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O jornalista José Roberto 
Guzzo escreveu – e ele está 
coberto de razão – que 

um dos maiores, senão o maior, 
responsável pela desigualdade 
social do Brasil é o Estado 
brasileiro.

E por mais que taxar grandes 
fortunas e cobrar dívidas sejam 
caminhos atraentes para muita 
gente, nada substitui a tarefa de 
reconduzir esse aparato estatal 
para a caverna de onde ele saiu, 
mostrengo cuspidor de fogo que 
ele é.

Um cálculo recente mostra 
que os impostos sugam do País 
R$ 5 milhões por minuto, para 
atingir todos os muitos dígitos 
necessários no final do ano. Seria 
uma exorbitância se parte disso 
não custeasse, por exemplo, os R$ 
30 milhões gastos por dia pelo 
Congresso Nacional e os bilhões 
consumidos todos os meses pelas 
assembleias estaduais, tribunais de 
Justiça, câmaras municipais e por 
aí vai.

Toda essa montanha, esse 

Monte Fuji de dinheiro, paga os 
minguados programas sociais, 
financia a falta de medicamentos 
nos postos de saúde e as estruturas 
desabando nas escolas, mas, 
principalmente, é usada para nutrir 
também uma especialíssima casta 
de altos salários de servidores e 
aposentados – uma minoria em sua 
espécie -, muitos deles mantidos 
com benefícios para lá de especiais.

Os agregados, como as famosas 
viúvas de militares, engordam esse 
festival de sinecuras, mas ainda são 
uma minoria, já que, na composição 
dos chamados direitos adquiridos, 
muitas famílias foram incluídas 
lá atrás, desde que o Rio de 

Janeiro se mudou de malas e cuias 
para Brasília, democratizando 
privilégios em todos os estados a 
partir de mudanças encaminhadas 
pelos próprios  governadores, cujos 
sucessores hoje enfrentam a crise 
fiscal.  

Falar em retirada de “direitos” 
dessa gente, agora, é comprar briga 
com cachorro grande.                                                 

Se Bolsonaro mantiver 
princípios liberais que todos sabem 
pertencer ao ministro Paulo Guedes, 
e não a ele, será preciso caminhar 
rapidamente, e com coragem, 
as reformas pendentes como a 
tributária e a administrativa.

O fato de o País não suportar 
mais o monstro criado pelas piores 
tradições brasileiras desde o 
Império é do que se trata. 

Sem entrar no mérito das 
etapas recentes pelas quais  o Brasil 
passou, entre elas o impeachment 
de Dilma Rousseff, uma coisa 
parece intocada: a permanente 
desigualdade que obriga cada 
brasileiro a trabalhar seis meses 
por ano para pagar essa conta.

Briga de cachorro grande

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
SEM ESCOLHA

A vereadora Nina Souza (PDT) 
tem razão. Analisar reforma da 
Previdência e revisão do Plano 
Diretor ao mesmo tempo não é boa 
ideia. A Câmara de Natal, contudo, 
não tem a opção de adiar o debate, 
principalmente do primeiro item, já 
que termina em 31 de julho o prazo 
para que o Município se adeque à 
reforma da Previdência geral.

BARROSO EM NATAL I
O ministro Luís Roberto Barroso, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
confirmou ao professor João Maria de 
Lima, diretor da Escola da Assembleia 
Legislativa do RN, que virá a Natal para 
proferir a aula inaugural dos cursos de 
pós-graduação da instituição em 2020.

BARROSO EM NATAL II
A data da visita ainda será 

confirmada, mas é provável que ela 
aconteça em meados do mês de março. 
Atualmente, a Escola da Assembleia 
oferece 7 cursos de pós-graduação. 
Outros 2 serão abertos no primeiro 
semestre e mais 2 no segundo 
semestre, totalizando 11 cursos.

CORONAVÍRUS
Por falar em Assembleia, a 

Casa discute nesta terça-feira 
(18), a partir das 14h, medidas de 
prevenção à doença causada pelo novo 
coronavírus. A audiência pública é 
uma iniciativa do deputado estadual 
Ubaldo Fernandes (PL) e acontece no 
momento em que o Brasil investiga 
casos suspeitos.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, lançou ontem o programa 
Destrava, voltado para a retomada de obras 

paralisadas em todo o País. Há 14 mil delas em todo o 
País - um investimento que ultrapassa a marca de R$ 
144 bilhões. As principais razões para as interrupções 
dos empreendimentos são erros de projeto, abandono 
pela empresa e questões técnicas. Apenas 6% das 
causas estão relacionadas à atuação de Tribunais de 
Contas, Ministério Público e Judiciário, de acordo com 
o CNJ. O objetivo do Destrava é mobilizar diversos 
atores em cada região para identificar as obras 
paradas e os motivos das paralisações, viabilizando 
assim uma saída para superar o problema.

Destrava

CPI DO ÓLEO I
Secretários da área de meio 

ambiente de estados atingidos pelas 
manchas de óleo no litoral nordestino 
serão ouvidos nesta terça-feira (18) 
pela CPI da Câmara dos Deputados 
que apura as circunstâncias do 
desastre. O Governo do Rio Grande do 
Norte será representado pelo diretor-
geral do Idema, Leonlene Aguiar.

CPI DO ÓLEO II
A audiência atende a um pedido do 

deputado João H. Campos (PSB-PE). 
O parlamentar destaca que, em face da 
gravidade do desastre ambiental e social 
causado pelo derramamento de óleo 
em toda a região costeira do Nordeste 
brasileiro, o colegiado tem a obrigação de 
empreender um trabalho de investigação 
amplo e consistente tecnicamente.

PRECATÓRIOS
O Tribunal Regional do Trabalho 

da 21ª Região (TRT-RN) pagou, no 
ano passado, R$ 43,4 milhões em 
precatórios e Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs). O montante foi 
repassado ao TRT-RN por prefeituras 
e pelo Governo do Estado do RN e 
beneficiou 1.687 reclamantes que 
aguardavam o pagamento de causas 
trabalhistas.

GREVE DOS CAMINHONEIROS
Uma nova greve dos 

caminhoneiros está marcada para 
a próxima quarta-feira (19). De 
acordo com a Associação Brasileira 
dos Condutores de Veículos 
Automotores (Abrava), contudo, os 
motoristas estão sendo orientados 
a não bloquearem as rodovias.
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De repente, as máquinas entocadas não se sabe onde 
e os trabalhadores, parados sem ferramentas ou 
vassouras, ganharam as ruas, avenidas e praças 

porque está acabando o período do defeso e as redes 
dos políticos empoderados nas eleições anteriores estão 
lançando seus apetrechos de pesca na caça aos cardumes 
fartos no oceano das urnas.

Há quatro anos, era o mesmo alvoroço de sempre. O 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, escolado e professor, 
deu um banho de recapeamento asfáltico nos bairros 
mais vistosos dos formadores de opinião, espalhou 
pequenas obras por conjuntos carentes, tapou buracos 
nas ruas e, em contrapartida, esburacou as finanças 
da prefeitura. Ganhou ele a eleição. Perderam eles, os 
servidores, os salários atrasados por meses a fio. Preço 
amargo. As ruas ganharam a volta dos buracos, o lixo 
por toda parte, as obras da Copa que ainda hoje não 
terminaram, o não cumprimento da promessa de recom-
posição das calçadas.

Igualmente, a cidade ganhou novos alagamentos, que 
vieram se somar aos antigos, a ausência das prometidas 
obras estruturantes, o trânsito caótico. O preço do voto.

Mas alegre-se o cidadão. O cheiro do asfalto e do betu-
me está de volta. Um dinheiro que falta para completar as 
equipes de saúde, mas que foi farto para os shows de pão e 
circo do fim de ano.

Pouco importa se a cidade se desmilingue na primeira 
chuva lá nos bairros mais periféricos; se o Baldo voltou a 
ser riacho, sem as lavadeiras de antigamente, mas com 
um lava jato a submergir nas suas águas não drenadas 
automóveis de todas marcas, modelos e cores; se nas lon-
juras dos bairros mais distantes há ruas que desaparecem 
em crateras vorazes que se abrem engolindo casas, sonhos 
e economias de vidas inteiras.

Antes de agora, as ruas ficaram escuras, imundas, es-
buracadas dia após dia. Mês após mês. Perigosas, também. 
Embora o contribuinte pague e pagasse, além do Imposto 
Predial e Territorial Urbano, a taxa de iluminação pública, 
de limpeza pública.

Este ano não vai faltar dinheiro. O IPTU subiu a 
alturas inimagináveis. É ano de eleição. É preciso encher 
os cofres. Os shows com artistas estão proibidos na campa-
nha. Porém, antes tem o Carnaval. Despesas com bandas, 
cantores, artistas, atrações. Pão e circo. Cachaça e folia. 
Tudo a mesma coisa.

2020 é o ano das máquinas. Das obras de fachada 
também. E elas custam dinheiro. E que ninguém esqueça 
o mais importante: dão votos. Muitos votos.

Então, mãos à obra e pau na máquina que dinheiro não 
vai faltar.

Esta é a hora de quem está no poder. Mas cuidado com 
o andor que o santo é de barro e pode cair.

Hora do voto e do milagre

Antônio Melo ► Jornalista
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A vereadora Nina Souza 
(PDT), vice-presidente da Câmara 
Municipal de Natal, criticou a pos-
sibilidade de a Prefeitura encami-
nhar para análise dos parlamen-
tares uma proposta de reforma da 
Previdência Municipal. O assunto 
foi revelado em primeira mão pelo 
Agora RN na semana passada.

Segundo Nina Souza, “não é o 
momento” de tratar desse assun-
to, já que a Câmara decidiu prio-
rizar este ano a revisão do Plano 
Diretor de Natal.

“Receber um texto de reforma 
da Previdência, para discutir pa-
ralelo ao Plano Diretor, é um ab-
surdo. Não tem a menor condição. 
Essa reforma precisa acontecer, 
contudo, tem de ser numa discus-
são mais ampla, mais cautelosa. 
Este ano não é ano de acumular 
matérias”, argumentou, em entre-
vista ao Agora RN.

O projeto que trata da revisão 
do Plano Diretor deve chegar à 
Câmara de Natal nas próximas 
semanas. Na quinta-feira (20), a 
Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo (Semurb) vai apresen-
tar a primeira minuta do texto, 
que ainda precisará ser referenda-
da no Conselho das Cidades antes 
de ser enviada para o Legislativo. 
Vereadores e a própria Prefeitura 
têm defendido que esta seja a prio-
ridade de discussões da Câmara 
neste primeiro semestre.

Apesar disso, o Município tem 
até o próximo dia 31 de julho de 
2020 para se adequar às normas 
previstas na Emenda Constitucio-
nal nº 103 (reforma da Previdência 
geral). Entre elas, está a adoção 
de novas alíquotas de contribuição 
previdenciária. Hoje, a taxa é de 
11% para todos os servidores da 
ativa, independente da renda. Pe-
la emenda, deve passar para 14%.

Em entrevista à rádio Agora 
FM (97,9) na semana passada, o 
presidente do Instituto de Previ-
dência dos Servidores de Natal 
(NatalPrev), Thiago Marreiros, 
afirmou o enquadramento do 
Município à Emenda 103 é obri-
gatória. Ele disse, inclusive, que 
o prefeito Álvaro Dias receberia 

nos próximos dias propostas para 
corrigir o sistema previdenciário.

Segundo Marreiros, o prefeito 
vai decidir se manda uma propos-
ta de reforma da Previdência para 
a Câmara Municipal ou se aguar-
da a aprovação, no Congresso, de 
uma emenda constitucional que 
inclua automaticamente os muni-

cípios na reforma geral sem a ne-
cessidade de legislação específica 
local. É a chamada “PEC parale-
la”, que ainda está tramitando no 
Senado.

Como os ajustes terão de acon-
tecer até 31 de julho, a expectativa 
é que o prefeito realmente envie a 
reforma para apreciação dos vere-

adores. O prefeito pode tratar do 
assunto já nesta terça-feira (18), 
quando ele deverá comparecer à 
Câmara para a tradicional leitura 
da mensagem anual.

