praça é onde está a 
nossa igreja matriz constru-
ída no século XVIII, um dos 
raros exemplares da cultura 
barroca no RN, e ponto de 
visitação dos turistas. Vamos 
deixar o ambiente mais atra-
tivo e acolhedor”, afirmou o 
prefeito Paulo Emídio no ato 
da assinatura da ordem de 
serviço para a revitalização 
da praça na cidade.

Prefeitura de São 
Gonçalo assina 
ordem de serviço 
para revitalização

Praça Dinarte Mariz



O Instituto Santos Dumont 
(ISD), responsável por gerir a área 
do Campus do Cérebro, em Maca-
íba, negou que as obras do local 
tenham sofrido paralisações em 
2014, conforme mencionou o Ago-
ra RN em reportagem publicada 
nesta segunda-feira, 11, sobre a 
construção do Parque Tecnológico 
na cidade.

De acordo com o ISD, o projeto 
Campus do Cérebro, objeto de con-
trato celebrado entre o Instituto e 
o Ministério da Educação (MEC), 
previu inicialmente a instalação 
de um Instituto de Neurociências 
e de uma Escola de Educação Bá-
sica na região.

Todavia, devido a contingen-
ciamentos orçamentários do MEC, 
os repasses previstos em contrato 
não foram realizados, o que in-
viabilizou o desenvolvimento das 
atividades de educação básica e 
educação científica.

Neste ano, após determinação 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), o ISD afirma que devolveu 
o prédio onde seria instalada a 
Escola de Educação Básica para 
a UFRN, que é a proprietária do 
terreno, e desde então a Univer-
sidade passou a viabilizar a cons-
trução do Parque Tecnológico.

“Cabe ressaltar que o Campus 
do Cérebro está em funcionamen-
to desde 2018 sediando as ativi-
dades do Instituto Internacional 
de Neurociências Edmond e Lily 
Safra, oferecendo o primeiro Mes-
trado em Neuroengenharia do 
Brasil”, diz a nota encaminhada à 
reportagem.

O Governo do Rio Grande do 
Norte espera receber até o final do 
mês deste mês os R$ 80 milhões 
prometidos pelo Governo Federal 
para aplicação em melhorias no 
sistema de segurança pública do 
Estado. De acordo com o titular 
da Segurança e Defesa Social 
(Sesed), coronel Francisco Araújo, 
o RN está aguardando apenas o 
desfecho de processos burocráti-
cos para enviar a documentação à 
União, que deverá fazer o repasse 
na sequência.

“Todos as licitações foram 
desencadeadas, inclusive com al-
guns equipamentos já entregues, 
e o Governo Federal está compro-
metido em, ainda esse mês, fazer 
o repasse. Houve uma alteração 
na sistemática de repasse desses 
valores. Antes se creditava o di-
nheiro na conta do Estado, mas 
agora, só depois que é feita toda 
tramitação do processo e que os 
bens são entregues é que o Gover-
no Federal faz a quitação do valor 
mediante apresentação de docu-
mentos comprobatórios”, disse em 
entrevista à rádio 96FM.

O anúncio do repasse para a 
Segurança foi feito ainda em janei-
ro, no início das gestões de Fátima 

Bezerra no RN e de Jair Bolsona-
ro na Presidência da República. 
À época, o Estado anunciou que 
investiria R$ 29,9 milhões na Po-
lícia Militar; R$ 21,7 milhões no 
Centro Integrado de Operações 
Aéreas (CIOPAER); e R$ 12,2 
milhões na Polícia Civil. Também 
seriam agraciados o Corpo de 
Bombeiros, com R$ 6,1 milhões; e 
o Centro Integrado de Comando e 
Controle Regional (CICCR), com 
R$ 5 milhões.

O restante do valor seria desti-
nado ao Centro de Inteligência da 
Secretaria Estadual de Seguran-
ça Pública (R$ 2,8 milhões) e ao 
Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública, o Ciosp, com 
R$ 1,9 milhão. A sobra de R$ 297 
mil seria utilizada na capacitação 
de PM para o programa Polícia 
de Proximidade. Para receber o 
montante da União, o Estado deve 
comprovar a destinação de toda a 
verba, o que deve ocorrer em breve.

TERÇA-FEIRA, 12.11.2019Cidades8

Estado espera receber 
até o fim deste mês 
verba para a segurança

R$ 80 milhões

Titular da Segurança, coronel Araújo revelou prazo em entrevista nesta segunda, 11

Anúncio do repasse foi feito ainda em janeiro, no início das gestões de 
Fátima no Rio Grande do Norte e de Bolsonaro no Palácio do Planalto

 José Aldenir / Agora RN

Intituto de Neurociências funciona no local

Instituto Santos Dumont nega paralisação 
de obras no Campus do Cérebro, em Macaíba

Outro lado

Reprodução / Google Maps
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Os comerciantes estabelecidos 
no Hiper BomPreço da avenida 
Prudente de Morais – alguns da 
época da fundação, em 1982 - têm 
até o dia 6 de dezembro para fechar 
suas lojas e deixarem os pontos. 
Nesta segunda-feira, 11, das 43 
lojas que tinham como principal 
chamariz o hipermercado, 15 já es-
tavam fechadas e as 28 ainda aber-
tas se encontravam às moscas. Dos 
cinco quiosques que ainda funcio-
navam, dois já estavam fechados.

Com a reestruturação anuncia-
da em outubro último pelo grupo de 
investimento Advent, dono de 80% 
do Walmart Brasil, a transforma-
ção da bandeira Walmart em BIG 
promete ser rápida e mudará não 
apenas o nome nas fachadas dos 
hipermercados, mas a denomina-
ção corporativa do negócio no país.

Desde que o Advent anunciou 
o fim do hipermercado BomPreço 
da Prudente, no meio da semana 
passada, alegando que ele pas-
saria por uma reforma de seis 
meses, até fechá-lo com tapumes, 
o que aconteceu da sexta para o 
sábado, parte dos comerciantes 
instalados ali apenas suspeitavam 
do fechamento.

Segundo Cristiane Faraj, pro-

prietária da ótica mais antiga do 
Híper, fundada pela família dela 
ainda em 1982, a comunicação de 
que todas as lojas teriam de fechar 
em 30 dias aconteceu sem qual-
quer aviso prévio.

“Há 60 dias ficamos sabendo da 
reforma, mas nos disseram que os 
lojistas permaneceriam, a exem-
plo do que acontecia nas reformas 
em outras capitais, como Recife”, 
lembra Cristine. “Só na semana 
passada os comerciantes tomaram 
ciência de que não era nada disso”, 
acrescenta.

