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Equipe da Defesa Civil fez a divisão do material e começou a entrega 
dos kits. Materiais são parte de doações de órgãos públicos e privados

No processo, gestores alegavam que, ao ampliar as isenções fiscais para a indústria com o Proedi, Estado atacou princípio
da repartição de receitas. Jurisprudência do TJRN aponta que a concessão de incentivos fiscais é direito do Governo do Estado
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Economia

Indústria defende o Proedi
Apenas na Guararapes, por exemplo, a possibilidade de extinção do programa pode impactar em 9 mil

postos de trabalho diretos que hoje fazem funcionar o complexo no Distrito Industrial de Extremoz

Governo investe

R$ 55 milhões em

casas populares

Seap ganha novos

agentes penitenciários 

e equipamentos

Para combater 

desastre, Estado cria 

“gabinete de crise”

Em parceria com a Caixa, 

programa Pró-Moradia prevê a 

construção de aproximadamente 

1.000 moradias 

Além dos novos agentes, 

secretaria foi contemplada 

com 900 pistolas, 70 fuzis, 72 

espingardas e 200 cadeados

Coordenado pela Defesa Civil, 

Gabinete de Gestão Integrada 

foi implantado para tratar das 

manchas de óleo nas praias 
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sarampo para crianças de 6 
meses a menores de 1 ano, com 
o registro de 95% da população 
geral nessa faixa etária 
imunizada. O desempenho 
da cobertura vacinal não foi 
uniforme, no entanto, entre 
todos os estados. O Rio Grande 
do Norte não atingiu a meta, 
assim como outros 11 estados e 
o Distrito Federal.

DE NOVO
A 2ª Câmara 

Criminal do 
Tribunal de 
Justiça do Rio 
de Janeiro 
revogou ontem 
a liminar que 
havia concedido 
liberdade aos ex-governadores 
Anthony Garotinho (foto) e 
Rosinha Garotinho e determinou 
o restabelecimento da prisão 
dos dois. Eles foram presos 
preventivamente no dia 2 
de setembro sob suspeita de 
superfaturarem contratos 
firmados com a Odebrecht durante 
o mandato de Rosinha à frente 
da Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes, entre 2009 e 2016.

ÓLEO NAS PRAIAS
O vazamento que atinge 

as praias da região Nordeste 
é “a maior agressão ambiental 

sofrida pelo 
país”, na opinião 
do presidente 
da Petrobras, 
Roberto Castello 
Branco (foto). 
Ele comparou 
o impacto 
ambiental 
ao acidente em um poço da 
britânica BP, no Golfo do 
México, um dos maiores 
acidentes recentes da indústria 
do petróleo mundial.

HORTÊNCIA EM 
NATAL

Considerada 
uma das 
maiores atletas 
de basquete de 
todos os tempos, 
a ex-jogadora 
Hortência 
Marcari (foto) estará em Natal, 
no próximo dia 12 de novembro, 
para falar sobre superação, 
empreendedorismo, motivação 
e trabalho em equipe e contar 
como o esporte ensina a traçar 
estratégias para a vida. Hortência 
Marcari, que hoje é empresária, 
palestrante e comentarista 
esportiva, vai estar no V Fórum 
da Mulher Contabilista, dentro 
da programação do XV Encontro 
Norte-rio-grandense de Ciências 
Contábeis (ENCC).

JULGAMENTO SUSPENSO III
A defesa do ex-presidente 

tem requerido ao STJ e ao 
Supremo que seja suspenso, por 
entender que a sessão deveria 
tratar, além desta questão, 
também de pedidos de suspeição 
e outros requerimentos de 
nulidade do processo feitos pelos 
advogados.

1 A 0 PRO GOVERNO
Prevaleceu a tese do governo 

no julgamento da primeira ação 
protocolada pelas prefeituras 
com o objetivo de derrubar 

o Proedi. O desembargador 
Saraiva Sobrinho, do TJRN, 
entende que, se o Estado tem 
autoridade para tributar, tem 
para conceder isenções fiscais 
como desejar. Os tais 25% 
reservados aos municípios 
devem ser calculados sobre o 
que é arrecadado, não sobre a 
receita presumida.

SARAMPO
Balanço parcial divulgado 

pelo Ministério da Saúde 
indica que o Brasil atingiu a 
meta global de vacinação de 
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JULGAMENTO 
SUSPENSO I

O 
desembargador 
convocado 
do Superior 
Tribunal de 
Justiça (STJ) 
Leopoldo Arruda, 
relator da Operação Lava 
Jato na Corte, suspendeu 
o julgamento desta quarta-
feira, 30, em que o Tribunal 
Regional Federal da 4ª 
Região analisaria a possível 
anulação da sentença da ação 
penal sobre o sítio de Atibaia, 
que condenou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
a 12 anos e 11 meses por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro.

JULGAMENTO SUSPENSO II
A Corte vai julgar se a 

sentença da juíza Gabriela 
Hardt deve ser anulada 
para que o caso volte à fase 
de alegações finais, seguido 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal que anulou a pena 
de outro alvo da Lava Jato 
por entender que seu direito 
de defesa foi ferido em razão 
de não poder apresentar suas 
alegações finais após seus 
delatores, na reta final do 
processo.

Um policial militar da Paraíba morreu na tarde 
de ontem durante uma troca de tiros envolvendo 
policiais militares do Rio Grande do Norte. O 

confronto aconteceu no distrito de Cachoeirinha, na 
zona rural do município de Tacima – próximo à divisa 
com o RN na altura de Nova Cruz. O PM baleado, que 
ainda chegou a ser socorrido, não teve o nome revelado. 
Segundo a assessoria de comunicação da PM potiguar, 
os policiais do Rio Grande do Norte, que estavam desca-
racterizados, foram ao estado vizinho para dar cumpri-
mento a um mandado de prisão. O alvo foi encontrado. 
No entanto, o policial militar paraibano, que também 
estava sem farda, acabou reagindo a abordagem dos 
policiais do RN. Foi quando houve o confronto. A PM já 
deu início às investigações do caso.

Tiros entre PMs

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Há 42 anos, o saudoso 
jornalista Lourenço 
Diaféria, que morreu 

em 2008 aos 75 anos, meteu-se 
em sérias complicações com 
os militares ao comparar um 
sargento a Duque de Caxias, 
patrono do Exército.  

Em 1º de setembro de 1977, 
Diaféria escreveu o seguinte 
em sua coluna semanal na 
Folha de S.Paulo: “Não me 
venham com besteiras de dizer 
que herói não existe. Passei 
metade do dia imaginando uma 
palavra menos desgastada para 
definir o gesto desse sargento 
Sílvio, que pulou no poço das 
ariranhas, para salvar o garoto 
de catorze anos, que estava 
sendo dilacerado pelos bichos. O 

garoto está salvo”.
E, como só Lourenço 

Diaféria poderia ter feito, 
acrescentou: “O sargento morreu 
e está sendo enterrado em sua 
terra. Que nome devo dar a esse 
homem? Escrevo com todas as 

letras: o sargento Silvio é um 
herói. Se não morreu na guerra, 
se não disparou nenhum tiro, 
se não foi enforcado, tanto 
melhor. Podem me explicar 
que esse tipo de heroísmo 
é resultado de uma total 

inconsciência do perigo. 
Pois quero que se lixem as 
explicações. Para mim, o herói 
- como o santo - é aquele que 
vive sua vida até as últimas 
consequências. O herói redime 
a humanidade à deriva. (...)”

Décadas se passaram e 
acabamos enterrar um novo 
herói. O border collie Thor, 
de 5 anos e 2 meses, era 
especialista em localizar pessoas 
desaparecidas. Fazia parte do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas, onde integrava a equipe 
de busca, resgate e salvamento, 
participou de ocorrências, como 
rompimento das barragens 
de  Mariana, em 2015, e de 
Brumadinho, em janeiro. 