Na avaliação de Nina Souza, é 
“precoce” discutir reforma da Pre-
vidência neste momento. “Tem de 
abrir uma ampla discussão com 
os servidores”, disse a vereadora, 
ressaltando que várias categorias 
do funcionalismo municipal não 
têm plano de cargos e salários ou 
que têm, mas que estão defasados.

“Chegar agora e mexer na Pre-
vidência é algo temerário. Não é o 
momento de o governo fazer isso. 
Fazer isso no último ano de go-
verno não é uma boa”, concluiu a 
parlamentar.

De acordo com a Secretaria 
de Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, estados e 
municípios com regime próprio de 
Previdência que não se adequa-
rem até 31 de julho poderão ficar 
impedidos de receber verbas fede-
rais ou de contratar empréstimo 
com aval da União.

Vereadora Nina Souza (PDT), vice-presidente da Câmara Municipal de Natal

Vereadora diz que é “absurdo” discutir 
reforma da Previdência Municipal agora
Vice-presidente da Câmara Municipal, Nina Souza (PDT) defende prioridade para votação da revisão do Plano Diretor e
diz “não é momento” de acumular matérias. Município tem até 31 de julho para se adequar à reforma da Previdência geral

Crítica

Elpídio Júnior / CMN

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, vetou um projeto de lei apro-
vado pela Câmara Municipal que 
autorizava a isenção do pagamento 
de IPTU para idosos com mais de 
60 anos e que fossem aposentados 
ou pensionistas ou que estivessem 
desempregados. O veto foi publica-
do na edição desta segunda-feira 
(17) do Diário Oficial do Município.

Segundo Álvaro, o projeto de lei 
é inconstitucional, mesmo sendo 
“autorizativo”. Ao justificar o veto, 
o prefeito disse que a proposição 
de iniciativa parlamentar invade 
competência do Poder Executivo. 
Ele citou artigos da Lei Orgânica 
Municipal e da Constituição Fede-
ral para argumentar que matérias 
de ordem tributária devem ser de 
iniciativa exclusiva da Prefeitura, 
e não dos vereadores.

Além disso, o prefeito justificou 
que outros benefícios já são conce-

didos atualmente pela legislação. 
Ele citou o Código Tributário Mu-
nicipal, que isenta do imposto pro-
prietários de imóveis com até 50 
m² que sejam destinados para uso 
residencial e que reduz o imposto 
em até 75% para imóveis com valor 

venal abaixo de R$ 50 mil.
“Tem-se que a proposição nor-

mativa em tela possui fins bem 
intencionados. Entretanto, o pre-
sente projeto de lei contém vícios 
insanáveis de inconstitucionalida-
de”, escreveu Álvaro Dias.

O PROJETO
De iniciativa do vereador Fer-

nando Lucena (PT), o projeto de 
lei que autorizava a isenção para 
pessoas com mais de 60 anos de 
idade do pagamento de IPTU foi 
aprovado pela Câmara Municipal 
em dezembro de 2019.

Segundo a proposição, seriam 
isentos do imposto idosos que fos-
sem aposentados ou pensionistas 
ou que estivessem desempregados. 
Só seriam beneficiados aqueles que 
tivessem, no máximo, um imóvel, 
utilizado como sua residência, há 
pelo menos cinco anos. Além disso, 
os beneficiários teriam de compro-
var renda inferior a dois salários 
mínimos.

O projeto estabelecia, ainda, 
que o benefício deveria ser solicita-
do todos os anos à Secretaria Mu-
nicipal de Tributação. Ou seja, não 
seria concedido automaticamente.

Projeto estabelecia que o benefício deveria ser solicitado todos os anos à Tributação

Prefeito veta lei que isentava idosos 
com mais de 60 anos de pagar IPTU

Tributação

José Aldenir / Agora RN O Tesouro Nacional pa-
gou, em janeiro, R$ 368,24 
milhões em dívidas atrasa-
das de estados. Desse total, 
a maior parte, R$ 147,07 mi-
lhões, é relativa a atrasos de 
pagamento de Minas Gerais. 

Diferentemente dos úl-
timos meses, o Tesouro não 
honrou débitos em atraso 
do Governo do Rio Grande 
do Norte. Em 2019, a União 
honrou R$ 139,41 de dívidas 
do Estado.

As garantias são execu-
tadas pelo governo federal 
quando um estado ou muni-
cípio fica inadimplente em 
alguma operação de crédito. 
Nesse caso, o Tesouro cobre 
o calote, mas retém repas-
ses da União para o ente 
devedor até este quitar a 
diferença.

Tesouro pagou
R$ 368 milhões em 
dívidas atrasadas 
de estados

Em janeiro
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Governadores de 20 estados, in-
cluindo a do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, elaboraram uma 
carta “em defesa do pacto federa-
tivo” na qual criticam declarações 
de Jair Bolsonaro, feitas no último 
final de semana, sobre a morte do 
ex-PM e miliciano Adriano da Nó-
brega, na Bahia.

Na nota, divulgada nesta se-
gunda-feira (17), os governadores 
citam recentes falas de Bolsonaro 
“confrontando os governadores” e 
“se antecipando a investigações 
policiais para atribuir graves fatos 
à conduta das polícias e seus go-
vernadores”.

O presidente insinuou que pode 
ter havido queima de arquivo pela 
polícia da Bahia, o que foi rebati-
do pelo governador do estado, Rui 
Costa (PT).

A carta também aborda decla-
rações de Bolsonaro sobre a refor-
ma tributária. Segundo eles, o pre-
sidente se referiu à reforma, “sem 
expressamente abordar o tema, 
mas apenas desafiando governado-

res a reduzir impostos vitais para a 
sobrevivência dos estados”.

A conduta, avaliam, não contri-
bui “para a evolução da democracia 
no Brasil”. Ao final, eles convidam 
Bolsonaro a participar de um en-
contro do fórum em 14 de abril.

Assinam a nota governadores 
de 20 estados: São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Sergipe, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Bahia, Paraíba, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Pará, Ma-
ranhão, Acre, Amapá, Ceará, Per-
nambuco, Alagoas, Mato Grosso do 
Sul e Amazonas.

POLÊMICA
O governador da Bahia, Rui 

Costa, e o presidene Jair Bolsonaro 
trocaram acusações no sábado (15) 
em relação à morte do ex-policial 
militar Adriano da Nóbrega, acu-
sando um ao outro de ser “amigo 
de bandido”.

Por meio de sua conta no Twit-
ter, Rui Costa afirmou que o gover-
no baiano “não mantém laços de 

amizade nem presta homenagens 
a bandidos nem procurados pela 
Justiça”.

Na rede social, o governador 
disse também que o estado “não 
vai tolerar nunca milícias nem 
bandidagem” e que policiais têm 
direito de salvar suas próprias vi-

das quando atacados, “mesmo que 
os marginais tenham laços de ami-
zade com a Presidência”.

A declaração foi dada em duas 
postagens, em referência às afir-
mações feitas antes pelo presidente 
Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, 
que apontou a “polícia da Bahia, do 

PT”, pela morte do miliciano Adria-
no Magalhães da Nóbrega, o capi-
tão Adriano, no domingo passado 
no município de Esplanada, a 170 
km de Salvador.

Em 2005, o então deputado 
estadual e hoje senador Flávio 
Bolsonaro, filho mais velho do pre-
sidente, concedeu a Medalha Tira-
dentes, mais alta condecoração da 
Assembleia Legislativa, ao mili-
ciano. Flávio também empregou a 
mãe e a mulher de Adriano.

Na noite do sábado, após as 
manifestações do governador da 
Bahia, Rui Costa, sobre as falas 
do presidente Bolsonaro, o Palácio 
do Planalto divulgou nota em que 
afirma que o governador baiano 
“não só mantém fortíssimos laços 
de amizade com bandidos conde-
nados em segunda instância, como 
também lhes presta homenagens”.

A declaração foi uma referência 
à visita que Rui Costa fez ao ex-
-presidente Lula em 27 de junho do 
ano passado, quando o governador 
visitou Lula na prisão em Curitiba.

Presidente Bolsonaro trocou farpas Governador da Bahia, Rui Costa

Fátima e outros 19 governadores criticam 
Bolsonaro após fala sobre morte de ex-PM
Presidente insinuou que pode ter havido queima de arquivo pela polícia da Bahia, o que foi rebatido pelo governador Rui 
Costa. Governadores repudiaram “antecipação a investigações policiais para atribuir graves fatos à conduta das polícias”

Miliciano

Manu Dias / Governo da BahiaCarolina Antunes / Presidência da República

A taxa de licenciamento 
para veículos automotores do 
Rio Grande do Norte começa a 
vencer esta semana. Segundo 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), a taxa dos 
automóveis com placas de final 
1 venceu nesta segunda-feira 
(17), enquanto que os proprietá-
rios de veículos com placas final 
2 devem quitar o licenciamento 
até esta terça-feira (18).

Também nessas datas, ven-
cem para os proprietários des-
ses veículos a chamada Taxa 
dos Bombeiros, destinada ao 
aparelhamento  da corporação. 
O calendário de pagamento do 
IPVA, por sua vez, começa em 
12 de março.

Nesse primeiro momento, a 
quitação deve ser realizada pelos 
proprietários de 267.522 veícu-
los, o que corresponde a 19,83% 
da frota do Rio Grande do Norte. 
O valor da taxa do licenciamento 

de veículo do RN é uma das me-
nores do Brasil, correspondente 
a um valor de R$ 90, indepen-
dentemente do ano ou categoria 
do enquadramento do transporte 
automotor.

O Detran alerta que, desde o 
ano de 2019, não está mais emi-
tindo o carnê físico, que antes 
era enviado aos endereços dos 
proprietários de veículos cadas-
trados no sistema do órgão. Ago-

ra, o boleto de pagamento do li-
cenciamento, como também o do 
IPVA, seguro Dpvat e Taxa dos 
Bombeiros, é emitido digitalmen-
te, podendo o cidadão ter acesso 
pelo site do Detran (www.detran.
rn.gov.br), nas agências do Pág-
Fácil, e, para os clientes do Banco 
do Brasil, diretamente no caixa 
eletrônico ou aplicativo BB.

O licenciamento é o único tri-
buto referente aos veículos cuja 
arrecadação é de responsabilida-
de do Detran, e os valores anga-
riados são utilizados na manu-
tenção física das instalações do 
órgão e nas ações empreendidas 
pela instituição no estado.

Segundo dados do setor de 
Estatística do Detran, há 1,349 
milhão de veículos registrados 
no RN, sendo Natal (418.200), 
Mossoró (169.922) e Parnamirim 
(110.188) os três primeiros muni-
cípios no ranking de maior quan-
tidade absoluta de automóveis.

Valor da taxa do licenciamento de veículo do RN é uma das menores do Brasil: R$ 90

Donos de veículos com placas finais 1 e 2 
devem pagar licenciamento até esta terça

Trânsito

José Aldenir / Agora RN

O número de pessoas sus-
peitas de contaminação pelo 
coronavírus no Brasil não 
teve alteração em relação ao 
fim de semana, continuando 
em três casos nesta segunda-
-feira (17).

Dois pacientes estão em 
São Paulo e outro está no 
Rio Grande do Sul, onde são 
monitorados. Os três ainda 
não tiveram as amostras ana-
lisadas pelos laboratórios de 
referência.

“Os três casos são recen-
tes, dois deles ainda estão 
sendo analisados pelo Lacen 
[Laboratório Central de Saú-
de Pública] e um está sendo 
encaminhado do Lacen para 
nosso laboratório especializa-
do”, disse o secretário execu-
tivo do Ministério da Saúde, 
João Gabbardo, em entrevis-
ta coletiva ontem.

Número de casos 
suspeitos no País 
continua em três, 
diz novo boletim

Coronavírus
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A marginal da BR-101 no sen-
tido Natal/Parnamirim, na altura 
do bairro de Emaús, será inter-
ditada na manhã da próxima 
quinta-feira (20) para que seja 
concluída a implantação de uma 
passarela para pedestres.

O equipamento ficará localiza-
do em frente ao SuperFácil Ata-
cado e servirá, além dos clientes 
do supermercado, funcionários 
da empresa Teleperfomance. A 
instalação da passarela começou 
em junho do ano passado, com a 
colocação do vão central, e estava 
parada.