Com nove empregados traba-
lhando em dois turnos, uma loja de 
confecção infantil no Híper da Pru-
dente há 23 anos vive o pior impas-
se desde foi fundada em 1992. Com 
as prateleiras abarrotadas de mer-
cadorias compradas para o Natal, a 
atendente Kaline diz que todo o dia 
tem produtos novos chegando. “Vai 

ser um problema porque a outra 
loja não tem espaço para receber 
o que temos aqui e abrir um ponto 
novo é um processo de muitos me-
ses”, diz.

Ela conta que, em 2014, quando 
fizeram a mudança de ponto den-
tro da mesma galeria, o processo, 
incluindo a mudança de endereço 
junto à Receita e a preparação do 
ponto, fez a loja ficar fechada por 
três meses. “Agora, com isso, nem 
sabemos se ainda teremos emprego 
no mês que vem”, diz.

Nesta segunda, um grupo de 
comerciantes com ponto no Híper 

se reuniu na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Natal (CDL) para 
examinar a situação. Segundo 
informações de alguns deles, os 
empresários tentaram uma medi-
da liminar para ganhar tempo e 
estender o prazo de saída.

“Mesmo assim, as consequên-
cias seriam basicamente as mes-
mas, já que com o hipermercado 
fechado, o movimento que já vinha 
bem ruim desde o ano passado cai-
ria de uma vez”, afirma Cristine, 
da ótica.

Desde a semana passada, ela 
vem avisando clientes com enco-

mendas da mudança de endereço, 
mas prevê tempos difíceis, já que 
terá que usar o faturamento do 
mês em outros investimentos não 
previstos, com a reforma de um 
ponto novo. “Eles poderiam ter 
avisado com antecedência do que 
pretendiam, mas acho que temen-
do ações judiciais eles resolveram 
pegar todo mundo de surpresa”, 
opina.

Já comerciantes de alimentos 
prontos, como Susana Yoshikawa, 
que se mudou para o Híper depois 
de ficar por mais de 20 anos no Na-
tal Shopping, está mais conforma-
da. Ela entrou justamente quando 
outros restaurantes começaram a 
fechar. “Quando vim para cá, em 
2016, já sabia da situação de queda 
da clientela e me adaptei, fornecen-
do alimentação para um público 
muito específico”, relata.

Presente no país desde 1995, 
o Grupo BIG, ex-Walmart Brasil, 
opera hoje com cerca de 550 unida-
des e 50 mil funcionários em 18 es-
tados brasileiros, além do Distrito 
Federal. São sete bandeiras entre 
hipermercados (Big e Big Bompre-
ço), supermercados (Bompreço e 
Nacional), atacado (Maxxi Ataca-
do), clube de compras (Sam's Club) 
e lojas de vizinhança (TodoDia), 
além de postos de combustíveis e 
farmácias.

A Secretaria Municipal de 
Educação de Natal (SME) vai ado-
tar medidas para segurança, pre-
venção e combate à violência nas 
escolas públicas da rede pública. 
Entre as ações promovidas está o 
afastamento do aluno agressor da 
unidade escolar que registrou o ato 
de violência.

Segundo a Secretaria de Edu-
cação, a lei municipal 6.971 – pu-
blicada no Diário Oficial do Muni-
cípio (DOM) – prevê a garantia de 
segurança para e de proteção aos 
profissionais da rede municipal, 
tendo em vista o aumento da vio-
lência física, verbal, moral e psico-
lógica nas unidades de ensino.

Entre as medidas a serem ado-
tadas, segundo a nova lei, está a de 
que as escolas municipais passem 
a promover a divulgação de cam-

panhas destinadas aos docentes e 
alunos sobre o combate da violên-
cia em ambiente. Ainda de acordo 
com a SME, as atividades serão 
organizadas conjuntamente pelo 
Poder Executivo, o Conselho Esco-
lar e entidades representativas de 
estudantes. 

A legislação dispõe de regras 
para afastar – de forma temporá-
ria ou definitiva – o aluno agressor, 
após violência física ou psicológi-
ca. Além disso, também permite 
a transferência do agressor para 
outra escola, caso as autoridades 
educacionais concluam pela impos-
sibilidade de sua permanência na 
unidade atual.

Também foi dada prioridade 
de atendimento na rede pública 
de Saúde para realizar consultas 
médicas e tratamento aos profissio-

nais de educação agredidos dentro 
do ambiente escolar.

Segundo informações da SME, 
a pasta vai convocar os departa-
mentos de Gestão Escolar, Ensino 
Fundamental e Educação Infantil 
para definir os mecanismos que 
serão instituídos de efetivação da 
nova lei no âmbito das escolas mu-
nicipais. 

Ainda de acordo com a pasta 
municipal, ainda não há dados 
sobre episódios de agressão nas 
escolas da capital. A justificativa é 
de que boa parte dos casos são re-
solvidos dentro ambiente escolar, 
sem comunicação do ocorrido ao 
Departamento de Gestão Escolar. 
Com a nova lei, essa realidade deve 
mudar e os casos devem passar a 
ser notificados para o setor respon-
sável da Secretaria de Educação.

Com os corredores vazios, lojistas enfrentam dificuldades de sobrevivência no local

Lojistas do Hiper da Prudente têm até o 
dia 6 de dezembro para saírem da unidade

Lei prevê punição a alunos que agredirem professores

No início desta semana, das 43 lojas que tinham como principal chamariz o hipermercado, 15 já estavam fechadas e as 
28 ainda abertas se encontravam às moscas; donos de estabelecimentos já reclamavam do baixo público há alguns anos

Prazo

Em Natal

José Aldenir / Agora RN

Nos informaram de uma 
reforma há 60 dias, mas 
só na semana passada 
tomamos ciência de que 
não era nada disso”

Cristiane Faraj
Empresária do ramo de óticas, 
com loja instalada no Hiper de 
Prudente desde 1982

“

Professores estão respaldados por lei já sancionada pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias

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

MORADA CEMITÉRIOS LTDA EPP, CNPJ 70.028.675/0001-24, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Concessão de  Renovação de  Licença de Operação Nº 2018-125017/TEC/RLO-0861 
com prazo de validade até 06/11/2023,em favor do empreendimento do  Cemitério  Morada da 
Paz, localizado na  Rua Aurino Vila, 882 Emaus, Parnamirim RN.

José Eduardo Vila
Sócio - Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

POUSADA ILHA DO VENTO LTDA,  15.169.325/0001-70, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para pousada, localizado na Av. dos 
Arrecifes, 70, Centro, São Miguel do Gostoso /RN.