Thor morreu no último 

sábado, 26, vítima de uma 
infecção generalizada 
relacionada a um quadro de 
pancreatite (inflamação no 
pâncreas). Também tinha 
diagnóstico de leishmaniose, 
doença provocada por parasita. 

Nota de pesar dos Bombeiros 
declarou: “Graças à atuação 
dele, inúmeras famílias 
puderam ter seus entes queridos 
localizados e velados. Thor era 
considerado uma referência 
nacional na localização de 
pessoas desaparecidas”.

Já Adilson Florêncio, o 
menino salvo pelo sargento 
Silvio do poço de ariranhas, 
42 anos atrás, virou diretor 
do fundo de pensão Postalis e 
responde por corrupção. 

Heróis brasileiros

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Marlene Bergamo

TV Globo / Reprodução

Tomaz Silva / Agência Brasil
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Saraiva Sobrinho nega pedido de prefeituras 
para derrubar Proedi, e governo ganha ação

Além da suspensão da tra-
mitação do projeto de decreto 
legislativo na Assembleia, os 
prefeitos sofreram outra derro-
ta nesta terça-feira, 29,. O de-
sembargador Saraiva Sobrinho, 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN), negou 
um pedido feito por 13 prefeitu-
ras para tornar o Proedi incons-
titucional e deu ganho de causa 
para o Governo do Estado.

Na ação civil, os gestores 
municipais alegavam que, ao 
ampliar as isenções fiscais para 
a indústria com o Proedi, o Esta-
do prejudicou a arrecadação dos 
municípios, atacando o princípio 
da repartição de receitas. De 
acordo com Saraiva Sobrinho, 
entretanto, a jurisprudência do 
TJRN aponta que a concessão 
de incentivos fiscais é direito do 
Governo do Estado, que é o órgão 
que recolhe o ICMS e depois re-
passa 25% para as prefeituras.

Citando uma decisão do 
ano passado do desembarga-
dor Ibanez Monteiro, em ação 

semelhante, Saraiva Sobrinho 
escreveu que “inexiste direito 
a repasse de tributo não arre-
cadado”. Ou seja, cabe às pre-
feituras, segundo este entendi-
mento, o direito a 25% sobre o 
que é arrecadado, e não sobre a 
receita presumida.

Para corroborar sua decisão, 
o magistrado utilizou também 
entendimento prévio do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que 
na resolução 705.423/SE, Tema 
653, compreendeu ser constitu-

cional “a concessão de benefí-
cios e isenções fiscais por parte 
do ente com competência para 
tributar”, sem necessidade de 
acordo com os municípios.

“É constitucional a conces-
são regular de incentivos, bene-
fícios e isenções fiscais relativos 
ao Imposto de Renda e Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
por parte da União em relação 
ao Fundo de Participação dos 
Municípios e respectivas quotas 
devidas as Municipalidades”, 
aponta a resolução do STF.

Julgada improcedente, a 
ação foi resultado da união dos 
municípios de Nova Cruz, Ga-
linhos, Tenente Ananias, Bodó, 
São Bento do Norte, Santo An-
tônio, Serrinha, Lagoa Danta, 
Bento Fernandes, Taipu, São 
Pedro, Caiçara do Norte e Patu.

Além desta ação julgada 
ontem, tramita na Justiça uma 
ação movida pelo Município de 
Natal, que também pede, por 
meio de liminar, a suspensão do 
Proedi e de seus efeitos.
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A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa adiou a reunião que 
estava marcada para esta terça-
-feira, 29, que iria discutir o projeto 
de decreto legislativo que pode 
derrubar o Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial 
(Proedi) - que está no meio de um 
impasse entre o Governo do Estado 
e prefeituras.

O colegiado tem nova reunião 
marcada para esta quarta-feira, 
30, mas não está definido se os 
deputados vão analisar o decreto. 
Há outros projetos na pauta de vo-
tações, como o que aumenta os sa-
lários dos procuradores do Estado.

Nesta terça, a Assembleia re-
cebeu uma comitiva liderada pela 
Federação das Indústrias (Fiern). 
Os empresários, que defendem a 
manutenção do Proedi, foram re-
cebidos pelo presidente da Casa, 
o deputado Ezequiel Ferreira de 
Souza (PSDB).

Segundo o empresário João 
Lima, que representou a Fiern no 
encontro, após a reunião a portas 
fechadas - que durou mais de duas 
horas -, Ezequiel teria se compro-
metido com os empresários de não 
colocar em votação o projeto que 
pode derrubar o Proedi enquanto 
não houver um consenso entre o 
governo, prefeituras e parlamenta-
res em torno de uma compensação 
financeiras para os municípios. O 
presidente da Assembleia saiu do 
encontro sem dar entrevista.

Criado por decreto da governa-
dora Fátima Bezerra, o Proedi é 
uma estratégia da gestão estadual 
para manter indústrias instala-
das no interior. Com o programa, 
empresas podem obter até 95% 
de desconto sobre o valor de ICMS 
devido ao Estado. E como, por es-
ses termos, o benefício atingiu boa 
parte dos 25% do tributo reserva-
dos aos municípios, a iniciativa 
vem enfrentando forte oposição dos 
prefeitos.

“O Proedi será mantido nos ter-
mos que se encontra atualmente. O 
presidente Ezequiel nos garantiu 
que vai discutir junto com o Gover-
no do Estado as compensações ne-
cessárias pedidas pelos municípios, 
mas que o Proedi é imexível e que 
os empresários podem dormir tran-
quilos”, garantiu João Lima.

Jairo Amorim, diretor executi-
vo do Grupo Guararapes, um dos 
grandes beneficiários do Proedi, 
afirmou que a empresa que ele re-
presenta contratou só este mês 234 
novos empregados e habilitou 15 

Presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, recebeu empresários ligados à indústria nesta quarta-feira, 29

Presidente da AL mediará impasse entre 
governo, prefeitos e indústria sobre Proedi
Em reunião com empresários nesta quarta-feira, Ezequiel Ferreira assegurou que não vai colocar em votação projeto que pode 
derrubar programa de incentivos para a indústria até que gestão estadual, municípios e empresários cheguem a consenso

Negociação

João Gilberto / ALRN

Desembargador Saraiva Sobrinho (TJRN)

José Aldenir / Agora RN

novas oficinas de costura, saindo 
de 61 para 76, com a criação de 600 
postos de trabalho no interior.

“Chegamos apreensivos à reu-
nião com a questão da insegurança 
jurídica, mas o presidente Ezequiel 
nos tranquilizou e disse que esse 
decreto legislativo que susta o Pro-
edi não terá prosseguimento na 
Assembleia”, argumentou.

Jairo acrescentou que o decreto 
que derrubaria o decreto do Proedi 
ainda tem que passar pelas comis-
sões, praxe na casa, e que o presi-
dente aproveitará esse tempo para 
buscar um entendimento entre 
governo e os prefeitos, assumindo a 
medição nessas negociações.

Os prefeitos alegam um preju-
ízo de R$ 85 milhões por ano com 
o Proedi, mas o governo propõe 
uma contrapartida de apenas R$ 
20 milhões até o ano que vem. Se-
gundo a Secretaria de Tributação, 
as perdas serão compensadas com 
a melhora da arrecadação prevista 
com o novo programa e a retomada 
da indústria.

Segundo o deputado Hermano 
Moraes (sem partido), que par-
ticipou do encontro, não há uma 
data para que o projeto de decreto 
legislativa que susta o decreto de 
criação do Proedi seja apreciado 
em plenário.

“Ouvi do presidente que tere-
mos amanhã (hoje, quarta-feira, 
30) sessão extraordinária para 
analisar muitas matérias, e esta do 
Proedi nem foi distribuída para um 
relator. Primeiro, tem de haver a 
distribuição da relatoria (na CCJ), 
depois (a apresentação do) parecer 
e, finalmente, a votação. Tudo isso 
leva alguns dias. Espero que seja 
tempo suficiente para chegarmos a 
um consenso”, afirmou.