Segundo o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes do Rio Grande do 
Norte (DNIT-RN), a interdição 
será total no trecho, das 7h às 
12h, e valerá apenas para a mar-
ginal, sem interferências no tráfe-

go da pista principal. O órgão não 
informou como será o acesso às 
ruas da região nem o trecho exato 
que terá o trânsito bloqueado.

O DNIT-RN acrescentou que, 
após os serviços de quinta-feira, 
a passarela começará a funcionar 
no próximo sábado (22).

OBRAS DE MOBILIDADE
A instalação da passarela 

de Emaús compõe um pacote de 
obras de mobilidade na BR-101 
entre as cidades de Natal e Par-
namirim. O conjunto de inter-
venções está orçado em R$ 168 
milhões.

O último equipamento a ser 
entregue pelo DNIT havia sido o 
viaduto nas imediações do Par-
que Aristófanes Fernandes, em 
Parnamirim, no fim do ano pas-
sado. Antes dele, foi entregue a 

restauração do túnel que dá aces-
so à Avenida das Alagoas, em Ne-
ópolis. Esse serviço foi encerrado 
em fevereiro de 2019.

Já foi finalizada também a 
trincheira nas proximidades do 
acesso à avenida Maria Lacerda 
Montenegro, em Nova Parnami-
rim, em setembro de 2018. Antes 
disso, outra trincheira (na altura 
do IFRN Parnamirim) e quatro 
outros viadutos foram concluídos 
– dois em Natal (em Neópolis e na 
altura do acesso à avenida Abel 
Cabral, em Nova Parnamirim) 
e dois em Parnamirim (Emaús e 
Cohabinal).

Ao todo, o DNIT-RN vai ins-
talar, ainda, cinco passarelas de 
pedestres entre Natal e Parnami-
rim. O projeto contempla também 
52 abrigos de paradas de ônibus 
e a requalificação das marginais. Instalação da passarela de pedestres começou em junho de 2019 e estava parada

DNIT fecha marginal da BR-101 na próxima 
quinta para concluir instalação de passarela
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, interdição será total no trecho, das 7h às 12h, e valerá 
apenas para marginal, sem interferências no tráfego da pista principal. Passarela começará a funcionar no próximo sábado

Trânsito

José Aldenir /Agora RN 
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Aescolha do novo ministro da Casa Civil do 
governo Bolsonaro, general Braga Netto, que 
toma posse nesta terça (18), causou alguma 

polêmica porque é a décima alteração ministerial 
em pouco mais de um ano. Mas as coisas já foram 
piores. Por exemplo: todos os ministros da Casa 
Civil dos governos do PT, chefiados por Lula ou 
Dilma, acabaram presos ou seriamente enrolados 
em malfeitorias, do mensalão ao petrolão, passando 
por escândalos diversos com outras denominações.

O primeiro chefe da Casa Civil petista, José 

Dirceu, chefe de quadrilha no assalto à Petrobras, 
foi preso 4 vezes. Dilma sofreu impeachment.

Erenice Guerra foi acusada tráfico de influência 
em nomeações na Anac e empréstimos do BNDES, 
que envolviam seus filhos.

Antonio Palocci foi demitido após seis meses na 
Casa Civil, foi acusado de multiplicar o patrimônio 
em vinte vezes. Acabou preso na Lava Jato.

Gleisi, Aloizio e Jaques Wagner, delatados na 
Lava Jato, ocuparam a Casa Civil. Sem contar Lula, 
nomeado sem assumir. Acabou preso.

Na era PT, Casa Civil foi caminho para cadeia

PODER SEM PUDOR

FOI SÓ UM BIFE QUE SUMIU...
O ex-governador mineiro Newton Cardoso tem 

um jeito muito peculiar de manejar recursos públicos, 
por isso enfrentou muitas acusações quando chefiou 
o executivo de Minas Gerais no início dos anos 1990. 
Certa vez, às voltas com graves denúncias de desvio 
de toneladas de carne destinadas à penitenciária de 
Contagem, seu principal reduto, o então governador 
não se apertou quando um repórter perguntou o que 
achava seu próprio impeachment ,pretendido pela 
bancada do PT. “Não sei porque esses petistas fazem 
tanta questão por causa de uns bifinhos...”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CARTEIRINHA PODE VOLTAR
O governo discute nesta 

terça, no Planalto, como 
retomar a carteirinha 
estudantil gratuita, após 
Rodrigo Maia deixar 
caducar a MP para forçar 
estudantes a sustentarem 
UNE e etc., controladas 
pelo PCdoB, cobrando 
R$35 pelo documento, e 
faturando R$17 milhões 
por ano.

CONTA DE DIMINUIR
Muita gente passou 

o dia queimando a mufa 
para tentar transformar a 
conta de diminuir em conta 
de somar. Mas não teve 
jeito: assassinatos no Brasil 
desabaram mesmo 21,1%, 
entre janeiro e outubro de 
2019.

PAÍS DE CHATOS
A idiotia “politicamente 

Não se resolve a
criminalidade abrindo 
as portas das cadeias”

Aproxime a câmera do seu 
smartphone no QR Code e confira 

detalhes da reforma da Previdência

Ministro Sérgio Moro (Justiça) 

ceelebrando a redução de 21,1% dos 
homicídios em 2019

“

Divulgação
EDUCAÇÃO NO LIXO

Professor foi à Justiça para 
reprovar 18 alunos em Língua 
Portuguesa. Semianalfabetos, 
entregaram as provas em 
branco. É que o “conselho de 
classe” da escola (de Planaltina, 
DF) os aprovou porque 
souberam escrever o nome. 
Detalhe: todos alunos do 3º ano 
do ensino médio.

BOM PROJETO
Lucas Redecker (PSDB-RS) 

quer proibir condenados por 
crime sexual contra criança 
ou adolescente de ter profissão 
vinculada a menores de idade. 
Ótimo projeto, do tipo “por que 
ninguém pensou nisso antes?”.

PERGUNTA NA ESQUINA
Se tem gente com pena, 

querendo tirar o autor da 
facada em Bolsonaro do 
presídio de segurança máxima, 
por que não leva pra casa?

Guedes viaja na Gol, Maia usa e abusa da FAB
Enquanto o voo 2062 da Gol taxiava no 

aeroporto Santos Dumont para a viagem 
Rio-Brasília, às 8h55 desta segunda (17), os 
passageiros constatavam como se respeita e 
como se desrespeita dinheiro público: na pista, 
dois jatos da FAB aguardavam autoridades 

tipo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. 
No voo de carreira, seguia o mais 

importante ministro de Bolsonaro, Paulo 
Guedes (Economia), mostrando a deputados 
folgados como é fácil respeitar quem paga 
impostos.

ASSIM QUE SE FAZ
Paulo Guedes embarcou sozinho no voo da Gol, 

sem seguranças ou assessores. Viajou sem ouvir 
piadinhas, lorotas, nada. Em paz.

MENSAGENS EM DIA
No voo da Gol, deixaram o ministro trabalhar: 

ele leu documentos, digitou textos e colocou em dia 
correspondência acumulada no celular.

LONGE DO CIDADÃO
Autoridades como Rodrigo Maia, que há anos 

não usa voo de carreia, adora jatinho para não 
encarar quem paga passeios das asas da FAB.

correta” ataca a atriz 
Alessandra Negrini por se 
fantasiar de índia, em um 
bloco de São Paulo. Ela só quis 
homenagear os pataxós de 
uma aldeia em Caraíva (BA), 
que visitou recentemente.

O deputado estadual Francisco 
do PT será o relator da reforma da 
Previdência na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. A informação foi 
confirmada nesta segunda-feira 
(17) ao Agora RN pelo próprio 
parlamentar.

O anúncio oficial deverá ser 
feito nesta terça-feira (18) pelo 
presidente da CCJ, o deputado 
estadual Kléber Rodrigues (PL), 
durante reunião do colegiado. Ele 
também vai definir o tempo que 
Francisco do PT terá para prepa-
rar o seu relatório da proposta.

Como a reforma da Previdên-
cia se trata de uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC), a 
CCJ vai julgar apenas a admis-
sibilidade do projeto. Isto é, se a 
matéria é constitucional ou não. 
Isso significa que, nesta etapa, 
segundo o relator, os deputados 
não podem apresentar emendas 
(sugestões de mudanças no texto).

A discussão do mérito da pro-
posta, com possível apresentação 
de emendas, ficará para a Comis-
são Especial, que só será formada 
depois da análise da CCJ.

A PEC que trata da reforma da 
Previdência chegou à Assembleia 
na última quinta-feira (13). A pro-
posta do Governo do Estado, fina-
lizada após uma série de reuniões 
com os servidores públicos, tem 
16 artigos e prevê mudanças em 
várias regras de aposentadorias e 
pensões para servidores dos pode-
res Executivo, Legislativo e Judi-
ciário e demais órgãos do Estado.

Pelos cálculos da equipe econô-
mica, o projeto, caso não seja desi-
dratado na Assembleia, vai gerar 
uma economia de R$ 40 milhões 
por mês para os cofres públicos, 
reduzindo o déficit financeiro do 
regime previdenciário em cerca de 
26%, já no primeiro ano.

Em mensagem à Assembleia, 
a governadora Fátima Bezerra 
destacou que, se nada for feito, o 
déficit da Previdência Estadual 
pode chegar a R$ 2,2 bilhões em 
2022, verba que teria de ser reti-
rada do Tesouro Estadual para 
garantir o pagamento de benefí-
cios. Em 2019, o déficit foi de R$ 
1,57 bilhão.

Além de atenuar o déficit, Fá-
tima aponta que a reforma é ne-
cessária para que o Rio Grande do 
Norte se enquadre nas regras tra-
zidas pela Emenda Constitucional 
nº 103 (reforma da Previdência 
geral, promulgada pelo Congresso 
Nacional no fim de 2019). A chefe 
do Executivo argumenta que, se 
a reforma local não for aprovada 
até 31 de julho de 2020, o Estado 
poderá ficar impedido de receber 

Francisco do PT será relator da 
reforma da Previdência na CCJ
Anúncio oficial deverá ser feito nesta terça-feira 
pelo presidente da CCJ, deputado Kléber Rodrigues

Assembleia

Deputado estadual Francisco do PT

Eduardo Maia / ALRN

transferência de verbas federais 
e de contratar empréstimos com 
aval da União, por exemplo.

Na mensagem, a governadora 
frisa, contudo, que os impactos pa-
ra os servidores foram mitigados.
Entre os pontos suavizados com 
relação à reforma geral, ressal-
ta Fátima, estão as alíquotas de 
contribuição previdenciária, as 
idades mínimas para aposenta-
doria e o tempo de contribuição. 
Foi mantido também o abono de 
permanência.

Hoje, todos os servidores es-
taduais contribuem para a Pre-
vidência com 11% dos salários. 
A reforma proposta pelo governo 
institui alíquotas progressivas, 
com taxas variando de 12% a 16%, 
de acordo com a remuneração.

A reforma amplia, ainda, a 
contribuição dos inativos. Atual-
mente, quem recebe benefícios 
abaixo do teto (R$ 6.101,05) não 
contribui. Com a reforma, a isen-
ção valerá apenas para quem ga-
nha menos de R$ 2,5 mil.

A idade mínima ficou definida 
em 65 anos, para os homens, e 60, 
para as mulheres, com modula-
ções para categorias como profes-
sores, policiais e quem trabalha 
com insalubridade. A aposentado-
ria compulsória ficou definida em 
75 anos de idade.

As regras só valem para novos 
servidores. Para os funcionários 
que entraram antes da reforma, 
a reforma propõe duas regras de 
transição.
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Mesmo com 90% de micros e 
pequenos empresários entre todos 
os CNPJs em atividade no Rio 
Grande do Norte, poucos desses 
empreendedores conhecem as van-
tagens disponíveis na Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa da capi-
tal – a Lei Complementar 185/19 -, 
sancionada no ano passado.

Com base nisso, foi lançada, pe-
lo Sebrae-RN, nesta segunda-feira 
(17), uma pequena cartilha de 16 
páginas, explicando os benefícios 
da legislação. A expectativa é que 
o livreto estimule especialmente 
os pequenos empreendedores a 
usufruir, não só da Lei Geral em 
vigor em Natal, mas da própria 
Lei de Liberdade Econômica, já 
sancionada pelo Governo Federal 
no ano passado, desburocratizando 
o funcionamento de milhares de 
empresas.