Umberto Montalto
Empreendedor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE pela sua direção 
convoca todos os Enfermeiros da base territorial, associados ou não, a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2019, de acordo com os horários 
seguintes: Manhã 09:00 horas em 1º convocação com 2/3 dos associados e às 09:30 horas em 2º 
Convocação, com qualquer número de presente. Tarde às 16:30 horas em 1º convocação com 2/3 
dos associados e às 17:00 horas em 2º Convocação, com qualquer número de presente. Na SEDE 
do SINDERN na Rua Ângelo Varela 1485 – Tirol / Natal – RN  CEP 59015010, para deliberação sobre 
a seguinte ordem do dia: a)A Campanha Salarial 2020 e 2021 ; b) Discussão e aprovação da pauta 
de reivindicação da campanha salarial 2020 e 2021 dos Estabelecimentos de Saúde e   as Empresas 
prestadoras de serviços que atuem nas modalidades de terceirização de serviço ou de fornecimento de 
mão-de-obra c) Autorização para fechamento de Convenção Coletiva de trabalho ou Dissidio coletivo 
e/ou ,Mediação e Arbitragem com os sindicatos patronais ou seus representantes legais; d)Discussão 
e manutenção de assembleia permanente para negociação coletiva; e) Discussão e aprovação sobre 
a forma de cobrança de contribuição sindical, mediante prévia e expressa autorização da categoria, via 
Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da entidade e da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil a em atendimento aos artigos 579 e 587 da CLT. f) Discussão e aprovação sobre a cota 
de participação negocial a ser estabelecida em caso de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo com 
o intuito de extinguir expensas do sindicato da categoria representativa. g) Outros pontos de interesse 
da categoria. Será lavrada a respectiva Ata com as deliberações adotadas pela entidade sindical, no 
sentido de ser registrada perante o órgão competente, bem como, sendo levada ao Ministério do 
Trabalho e Emprego- MTE. E para que ninguém possa alegar ignorância, será este edital fixado na 
sede do sindicato, bem como publicado em jornal de grande circulação.

Natal, 11 de novembro de 2019.

Luciano Gomes Cavalcanti
Presidente do SINDERN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – 2ª CHAMADA

Fernando Pedroza/RN, 11 de Novembro de 2019

Pregoeiro

AVISO DE CANCELAMENTO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público o 
CANCELAMENTO da Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2019 – SRP 2ª CHAMADA. MOTIVO: Alteração do edital para atender o 
novo decreto Federal que rege o pregão eletrônico.

Wilk Jackson Assunção

Condomínio Jardins Amsterdã

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 28/11/2019 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-
710, Natal/RN, Segundo Leilão, se necessário, dia 29/11/2019, no mesmo local e horário. Avenida 
Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-710, Natal/RN, fone 84-99411.2140, roberto-
alexandreneves@gmail.com. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, 
designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ nº 09.263.032/0001-54, venderá em: 
Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima 
referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: 
Um lote de terras de nº 02 (dois), da quadra 10 (dez), situado à Alameda dos Cedros, lado par, no 
“CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de Parnamirin/RN, com a área de 516,94 m² 
(quinhentos e dezesseis metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) devidamente 
registrado sob o n° 57.381 do Cartório do 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo 
para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor do imóvel atualizado:  
R$ 295.463,28 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e 
oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra 
venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: R$ 122.707,92 
(cento e vinte e dois mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos). A venda será feita me-
diante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito 
na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% 
sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre 
a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação 
do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da 
arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, 
até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial

Ouvido
coçando?

Falta de cera, 
dermatite, infecções 
e até psoríase podem 
ser responsáveis pelo 
incômodo no canal 
auditivo

Muito comum, a coceira no 
ouvido é algo bastante incômodo 
e, apesar de normalmente ser 
resolvida de maneira simples, é 
preciso definir exatamente qual 
a razão para iniciar o tratamento 
adequado. Enfiar um cotonete ou 
grampo de cabelo para coçar não 
é uma boa ideia: além de piorar o 
problema, a ação pode machucar o 
canal auditivo.

Normalmente, o tratamento 
passa pela aplicação de medi-
camento ou pela suspensão de 
algum hábito. Confira ao lado al-
gumas razões para a coceira:

QUANDO IR AO MÉDICO

>>>
A maior parte dos 

problemas que causam 
coceira no ouvido pode ser 
resolvida sem tratamento 
específico. No entanto, se 
ocorrerem sintomas como 
sangramento, liberação de 
líquido, perda da audição 
ou da capacidade auditiva, 
é necessário ir ao médico 

para um diagnóstico.

>>>
O profissional deve 

avaliar os sinais e os 
sintomas associados à 

coceira para avaliar se há 
produção excessiva ou 
insuficiente de cera ou 

problemas como eczema, 
psoríase e infecção.

PELE SECA
Quando o ouvido não 
produz cera suficiente – a 
substância tem propriedades 
lubrificantes –, a pele pode 
ficar seca e provocar coceira 
e descamação.

OTITE EXTERNA
A otite externa é uma infecção 
de ouvido que causa dor, 
coceira, febre, vermelhidão, 
inchaço e secreções 
esbranquiçadas ou amareladas. 
Em casos mais graves, pode 
levar à perfuração do tímpano.

USO DE APARELHO
O uso de aparelho auditivo 
pode levar ao acúmulo 
de água presa no ouvido, 
agredir a pele, causar 
pressão no canal auditivo 
ou mesmo provocar reações 
alérgicas.

USO DE OBJETOS
O uso de objetos que 
agridam o canal auditivo, 
como cotonetes e grampos, 
pode causar coceira e 
provocar danos graves no 
ouvido. Devem ser evitados.

PSORÍASE
A psoríase é uma doença 
autoimune de pele que não 
tem cura e causa sintomas 
como manchas vermelhas, 
escamas secas, pele ressecada 
e rachada e coceira e dor.

DERMATITE DO CANAL
A dermatite é uma reação 
alérgica da pele que gera 
sintomas como vermelhidão, 
coceira e descamação, costuma 
ser causada pelo contato com 
alguma substância ou objeto 
que cause alergia.

1 3 5
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 Confira causas e tratamentos
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BRIGA PELA VICE

No último domingo, o 
“Domingo Legal” de Cel-
so Portiolli, exibido entre 
11h e 15h, completou 36 
semanas consecutivas na 
vice-liderança na Grande 
São Paulo, de acordo com o 
Kantar Ibope.