Uma nova rodada de reunião, 
desta vez entre o presidente da 
Assembleia e uma comitiva de 
prefeitos, deve acontecer na quin-
ta-feira, 31.

GOVERNO NÃO RECUA
O Governo do Estado tem in-

sistido no Proedi e afirmado que 
não pensa em alterar as regras 
do programa. O governo tem dito 
que não pretende rever as regras 
do Proedi. Recuar da iniciativa 
representaria, segundo a  Tribu-
tação, o fim dos incentivos para 
a atividade industrial no Estado, 
já que o governo tem autorização 
do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) para aplicar 
as isenções apenas nos moldes 
previstos no decreto do Proedi.
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 O senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT) apresentou nesta ter-
ça-feira, 29, a sugestão de um novo 
texto para o projeto de lei que cria-
rá no País um novo marco legal 
das ferrovias. A nova versão, um 
“substitutivo” ao projeto original, 
foi apresentada juntamente com 
um parecer favorável à proposta.

Em texto entregue à Comissão 
de Infraestrutura do Senado, o 
parlamentar, que é o relator do as-
sunto no Senado, acrescentou ao 
projeto original a modernização do 
modelo atual de concessão da ma-
lha ferroviária brasileira e disposi-
ções que versam sobre a devolução 
e nova licitação de linhas ociosas. 

“Logo no início do mandato, 
solicitei a relatoria deste projeto 
não apenas em função da experi-
ência que já vivi na elaboração de 
marcos regulatórios como, em es-
pecial, para contribuir com a rea-
tivação de ferrovias abandonadas 
no Rio Grande do Norte, além da 
perspectiva de pensarmos em no-
vos ramais que sirvam ao combali-
do escoamento da nossa produção 
mineral, agrícola e de granéis 
líquidos”, disse.

O projeto original, de autoria 
do senador José Serra (PSDB-SP), 

introduz a possibilidade de serem 
utilizadas as autorizações, em 
regime  privado, para desenvol-
vimento de novas ferrovias. Com 
isso, os investidores poderão cons-
truir e operar ferrovias, responsa-
bilizando-se integralmente pelos 
investimentos e riscos do negócio. 
“Ao ampliarmos as formas de re-
gular a exploração de ferrovias, 
estamos propiciando ao Estado 
Brasileiro ferramentas de múlti-
plo uso: concessões, autorizações 

e permissões para serem utiliza-
dos conforme cada governo achar 
apropriado. Reconhecemos que há 
um grande espaço para que essa 
modalidade de transporte cresça 
ainda mais do que já vem crescen-
do desde 2005”, explicou.

O texto também inclui a autor-
regulação - quando as ferrovias, 
reunidas em entidades associa-
tivas, poderão regular entre si o 
trânsito de pessoas e de merca-
dorias nas suas linhas férreas, 

cabendo ao governo dirimir os 
casos de conflito não conciliados. 
A autorregulação só vale para 
questões técnicas relativas a uma 
determinada malha e não poderá 
tratar de questões econômicas co-
mo tarifas e atuação comercial.

“Apesar de ter mais do que 
dobrado de tamanho nos últimos 
quinze anos, o transporte ferro-
viário em nosso País ainda  está 
longe de explorar todas as suas po-
tencialidades. Este substitutivo foi 
discutido com todos os agentes e 
usuários, o governo e reguladores 
de países com setores ferroviários 
recentemente modernizados, num 
processo amplo que cria pratica-
mente um novo marco regulatório 
visando a aumentar a oferta de 
infraestrutura ferroviária no Bra-
sil. Esperamos, com ele, instru-
mentalizar qualquer governo para 
atrair novos investimentos, evitar 
a concentração e promover concor-
rência saudável que favoreça os 
usuários”, disse o parlamentar.

A apreciação do relatório do se-
nador Jean Paul Prates foi adiada 
para a próxima reunião da Comis-
são de Infraestrutura para melhor 
análise do texto pelos demais se-
nadores.

Senador potiguar Jean Paul Prates quer facilitar retomada dos investimentos no modal

Jean Paul entrega relatório de projeto 
para estimular a retomada de ferrovias

Infraestrutura

Edílson Rodrigues / Agência Senado

A Câmara Municipal de 
Natal derrubou nesta terça-
-feira, 29, o veto do prefeito 
Álvaro Dias a um projeto de 
lei que aumenta a transpa-
rência quanto à arrecadação 
de impostos na capital poti-
guar. A proposta, de autoria 
do vereador Robson Carvalho 
(PMB), previa que o municí-
pio deveria apresentar perio-
dicamente um relatório fiscal 
com dados sobre a arrecada-
ção tributária.

“É um projeto que visa, 
através do princípio da publi-
cidade, garantir uma trans-
parência à população da ar-
recadação”, explicou Robson.

O veto foi derrubado por 
unanimidade pelos parla-
mentares.

Com a derrubada do ve-
to do prefeito pela Câmara, 
o projeto vai virar lei após o 
presidente da Casa, verea-
dor Paulinho Freire (PSDB), 
promulgar a medida, com 
publicação em Diário Oficial. 
Não há prazo para que isso 
aconteça.

Vereadores 
derrubam veto 
a projeto sobre 
transparência

Tributação

O depoimento de um porteiro 
do condomínio Vivendas da Barra, 
onde morava Ronnie Lessa, um dos 
dois acusados de matar a vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e seu moto-
rista Anderson Gomes, poderá levar 
a investigação ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a se pronunciar sobre 
o caso, porque o funcionário citou o 
presidente Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem exibida 
nesta terça-feira, 29, pelo Jornal 
Nacional, da TV Globo, o empre-
gado afirmou à Polícia Civil que, 
às 17h10 de 14 de março de 2018 
(horas antes do crime), um homem 
chamado Elcio (que seria Elcio 
Queiroz, o outro acusado pelo du-
plo homicídio) entrou no condomí-
nio dirigindo um Renault Logan 
prata e afirmou que iria à casa 58, 

onde morava Bolsonaro.
O porteiro afirma que então 

ligou para a casa 58 e o “seu Jair” 
atendeu e autorizou a entrada de 
Elcio. O então deputado, porém, 
estava em Brasília, segundo regis-
tros da Câmara.

O porteiro, de acordo com a 
emissora, afirmou à Polícia que 
acompanhou a movimentação do 
carro, pelas câmeras de segurança 
do condomínio. Constatou que El-
cio não foi à casa 58, mas sim à 66, 
onde morava Ronnie Lessa - preso, 
assim como Elcio, em março deste 
ano, sob acusação de disparar os ti-
ros que mataram Marielle e Ander-
son, enquanto Elcio dirigia o carro.

O funcionário contou à Polícia 
que, ao constatar a mudança de des-
tino do visitante, ligou novamente 

para a casa 58 e novamente “o seu 
Jair” teria atendido e afirmado que 
sabia para onde Elcio estava indo.

Nesse dia, no entanto, Jair Bol-
sonaro registrou presença com as 
digitais na Câmara dos Deputados, 
onde exercia o mandato de deputado 
federal. Nesse dia, participou de du-
as votações na Casa e divulgou víde-
os e fotos, tiradas em seu gabinete na 
capital, nas redes sociais. Segundo a 
reportagem da TV Globo, as conver-
sas pelos interfones do condomínio 
em que Bolsonaro tem casa no Rio 
são gravadas. A Polícia Civil do Rio 
tenta localizar essas gravações para 
descobrir se o porteiro realmente fez 
contato com a casa de Bolsonaro e 
quem atendeu o interfone.