Na Lei Geral, três categorias 
produtivas predominantes no es-
tado são diretamente atingidas: 
o Microempreendedor Individual 
(MEI), com faturamento de até R$ 
81 mil/ano e que não tenha filial; a 
Microempresa, com renda de até 

R$ 360 mil/ano, além das chama-
das empresas de médio porte, com 
rendimento superior e R$ 360 mil/ 
ano e inferior a R$ 4,8 milhões.

‘Um Ambiente Empreendedor 
Construído a Várias Mãos’, a car-
tilha pontua, uma a uma e com 
ilustrações explicativas, a série de 
regras da legislação aplicadas para 
reduzir a burocracia na abertura 
ou fechamento da empresa e tam-
bém no licenciamento.

“O material vai ajudar o em-
preendedor a entender melhor o 
que pode lhe ajudar a empreender 
antes e depois do negócio em fun-
cionamento”, resume o diretor su-
perintendente do Sebrae-RN, José 
Ferreira de Melo Neto.

Entre as facilidades para os 
empreendedores, por exemplo, está 
a licença unificada, que concentra, 
num único documento, as licenças 
ambientais, urbanísticas e sanitá-
rias, tudo disponível pela internet. 
Ou seja, dispensa a presença do 
empresário no órgão licenciador.

Se o negócio for classificado 
de baixo risco, o empreendedor 
poderá requerer um certificado de 

inexigibilidade e já funcionar no 
ato de registro. Mas se estiver na 
categoria de médio risco, bastará 
ao responsável juntar o termo de 
responsabilidade técnica e a ERT 
ou RRT, pagar uma taxa (se for o 
caso) e retirar sua licença de modo 
automático.

Só no caso de uma qualifica-
ção de alto risco, o empreendedor 

deverá seguir com as exigências 
legais previstas para a atividade, 
com análise do projeto e vistoria no 
local.

Uma outra grande vantagem 
introduzida pela Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas foi a dis-
pensa do Relatório de Impacto de 
Trânsito para negócios instalados 
em imóveis não residenciais acima 

de 300 m², incluindo as atividades 
de lazer, saúde e educação.

Pela Lei de Liberdade Econô-
mica, sancionada pelo Governo 
Federal no ano passado, empresas 
que exerçam atividade de baixo 
risco em torno de questões ambien-
tais e prevenção contra incêndio, 
como escritório de contabilidade, 
clínicas médicas e veterinárias, 
lanchonetes, padarias, pequenas 
oficinas, entre muitos outros, po-
dem funcionar sem alvará de licen-
ça antecipados de licença.

Outro atrativo da Lei Geral 
é que ela abre possibilidade para 
micro e pequenas empresas par-
ticiparem de licitações para com-
pras governamentais. Segundo a 
pesquisa, apenas 29% das micro-
empresas – aquelas que faturam 
até R$ 360 mil por ano – e das 
empresas de pequeno porte, cujo 
faturamento anual está na faixa 
entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões – 
fornecem produtos e serviços para 
os governos e prefeituras e demais 
órgãos da administração pública, 
sem levar em conta os Microem-
preendedores Individuais (MEI).

Cartilha explicando os benefícios da legislação foi lançada nesta segunda-feira (17)

Sebrae lança cartilha revelando vantagens 
da lei geral das micro e pequenas em Natal
Entre as facilidades para os empreendedores no Rio Grande do Norte, por exemplo, está a nova licença unificada, que 
concentra, num único documento, todas as licenças ambientais, urbanísticas e sanitárias, tudo disponível pela internet

Iniciativa

José Aldenir / Agora RN

Os acidentes de trânsito são 
eventos complexos e estão acom-
panhados de diversos fatores que 
contribuem para fins trágicos, 
associados à circunstâncias aleató-
rias. Mais de 1,6 milhão de pesso-
as ficaram feridas nos últimos 10 
anos. São tragédias anônimas que 
não podem ser traduzidas em va-
lor, mas que ao mesmo tempo cus-
taram a toda sociedade quase R$ 3 
bilhões só pelos gastos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Em 2020, estão previstos oito 
feriados prolongados, que sempre 
ocasionam grandes aumento no 
número de acidentes de trânsito. 
No Brasil, este tipo de acidente 
causa 5 mortes a cada 1 hora, de 
acordo com relatório divulgado pe-
lo Conselho Federal de Medicina 
(CFM). 

Entre 2008 e 2016, o total de 

368.821 pessoas morreram vítimas 
de transporte nas estradas e ruas 
do país, e a quantidade de seque-

lados é muito maior, um prejuízo 
inestimável de dor e sofrimento.

A Cooperativa de Médicos do 

Rio Grande do Norte (Coopme-
d-RN) possui um núcleo de orto-
pedia e traumatologia e é respon-
sável por um grande número de 
atendimentos no Estado, por meio 
de seus profissionais médicos que 
atuam em unidades hospitalares 
e também no SAMU. Em virtude 
do Carnaval, a Cooperativa faz um 
alerta sobre os acidentes de trânsi-
tos que levam um número substan-
cial de pessoas aos hospitais. Para 
isso foi criado um campanha para 
alertar os foliões na festa de Momo. 
A partir desta segunda-feira (17), 
nas redes sociais, a Coopmed solta-
rá mensagens educativas alertan-
do a população.

Para o presidente da Coope-
rativa, esta campanha reforça o 
compromisso com a vida, lema este 
que confirma os princípios do coo-
perativismo.

Acidentes de trânsito causaram R$ 3 bilhões de gastos ao SUS em 10 anos

Coopmed-RN inicia campanha educativa 
sobre prevenção de acidentes de trânsito

Segurança

José Aldenir / Agora RN O Hospital Walfredo Gur-
gel, em Natal, fará a identifi-
cação dos pacientes estáveis, 
de baixa gravidade e que 
podem retornar às cidades 
de origem. Caso haja resis-
tência em receber o paciente, 
a Coordenador de Operações 
de Hospitais e Unidades de 
Referência (Cohur) vai in-
terferir para que a unidade 
receba o doente. 

A Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) 
trabalha para garantir as 
condições necessárias para 
que as transferências e abas-
tecimento (medicações e ou-
tros insumos) dos hospitais. 
Uma  circular será enviada 
pela Cohur aos hospitais do 
interior informando sobre o 
recebimentos de pacientes.

Walfredo Gurgel 
vai encaminhar 
pacientes menos 
graves para interior

Saúde
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A Prefeitura do Natal vai co-
brar R$ 50 mil para fazer o cadas-
tro das empresas que atuam no 
serviço de aplicativo de transporte 
remunerado de pessoas na capital 
potiguar. A cobrança está prevista 
em um decreto editado pelo prefei-
to Álvaro Dias, que foi publicado 
nesta segunda-feira (17) no Diário 
Oficial do Município.

Segundo a norma, as empresas 
terão até 3 de abril para regulari-
zar a situação. Não haverá cobran-
ça para os motoristas que prestam 
o serviço na cidade.

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana (STTU), 
os dados dos motoristas e dos car-
ros devem ser feitos até 4 de maio 
deste ano. A Lei 6.913 – que trata 
do serviço remunerado privado 
individual de passageiros em Na-
tal –, diz que o descumprimento 
da inscrição da empresa vai gerar 
multa. O valor estipulado será de 
R$ 1 milhão.

A nova lei foi sancionada no dia 
19 de junho de 2019, após intensa 
discussão na Câmara Municipal 
de Natal.

De acordo com a STTU, as re-
ceitas arrecadadas com o creden-
ciamento e com a aplicação das 
multas pelas infrações serão utili-
zadas para o Fundo Municipal de 
Transportes Coletivos. O condutor 
que esteja cadastrado para operar 
no serviço privado individual de 

passageiros que realizar viagens 
sem o intermédio de uma empre-
sa estará realizando transporte 
irregular de passageiros, ficando 
passível das punições previstas em 
Lei.

Segundo a lei municipal, todos 
os veículos que prestam serviço re-
munerado de transporte terão de 
passar por inspeção veicular reali-
zada por empresas especializadas 
que estejam credenciadas pela ST-
TU. Os custos da inspeção veicular 
serão arcados pelo proprietário do 
veículo ou empresas, sem envol-
vimento e sem ônus para o Poder 
Público.

A STTU publicará portarias 

definido os critérios da inspeção 
veicular e do curso para os ope-
radores, assim como realizará 
chamamentos públicos para o 
cadastramento de empresas que 
prestarão esses serviços.

Além disso, a STTU terá de 
criar um Portal do Condutor de 
Transporte por Aplicativo (PC-
TA). O sistema vai reunir as infor-
mações da base de dados de todos 
as empresas do segmento e atua-
lizar base de dados de condutores 
e veículos.

Atualmente, Natal não tem da-
dos oficiais sobre a quantidade de 
motoristas de aplicativo na capital. 
A estimativa é de cerca de 11 mil 

pessoas atuem neste tipo de servi-
ço em todo o Rio Grande do Norte. 
A capital potiguar conta com os 
serviços de diversas empresas de 
transporte remunerado, como a 
UBER, 99, Cabify, YetGo, Bella 
Driver, entre outras.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Uber – pioneira no 
serviço em Natal – disse que ainda 
não tem um posicionamento sobre 
a medida. O Setor jurídico da em-
presa está, atualmente, analisan-
do o texto da nova lei.

A legislação também define pu-
nições para os motoristas que atu-
alizam transporte remunerado. Ao 
todo, foram listadas 28 possíveis 
irregularidades passíveis de puni-
ção na prestação do serviço. Entre 
as principais, estão a de iniciar 
viagem sem o embarque do pas-
sageiro no veículo, não tratar com 
polidez e urbanidade os usuários, 
parar o veículo afastado do meio-
-fio para embarque ou desembar-
que de passageiros, além de outras 
irregularidades.

As punições foram categoriza-
das por critérios de gravidade. As 
de caráter leve irão gerar multa 
de R$ 94,48, as médias de R$ 
139,14 e as grave terão valor de 
R$ 208,70. 

Após notificado da autuação, 
o autuado terá o prazo de 10 dias 
para apresentar recurso dirigida 
à STTU.

Dados dos motoristas e dos carros devem ser feitos até 04 de maio, segundo a STTU

Prefeitura vai cobrar R$ 50 mil das 
empresas de transporte por aplicativo
Valor é referente ao serviço de cadastramento das empresas que atuam no transporte remunerado 
de passageiros; legislação que regulamenta atividade foi publicada no Diário Oficial do Município

Regras

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB), sancionou uma lei 
que impede o ingresso em cargos 
públicos da administração direta e 
indireta do Município de condena-
dos por agressão contra mulheres e 
meninas.

A medida impede a nomeação 
de condenados por agressão, com 
sentença transitada em julgado, 
até o comprovado cumprimento 
da pena. Devendo ser atestada a 
idoneidade moral no ato da inscri-
ção do concurso ou na entrega de 
documentos para posse de cargos 
em comissão de livre nomeação e 
exoneração.

O atestado de antecedentes 
criminais, documento que destaca 
a ausência de idoneidade deve es-
tá previsto em edital, em caso de 
concursos públicos e em lista oficial 
de documentos a serem entregues 
em caso de posse em cargos de livre 
nomeação e exoneração.

A prática de violência contra 
mulheres e meninas constitui fa-
tor apto a demonstrar a ausência 
de idoneidade moral para a inscri-
ção em certames de ordem pública 
e para todos os cargos em comis-
são de livre nomeação e exonera-
ção, de pessoas que tivessem sido 
condenadas. Medida impede nomeação de condenados com sentença transitada em julgado

Condenados por agredir mulheres
não poderão assumir cargos em Natal

Natal

José Aldenir / Agora RN

As instalações da Uni-
versidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (Uern) te-
rão todas as suas unidades 
ampliadas e equipadas. Ao 
todo, de acordo com o governo 
estadual, serão investidos R$ 
23 milhões em reformas.

A governadora Fátima 
Bezerra se reuniu nesta se-
gunda-feira (17) com o reitor 
Pedro Fernandes e com a 
construtora HB Engenharia, 
vencedora da licitação. “Va-
mos ampliar a Uern, cons-
truir novas salas de aula, 
bibliotecas, anfiteatro, audi-
tório, centro de convivência, 
banheiros, instalar redes de 
internet, postos de vigilância, 
enfim, dotar os campi da nos-
sa universidade estadual de 
estrutura de qualidade para 
oferecer melhor ensino”, afir-
mou Fátima Bezerra.