Isso só aumenta a pres-
são sobre o novo “Domingo 
Show” com Sabrina Sato 
que estreia em janeiro. 

VOLTA HOJE

Salvo outra surpre-
sa de última hora, Silvio 
Santos volta a gravar seus 
programas no SBT nesta 
terça-feira.

A ideia, inclusive, é 
preparar um inteiro para 
colocar no ar já no próximo 
domingo. Não tem mais 
nada em estoque.

Um furacão vai “sacudir” os primeiros
capítulos de nova novela da Globo

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A primeira etapa de gravações de “Salve-se 

Quem Puder”, a próxima das sete na Globo, do Da-
niel Ortiz, foi considerada um sucesso, somando os 
trabalhos realizados no Rio de Janeiro e em Can-
cún, no México, sob a direção de Fred Mayrink. 
Tudo caminha para uma estreia bastante tran-
quila em janeiro, uma vez que os trabalhos estão 
adiantados. Nada, até agora, atrasou o combinado; 
prova disso, a questão envolvendo Bianca Bin e Vi-
tória Strada, a troca de uma por outra, foi resolvi-
da rapidamente.      

O grande destaque dos seus primeiros capí-
tulos ficará por conta de uma sequência de cenas 

de um furacão, que envolve vários personagens, 
incluindo protagonistas. Os tipos chegam a uma 
Cancún ensolarada que logo depois é devastada 
pelo fenômeno climático. Um material que já está 
entregue ao pessoal de efeitos visuais da Globo.

“Salve-se Quem Puder”, uma comédia român-
tica, também reúne no elenco Deborah Secco, Flá-
via Alessandra, Thiago Fragoso, Juliana Paiva, 
Rafael Cardoso, João Baldasserini, Felipe Simas, 
Bruno Ferrari, Murilo Rosa, Leopoldo Pacheco, 
Sabrina Petraglia, Marcos Pitombo, Otávio Au-
gusto, Grace Gianoukas, Guilhermina Guinle, 
José Condessa, entre outros.

SAÍDA CERTA
Entre janeiro e março, Chris 

Flores ficará afastada do “Fofo-
calizando”.

Em janeiro, Lívia Andrade 
estará de férias. Nada decidido 
ainda sobre quem ocupará seus 
lugares.

BOM NOME
Mario Rezende, experiente 

repórter, está de volta ao Grupo 
Band, desta vez para reforçar 
as equipes do canal de notícias 
BandNews TV.

O “BN” passou a promover 
contratações após as seguidas 
perdas para a CNN Brasil.      

MESMO ESQUEMA
Como foi no começo deste 

ano, em janeiro e fevereiro próxi-
mos todos os programas do SBT 
irão apresentar reprises ou “me-
lhores momentos”.

Inédito só em março.

NOVA BASE
Depois de 15 anos em São 

Paulo, entre Cultura, TV Brasil 
e Gazeta, Marcia Dutra estreia 
nesta terça no “Balanço Geral”, 
da RICTV, em Florianópolis, co-
mandado por Raphael Polito.

Passa a apresentar um qua-
dro de entretenimento fixo do 
programa.

COMUNICADO
Finalmente, ontem, foi oficia-

lizada a mudança do “Jornal da 
Record”:

“Informamos que a partir 
de 02/12/2019, segunda-feira, 
o ‘Jornal da Record’ passará a 
ser exibido às 19h45 (Horário 
de Brasília). Em decorrência, as 
novelas ‘Topíssima’ e ‘O Rico e 
Lázaro’ serão exibidas às 20h30 
e 21h30, respectivamente”.

FAIXA DE REPRISES 
A Record já tem decidido 

que, logo após a exibição de “Ca-
minhos do Coração” entrará “Os 
Mutantes”. Obedece assim a se-
quência criada pelo autor Tiago 
Santiago.

Pela ordem, se nada mudar, 
também será apresentada “Mu-
tantes: Promessas de Amor”. 

n Na quarta-feira, 20, Dia da 
Consciência Negra, a Globo 
vai exibir “Vitórias de Uma 
Vida” na “Sessão da Tarde”...

n ... O filme conta a história 
de Gabby Douglas, que se 
tornou a primeira ginasta 
afro-americana a conseguir 
duas medalhas de ouro 
nos Jogos Olímpicos de 
Londres...

·n ... Já no “Cinema 
Especial”, será apresentado 
“Tudo o que aprendemos 
juntos”, com Lázaro Ramos.

·n A repórter Ananda 
Vasconcelos deixou o SBT...

n ... Há algum tempo 
especula-se que a CNN 
Brasil será o seu próximo 
destino...

n ... E já está confirmado 
que na próxima segunda a 
CNN irá anunciar outros 

três correspondentes 
internacionais.

n Nesta terça, na Livraria 
Saraiva, do Shopping 
Eldorado-SP, às 19h, Roberto 
Cabrini lança o livro “No 
Rastro da Notícia”...

n  ... Neste trabalho estão 
reunidos os bastidores das 
suas principais reportagens.

n Causou surpresa ontem 
o fato de o site da Globo 
informar que “a equipe 
do Big Brother Brasil 
está chegando na última 
cidade[SP] a caça dos 
próximos Brothers”. São as 
seletivas...

n O “squad do BBB20 
aterrissa em São Paulo 
nessa semana”...

n ...Até então, imaginava-se 
que esse trabalho já estava 
encerrado. 

Bate-Rebate

Divulgação Rede TV!

ENTREVISTA
Luciana Gimenez recebe no 

“Luciana by Night” desta ter-
ça-feira às 22h45, na Rede TV!, 
a turma do Casseta & Planeta, 
Beto Silva, Cláudio Manoel, 
Hélio de la Pena e Hubert 
Aranha.

Já de algum tempo existe 
uma proximidade deles com a 
casa, inclusive com a possibili-
dade de lançar um programa.

C´EST FINI
Depois de uma semana internado no Sírio-Libanês, Cesar Filho ficará toda 
essa semana em casa ainda em processo de recuperação.
O pior, diverticulite aguda com uma microperfuração, já foi superado. A 
ordem é seguir mais alguns dias em repouso, antes de reassumir sua posição 
na Record.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

ESTÁ ESQUISITO
O SporTV, nos inter-

valos da programação ou 
transmissões, tem apre-
sentado a gratidão de seus 
contratados em trabalhar 
na casa, destacando dife-
rentes momentos de suas 
trajetórias.