Ainda segundo a TV Globo, in-
tegrantes do Ministério Público do 

Estado do Rio, que acompanham a 
investigação sobre a morte de Ma-
rielle Franco foram a Brasília, no 
último dia 17, para consultar o pre-
sidente do STF, Dias Toffoli, sobre 
a continuidade da apuração. Eles 
queriam saber se, por causa da ci-
tação a Bolsonaro, não seria obriga-
tória a autorização do STF para que 
a investigação continuasse, já que o 
presidente tem foro privilegiado.

Em uma transmissão em ví-
deo nas redes sociais, o presidente 
Jair Bolsonaro criticou fortemente 
a reportagem. “Não devo nada 
a ninguém. Não tenho o menor 
motivo para mandar matar quem 
quer que seja”, disse Bolsonaro. 
Ele chamou os responsáveis pela 
reportagem da TV Globo de “pati-
fes, canalhas”.

Citação a Bolsonaro pode levar ao Supremo 
investigação sobre morte de Marielle Franco
Segundo Jornal Nacional, um dos envolvidos na morte da vereadora do Rio de Janeiro anunciou na portaria que iria para
casa do presidente, que fica no mesmo condomínio onde mora Ronnie Lessa, um dos acusados de ter cometido o crime

Suspeita

Presidente negou envolvimento no crime

Valdenio Vieira / PR



QUARTA-FEIRA, 30.10.2019 Atualidades 5

BAIXE JÁ O APP
MEU NATALCARD

ESTUDANTE,
que tal ter mais facilidades no dia a dia 
para focar mais nos estudos?

Em breve, disponível para o Cartão Passe Fácil.

SOLICITAÇÃO
DE 1ª E 2ª VIA

LOCALIZAÇÃO DE
PONTOS DE RECARGA

RECARGA DESCONTOS
EXCLUSIVOS (84) 99129-8966

@natalcard



A Câmara Municipal de Natal 
debateu nesta terça-feira, 29, em 
audiência pública, como comba-
ter o desperdício de alimentos na 
capital potiguar. Proposta pelo 
vereador Felipe Alves (MDB), a 
audiência contou com represen-
tantes de bares e restaurantes, 
supermercados, entidades e ór-
gãos como a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Semtas), 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) e Serviço Social do 
Comércio (Sesc).

O propositor da audiência ex-
plicou que o debate chama a aten-
ção para o problema do desperdí-
cio de alimentos e conhecimento 
de iniciativas que possam ser im-
plementadas. “Nós buscamos 
ações para conscientizar super-
mercados, restaurantes, hotéis, de 
que é preciso aproveitar alimentos 
que perdem valor comercial, mas 
que ainda podem ser consumidos. 
Temos uma lei de nossa autoria 
que concede o selo “Casa Solidá-
ria” para estimular a doação de 
alimentos, premiando estabeleci-
mentos que tenham essas iniciati-
vas, beneficiando as pessoas mais 
necessitadas”, conta Felipe Alves.

De acordo com o presidente da 
Associação de Bares e Restauran-
tes (Abrasel/RN), Artur Fontes, 
cerca de 10% dos alimentos são 
desperdiçados nos estabelecimen-
tos porque há barreiras legais 
que impedem as doações diretas. 
“Se um alimento doado provocar 
algum mal a quem recebeu, vai 
gerar grande transtorno para o 
estabelecimento, por isso, preci-
saríamos de uma legislação mais 
flexível e de projetos que tivessem 
um banco, que fizesse a triagem 
e a entrega. Neste sentido, temos 
interesse em ações de integração 
com os governos”, sugere.

Projetos como o “Mesa Brasil”, 
do Sesc, já realizam esse tipo de 
trabalho. O diretor regional da 

entidade no Rio Grande do Norte, 
Fernando Virgílio, explicou que 
o programa existe desde 2003 
com mais de 300 cadastros com 
doadores e beneficiários. “Somos 
referências, recebemos doações de 
empresas, fazendas e até de apre-
ensões. O Mesa Brasil beneficia 
44 mil pessoas por ano aqui. Re-
alizamos todo um planejamento 
estratégico e ações com o principal 
objetivo de facilitar a doação e a 
entrega dos alimentos, por isso 
nós vamos buscar in loco essas 
doações e fazemos a distribuição”, 
relata. Até 2019 já foram recolhi-
das cerca de 20 mil toneladas de 
alimentos pelo programa.

A Semtas tem um serviço de 
segurança alimentar e nutricional 
que trabalha com orientação das 
famílias e entidades assistidas. 
Além disso, dispõe de um banco 
de alimentos que está sendo re-
estruturado. “Trabalhamos com a 
política de reeducação alimentar 
para as pessoas saberem aprovei-
tar melhor os alimentos, com reu-
niões nas comunidades, programa 
Sopa Solidária, em que famílias 
são referenciadas para orientá-las 
e sensibilizá-las sobre o desper-
dício e, consequentemente, tendo 
mais qualidade de vida”, explica 
a secretária adjunta da Semtas, 
Maria José de Medeiros. Neste 
sentido, a lei mencionada pelo 
vereador Felipe Alves, que foi san-
cionada em 2016, ainda depende 
de regulamentação.
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Audiência pública

A taxação criminosa de 60% em quem investe 
na geração de energia fotovoltaica, pretendida 
pela Aneel, “agência reguladora” de energia, 

pode liquidar de vez a energia solar no Brasil, adverte 
o deputado Léo Moraes (Pode-RO), da Comissão de 
Minas e Energia da Câmara. “Isso é crime de lesa-
pátria!”, afirma. A taxação atende as distribuidoras 
de energia, que ambicionam alguns bilhões a mais, 
virando “sócias” dos geradores de energia solar. O caso 
deveria ser investigado pela polícia.

“É o lucro a qualquer custo e que se lasque o Brasil”, 

diz o deputado, autor de proposta de “convite” ao 
presidente da Aneel para depor.

Por mais graves que sejam suas presepadas, como 
esta, dirigentes de agências reguladoras não podem 
ser convocados, apenas convidados.

Após incentivar consumidores a investirem em 
geração de energia solar, a Aneel agora quer penalizá-
los com o aumento de encargos.

Além dos consumidores domésticos que gastaram 
pequenas fortunas em energia solar, agricultores serão 
os mais prejudicados pelo conluio.

Taxação criminosa ‘mata’ energia solar no Brasil

BLINDAGEM MISTERIOSA
É curiosa a dificuldade 

de Bolsonaro para reclamar 
do filho Carlos. Sempre o 
desculpa e homenageia, como 
não distingue qualquer outra 
pessoa ou líder político de cujo 
apoio (e votos) seu governo 
necessite.

EXCESSOS DO TCU
Presidente do Sindifisco, 

Kleber Cabral atribui ao 
TCU uma “cruzada” contra a 
Receita, “a ponto de adentrar 
indevidamente no campo 
correcional”, por isso acha que 
a liminar do STF reconhece 
excessos do tribunal ao pedir a 
lista de auditores que investi-
garam autoridades.

QUEM QUER DINHEIRO?
O Brasil anda louco para 

atrair investimentos, gerador 

PODER SEM PUDOR

O SECA-PIMENTEIRA
A funcionária doméstica do então ministro José 

Eduardo Andrade Vieira, em sua casa de Brasília, era 
muito religiosa. Certo dia, convenceu o patrão a cultivar 
um pezinho de arruda, para espantar energias negativas, 
mau olhado etc. A planta cresceu, ficou robusta, bonita e 
cheirosa até o dia em que Andrade Vieira recebeu a visita 
do ministro da Fazenda de FHC, Pedro Malan. Já no dia 
seguinte à visita, a planta amanheceu murcha de dar dó. 
“Nossa, esse homem seca até pimenteira!” – espantou-se 
a empregada. Tinha outras propriedades: Andrade Vieira 
logo veria o seu banco garfado pela tucanagem. 