Nos próximos dias a go-
vernadora vai assinar a or-
dem de serviço, no valor de 
R$ 680 mil, para o início das 
obras na capital potiguar. A 
previsão é que sejam conclu-
ídas até o final do primeiro 
semestre. “Precisamos dar 
agilidade aos serviços para 
concluir o campus de Natal, 
obra iniciada há mais de dez 
anos”, enfatizou.

Hoje a Uern tem 12 mil 
alunos, 944 docentes e 664 
técnicos administrativos nas 
unidades de Natal, Mossoró, 
Assu, Pau dos Ferros, Caicó 
e Patu. Com a ampliação o 
campus da UERN em Natal, 
por exemplo, passará dos atu-
ais 1.200 alunos para 3.800 
alunos. Os cinco cursos de 
graduação hoje oferecidos se-
rão ampliados para 13.

O reitor Pedro Fernandes 
disse que os projetos estão 
concluídos e em fase de libe-
ração pelo FNDE. O campus 
em Natal terá obras nas ins-
talações físicas, rede lógica, 
acessibilidade e abastecimen-
to de água, e elevador. Tam-
bém serão adquiridos mobili-
ário e equipamentos.

Governo do RN 
vai investir R$ 23 
milhões em todos 
os campi da Uern

Reformas

Uern tem atualmente 12 mil alunos

Elisa Elsie / Governo do RN
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O direito de aposentados do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) de acrescentar  contri-
buições previdenciárias tem sido 
cada vez mais reconhecido pelo 
Judiciário. Com base em decisão 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que considerou legal a in-
clusão das contribuições antigas - a 
chamada Revisão da Vida Toda -, 
três recentes sentenças de primei-
ra instância garantiram correções 
que vão 24,47% a 399,12%. As 
decisões aconteceram no Rio de 
Janeiro.

O advogado Murilo Aith, do 
escritório Aith, Badari e Luchin 
Advogados, lembra que o STJ con-
siderou a questão legítima. Em de-
zembro de 2019, por unanimidade, 

a Corte decidiu que os segurados 
do INSS têm direito de considerar 
as contribuições antes de julho de 
1994 no cálculo dos benefícios e não 
apenas a média dos 80% maiores 
recolhimentos após esse período.

Segundo ele, o aposentado pre-
cisa comprovar que os pagamentos 
foram feitos antes de julho de 1994 
e que a Previdência não considerou 
as contribuições antes do período. 
Boa parte dos casos, para quem es-
tava no mercado, o fato de o INSS 
descartar esses períodos represen-
ta perdas quando o benefício é con-
cedido. Se o salário era mais alto, o 
prejuízo é maior.

Aith explica que para saber há 
direito, é preciso ter entrado com 
benefício após 1999. A aposenta-

doria deve ter sido concedida com 
base na Lei 9.876/99. É aconselhá-
vel verificar se a inclusão altera o 
valor. O prazo para requerer é de 
até dez anos após a concessão.O 
advogado Murilo Aith listou docu-
mentos para conferir se o segurado 
terá direito ao ajuste. É preciso ter 
carta de concessão (Cnis), que po-
de ser substituído pela relação de 
salários de contribuição. A carteira 
de trabalho pode ser apresentada. 

Os documentos podem ser re-
tirados no site “Meu INSS” ou em 
qualquer agência do instituto.

Para conseguir a revisão, é pre-
ciso provar o erro. A dica dos advo-
gados é fazer um “pente-fino” na 
documentação apresentada para 
obter o benefício. STJ já considerou legal a revisão das contribuições para três segurados do RJ

“Revisão da Vida Toda” garante correção 
dos valores para aposentadorias do INSS
Pedir a correção da aposentadoria ou da pensão é um direito do segurado garantido por lei, aponta advogado especializado 
em direito previdenciário. Segurado deve conhecer as regras da Previdência e provar ter contribuído até julho de 1994

Justiça 

Valter Campanato / Agência Brasil

A Fundação Cultural Capita-
nia das Artes (Funcarte) divulgou 
nesta segunda-feira (17) a ordem 
dos desfiles das escolas de samba 
do Carnaval de Natal. Neste ano, 
participarão nove escolas, que des-
filarão no sábado (22) e no domingo 
(23), a partir das 20h.

Os desfiles acontecerão na 
Avenida Duque de Caxias, na Ri-
beira, na Zona Leste. O percurso 
começará nas imediações do Banco 
do Brasil e terminará perto da an-
tiga sede do Procon. As escolas do 
Grupo A terão entre 45 minutos e 
1 hora para desfilar, enquanto que 
as agremiações do Grupo B terão 
entre 35 e 50 minutos.

Os jurados vão avaliar 12 com-
ponentes: bateria, samba-enredo, 
enredo, evolução, fantasia, con-
junto, mestre-sala e porta-bandei-
ra, alegorias, adereços, harmonia, 
comissão de frente e duração do 
desfile. A pior colocada do Grupo 
A desce para o Grupo B de 2021, 
e a campeã do Grupo B desfilará 
entre as escolas do Grupo A no ano 
que vem.

A apuração dos votos e a divul-
gação do resultado do Carnaval 
acontecerão no dia 27 de fevereiro 
de 2020, às 15h, no Museu de Cul-
tura Popular Djalma Maranhão, 
na Praça Augusto Severo, na Ri-

beira. As três primeiras colocadas 
de cada grupo receberão troféu.

A atual campeã do Carnaval de 
Natal é a escola Balanço do Morro, 
que tem origem no bairro das Ro-
cas, na Zona Leste de Natal.

Para desfilar este ano, as esco-
las de samba de Natal receberam 
um apoio financeiro da Prefeitura 
no valor de R$ 25 mil (para os gru-
pos A e B). Para os campeões do 
Grupo A, serão distribuídos, ainda, 
os prêmios de R$ 9 mil (1º lugar), 
R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil. E pa-
ra os campeões do Grupo B, serão 
pagos R$ 6 mil (1º lugar), R$ 4 mil 
(2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

Balanço do Morro, do bairro das Rocas, é atual campeã do Carnaval de Natal

Ordem dos desfiles das Escolas 
de Samba de Natal é definida

Carnaval em Natal

Prefeitura do Natal / Divulgação

Sábado, 22 de fevereiro
Grupo B
20h – Império do Vale
21h – Grande Rio do Norte
22h – União do Samba
23h – Batuque Ancestral
0h – Imperatriz Alecrinense

Domingo, 23 de fevereiro
Grupo A
20h – Águia Dourada
21h10 – Malandros do Samba
22h20 – Acadêmicos do Morro
23h30 – Balanço do Morro

CONFIRA A ORDEM DOS DESFILES:
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De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, no Carnaval a intensidade de som pode atingir 120 decibéis, que é potência próxima ao som da turbina de um avião

Carnaval
saiba como proteger a audição na folia

Alto volume dos blocos e trios elétricos, com instrumentos eletrônicos, de percussão, gritos e a ener-
gia das bandas de frevo podem causar graves prejuízos à saúde auditiva dos foliões. Por isso, o 
Agora RN preparou algumas dicas para quem quer cair na folia sem prejudicar a saúde.
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CUIDADO COM A EXPOSIÇÃO
Os efeitos de tamanha 

exposição ao barulho podem 
ser devastadores a longo prazo, 
de acordo com médicos e 
fonoaudiólogos. Tudo começa 
com uma sensação de abafamento 
nas orelhas ou zumbido, que pode 
durar horas, mesmo estando o 
folião já em casa. O pior é quando 
esses sintomas se prolongam 
por dias ou não desaparecerem. 
Aí pode ser sinal de algo mais 
grave. A permanência próxima 
ao barulho por grandes períodos 
pode lesar as células ciliadas que 
ficam dentro da orelha. A sensação 
de “ouvido tampado” ou zumbido 
normalmente desaparece até as 

12 horas seguintes à exposição ao 
barulho.

 
CUIDADOS COM AS CRIANÇAS

Qualquer pessoa que 
permanecer próxima a sons muito 
altos está sujeita a sofrer danos 
auditivos. No caso das crianças, os 
cuidados devem ser redobrados. O 
barulho gera irritação, choro e elas 
podem sentir um forte zumbido 
na orelha sem que os pais nem ao 
menos percebam.

INTENSIDADE
De acordo com a Associação 

Brasileira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico Facial, no carnaval 
a intensidade de som pode atingir 

120 decibéis, seja na folia das ruas, 
junto aos trios elétricos ou nos 
bailes dos clubes. Para se ter uma 
ideia, essa potência é próxima ao 
som da turbina de um avião. Os 
integrantes da bateria de uma 
escola de samba, por exemplo, 
estão expostos a ruídos de até 110 
decibéis.

PERDA AUDITIVA
A Perda Auditiva Induzida por 

Níveis de Pressão Sonora Elevados 
(painpse) é resultado da exposição 
prolongada a ruídos no decorrer 
da vida. Os danos à audição 
podem demorar a aparecer, mas 
vão se acumulando no decorrer 
dos anos. A recomendação é 

de uma distância mínima de 
20 metros do equipamento de 
som, além do uso de protetores 
auriculares, que diminuem o 
impacto do barulho nas orelhas.

USO DE PROTETORES
E para quem acha que 

é “careta” usar protetores 
auriculares, saiba que ele é um 
acessório fundamental para 
a saúde auditiva. Além disso, 
hoje os acessórios estão mais 
moderninhos. Feitos em silicone, 
são moldados de acordo com 
a anatomia da orelha de cada 
usuário e ainda podem ser 
coloridos, para combinar com a 
fantasia de carnaval.
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Seu poder de atração, seu carisma, sua 
simpatia e poder de negociar, de promover 
acordos entre terceiros, entre entidades e 
associações ou interesses coletivos está 
muito forte. No trabalho, vai ter muitas 
coisas a fazer. 

A terça lhe reserva surpresas e situações 
repentinas que nem esperava. Isto pode 
ocorrer no convívio com amigos, colegas, 
irmãos e pessoas da intimidade. Grande 
poder criativo no trabalho. No amor, indo 
devagar e sempre será bom.

Será um dia de grandes surpresas, de coisas 
repentinas e de motivos especiais para se sentir 
bem. As bênçãos de Deus estão vindo fartas e 
generosas. Terá chance de realizar um pequeno 
serviço e ganhar uma grana extra, mas contenha 
seus gastos. Momento de calmaria em família. 

É bom que evite críticas e ironias na 
convivência do dia a dia. Exponha seus 
pontos de vista com firmeza, sem precisar 
magoar as pessoas, sem palavras duras ou 
desrespeitosas. Aproxime-se de amigos e 
irmãos, parentes e íntimos. 

O dia é apropriado para que cuide da saúde e 
da conservação física e mental. Faça exercícios, 
caminhe a pé e não deixe umtratamento 
médico pela metade. Há oportunidade de lucros 
e dinheiro extra em vendas comissionadas. O 
trabalho poderá ser entediante.

Os assuntos de família vão trazer 
preocupação, mas não se afobe. Dê 
um tempo que tudo vai se resolver. 
Não substime as pessoas que lhe dão 
conselhos.

Seu foco estará em sua situação 
financeira e você vai querer manter 
tudo sob controle. Aplique bem os seus 
recursos e não compre nada que não 
tenha sido planejado. 

Alguma coisa muito boa pode acontecer 
na vida profissional. Acredite nos velhos 
projetos e nos trabalhos em andamento. 
Eles vão se tornar realidade. Pode 
viajar, se comunicar com pessoas.

Os assuntos de família vão trazer 
preocupação, mas não se afobe. Dê 
um tempo que tudo vai se resolver. 
Não substime as pessoas que lhe dão 
conselhos. Hoje, a fé e a positividade 
devem prevalecer.

A terça sinaliza que se trabalha com parentes 
ou tem sociedade eles vão exigir muito de você. 
Os mais velhos podem se mostrar dependentes, 
talvez por motivo de saúde. Convém verificar a 
segurança de sua casa e ter cuidado com gás ou 
eletricidade. 

Alguma coisa que esperava pode não 
acontecer hoje como um emprego, uma 
promoção, uma aprovação em concurso, 
ganhos em sorteios, jogos e competições. 
Alguns aborrecimentos podem acontecer 
no trabalho, mas serão passageiros. 