Mas num lugar onde 
existem, no mínimo, 200 
pessoas, a todo instante 
são exibidos os mesmos 4 
ou 5. E os demais?
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Nascida em Salvador, “baiana da gema” mostrou desde 
cedo a paixão pela música e logo entrou no mundo da MPB

Simone apresenta
show voltado a carreira
de Ivan Lins nesta terça

Assistir filmes de qualidade, 
na beira da praia, sob a luz do 
luar e tendo a brisa do mar co-
mo companhia. Assim tem sido 
para milhares de pessoas desde 
sexta-feira, 8, quando teve início 
a Mostra de Cinema de Gostoso, 
com programação gratuita. As 
três primeiras noites de exibição 
lotaram a Praia do Maceió e as 
600 espreguiçadeiras montadas 
foram poucas para o número de 
presentes. O evento segue até esta 
terça-feira, 12, quando serão pre-

miados os filmes que integraram a 
Mostra Competitiva.

Na sexta-feira, após a soleni-
dade de abertura, os presentes pu-
deram assistir uma das produções 
do Coletivo Nós do Audiovisual, 
formado dentro da Mostra de Ci-
nema, coordenado pelos realiza-
dores Eugênio Puppo e Matheus 
Sundfeld e composto por jovens e 
adolescentes da comunidade. “Jú-
lia Porrada” contou a história de 
uma mulher forte e sobrevivente 
de São Miguel do Gostoso e teve 

direção de Igor Ribeiro.
Para a secretária estadual de 

Turismo, Aninha Costa, o traba-
lho que os realizadores fazem com 
a comunidade através do Coleti-
vo é transformador. “Parabenizo 
Eugênio e Matheus porque esse 
trabalho que desenvolvem desde 
2013 tem mudado a vida desses 
jovens e feito a diferença. Muitos 
hoje estão em universidades e 
institutos federais estudando au-
diovisual ou produção cultural”, 
destacou a secretária.

Em alta, Mostra de Cinema de Gostoso
segue até esta terça-feira na cidade

Filmes

Divulgação

Ligadas desde o início dos anos 1970, 
quando, em seu álbum de estreia, Simone 
gravou uma canção de Ivan Lins (“Chegou 
a hora”), as carreiras desses dois ícones da 
MPB se cruzaram muitas vezes. Desde en-
tão, como que seguindo a mensagem conti-
da em “Começar de novo” (um clássico da 
dupla Ivan Lins e Vitor Martins também 
lançado pela cantora baiana), eles têm se 
reencontrado, sempre renovados, prontos 
para novos desafios.

Agora, com direção de Zélia Duncan, 
direção musical de Delia Fischer e cenários 
e figurinos de Simone Mina, Simone volta a 
cantar clássicos de Ivan Lins gravados pela 
cantora nas últimas décadas. No repertó-
rio, entre outras pérolas, estão garantidas 

“Começar de novo”, “Antes que seja tarde”, 
“Desesperar”, “Velas içadas”,  “Bilhete” e 
“Daquilo que eu sei”. 

Nascida em Salvador, a “baiana da 
gema” Simone Bittencourt de Oliveira 
mostrou desde cedo a paixão pela música. 
Talento que, durante a adolescência e a 
juventude, dividiu com o basquete - como 
jogadora profissional, ela foi convocada 
duas vezes para a seleção brasileira, parti-
cipando do campeonato mundial em 1971. 

No ano seguinte, para a sorte da MPB, 
ela trocou as quadras pelos estúdios da 
Odeon, onde gravou seu álbum de estreia, 
lançado em março de 1973. O primeiro de 
uma grande obra, que a consagrou como 
uma das mais expressivas vozes do País.
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Cerca de 67 mil mulhe-
res morrem vítimas de cân-
cer no colo do útero por ano 
na Índia. Um dos maiores 
responsáveis por esse alto 
número de óbitos é o tempo 
levado no processo de tes-
te para detectar a doença. 
Pensando em resolver esse 
problema, a Microsoft fez 
uma parceria com a SRL 
Diagnostics, maior rede de 
diagnósticos em patologia 
da Índia, para criar uma re-
de de inteligência artificial 
que detecta câncer precoce.

O laboratório recebe cer-
ca de 100 mil amostras de 
exames ginecológicos por 
ano e apenas 2% possui al-
guma alteração. 

Segundo Arnab Roy, 
líder técnico de novas ini-
ciativas e gerenciamento de 
conhecimento, a intenção 
no projeto é encontrar essas 
amostras anormais mais ra-
pidamente.

Os citopatologistas da 
SRL Diagnostics estuda-
ram versões digitalizadas 
de amostras e anotaram 
suas observações para usar 
como dados de treinamento 
para a tecnologia. 

Roy afirmou que diferen-
tes profissionais analisam 
elementos diferentes da lâ-
mina, mesmo que cheguem 
ao mesmo diagnóstico. Por-
tanto, o desafio era criar um 
algoritmo de IA que conse-
guisse “criar um consenso 
nas áreas avaliadas”.

Nesta semana, Micro-
soft e SRL revelaram que a 
colaboração começou a mos-
trar resultados. 

O modelo de IA pode di-
ferenciar lâminas normas 
e anormais com precisão e 
está em período de valida-
ção nos laboratórios, que 
vai durar de três a seis 
meses. Roy afirmou que o 
programa pode aumentar a 
produtividade de uma seção 
de citopalogia em quatro ve-
zes, diminuindo o tempo de 
detecção consideravelmen-
te, segundo ele.

Microsoft vai 
usar inteligência 
artificial para 
detectar câncer

Inovação

Robôs vão auxiliar na detecção

Olhar Digital

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o 
CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação (RLO) para a Linha de Surgência do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-
0034-RN, localizado no Município de Areia Branca.
 

Harvey David Gardner
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
JUDSON GUTIERRE DA SILVA, CPF 067.710.494-42, torna público que está requerendo ao 
Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI-
CENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de areia, numa área de 10ha, inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848180/19, localizada no Sítio Galo, Carnaúba dos Dantas-RN.

JUDSON GUTIERRE DA SILVA 
Requerente

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLICADA

SRM – SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM LTDA CNPJ: 05.587.143/0001-65, tor-
na público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, Nº 2019-137477/TEC/LS-0279, válida até 
01/11/2025, para uma adutora que conduzirá o efluente tratado da Estação de Tratamento de 
Esgoto da CAERN em Currais Novos/RN para a Estação de Tratamento de Efluente da SRM, 
localizada na BR 226 – KM 2,1, s/n, Bairro Sílvio Bezerra, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000. 