Estamos diante da mais 
preocupante decisão, da mais 
controvertida”

Senador Lasier Martins 
(Pode-RS)
sobre o julgamento no 
STF da prisão em 2ª instância

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Jefferson Rudy/Agência Senado

negócios. Neste momento discute 
acordos de livre comércio com 
Cingapura e Coreia do Sul, no 
âmbito no Mercosul, e também 
com Vietnã e Indonésia.

TUDO SOBRE CUNHA
Será lançado nesta quarta 

(30) às 19h na Livraria Saraiva, 
no Brasília Shopping, a biografia 
não-autorizada do ex-presidente 
da Câmara Eduardo Cunha 
“Deus tenha misericórdia dessa 
Nação” (Ed. Record), de Aloy Ju-
piara e Chico Otávio, referência 
de jornalismo investigativo.

MUITOS ANOS DE HISTÓRIA
Na homenagem a 31 anos da 

Constituição de 1988, na Câmara, 
quatro personagens da História 
se destacaram: o ex-presidente 
José Sarney e os ex-senadores 
Mauro Benevides, Hugo Napo-
leão e Albano Franco.

PENSANDO BEM...
...se houver ameaça de óleo 

em Copacabana, no Réveillon, a 
solução vai aparecer como passe 
de mágica.

Êxito da visita silencia críticos da ligação a Israel
Fingem-se de mortos os críticos da visita 

do presidente Jair Bolsonaro a Israel, no fim 
de março. Juravam que os árabes estavam 
ofendidos, e não economizaram previsões 
catastróficas para as relações comerciais 
com aqueles países. Bolsonaro foi muito bem 

recebido e homenageado em todos os países 
árabes. Na Arábia Saudita, investimentos de 
US$ 10 bilhões (quase R$40 bi). Antes, havia 
sido saudado em Abu Dhabi com uma enorme 
bandeira do Brasil projetada no prédio mais 
alto.

LOROTEIROS PROFISSIONAIS
“Especialistas em Oriente Médio”, agora 

mudos, foram localizados para advertir que 
o Brasil sofreria boicote comercial e até a ira 
terrorista.

VALE-TUDO NO ANONIMATO
A reação à aproximação a Israel beirou a 

histeria. Jornalões chegaram a transformar 
em manchete uma carta apócrifa de supostos 
diplomatas.

O BOICOTE SUMIU
Apesar das cassandras de tragédias que 

jamais se confirmam, as exportações cresceram 
para os países árabes. Só em julho, 27%.

Proposta é do vereador Felipe Alves (MDB)

Assessoria

Debate na CMN busca soluções 
para desperdício de alimentos
Um dos objetivos foi conscientizar população sobre 
aproveitamento de alimentos com valor nutritivo

Plenário da Câmara Municipal de Natal durante audiência pública nesta terça-feira, 29

Assessoria
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O Governo do Estado, por 
meio da Defesa Civil, iniciou a 
entrega dos kits com equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) 
e ferramentas que serão usados 
por voluntários e servidores públi-
cos envolvidos na limpeza do óleo 
das praias. Cada kit contém pás, 
baldes, peneiras, carros de mão, 
máscara com respirador, peneiras, 
big bags, bombonas plásticas, filtro 
solar, luvas e botas de borracha de 
cano médio.

A equipe da Defesa Civil Esta-
dual fez a divisão do material e co-
meçou a entrega dos kits na última 
segunda-feira, 28. Inicialmente, 
foram atendidos os municípios com 
maior registro de áreas afetadas 
pela incidência do óleo, são eles: 
Parnamirim, Tibau do Sul, Can-
guaretama e Georgino Avelino. As 
outras cidades atingidas recebe-
ram os kits nesta terça-feira, 29. 

Os materiais entregues são par-
te da doação feita pela Cosern, que 
doou as botas, luvas de borracha, 
máscaras com proteção para gases 
e protetor solar; do material envia-
do pelo Governo Federal, através 
do Grupo de Avaliação e Acompa-

nhamento (GAA), entregou pás, 
carros de mão, ancinhos, peneiras, 
baldes e big bags; e do Governo do 
Estado, por meio do Idema, que ad-
quiriu bombonas plásticas.

O coordenador da Defesa Civil 
Estadual, Tenente Marcos Car-
valho, reforçou junto aos agentes 
das coordenadorias de Defesa Civis 
Municipais a importância desse 
material apenas ser entregue aos 
voluntários que foram treinados. 
“Os monitoramentos continuarão 
amanhã e caso persista a condição 
de praia afetada, os voluntários 
serão convocados. Cada município 
recebeu o suficiente para gerir uma 
equipe com quarenta pessoas”, 
afirmou.

Carvalho reiterou ainda que 
“assim como os voluntários, os mu-
nicípios não permitam o trabalho 
de pessoas não capacitadas, crian-
ças, adolescentes e idosos. Isso 
porque trata-se de um contexto de 
praia, com exposição ao sol, e toxi-
cidade, por conta do óleo. É preciso 
esse cuidado”.

O Governo do Estado tem to-
mado ações para minimizar os im-
pactos do derramamento de óleo, 

e para isso cadastrou e capacitou 
quase dois mil voluntários para 
atuarem na retirada. “O nosso li-
toral voltou a sofrer neste último 
final de semana com vestígios de 
óleo deste desastre ambiental. Es-
se incidente tem prejudicado a to-
dos. Desde o meio ambiente, a eco-
nomia e a sobrevivência de várias 
pessoas que vivem do comércio e 
da pesca”, disse o diretor do Idema, 

Leon Aguiar.
Para a campanha, o órgão 

ambiental também adquiriu ma-
teriais para os agentes da Defesa 
Civil, bem como recipientes ade-
quados para armazenamento do 
óleo recolhido, são eles: rolo de fita 
zebrada, bombonas, baldes de 10L, 
sacos plásticos resistentes, peneira 
para pedreiro, pá quadrada, espá-
tulas, carros de mão, ciscador de 

Kits foram entregues pelo Governo em vários municípios atingidos pelo crime no RN

Governo inicia entrega de kits de proteção 
a voluntários que limparão óleo nas praias
Equipe da Defesa Civil Estadual fez a divisão do material e começou a entrega dos kits na última segunda-feira, 28; materiais 
são parte das doações da Cosern, União e Idema para combater as manchas de óleo no litoral do Rio Grande do Norte

Equipamentos

Felipe Augusto / Governo do RN
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foram os pontos de óleo 
encontrados no Nordeste nesta 
terça-feira, sendo 2 deles no RN

A segunda fase do regime espe-
cial tributário adotado pela Prefei-
tura de Natal vai se encerrar nesta 
quinta-feira, 31. Até lá, o contri-
buinte que desejar se regularizar 
junto ao Fisco Municipal tem a 
possibilidade de pagar seus débitos 
com um desconto de 50% em juros 
e multa de mora. Como o ano de 
2020 é ano eleitoral e, por Lei, não 
é permitido esse tipo de desconto, 
essa é uma das únicas oportunida-
des para a quitação destes créditos.

Os descontos serão decrescen-
tes de acordo com o número de par-
celas selecionado: em 06 parcelas, o 
desconto é de 40% nos juros e mul-
ta; entre 7 e 12 parcelas – 30% de 
desconto nos juros e multa; entre 
8 e 18 parcelas – 20% de desconto 
nos juros e multa; entre 19 e 24 
parcelas – 10% de desconto nos ju-
ros e multa; entre 25 e 30 parcelas 
– 5% de desconto nos juros e multa.

O parcelamento também po-
de ser feito em até 60 meses, com 
entrada de 10% do valor da dívida, 
ou há ainda a opção por um parce-
lamento menor, em até 24 meses 
com entrada de 5%. Lembrando 
que o valor da entrada não poderá 
ser inferior ao valor das demais 
parcelas.