O Sol está entrando na sua primeira casa 
astral, colocando você em destaque e 
na liderança. Mesmo assim, é preciso 
ter calma e paciência para superar as 
mudanças e transformações.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Nair vê os dois e reclama sozinha. Isabela diz para Marina contar a verdade para Ofélio sobre fingir 
ter perdido a memória. Meire veste um vestido diferente, com novo penteado. Fausto vai atrás 
de Helena no apartamento e ela pede para Dinho dizer que ela não está. Começa a coletiva de 
imprensa sobre o novo CD da banda C1R. Regina apresenta os integrantes, e Arthur abre para 
perguntas da imprensa. Ao responder a questão da jornalista do SBT em Revista sobre haver uma 
paixão no grupo, Joaquim se levanta para revelar por quem está apaixonado.

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou 
durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara  se acidenta na rua e Renzo se oferece 
para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna/
Fiona conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel diz a 
Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael 
comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. 

SALVE-SE QUEM PUDER

Álvaro afirma a Betina que não tem relação com os crimes de Belizário. Penha teme 
perder Belizário. Vitória orienta Lídia a se livrar da chantagem de Tales. Érica devolve 
o salão que ganhou de Raul para o empresário. Lurdes comenta com Thelma sobre 
os flertes de Januário de Oliveira. Belizário inventa para Míriam que sequestrou Betina 
para ameaçar Álvaro. 

Afonso e Fernanda se beijam. Ester se recusa a fazer um favor para Luisa e ela estranha 
seu comportamento. Bento pede desculpas a João e diz que ele é bem vindo para morar 
na casa de Ruth. A suposta Dark Lady faz uma armadilha para Raquel e a expõe em 
frente a todos os alunos na escola. Arlete pede que Durval dê um emprego para Mosquito. 
Ruth e Helô chamam Durval para conversar na diretoria. 

AMOR DE MÃE

CÚMPLICES DE UM RESGATE

AS AVENTURAS DE POLIANA

Evaristo Costa é a personalida-
de mais influente do Brasil. Isso é o 
que revela uma pesquisa realizada 
pela Ipsos com 1 mil pessoas, de 
mais de 16 anos de idade, de diver-
sas regiões do País.

O objetivo do estudo é apresen-
tar como os consumidores se conec-
tam e são influenciados por essas 
pessoas. Para tanto, cem persona-
lidades e influenciadores digitais 
foram analisados.

Foram identificadas sete di-
mensões que explicam a influência: 
atração, charme, modernidade, con-
duta, sucesso, alegria e confiança.

Evaristo Costa anunciou a saí-
da da TV Globo em julho de 2017. 
“Estou feliz por ter tomado essa 
decisão”, escreveu na época. De lá 
para cá, o jornalista vive no Reino 
Unido com a esposa e filhos. Atual-
mente, ele foi contratado pela CNN 
Brasil, mas continuará vivendo em 
Londres.

A lista de personalidades mais 
influentes após Evaristo Costa são, 
pela ordem: o ator Paulo Gustavo, 
a cantora Ivete Sangalo e as atrizes 
Paolla Oliveira e Juliana Paes.

Ao mesmo tempo, a persona-
lidade considerada mais conheci-
da do Brasil é o apresentador da 
Record TV Rodrigo Faro. “A nova 
edição da pesquisa reforça que a 
influência das personalidades não 
é proporcional à fama delas. A fa-
ma é fácil de se avaliar, analisan-
do o quanto as celebridades são 
conhecidas. Já a influência é um 
processo de construção complexo 
que tem, entre outros fatores, a 
popularidade como um dos pontos 
avaliados”, afirma Cíntia Lin, di-
retora da Ipsos.

As cinco personalidades mais 
populares, depois de Rodrigo Faro, 
são: Juliana Paes, Luciano Huck, 
Ana Maria Braga e Ivete Sangalo

A pesquisa também identifi-
cou os youtubers mais influentes 
do Brasil na atualidade: Nathalia 
Arcuri, Laura Muller, Iberê The-
nório (Manual do Mundo), Maisa 
Silva e Alexandre Ottoni (Joven 
Nerd). Nessa mesma pesquisa, os 
youtubers mais conhecidos são: 
Whindersson Nunes, Maisa Silva, 
Sasha Meneghel, Felipe Neto e 
Laura Muller.

Evaristo é a personalidade mais 
influente do Brasil, diz pesquisa
Jornalista foi contratado recentemente pela CNN 
Brasil; ator Paulo Gustavo está em segundo lugar

Fama

Evaristo Costa está longe das telas desde a saída dele da TV Globo, em 2017

Reprodução

Elton John quer continuar 
suas apresentações pela Nova 
Zelândia e Austrália, disseram 
os organizadores de sua turnê 
nesta segunda-feira (17), um 
dia depois de uma pneumonia 
ter feito com que o cantor inglês 
perdesse a voz durante um show 
e antecipasse o fim de sua apre-
sentação.

Vídeos publicados nas redes 
sociais por fãs que estavam no 
show mostram Elton John cain-
do no choro porque não podia 
continuar. O cantor de 72 anos 

disse que tinha uma pneumonia 
ambulante e foi atendido fora do 
palco. Os organizadores da turnê 
disseram que Elton John está 
descansando e que os médicos 
estão confiantes em sua recupe-
ração. 

“Elton John está desapontado 
e profundamente chateado por 
ter tido que terminar seu show 
mais cedo”, disseram os organi-
zadores da turnê em um comuni-
cado. O show faz parte da turnê 
Yellow Brick Road, a despedida 
dos palcos do cantor.

Com pneumonia e sem voz, 
Elton John interrompe show

Susto
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CEST FINI
Em São Paulo, a Globo 

atingiu domingo 13,4 pontos 
com a transmissão da 

“Supercopa”, jogo Flamengo e 
Athletico-PR.

Na faixa de confronto, o SBT 
marcou 6,2; Record, 4,8. 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Audiência: SBT alcança mais o público 
jovem que a  concorrente Record

Já de muito tempo existe uma disputa bas-
tante igual pela vice-liderança de audiência, na 
maioria das vezes com diferenças pequenas entre 
a segunda e terceira colocadas.

Porém, em todos os relatórios do Ibope, desde 
a metade do ano passado aos mais recentes, verifi-
ca-se que o SBT alcança percentuais maiores entre 
as pessoas mais jovens, que a concorrente Record.

Na divisão das diversas faixas, entre 4 até 34 
anos, o público do SBT é maior que o da Record e 
menor de 35 em diante. Acima de 50, por sinal, 

chega a 34% (SBT) e 49% (Record).
É curioso verificar que o oposto acontece ao que 

muitos podem imaginar.
Natural que as exibições do “Bom Dia”, com de-

senhos animados, e a novela “Poliana” contribuam 
muito para isso, mas o mesmo também é observa-
do nos demais programas.

Muito provavelmente por isso as tentativas 
do novo “Domingo Show”, com Sabrina Sato que 
vem aí, e as mudanças anunciadas para a “Hora 
do Faro”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

nSobre a nova série da 
Globoplay, “Mal Secreto”, em 
preparação, já está decidido 
que Viviane Araújo fará uma 
delegada tipo linha dura.   

nA edição de sábado do 
policial “Operação de Risco”, 
na Rede TV!, irá se integrar à 
cobertura dos “Bastidores do 
Carnaval”...

nO programa exibirá ações 
da Polícia Militar durante os 
blocos de rua em São Paulo...

nE entrevistas com oficiais da 
PM, dando dicas de segurança 
para os foliões.

nTadeu Schmidt, no último 
“Fantástico”, avisou no ar que 
ficará uma semana de férias...

nNo próximo domingo, Márcio 
Bonfim será o seu substituto, 
formando dupla com Poliana 

Abritta...

nE a cobertura do Carnaval na 
Globo começará na sexta-feira, 
faixa das 23h, depois do “BBB”.

nAliás, em se tratando de 
Carnaval, a Band é quem está 
prometendo entrar com a sua 
cobertura mais cedo...

nO início das transmissões de 
Salvador, na sexta-feira, está 
previsto para 22h45.

nTambém por causa do 
Carnaval, a exibição do 
programa do Amaury Jr., na 
Rede TV!, sexta-feira, será 
antecipada para às 21h30...

nVai receber da igreja.

nNo Brasil e nos Estúdios 
Globo, as gravações da série 
“O Anjo de Hamburgo” vão até 
maio.

Bate-Rebate

WHATS-APP
O jornalismo da Record, 

em Brasília, também tem o 
seu grupinho de WhatsApp.

Um só não, vários, 
muitos no sentido do mal e 
só usados para detonar os 
próprios componentes da 
redação. Um ambientezinho 
dos mais lamentáveis.

PONTO FINAL
Foram encerrados, na 

segunda-feira, os trabalhos 
da parte gravada do 
“Made in Japão”, um dos 
principais quadros do novo 
programa da Sabrina Sato 
na Record.

Final, ao vivo, mas só 
daqui uns quatro meses.

CINEMA
Vera Fischer acertou 

uma participação especial 
em “Não é você, sou eu”, 
comédia de Regiana 
Antonini e Júnior Provesi 
que será filmada a partir 
de abril no Spa Maria 
Bonita, da Tânia Alves, no 
Rio.

Também no elenco 
Juliano Laham, Tathi 
Lopes, Rodrigo Fagundes, 
Evelyn Castro, Bruna 
Ciocca, Carla Cristina, 
entre outros.

CASAL
Ator ainda desconhecido 

do grande público, João 
Gabriel Marinho viverá 
Pepê, um dos jovens 
protagonistas de “Malhação: 
Transformação”.

Na história, que estreia 
em 11 de maio, ele será 
filho de Ivan (Marcello 
Novaes) e Iza (Regiane 
Alves), e par romântico 
de Luli, Manu Morelli, 
também protagonista. 

ANIVERSÁRIO
O “Programa da Maisa” 

volta com edição inédita no 
SBT em 21 de março.

Será praticamente 
uma edição comemorativa, 
uma vez que o programa 
completará um ano no dia 
16 do mesmo mês. 

PARTICIPAÇÃO
O cantor Raffa Torres 

gravou uma participação 
especial em “Salve-se Quem 
Puder”, novela das 19h, na 
Globo.

Intérprete de “A vida é 
um Rio”, que faz parte da 
trilha sonora da novela, ele 
vai aparecer em um cena 
romântica dos personagens 
de Juliana Paiva e Felipe 
Simas.

QUANTIDADE 
“Gênesis”, nova 

produção bíblica da 
Record, fechou mesmo 
o seu projeto em 150 
capítulos. Combinado 
também que terá uma 
“pegada meio de série”, 
com promessa de muita 
ação em cada bloco.

Serão sete fases e mais 
de 200 atores no elenco.

NÚMEROS
Em Salvador, os 

investimentos no 
Camarote Planeta 
Band este ano tiveram 
um crescimento de 
aproximadamente 12% 
em relação ao ano de 
2019.

O espaço possui 8 mil 
m² e em sua montagem 
foram usadas mais de 520 
toneladas de ferragens; 
13,2 mil compensados de 
madeira; 400 latas de tinta 
e 3,5 mil metros de tecidos. 
Cerca de 300 profissionais 
trabalharam na 
montagem da estrutura.

ANÁLISE
A programação da 

Globo ainda poderá 
apresentar algumas 
surpresas no decorrer dos 
próximos tempos.

As novidades previstas 
continuam em estudos. 
Mas nada antes do final de 
abril, quando o “BBB” irá 
se encerrar.

CLIMA DE CARNAVAL
O “Só Toca Top”, neste próximo 
sábado, na Globo, com Ludmilla 
e Mumuzinho, trará no repertório 
samba, sertanejo, pop e as 
tradicionais marchinhas de 
carnaval. No palco: Lexa, Diogo 
Nogueira, Felipe Araújo e o Trio 
Elétrico, que é formado pelos 
cantores Reinaldo (ex-Terra 
Samba), Gilmelândia (ex-Banda 
Beijo) e Ninha (ex-Timbalada).