PAULO EDUARDO OLIVEIRA LEITE
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

M L DA SILVA OLIVEIRA, 27.383.253/0001-48, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para indústria de esquadrias metálicas, localizado na 
R. Esquina do Brasil, 73, Centro, município de Touros/RN.

Maria Lucicléia da Silva Oliveira  - Empreendedora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Central Geradora Eólica Acari S.A., CNPJ 12.959.291/0001-29, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a Central Geradora Eólica Acari (Riachão 
I), localizada na Fazenda Lagoa do Cosme, Distrito de Minamora, zona rural, Ceará-Mirim /RN. 

Ana Carolina Leite Cordeiro - Coordenadora de Meio Ambiente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Central Geradora Eólica Anemoi S.A., CNPJ 12.959.327/0001-74, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a Central Geradora Eólica Anemoi (Riachão 
IV), localizada na Fazenda Miragem, Distrito de Minamora, zona rural, Ceará-Mirim /RN. 

Ana Carolina Leite Cordeiro - Coordenadora de Meio Ambiente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Central Geradora Eólica Apeliotes S.A., CNPJ 12.959.413/0001-87, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação para a Central Geradora Eólica Apeliotes (Riachão VI), localiza-
da na Fazenda Cabeceiras do Riachão, Distrito de Minamora, zona rural, Ceará-Mirim /RN. 

Ana Carolina Leite Cordeiro - Coordenadora de Meio Ambiente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
FÓRUM MINISTRO JOSÉ DELGADO

4ª VARA
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS

EDI.0004.000060-9/2019
20 DIAS (VINTE DIAS)

PJE  0804238-09.2019.4.05.8400 - DESAPROPRIAÇÃO
AUTOR: DNIT- DEPARTAMENTO  NACIONAL DE  INFRAESTRUTURA DE  TRANSPORTES
R É U: S E V E R I N O M A R Q U E S D A P E N H A
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA  UNIÃO (DPU)
4ª VARA FEDERAL - RN
A Doutora GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE, Juíza Federal da 4ª Vara, da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que o  DNIT promove uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública 
(Processo nº 0804238-09.2019.4.05.8400 ), e m que figura como desapropriado SEVERINO 
MARQUES DA PENHA , CPF 072.597.104-54, que pelo presente Edital, com prazo de 
20 (vinte) dias, contados de sua publicação, ficam CITADOS os terceiros interessados 
que desejarem CONTESTAR a presente Ação, em 15 dias, a contar do término do prazo 
do presente edital, na forma da Lei processual civil em vigor ou apresentarem qualquer 
impugnação ao preço ofertado, no valor de R$ 6.190,00 (seis mil, cento e noventa reais), 
depositado em conta judicial, e que será levantado em favor dos expropriados na forma do 
disposto no Decreto-Lei nº 3365/41, por desapropriação de área correspondente à 76,21m² 
(9,90% da área) do imóvel situado na BR 304, denominado “Sítio Gondelo”, no Distrito 
Industrial de Macaíba/RN, que possui área total de 770,00m² de superfície, com a área a 
ser desapropriada limitando-se ao Norte, com a BR 304, com 15,00m; ao Sul, com Severino 
Marques da Penha, com 15,49m; a Leste, com José Alves da Silva, com 5,00m e; ao 
Oeste, com José Benedito Faustino, com 5,00m. E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, passou-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da lei.  Ficando, ainda, cientes que a sede deste Juízo Federal situa-se na Rua Dr. 
Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, nesta Capital.  Dado e passado nesta cidade do Natal/RN, em 
14 de outubro de 2019.  Eu, FANGER FIGUEREDO DA SILVA, Encarregado do Setor, digitei 
e subscrevo, e vai devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.

GISELE MARIA DA SILVA ARAÚJO LEITE
Juíza Federal da 4ª Vara

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00044/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Fornecimento 
de Balcão Stand para eventos para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 27/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 26/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. 
Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestse-
nat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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terreno da igreja

3/ace. 4/adro — ílio. 5/close — morim. 10/escalda-pés. 16/interdisciplinar.

HORÓSCOPO

Abra o olho para as oportunidades que 
pode melhorar a sua renda. Agindo 
nos bastidores, terá mais chance de 
conquistar uma promoção. Um romance à 
distância pode surpreender seu coração. 

Se pensa em tentar algo novo no 
trabalho, esse é o momento de 
colocar as mãos na massa. Seu 
lado fogoso vem à tona e pode 
surpreender a sua cara-metade.

Bom dia para mergulhar no 
serviço, colocar as tarefas em dia 
e organizar sua agenda. Cuide da 
saúde e tente deixar para trás os 
maus hábitos. Você e o par podem 
se entender melhor. 

Hoje, unir-se às pessoas que têm 
os mesmos ideais e sonhos que 
você pode ser uma ótima pedida. 
Se está saindo com alguém, é um 
bom momento para assumir um 
compromisso.

Agindo discretamente, você tem mais 
chance de melhorar sua imagem e até 
dar um novo passo na carreira. Você e 
o seu amor podem se entender às mil 
maravilhas agora.

Sua dedicação ao trabalho irá crescer 
e você pode ganhar uma grana extra. 
Bom dia para resolver algumas coisas 
em casa. Há chance de se interessar 
por alguém próximo, se está só.

É hora de fazer planos a longo prazo 
e até se arriscar um pouco mais 
enquanto persegue suas metas! Se 
tem compromisso, valorize o que você 
e o seu amor têm em comum.

É hora de usar seu carisma para se 
destacar no serviço. Ótimo momento para 
quem trabalha com o público. Esbanjando 
simpatia e carisma, não terá dificuldade 
para se destacar na conquista. 

A carreira pode ganhar destaque 
nesta terça e você fará o possível 
para alcançar o que deseja, podendo 
até conseguir o reconhecimento que 
deseja. Paixão à primeira vista não 
está descartada. 

Se anda planejando comprar algo para 
o lar, ou sonha com a casa própria, vai 
contar com a bênção das estrelas agora. 
Seu lado ciumento se destaca, mas não 
deve atrapalhar o romance. 

Você terá facilidade para 
estabelecer contato com pessoas 
que moram longe. Se você sonha 
com uma casa própria, é hora de 
dar o primeiro passo. Bom humor 
animará a paquera.

Bom momento para resolver assuntos 
fora do local de trabalho. A saúde 
pode se beneficiar se você abandonar 
alguns hábitos. Uma boa conversa 
anima a vida amorosa. 