O regime especial acontecerá 

até o final do ano. A próxima fase 
do regime especial terá início no 
dia 1º de novembro. É importante a 
regularização fiscal, uma vez que, 
com os tributos em dia, os cidadãos 
passam a ter direito aos descontos 
do programa “Bom Pagador”, além 
de contribuir para o bom funcio-
namento dos serviços públicos e 
pagamento da folha dos servidores 
municipais.

Os interessados podem reque-
rer a quitação dos débitos por meio 
do site oficial da Secretaria Mu-
nicipal de Tributação; Ou podem 
também procurar os boxes de aten-
dimento da secretaria situados nas 
Centrais do Cidadão do Alecrim e 
da Zona Norte (Shopping Estação); 
Como também podem solicitar 
atendimento pelo WhatsApp da 
Semut (98786-8208); e ainda têm a 
possibilidade de entrar em contato 
pelo número: 3232-8882.

Interessados devem ir até a sede da Semut

Contribuintes têm desconto de 50% 
em juros de tributos até esta quinta

Oportunidade

José Aldenir/AgoraRN

Votação da MP do FTGS é adiada
por impasse sobre monopólio

Congresso

A indefinição sobre o mo-
nopólio da Caixa na gestão do 
FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) provocou 
uma série de adiamentos na co-
missão mista que analisa a me-
dida provisória da liberação do 
fundo no Congresso Nacional. 
Sem acordo, o colegiado adiou 
pela quarta vez a apreciação do 
relatório. A reunião, prevista 
para esta terça-feira, 29, ficou 
para esta quarta-feira, 30.

A liberação de saques do 
FGTS é uma das medidas 
apresentadas pelo governo Jair 
Bolsonaro para impulsionar 
a economia na ponta. O go-
verno prevê circulação de R$ 
40 bilhões com os saques. O 
principal impasse em torno da 
medida é a intenção do relator, 
deputado Hugo Motta (Republi-
canos-PB), de propor no parecer 

da MP o fim do monopólio da 
Caixa na operação dos recursos 
do FGTS.

A proposta de Motta, que 
não está no texto original do 
Planalto, abriria a gestão do 
fundo para outros bancos. O 
relatório do deputado ainda não 
foi formalmente apresentado. 
Hugo Motta defende que a ta-
xa de administração do FGTS 
cobrada pela instituição seja 
reduzida de 1% para 0,3%. Em 
2018, a taxa representou R$ 5,1 
bilhões ao banco. A Caixa fez 
uma contraproposta de dimi-
nuir o índice para 0,8%.

Ao longo do dia, nesta terça-
-feira, integrantes da comissão 
conversaram com representan-
tes do governo e da Caixa, mas 
não houve acordo. A MP precisa 
ser votada até dia 20 de novem-
bro para não perder os efeitos.

metal, protetor solar, chapéus, bo-
nés, luvas de tecido e de borracha, 
botas e máscaras com filtros para 
produtos químicos.

ARRECADAÇÃO CONTINUA
As doações podem ser destina-

das à unidade do Idema, localiza-
da na Av. Nascimento de Castro, 
2127 - Lagoa Nova, na sede do 
CREA-RN, na Av. Salgado Filho, 
1840-Lagoa Nova, e na sede da Co-
ordenadoria Estadual de Proteção 
e Defesa Civil (Cedec), no Centro 
Administrativo (Escola de Gover-
no), das 8h às 17h. Todo material 
será repassado aos voluntários, 
treinados pela Defesa Civil, para 
trabalhar diretamente na conten-
ção dos danos deste crime.
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO

Nº 08/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte, 
Senac - AR/RN, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GDP), torna público que se en-
contram abertas as inscrições para Processo Seletivo Externo com vistas a contratação de: (I) Auxiliar de 
Cozinha – Cozinha – Jurisdição: Natal (Hotel Barreira Roxa); (II) Camareira – Camareira – Jurisdição: 
Natal (Hotel Barreira Roxa); (III) Operador de Telemarketing – Telemarketing – Jurisdição: Natal; (IV) 
Confeiteiro – Confeitaria – Jurisdição: Natal (Hotel Barreira Roxa); (V) Assistente de Área – Comercial 
– Jurisdição: Natal; (VI)  Analista de Área - Pessoal - Jurisdição: Natal; (VII) Instrutor de Educação 
Profissional – Idiomas – Italiano – Jurisdição: Natal; (VIII) Instrutor de Educação Profissional – Turismo 
(Guia Nacional) – Jurisdição: Natal, nos termos da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece normas 
do processo seletivo para contratação de colaboradores e formação de cadastro de reserva. A íntegra, con-
dições e requisitos do Processo Seletivo externo estão disponíveis por meio do site http://www.rn.senac.br/
trabalhe-conosco. Data de encerramento das inscrições: até às 16h do dia 04 de novembro de 2019. 

Natal/RN, 30 de outubro de 2019.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/RN

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Montana Construções Ltda., CNPJ nº 08.475.436/0001-49, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Auto-
rização Especial, com validade até 18/10/2020, em favor do empreendimento Desassoreamento 
de um trecho do Rio Grande, em uma área de 1,70ha, localizado na Fazenda São Joaquim, zona 
rural do município de Macaíba/RN.

José Gilmar de Carvalho Lopes
Sócio

A Semana Literária de Macaí-
ba (SLIM) 2019 foi realizada com 
êxito durante a última semana 
na Praça Paulo Holanda Paz, no 
Centro de Macaíba. A programa-
ção oficial começou no Arco-Íris 
Recepções, com sarau protagoni-
zado pelo escritor Heverton Du-
arte. Na sequência, foi lançado o 
livro “Sophia Lyra entre a Histó-
ria e a Literatura”, de autoria da 
professora doutora Maria Arisne-
te Morais, membro da Academia 
Macaibense de Letras. Por fim, 
aconteceu um show musical com 
a cantora Jaina Elne.

A edição de 2019 trouxe o tema 
“O universo circense na educação: 
cultura, arte e literatura aliadas 
por uma escola melhor”. A estima-
tiva é que mais de 9 mil pessoas 
circularam pelas imediações do 
evento durante o ápice de sua re-
alização na Praça Paulo Holanda, 
no decorrer desta sexta, proporcio-
nando aos presentes uma gama de 
atividades e opções, dentre elas: 
shows de mágica, espetáculos cir-
censes, danças culturais, gincanas 
literárias, contação de histórias, 
exposições fotográficas e de quadri-
nhos (HQZ), encenações de teatro 
popular, tendas de artesanato, 
livros e culinária e também um 
parque infantil.

“Tivemos a participação de 
mais de 40 escolas, entre púbicas 
municipais e estaduais de Maca-
íba, além de escolas privadas que 
atuam na cidade e uma escola de 
Parnamirim”, explicou o secretário 
municipal de Educação, Domingos 
Sávio.

Vale destacar que o tema da VI 
SLIM vem sendo trabalhado desde 
o início deste ano letivo de 2019 
nas escolas da rede municipal, com 
o intuito de propiciar às ativida-
des cotidianas dessas escolas um 
diálogo com a arte do circo como 

lugar de valores culturais, sociais, 
estéticos, políticos e econômicos, 
auxiliando no processo de aprendi-
zagem diário.

SOBRE A SLIM
A Semana Literária de Macaí-

ba é realizada desde o ano de 2014, 
na terceira gestão do prefeito Fer-
nando Cunha, por proposição da 
vereadora Ismarleide Fernandes. 
De acordo com a Secretaria de 
Educação, “o objetivo é fomentar 
a prática da leitura nos espaços 
escolares e públicos da cidade”.