João Miguel Junior / TV Globo
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PATROCÍNIO

Pela primeira vez, em 20 
anos de premiações, o Laureus, o 
“Oscar do esporte”,  nomeou dois 
concorrentes com o título de Me-
lhor Atleta Masculino do Ano. O 
automobilista britânico Lewis Ha-
milton, da Mercedes, e o jogador 
de futebol argentino Lionel Messi, 
do Barcelona, empataram em nú-
mero de votos.

Seis vezes campeão mundial 
de Fórmula 1, Hamilton foi o 
primeiro a ser anunciado como 
vencedor. No palco, o atleta, de 
35 anos, agradeceu à academia e 
ao público presente, e utilizou o 
espaço concedido para incentivar 
que nomes esportivos do porte dos 
presentes na premiação utilizem o 

poder para promover mais diver-
sidade em qualquer modalidade 
esportiva.

“Esse momento é de grande 
honra para mim, ver todos vocês 
que me inspiraram. Eu cresci em 
um esporte que deu significado à 
minha vida. Agradeço a tudo que 
ele me deu, mas cresci nesse es-
porte que tem pouca diversidade. 
E é minha responsabilidade, e de 
todos nós, incentivar uma agenda 
com mais diversidade”, comentou 
Hamilton.

Além disso, o piloto agradeceu 
à equipe da Mercedes, por ter as-
sinado o contrato quando ele tinha 
apenas 13 anos de idade.

Logo em seguida, foi anuncia-

do que o argentino Lionel Messi, 
também com seis títulos de melhor 
do mundo, foi o outro vencedor da 
categoria. O capitão do Barcelona, 
de 32 anos, não pode comparecer 
na premiação, mas mandou um 
vídeo agradecendo o título.

“Queria me desculpar por 
não estar presente. É um prazer 
enorme fazer parte dessa entre-
ga. Queria agradecer aos meus 
companheiros de campo e à minha 
família. Sem eles, nada disso seria 
possível”, disse o jogador.

Também concorriam nessa ca-
tegoria o tenista espanhol Rafael 
Nadal; o piloto de motociclismo 
espanhol Marc Márquez; o joga-
dor de golfe norte-americano Ti-

ger Woods e o corredor queniano 
Eliud Kipchoge.

Nas outras categorias, o sur-
fista potiguar Ítalo Ferreira, a 
skatista Rayssa Leal, a “Fadi-
nha” e a Chapecoense, eram os 
representantes do Brasil na pre-
miação. Ítalo e Fadinha concor-
riam a “Melhor Atleta de Ação”, 
mas perderam para a snowborder 
dos Estados Unidos, Chloe Kim, 
que venceu o Lareaus pela segun-
da vez.

Simone Biles, americana da 
ginástica artística, foi eleita a 
“Melhor Atleta 2020 no femini-
no”. O ciclista colombiano Egan 
Bernal levou o prêmio de revela-
ção do ano.

Messi e Hamilton dividem prêmio e são 
nomeados melhores atletas do mundo
Jogador argentino 
e piloto britânico 
conquistaram o troféu 
Laureus, o “Oscar do 
esporte”, como os 
melhores atletas do 
mundo, no masculino
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A diretoria do Botafogo se 
animou com a possibilidade da 
chegada de Yaya Touré, ofereci-
do por Marcos Leite, empresário 
que foi responsável por viabilizar 
a chegada de Keisuke Honda ao 
Alvinegro. Os recursos financei-
ros, contudo, limitam a diretoria 
do clube da Estrela Solitária, que 
ainda não fez nenhum tipo de 
proposta ao marfinense, livre no 
mercado após deixar o Qingdao 
Huanghai, da segunda divisão 
da China, no início do ano.

O Comitê Executivo de Fu-
tebol do Alvinegro, contudo, não 
jogou a toalha. Sob a liderança 
de Carlos Augusto Montenegro, 
ex-presidente e membro do gru-
po, o Alvinegro está em busca de 
investidores externos que pos-
sam viabilizar financeiramente a 
contratação do meio-campista de 
36 anos.

A aparição de um agente não 
necessariamente envolvido no dia 
a dia do clube é, no momento, a 
única forma que pode fazer a con-
tratação acontecer. O negócio por 
Yaya Touré é considerado compli-
cado, mas o Botafogo corre contra 

o tempo para levantar fundos e, 
consequentemente, tentar atrair 
o jogador com o projeto.

Ainda não há proposta oficial, 
já que a diretoria não achou tal 
possível investidor. Outros clu-
bes - entre eles um da América 
do Sul - também mostram inte-
resse em Yaya Touré, que viria, 
por estar sem clube, sem custos.

O esquema com um inves-

tidor seria, em partes, pareci-
do com o de Keisuke Honda: a 
pessoa que ajudar a viabilizar a 
possível chegada de Yaya Touré 
teria uma porcentagem de toda 
ação de marketing e peça vendi-
da que envolveria o marfinense. 
Sem dinheiro, esta é a única for-
ma que o Botafogo enxerga que 
pode atrair um possível clube 
interessado.

O presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu nesta segunda-feira 
com dirigentes do Flamengo no 
Palácio da Alvorada. Bolsonaro 
disse que recebeu sugestões de 
mudanças na legislação do fu-
tebol, mas não entrou em deta-
lhes. O vice-presidente de fute-
bol do Flamengo, Marcos Braz, 
foi um dos presentes.

“Trouxeram sugestões de 
mudanças na legislação, para 
ajudar o futebol no Brasil. Su-
gestões...Não vou comentar, 
porque vai virar pauta e eu não 
quero pauta na imprensa nesse 
assunto”, disse Bolsonaro, na 
saída do Palácio da Alvorada.

“Perguntei se havia una-
nimidade nos demais clubes 
de futebol. A princípio, há um 
entendimento de que tem que 
reformular algumas leis no fu-
tebol. Só isso”, relatou.

A assessoria do Flamengo 
informou que uma “pequena 
comitiva” do clube foi convidada 

devido ao título da Supercopa, 
conquistado no domingo, no 
Mané Garrinha, em Brasília. 
Bolsonaro assistiu ao jogo, ao 
lado de diversos ministros. O 
presidente disse que “tudo” foi 
comentado na reunião desta se-
gunda:

“Tudo que você possa ima-
ginar foi comentado. Alguma 

coisa (foi) novidade para mim. 
Vou dado o respectivo encami-
nhamento de como começar a 
ajudar a reformular o futebol no 
Brasil. Essa é a ideia”, afirmou.

Bolsonaro ressaltou que con-
tinuará assistindo partidas e 
que é natural ouvir pedidos nes-
sas ocasiões, mas que atentará 
às solicitações do Fla.

Yaya Touré não renovou o contrato com o seu atual clube e Botafogo é interessado

Presidente Jair Bolsonaro comparece frequentemente aos jogos dos times

Touré tem nome aprovado e 
Botafogo busca investidores

Bolsonaro recebe dirigentes do Fla 
e ouve pedidos sobre mudanças

Ainda não há proposta oficial, já que a diretoria não achou tal possível 
investidor. Otimismo após a contratação de Honda é grande na direção

Mercado

Encontro

Getty Images

Edu Andrade/Fatopress/Folhapress

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020

Antônio Lopes Neto
Areia Branca/RN, 17 de fevereiro de 2020

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Rural - Data da Sessão - 
10/03/2020 - às 08:30 horas (horário local). Outras informações através do e-mail 
(licitacoesab@gmail.com).

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Areia Branca/RN, 17 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente

TP - Menor Preço Por Empreitada Global - N.º 003/2020 - Execução dos serviços de Reforma e 
Revitalização da Orla da Praia de Upanema - Trecho 01 - no Município de Areia Branca/RN - data 
da sessão - 10/03/2020 às 12:00 horas horário local. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com.

Antônio Lopes Neto

Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 1.029.015/2019
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, tendo como objeto: 
A Q U I S I Ç Ã O  D E  I N S U M O S  A M B U L ATO R I A I S .  L O C A L D E  R E A L I Z A Ç Ã O :  
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18 de fevereiro de 2020. FIM 
DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 05 de março de 2020 às 08hs00min. INÍCIO DA 
DISPUTA: 05 de março de 2020 às 08hs30min. As especificações estão estabelecidas no Termo de 
Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do 
Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como também nos 
sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

Jardim do Seridó/RN, 17 de fevereiro de 2020

  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL ÚNICO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - CNPJ/MF nº 08.386.054/0001-49 

Rua Aristófanes Fernandes, nº 30, São João, Jardim do Seridó/RN – CEP 59.343-000 -  
Fone: (84) 3472-2347 – E-mail: cartoriojs@gmail.com 

IVANKA NOBRE - Notária e Registradora 
 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
A Notária e Registradora Pública do Cartório Único de Jardim do Seridó/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 
e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, que foi protocolizado 
pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: ROZÉLIA MARIA ALVES DE MEDEIROS (CPF: 199.171.204-91). 
Área objeto da usucapião: “01 (uma) Casa Residencial, localizada na Rua Coronel José Tomaz, nº 236, Centro, nesta 
cidade de Jardim do Seridó/RN, CEP 59343-000, construída de tijolos comuns, coberta com telhas de cerâmica, revestida 
interna e externamente, medindo 146,00m² (cento e quarenta e seis metros quadrados) de superfície, com as seguintes 
divisões internas: 01 (uma) entrada não coberta, medindo 11,49m² (onze metros e quarenta e nove centímetros quadrados); 
01 (uma) sala de estar, medindo 22,64m² (vinte e dois metros e sessenta e quatro centímetros quadrados); 01 (um) quarto 
01, medindo 19,64m² (dezenove metros e sessenta e quatro centímetros quadrados); 01 (um) quarto 02, medindo 9,68m² 
(nove metros e sessenta e oito centímetros quadrados); 01 (um) quarto 03, medindo 7,11m² (sete metros e onze centímetros 
quadrados); 01 (uma) cozinha, medindo 15,22m² (quinze metros e vinte e dois centímetros quadrados); 01 (um) banheiro 
social, medindo 4,18m² (quatro metros e dezoito centímetros quadrados); 01 (uma) garagem/área de serviço, medindo 
29,64m² (vinte e nove metros e sessenta e quatro centímetros quadrados); 01 (um) banheiro na garagem, medindo 4,95m² 
(quatro metros e noventa e cinco centímetros quadrados); e 01 (uma) despensa, medindo 2,06m² (dois metros e seis 
centímetros quadrados), perfazendo um total de 128,16m² (cento e vinte e oito metros e dezesseis centímetros quadrados) 
de área construída, tendo os seguintes limites e dimensões conforme Memorial Descritivo assinado por Yvys Jardim de 
Medeiros Silva (Responsável Técnico – CREA 160913699-3): ao Norte, com a Rua Coronel José Tomaz, medindo 7,30m 
(sete metros e trinta centímetros); ao Sul, com a Rua Coronel Felinto Elísio, medindo 7,30m (sete metros e trinta centímetros); 
ao Leste, com a residência pertencente à Beatriz Azevedo, medindo 20,00m (vinte metros); e, ao Oeste, com a residência 
pertencente à Erivan Dantas Cirne, medindo 20,00m (vinte metros)”. Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria 
Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Jardim do Seridó/RN, 11 de Fevereiro de 2020. 
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Depois de apresentar o seu uni-
forme com modelos de biquíni em 
2016 e de colocar jogadoras do time 
profissional como gandulas em jo-
go do Campeonato Mineiro deste 
ano, o Atlético-MG voltou a ter o 
seu nome envolvido em uma po-
lêmica sobre machismo e assédio. 
Na apresentação do elenco do time 
feminino para a temporada, o mas-
cote do clube, o “Galo Doido”, no 
domingo, no estádio do Mineirão, 
fez a zagueira Vitória Calhau dar 
uma “voltinha” para olhar o corpo 
da atleta.

Pelas redes sociais, a namorada 
da jogadora se manifestou. “A rea-
ção dele esfregando as mãos e pas-
sando a mão na boca me dá nojo. Já 
me incomodaria sendo uma pessoa 
que não conheço, mas me incomoda 
mais ainda sendo minha namora-
da. São atletas profissionais. Estão 
ali pela profissão, para serem reco-
nhecidas como jogadoras, não por 
corpo ou beleza!”, disse Lorraynne 
Macedo, atleta do Flamengo.