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

Tibério confunde Téo, que acaba confessando que ainda ama Jô. Yohana diz a Téo que não quer 
ter mais nada com ele. Merlin aconselha Cássia a valorizar o amor de Agno. Maria da Paz depõe no 
tribunal e se emociona ao falar de Jô. O veredito do julgamento é anunciado e Jô é conduzida por 
Camilo à prisão. Maria da Paz fica desolada com a situação de Jô. Régis afirma a Amadeu que não 
desistirá de Maria da Paz. Joana diz a Maria da Paz que gostaria de ser sua filha. Cornélia e Dorotéia 
se preocupam com a saúde de Eusébio. Márcio e Zé Hélio armam para unir Abel e Britney. 

A DONA DO PEDAÇO

O médico avisa a Lola que Júlio precisa ser internado. Isabel critica Soraia por pensar em atrapalhar a 
cerimônia de casamento de Assad. Júlio se recusa a ser internado e Lola se preocupa. Assad revela 
a Almeida que pretendia homenagear Júlio em seu casamento. Karine convence Assad a entregar o 
bônus de Júlio a Julinho. Julinho marca um encontro com Soraia no clube e Isabel desconfia. Alfredo 
se sente culpado por ter agravado a doença de Júlio. Maria obriga Clotilde a ir com Zeca, Olga e as 
crianças ao piquenique. Afonso leva Júlio e Lola para o hospital.

ÉRAMOS SEIS

Ramon aceita namorar Francisca. Paloma e Ramon conversam sobre seus novos 
relacionamentos. Toshi e Léo simulam uma vida de casados para os pais da japonesa. 
Vera promete dar uma parte de seu primeiro salário a Vicente, pela ajuda do neto.
Vera surpreende positivamente Nana e Marcos ao sugerir a criação de uma plataforma 
colaborativa para a Prado Monteiro. Nana elogia Vera para Alberto.

A pedido do amigo, Hugo passa a participar da aulas de dança de Débora. Em complô 
com João, as crianças do Clubinho dizem a Poliana que prepararam uma surpresa para a 
menina, porém a prendem na sala de máquinas. Mirela e Luca começam a discutir sobre 
a ideia do podcast da Ruth Goulart. Inconveniente, Roger faz perguntas a Pendleton sobre 
a recente descoberta de sua paternidade. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O atacante Taison fez um du-
ro desabafo nas redes sociais após 
ser vítima de racismo ao lado do 
também brasileiro Dentinho du-
rante o clássico ucraniano entre 
Shakhtar Donetsk e Dínamo de 
Kiev. Ambos deixaram o gramado 
chorando depois do fato.

“Jamais irei me calar diante 
de um ato tão desumano e des-
prezível! Minhas lágrimas foram 
de indignação, de repúdio e de 
impotência, impotência por não 
poder fazer nada naquele mo-
mento! Mas somos ensinados 
desde muito cedo a sermos fortes 
e a lutar”, afirmou.

Em outro trecho, o jogador 
que disputou a Copa do Mundo 
de 2018 reforçou que o futebol 
precisa mudar e agradeceu pe-
las várias mensagens de apoio 
recebidas. “Em uma sociedade 
racista, não basta não ser racis-
ta, precisamos ser antirracista! O 
futebol precisa de mais respeito, o 
mundo precisa de mais respeito! 
Obrigada a todos pelas mensa-
gens de apoio!”

O Internacional, equipe que 
revelou Taison, também usou as 
redes sociais para repudiar os 
atos ocorridos. “O Clube do Povo 
se solidariza com os atletas Tai-
son, ídolo colorado, e Dentinho, 
vítimas de racismo neste domingo 
durante partida do campeonato 
ucraniano.#ChegaDePreconceito 
#RacismoNuncaMais.”

Taison acabou expulso por 
mostrar o dedo do meio em um 
gesto obsceno e chutar a bola em 
direção à torcida rival, em res-
posta às ofensas direcionadas a 
ele e a seu companheiro de time. 
O lance aconteceu aos 28 minu-
tos do segundo tempo no estádio 
Metalist, quando o time da casa 

já vencia por 1 a 0 com gol mar-
cado por Krystov. Percebendo o 
tumulto que se formava, o árbitro 
paralisou a partida e ameaçou 
encerrar o clássico. Os jogadores 
do Dínamo pediram a seus torce-
dores que parassem com as mani-
festações racistas.

A Europa vem sofrendo com 
vários atos discriminatórios nos 
últimos meses. Na última data 
Fifa, o jogo entre Bulgária e In-
glaterra, válido pelas Eliminató-
rias da Euro 2020, foi parado em 
duas oportunidades por causa dos 
sons de macaco e gestos nazistas 
vindos dos búlgaros.

Na Rússia, os torcedores do 
Zenit protestaram contra a che-
gada do brasileiro Malcom, pedin-
do que o clube mantivesse sua su-
posta tradição de não ter negros 
em seu elenco. Outro jogador do 
País vítima de racismo no Velho 
Continente foi Dalbert. O lateral 
da Fiorentina chegou a avisar o 
árbitro do fato e a partida contra 
a Atalanta foi paralisada até os 
insultos pararem.

A luta do racismo na Itália 
tem sido ainda mais difícil porque 
os torcedores estão se voltando 
contra os atletas de sua própria 
equipe quando eles denunciam 
atos ofensivos nos jogos. Romelu 
Lukaku foi vítima e pediu duras 
punições. Em resposta, recebeu 
uma carta dos torcedores da In-
ter de Milão, equipe que defende, 
pedindo para ele considerar ‘essa 
atitude como uma forma de res-
peito’ dos rivais. 

Os torcedores do Brescia tam-
bém se voltaram contra Mario 
Balotelli, dizendo que ele não 
soube lidar com as supostas pro-
vocações feitas pelos torcedores 
do Verona durante o jogo.

“Precisamos ser antirracistas”, 
diz Taison após caso na Ucrânia

Atacante brasileiro

Jogador que disputou a Copa de 2018 reforçou que o 
futebol precisa mudar e agradeceu várias mensagens 

Taison chuta a bola em direção aos torcedores que gritavam palavras racistas no local

Divulgação
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Pouco tempo depois que o 
Conselho Deliberativo do ABC 
aprovou, por maioria de votos, a 
alienação de um dos terrenos do 
clube situado na Rota do Sol, em 
Natal, um grupo de 30 membros do 
Conselho encaminhou representa-
ção à diretoria executiva pedindo 
a anulação do pleito, sob pena de 
acionar a Justiça para que o bem 
imóvel não venha a ser vendido no 
futuro próximo. Para este grupo, a 
maneira como foi conduzida a vota-
ção fere o Estatuto do clube e, por 
isso, ela deveria ser anulada.