Centenas de macaibenses foram até a Praça Paulo Holanda prestigiar as atividades

Semana Literária de Macaíba lota 
Praça Paulo Holanda Paz, no Centro
Evento que ocorre desde 2014 tem o objetivo de fomentar a prática 
da leitura nos espaços escolares e públicos de Macaíba, na Grande Natal

SLIM

Divulgação / PMM
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Dormir bem não é fácil 
para muita gente. No Brasil, 
segundo a Associação 
Brasileira do Sono (ABS), 
quase metade da população 
no país sofre de insônia. Já a 

apneia do sono, condição que 
causa paradas na respiração 
por cerca de 20 segundos, afeta 
69% dos brasileiros, de acordo 
com o Instituto do Sono. E 
há estimativas de que 72% 

da população do país sofra de 
alguma doença relacionada 
ao sono. Mas afinal, quais são 
os problemas mais comuns, 
como reconhecê-los e, mais 
importante, como tratá-los?

Distúrbios 
sonodo

Da insônia ao bruxismo, conheça 
quais são os principais 
problemas relacionados ao sono 
e saiba como lidar com eles

Insônia

A dificuldade de dormir e 
manter o sono durante toda a 

noite é o distúrbio de sono mais 
comum. Episódios de insônia 

podem ser ocasionais e variam 
de pessoa para pessoa, como 

um período de ansiedade antes 
de um compromisso importante, 

problemas clínicos (como 
febre ou gripe) e problemas 

emocionais passageiros.
Mas tal condição pode se 
tornar crônica. Entre os 

sintomas, estão o cansaço 
extremo, falta de concentração, 
irritabilidade e dor de cabeça 

e no corpo. O tratamento 
envolve principalmente terapias 
como técnicas de relaxamento 
e higiene do sono. Em casos 
mais graves, profissionais de 
saúde podem ser prescritos 

medicamentos, como 
antidepressivos.

Apneia Obstrutiva 
do Sono

Como o nome sugere, o 
distúrbio é causado por uma 
obstrução do fluxo de ar na 

garganta, provocando paradas 
respiratórias durante o sono. Em 

geral, quem tem o problema 
não sabe que sofre essa 

condição, pois as paradas nem 
sempre são suficientes para 

fazer a pessoa acordar. Entre os 
sintomas estão ronco, cansaço 
e sonolência durante o dia. O 
tratamento é feito com um 

aparelho chamado CPAP, que 
envia um fluxo de ar para as vias 
respiratórias e, em alguns casos, 

a cirurgia é recomendada.

Síndrome das 
pernas inquietas

Esse distúrbio é quase 
autoexplicativo, caracterizado 
pela agitação involuntária das 
pernas. Pessoas que sofrem 
com o distúrbio descrevem 
sentir muito desconforto, 

que é aliviado somente com 
o movimento das pernas. 

Pode ter relação com outras 
doenças, deficiência de ferro 
ou não apresentar uma causa 

aparente. O tratamento envolve 
mudanças de comportamento, 

como prática de atividades 
físicas, e eventualmente uso de 

medicamentos.

Bruxismo

Apertar e ranger os dentes 
é chamado de bruxismo, e o 

problema também pode ocorrer 
durante o dia. É associado ao 

estresse, ansiedade e problemas 
na articulação da mandíbula. Os 
sintomas, em geral, são dor na 
mandíbula e de cabeça. Placas 
dentárias, controle do estresse 
e medicamentos costumam 
ser indicados para casos de 

bruxismo.

Sonambulismo

É considerado uma 
parassonia, distúrbio que 
causa comportamentos 

inadequados durante o sono. 
No caso do sonambulismo, 

a pessoa caminha dormindo, 
com os olhos abertos, mas 

sem expressão. É mais comum 
em crianças, mas pode afetar 

adultos. Os fatores que 
desencadeiam essa condição 
estão relacionados a períodos 
de estresse, sono irregular e 

febre. O recomendado é tomar 
medidas de segurança a fim de 
de evitar acidentes e combater 

os fatores desencadeantes.

Terror noturno

Outra parassonia, essa é bem 
mais dramática, e também afeta 

principalmente as crianças. 
É caracterizado por gritos e 
períodos de muita agitação 
durante o sono, que podem 

ser tratados com terapia 
comportamental: em geral, tais 
sintomas desaparecem na idade 

adulta.

Enurese noturna

Fazer xixi na cama durante a 
infância é natural, visto que 

nessas fases da vida o controle 
da urina ainda não está 

completamente desenvolvido. 
A partir dos cinco anos de idade 

para as meninas e seis anos 
para os meninos, urinar na cama 
mais de duas vezes por mês é 

considerado anormal. Isso pode 
ocorrer por fatores genéticos, 

problemas emocionais, redução 
na capacidade funcional da 
bexiga, anormalidades no 
trato urinário, entre outros. 
O tratamento inclui terapia 
comportamental, uso de 

remédios e de alarmes noturnos 
para ir ao banheiro.

1
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medo
Palhaços, aranhas, altura, buracos,pessoas... 
Algumas das reações exageradas a esses estímulos 
podem ser tratadas com acompanhamento médico

de quê?

Você tem

Também conhecida 
por “medo de buracos”, 
acontece quando se sente 
mal-estar, coceira, tremores, 
formigamento e repulsa 
no contato com objetos ou 
imagens que tenham buracos 
ou padrões irregulares, como 
favos de mel, agrupamentos 
de buracos na pele, em 
madeiras, plantas ou esponjas, 
por exemplo. 

TRIPOFOBIA01

Caracteriza-se pelo medo 
de permanecer em espaços 
abertos ou fechados, de usar 
transportes públicos, estar 
em uma fila, ficar no meio de 
uma multidão ou mesmo de 
sair de casa sozinho. Nessas 
situações ou ao pensar nelas, 
as pessoas com agorafobia 
sentem ansiedade e pânico 
ou têm outros sintomas 
incapacitantes.

AGORAFOBIA02

O medo de aranha é uma 
das fobias mais comuns e 
acontece quando há temor 
exagerado de estar perto de 
aracnídeos. A situação leva a 
pessoa a perder o controle, 
sentir tonturas, e causa au-
mento do ritmo cardíaco, dor 
no peito, falta de ar, tremores 
e suor excessivo.

ARACNOFOBIA04

O transtorno de ansiedade 
social caracteriza-se por um 
medo exagerado de lidar com 
outras pessoas, o que pode 
limitar muito a vida social e 
conduzir a pessoa a estados 
depressivos. Quem tem fobia 
social se sente muito ansioso 
em situações básicas do dia-
a-dia.

FOBIA SOCIAL03

A coulrofobia é um medo 
irracional de palhaços. Acre-
dita-se que essa fobia possa 
começar na infância, porque 
as crianças são muito reativas 
a pessoas estranhas ou devido 
a um episódio desagradável 
que possa ter acontecido. 
Além disso, o simples fato do 
desconhecido provoca uma 
reação de receio.

COULROFOBIA05

O medo de altura é uma 
fobia exagerada e irracional 
de locais altos, especialmente 
quando não há proteção. Esta 
fobia pode ser desencadeada 
por um trauma vivido 
no passado, por reações 
exageradas dos pais ou dos avós 
sempre que a criança estava em 
locais com alguma altura.

ACROFOBIA06

O medo é uma emoção básica que permite aos seres humanos e animais evitarem 
situações de perigo. No entanto, quando exagerado, persistente e irracional, é 
considerado uma fobia. Medos desse tipo levam a pessoa a fugir da situação causadora, 
provocando sentimentos desagradáveis, como ansiedade, tensão muscular, tremor, 
rubor, palidez, sudorese, taquicardia e pânico.

Existem vários tipos de fobias que podem ser enfrentadas e tratadas com sessões de 
psicoterapia ou com o auxílio de medicamentos específicos.
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Jornalismo da Record tem sérios
problemas para resolver

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Contratado em março pela Record, André 

Azeredo foi afastado terça-feira da apresenta-
ção do “São Paulo no Ar”. Na ocasião de sua 
chegada à emissora, palavras dele, “a Record 
tem coragem para mudar e eu também tive”, ao 
se referir à sua saída da TV Globo, onde traba-
lhava desde 2015.