Em nota, o Atlético-MG lamen-
tou o ocorrido e disse que o funcio-
nário que dá vida ao “Galo Doido” 
foi “sumariamente afastado” de su-
as funções. “O Atlético-MG lamen-
ta e repudia o comportamento do 
funcionário, que foi sumariamente 
afastado. Pedimos desculpas à 
atleta, às demais jogadoras e a to-
das as torcedoras e torcedores pelo 
lamentável ato”.

O fato ocorreu durante o in-
tervalo da partida que terminou 

em derrota do Atlético-MG para a 
Caldense por 2 a 1, em confronto 
válido pela sexta rodada do Cam-
peonato Mineiro. No mesmo even-
to, o centroavante Diego Tardelli 
foi apresentado aos torcedores para 
sua terceira passagem pelo clube 
mineiro.

Já o time feminino do Atlético-
-MG estreia no Campeonato Bra-
sileiro A-2 no dia 15 de março, em 
casa, contra o Vila Nova-ES. Local 
e horário dos jogos da competição 
serão divulgados pela CBF.

No começo desta temporada, o 
Atlético-MG foi criticado por colo-
car seis atletas do time profissional 
como gandulas na vitória da equi-
pe sobre o Tupynambás por 5 a 0, 
pelo Campeonato Mineiro. O clube 

alegou que o convite para a função 
também foi feito para os jogadores 
do time masculino sub-20. Como as 
jogadoras dividem o mesmo espaço 
de treinos, tanto masculino como 
feminino tiveram as mesmas opor-
tunidades.

Em 2016, o time alvinegro tam-
bém se envolveu em polêmica ao 
lançar o seu uniforme com modelos 
trajando biquínis. Para piorar, nas 
instruções de lavagem, a empresa 
Dry World colocou como instrução: 
“Dê para sua esposa”. Na época, o 
presidente Alexandre Kalil, atual 
prefeito de Belo Horizonte, tentou 
deslegitimar a discussão gerada: 
“Num país com tanta roubalheira, 
implicar com bunda de fora parece 
sacanagem. Esse assunto já deu”.

Momento em que o mascote do Atlético Mineiro pede para a atleta dar uma voltinha

Atlético-MG repudia ato machista 
de mascote e afasta funcionário 
“Galo doido”, como é conhecido, pediu para a jogadora Vitória Calhau dar 
uma “voltinha” na apresentação do time feminino para a temporada 2020

Atitude

Reprodução / Atlético Mineiro

O atacante Moussa Marega, 
do Porto, utilizou as redes sociais 
para desabafar após ser vítima 
de racismo durante um jogo da 
sua equipe e o Vitória de Guima-
rães pelo Campeonato Português. 
O jogador malinês demonstrou 
inconformismo com a situação e 
reclamou da atitude dos árbitros 
durante a partida.

Marega ouviu cantos racistas 
da torcida adversária durante a 
partida e, ao marcar o segundo gol 
do Porto, apontou para a própria 
pele em frente aos fãs do Vitória 
de Guimarães. O jogador, então, 
foi alvo de uma cadeira atirada por 

eles. Isso o revoltou ainda mais e 
fez com que ele reclamasse junto 
ao juiz, levando cartão amarelo, e 
deixasse o campo na sequência.

“Gostaria apenas de dizer a 
esses idiotas que vêm ao estádio 
fazer gritos racistas... E também 
agradeço aos árbitros por não me 
defenderem e por terem me dado 
um cartão amarelo porque defen-
do minha cor da pele. Espero nun-
ca mais encontrá-lo em um campo 
de futebol! Você é uma vergonha!”, 
escreveu o jogador, que recebeu 
apoio de colegas de time.

O Porto se manifestou atra-
vés de nota oficial, afirmando que 

apoia o jogador e estará na linha 
de frente do combate ao racismo. 
Outros times portugueses, como 
o Benfica, o Braga e o Rio Ave 
também utilizaram a internet 
para demonstrar repúdio ao ocor-
rido. O presidente do Vitória de 
Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, 
afirmou que o clubes irá punir 
os torcedores se conseguir iden-
tificá-los, mas que Marega teve 
“atos provocatórios”. A Liga por-
tuguesa, que organiza o torneio, 
afirmou que fará o possível para 
que os atos não saiam impunes, 
sem esclarecer quais sanções pre-
tende aplicar.

Atacante do Porto diz que levou 
amarelo por se defender de racismo

Revolta

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

ARAUJO & SANTOS FABRICACAO DE CERAMICA LTDA do CNPJ: 05.904.417/0001-00, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS com nº 2011-048155/
TEC/RLS-0218, para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado em Sítio Carnaú-
ba de Baixo, S/Nº, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

PEDRO JOAMIR DE ARAUJO
Sócio/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ALTO DO ORIENTE – SÃO BENTO DO NORTE/RN, 
CNPJ: 28.196.977/0001-45, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração  para Ex-
tração de Saibro, em uma área de 8,31ha, com volume 30.000m3 /mês, localizado na Associação 
do Assentamento Alto do Oriente, Zona Rural, São Bento do Norte/RN;

LUIZA FERREIRA DE LIMA
PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Marcelo Pessoa da Cunha Lima Júnior, CPF-465.336.994-15, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença Simplificada- LS, com prazo de validade até 11/02/2026, em favor de empreendimento 
para extração mineral de areia, localizada na Fazenda Santa Gertrudes, zona rural, no município 
de Nova Cruz.

Marcelo Pessoa da Cunha Lima Júnior 
Empreendedor                         

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO JB LTDA, CNPJ: 40.793.960/0001-70, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da 
Licença de Operação,com Validade: 22/01/2026 para Posto de Revenda de Combustível Líquido, 
Localizado na Rua Bonfim, 33, Centro, São José do Mipibu/RN.

CÉSAR HENRIQUE COUTINHO DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

          

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Ricson Breno De Morais Silva CPF: 097.412.304-86, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada – LS 2019-138728/TEC/LS-0332, para extração mineral de Areia numa área de 20,44 
(há) localizada no sitio Matão, zona rural no Município de João Câmara/RN. 

Ricson Breno De Morais Silva 
Requerente/Proprietário      

TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores sócios da sociedade TROPICAL D’SANTO CRISTO RESORT LTDA 

para a REUNIÃO DE SÓCIOS, na sede do escritório de advocacia que patrocina os interesses da 
sociedade, esse situado na Rua Ceará Mirim, 702, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240, com primeira 
chamada às 08h00 do dia 10 de março de 2020, e segunda chamada às 09h00, oportunidade em 
que será deliberada a seguinte ordem do dia:

1.   Alteração da sede da sociedade da Rua Doutor Múcio Galvão, 420, Barro Vermelho, Natal/
RN, para a Rua Ceará Mirim, 702, Sala 02, Tirol, Natal/RN, CEP. 59.020-240;

2.   Acréscimo ao contrato social de cláusula expressamente fundamentada no artigo 1.085 
do Código Civil, aonde constará ainda, a exigência de que para manter-se na sociedade os sócios 
deverão estar permanentemente com seus nomes e Cadastros de Pessoas Físicas – CPF, limpos, 
sem restrição perante órgãos de proteção ao crédito, bem como, livre de protestos ou certidões 
falimentares positivas, que ponham em risco negócios imobiliários e bancários eventualmente pre-
tendidos pela sociedade, cabendo assim a exclusão unilateral desse sócio da sociedade; 

3.  Outros assuntos de interesse da sociedade.
Natal/RN, 27 de janeiro de 2020.

GOSTOSO EIEDOM AS
P.P/ Bruno Pacheco Cavalcanti    

LICENÇA AMBIENTAL

ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO inscrita no CNPJ: 34.292.797/0092-05, tor-
na público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 03/02/2020, 
através do Processo Administrativo Nº 20200101550, a Licença Simplificada de sua sede admi-
nistrativa, com área construída de aproximadamente 5.151,84m² em um terreno de 2.880,00m², 
situado na Rua dos Gerânios, 52, Mirassol – CEP 59078-040- Natal / RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.



O ABC espera contar com 
pelo menos mais dois jogadores 
até a final do primeiro turno do 
Campeonato Potiguar. Depois de 
apresentar e já colocar pra jogar 
o meia Pedrinho, cria da base do 
clube que estava na Cabofriense 
(RJ), e o lateral Bruno Souza, o 
atacante Paulo Sérgio e o volante 
Wesley Dias são os novos nomes 
do alvinegro.

Bruno Souza, ex-Guarani, já 
foi utilizado, inclusive, como ti-
tular. O atleta já saiu jogando na 
última partida, contra o Globo FC, 
em que o time abcedista venceu 
de virada por 2 a 1. Pedrinho tam-
bém atuou nesse jogo, mas entrou 
apenas no segundo tempo.

Paulo Sérgio e Wesley Dias 
ainda não apareceram no Boletim 
Informativo Diário (BID) da Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF), mas a diretoria alvinegra 
espera que eles sejam regulariza-
dos ainda nesta terça-feira (18).

Wesley foi contratado do fute-
bol português. O atleta jogava no 
Estoril e já treina com o restante 
do grupo. Já com Paulo Sérgio, 
segundo o técnico Fracisco Diá, 
o América tentou “atravessar” a 
negociação, assim como aconteceu 
na do volante Rato, mas não con-
seguiu. Paulo chega do Cascavel 

– PR e também já está treinando.
O alvinegro volta aos grama-

dos nesta quarta-feira (19), na 
partida decisiva da Copa Cidade 
do Natal, torneio que equivale ao 

primeiro turno do Campeonato 
Potiguar, contra o América, no es-
tádio Frasqueirão, em Natal, com 
transmissão da Rádio Agora FM 
(97,9).

TERÇA-FEIRA, 18.02.2020Esportes16

O América de Natal publicou 
um comunicado nesta segunda-fei-
ra (17) informando que expulsará 
os torcedores envolvidos na briga 
do último sábado (15) ocorrida nas 
proximidades da Arena das Dunas. 
O confronto aconteceu um pouco 
antes do jogo América e CRB-AL, 
válido pela Copa do Nordeste, e re-
sultou no brutal espancamento de 
um torcedor do ABC.

O clube afirmou que tais atitu-
des em nada se relacionam com os 
propósitos da instituição. O ato de 
repúdio às últimas brigas é consi-
derado com um “basta” dado pela 
diretoria alvirrubra.

“A bem da verdade, não pode-
mos passar incólumes por atos de 
barbárie, ainda que a questão seja 

exclusivamente de segurança pú-
blica. Essas situações estão cada 
vez mais corriqueiras e é preciso 
que tenhamos um ‘basta final’, que 
só virá com medidas reais e concre-
tas das autoridades públicas consti-
tuídas.” afirma o comunicado.

A nota ainda reforça a mudança 
do comportamento dos torcedores e 
a diferença entre aqueles que vão 
para o estádio sem cometer atos de 
agressividades com torcidas rivais.

“Os verdadeiros amantes do 
futebol e dos seus clubes não mais 
aguentam a reiteração de tragédias 
anunciadas. A antiga rivalidade en-
tre os clubes de Natal e do Nordeste 
deram lugar a batalhas que levam 
seres humanos à perda da vida e, 
por consequência, fazem com que 

outros milhares percam o prazer de 
ir à campo”.

O América reiterou também 
a necessidade de políticas públi-
cas mais eficientes no combate a 
esses episódios, que provocam in-
segurança pública. O clube cobrou 
mais eficácia nas ações dos órgãos 
responsáveis.

“Confiamos, respeitamos e nos 
colocamos para auxiliar Judiciário, 
Ministério Público e Polícias no que 
for possível e de nosso alcance, co-
mo sempre fizemos. Conclamamos 
todos, assim, para nos unirmos nes-
te propósito, os americanos e, espe-
cialmente, os torcedores de outras 
cores, para que saiamos do mero 
discurso e passemos para a prática 
efetiva das ações necessárias”.Clube afirmou que tais atitudes em nada se relacionam com os propósitos do time

América promete expulsar torcedores 
envolvidos em briga no jogo contra o CRB
Clube emitiu um comunicado para informar que os torcedores envolvidos na briga da última partida, que forem 
reconhecidos, serão punidos pelo time americano. Nota ressalta a confiança da equipe com os órgãos competentes

Medida

José Aldenir / Agora RN

Atacante Paulo Sérgio é o atual artilheiro do Campeonato Paranaense, com 4 gols

Às vésperas da final do primeiro 
turno, ABC segue se reforçando

Caras novas

Felipe Fachini / FC Cascavel