A possibilidade de judiciali-
zação do caso, no entanto, não 
satisfez o presidente alvinegro 
Fernando Suassuna. Ao Agora 
RN, o mandatário primeiro deixou 
claro que o ABC precisa dos valo-
res que serão arrecadados com as 
vendas para quitar dívidas e de-
pois garantiu que, caso o terreno 
não venha ser vendido, existe uma 
grande possibilidade de ele assinar 
a renúncia ao cargo, já que o clube 
não reuniria condições financeiras 
até mesmo para iniciar a próxima 
temporada.

“Eu não posso estar fugindo das 
minhas responsabilidades, mas 

está muito claro que não existe 
outra maneira de o ABC arrecadar 
dinheiro que não seja vendendo es-
te terreno. Nossa diretoria inteira 
sabe disso e estamos com a fórmula 
pronta pra resolver o problema do 
ABC em curtíssimo prazo. Real-
mente, se alguém se opor a essa si-
tuação, que é para o bem do clube, 

não tem como a gente continuar no 
cargo, até porque vai inviabilizar o 
início da próxima temporada, que 
já está aí batendo na porta”, anun-
ciou o mandatário.

Segundo Suassuna, o terreno 
que o ABC pretende vender está 
avaliado em R$ 3 milhões. Sua 
venda, no entanto, não é garantida, 

vez que a área onde está localizado 
tem uma serventia exclusiva para 
empreendimentos imobiliários. Co-
mo este mercado tem enfrentado 
problemas econômicos nos últimos 
anos, pode ser que a venda não seja 
consolidada conforme imagina o 
clube. O terreno representa apenas 
0,4% do patrimônio alvinegro.

Prestes a iniciar seu segundo e último ano de mandato, Suassuna disse que pode até renunciar caso terreno não seja alienado

Fracasso em venda de terreno pode 
prejudicar 2020 do ABC, diz presidente
Fernando Suassuna admite possibilidade de renunciar ao cargo no ABC caso alienação de terreno 
vá parar na Justiça, conforme ameaçou um grupo de 30 conselheiros em carta endereçada ao clube

Dívidas

José Aldenir / Agora RN

Um dos palcos mais conhe-
cidos para a prática do futebol 
amador em Natal, o estádio José 
Pascoal de Lima, na Cidade da 
Esperança, retomou suas ativida-
des neste final de semana. Refor-
mado pela Prefeitura (por meio 
das Secretarias de Esporte e La-
zer e Serviços Urbanos), o estádio 
começou a receber jogos no último 
sábado, 9, válidos pelas mais va-
riadas categorias do campeonato 
do bairro.

Para o sargento Castilho, pre-
sidente do Centro Desportivo da 
Cidade da Esperança (CDCE), 
entidade que promove e coordena 
os campeonatos de futebol da re-
gião, a reforma do Pascoal de Li-
ma era um desejo antigo da popu-
lação. “Estávamos há mais de um 
ano impossibilitados de promover 
os nossos torneios, que são tradi-
cionais, pelo fato do campo estar 
sem condições”, lembrou.

Segundo Castilho, a Secreta-
ria Municipal de Esporte e La-
zer (SEL) foi a responsável por 
conduzir as reformas no grama-
do e nos alambrados do estádio. 

Já a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) fez 
a troca da iluminação, substi-
tuindo as lâmpadas queimadas 
por novas. Agora, o estádio está 

apto a receber todos os jogos do 
campeonato local.

Renilson Ferreira, diretor de 
esportes do CDCE, destacou que, 
agora, a luta do Centro será pa-
ra conseguir a reforma de suas 
instalações, que ficam anexas ao 
Pascoal de Lima. “As dependên-
cias do CDCE estão muito dete-
rioradas, vez que foram constru-
ídas há 40 anos. Vamos pleitear 
a reforma junto à Prefeitura para 
que consigamos recuperar tam-
bém este importante equipamen-
to para o bairro”, disse.

Já liberado para uso, o estádio 
começou a receber os jogos das 
categorias Sub-13 e Cinquentão 
(esta última voltada para atletas 
com mais de 50 anos). Os dois tor-
neios iniciaram no último final de 
semana e tem suas decisões mar-
cadas para o início de janeiro. Ao 
todo, 18 equipes disputam o Sub-
13 e 6 jogam o Cinquentão.

Campo fica nas dependências do Centro Desportivo da Cidade da Esperança, em Natal

Estádio José Pascoal de Lima é reformado e 
volta a receber jogos na Cidade da Esperança

Equipamento

Divulgação Sel

O tênis brasileiro foi alvo 
de mais um caso de doping. 
Nesta segunda-feira, 11, a 
Federação Internacional de 
Tênis (ITF, na sigla em in-
glês) anunciou que a jovem 
Camilla Emília Maffei Bossi, 
de apenas 16 anos, foi flagra-
da em teste positivo realizado 
em março. Ela foi punida com 
suspensão retroativa de seis 
meses, período finalizado em 
setembro.

Camilla Bossi teve amos-
tras de urina colhidas duran-
te a disputa do Pro Circuit 
W25 Campinas, torneio de ní-
vel ITF disputado no interior 
de São Paulo. A competição 
foi realizada entre 25 e 31 de 
março deste ano e a urina foi 
obtida no dia 27. Foi a primei-
ra vez que a tenista se subme-
teu a um teste antidoping em 
sua carreira.

A punição, anunciada 
somente nesta segunda, é 
retroativa à data do torneio 
em que foi flagrado o doping. 
A suspensão, portanto, foi en-
cerrada no fim de setembro. A 
tenista, assim, já está libera-
da para voltar às competições 
oficiais mundo à fora.

As amostras de Camilla 
foram enviadas ao laborató-
rio de Montreal, no Canadá, 
onde fica a principal estru-
tura da Agência Mundial 
Antidoping (Wada, na sigla 
em inglês). No exame, foi de-
tectada a presença de Enobo-
sarm, uma substância do tipo 
SARM S-22, proibida pela 
entidade. Trata-se do mesmo 
tipo de resultado flagrado 
nas amostras da também te-
nista Beatriz Haddad Maia, 
número 1 do Brasil. Ela está 
suspensa provisoriamente 
desde julho e ainda aguarda 
a decisão final da ITF sobre 
o seu caso. Esta substância é 
considerada “agente anabóli-
co” pela Wada. SARM, sigla 
para “selective androgen re-
ceptor modulator”.

Tenista brasileira de 
16 anos é flagrada 
no doping e sofre 6 
meses de suspensão

Problema

Camilla Emília tem apenas 16 anos
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