A informação da coluna é que trocá-lo por Bru-
no Peruka na apresentação do informativo mati-
nal deveu-se, desde atrasos a problemas pessoais.

Na direção de jornalismo da Record, a versão 
é outra: a queda de audiência no horário, especial-

mente na passagem para o “Balanço Geral Manhã” 
forçou a decisão de testar um só apresentador, no 
caso Peruka, para os dois programas. Experiência 
de alguns dias para verificar os resultados.

Verdade é que, em São Paulo, a Record tem 
problemas sérios para serem superados. Além 
do começo da manhã, a troca no “Balanço Geral” 
da hora do almoço, Reinaldo Gottino por Geraldo 
Luís, até agora não conseguiu superar resistências 
internas.

No entender de alguns, foi uma substituição 
muito longe de ser a ideal. 

PRIMEIRO ATO
Ana Paula Padrão, ti-

tular do “MasterChef” na 
Band, passou por uma situa-
ção inusitada nesses últimos 
dias.

Estava em casa, e os ami-
gos, por telefone, pedindo: 
‘Liga a TV! Agora! Você está 
no ar!’.

SEGUNDO ATO
“Liguei e adorei”, conta 

Ana. Só que não era ela, mas 
Angélica, se destacando co-
mo apresentadora do reality 
de culinária Best Cake, em 
“A Dona do Pedaço”.

“Me senti até homena-
geada”, afirma a titular 
do “MasterChef”, que não 
poupou elogios à colega: 
“Impossível Angélica não ir 
bem!”. 

BOLETIM
Ainda não tem data para 

Silvio Santos voltar a gravar 
no SBT.

O nosso herói sempre foi 
alérgico a perfumes e sensí-
vel aos pólens da primavera. 
Segue se recuperando em 
casa.

n Com base nos roteiros 
entregues ao elenco, as 
gravações finais de “A Dona 
do Pedaço” ficarão limitadas 
aos Estúdios Globo, no Rio.

n Latino e Gretchen são 
aguardados nos estúdios 
do “Se Joga” nesta semana 
para gravações.

n Produção de suspense, o 
filme “O Intruso” entra em 
cartaz nesta quinta-feira...

n ...No elenco Eriberto 
Leão, Juliana Knust, Lu 
Grimaldi, Charles Daves, 
entre outros.

n Não tem mais para 

onde correr: terça-feira, 
no “Encontro”, Fátima 
Bernardes virou cozinheira 
por um dia.

n Isis Valverde está muito 
empolgada com o perfil da 
enfermeira Betina, sua 
personagem em “Amor de 
Mãe”...

Bate-Rebate

SEGUNDA FASE
A segunda fase do reality “Mestre do Sabor” na Globo começa 

nesta quinta-feira. Dentre as novidades, Claude Troisgros assu-
me o posto de avaliador.

Nesta etapa, intitulada ‘Na pressão’, José Avillez, Kátia Bar-
bosa e Leo Paixão orientam seus times durante a execução de 
um menu completo. Ao final da prova, o chef francês degustará 
todos os pratos às cegas e decidirá qual time se saiu melhor.

Victor Pollak / TV Globo

HORA DA VERDADE
Em cena prevista para ir ao ar quinta-feira, em “A Dona do 

Pedaço”, Chiclete (Sergio Guizé) e Camilo (Lee Taylor) vão se 
enfrentar na casa de Beatriz (Natália do Vale).

O encontro acontece após Vivi (Paolla Oliveira) descobrir o 
parentesco com Maria da Paz (Juliana Paes).

Estevam Avellar / TV Globo

COM EMOÇÃO
No Rio de Janeiro, es-

tão acontecendo as primei-
ras gravações da novela 
“Amor Sem Igual”, substi-
tuta de “Topíssima”.

Segundo um ator do 
elenco, “com a confusão 
clássica da Casablanca 
deixando todo mundo doi-
do, mas sempre dando cer-
to no final”. Estreia em 10 
de dezembro.

RETOMADA
A atriz Karina Barum, 

longe da TV há quase uma 

década, acertou partici-

pação na série “A3”, sobre 

tabus femininos da classe 

média paulistana entre os 

anos de 1927 e 1958.

Também no elenco 

Cristina Bonna, Murilo 

Meola, Michel Waisman 

e Giovanna Siqueira. A 

estreia está prevista para 

2020 no canal Prime Box 

Brazil.

EM QUESTÃO
Silvio Santos só tem mais dois 

programas inéditos para os próxi-
mos domingos.

A ideia de adiantar gravações 
para poder viajar em férias no fi-
nal do ano, como costumeiramen-
te acontece, também está compro-
metida.

SÓ UM DETALHE
Opinião já expressada na colu-

na: não há necessidade nenhuma 
de Silvio Santos continuar fazendo 
um programa tão longo, quase cin-
co horas, todos os domingos. Duas, 
bem feitas, já estariam de bom 
tamanho.

E o mesmo se aplica ao Raul 
Gil.

ORDEM DOS SERVIÇOS
A CNN Brasil agora trabalha 

com prazos bem definidos. Até o 
final deste ano, toda a reforma e 
instalação de equipamentos na 
sua sede principal, em São Paulo, 
já estarão concluídas.

Nos primeiros dias de janeiro, 
com a sua redação a postos, serão 
iniciados os necessários testes e as 
gravações de pilotos.

CALMARIA 
O Fox Sports estendeu o con-

trato de todos os seus profissio-
nais – Téo José, Nivaldo Prieto, 
Edmundo, PVC... – até dezembro 
de 2020. Portanto, independente-
mente da novela da venda do ca-
nal, existe essa tranquilidade.  
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Em diagnóstico, Footway 
aponta necessidade de 
“transformação” no ABC

Empresa de consultoria contratada para ajudar o clube no processo de profissionalização identificou diversos problemas 
em vários setores, que vão desde a falta de manutenção estrutural até a ausência de acompanhamento para jovens atletas

Consultoria

Desde que foi rebaixado para 
a Série D do Campeonato Brasi-
leiro, o ABC tem passado por um 
processo intenso de reformulação 
administrativa. Na tentativa de 
encontrar respostas mais rápidas 
para seus problemas internos, 
o clube procurou a ajuda da em-
presa de consultoria Footway, 
que tem como um dos sócios o 
ex-presidente do Bahia, Marcelo 
Sant’Ana, e ela não demorou mui-
to para apresentar seu primeiro 
diagnóstico do Alvinegro.

Em documento entregue ao 
presidente Fernando Suassuna 
na semana passada, a Footway 
mostrou que identificou problemas 
em absolutamente todos os setores 
do clube. Por intermédio de entre-
vistas com diversos profissionais 
e funcionários que hoje compõem 
a agremiação, ela detectou irre-
gularidades que vão desde a área 
estrutural até o mais o básico 
possível, como a falta de assistên-
cia para atletas das categorias de 
bases.

Segundo o relatório que o Ago-
ra RN teve acesso, os problemas 
começam na gestão do futebol 
profissional. Hoje, não existe uma 
figura que responda diretamente 
pelo setor. O último foi Giscard 
Salton, que passou duas tempora-
das na equipe e não conseguiu en-
tregar bons resultados, sobretudo 

dentro de campo. Aliado a isso, a 
ausência de reuniões para discus-
são de planejamento dificulta uma 
imaginável retomada futebolísti-
ca, agravada por seguidos atrasos 
salariais.

O descaso presente na gestão 
do futebol profissional se alastra 
para outros departamentos, como 
o de análise de desempenho. Sem 
material próprio, o clube acaba 
tendo que contar com a ajuda de 
funcionários que utilizam com-
putadores pessoais para fazer 
estudos de interesse do ABC. Os 
softwares usados para medir de-
sempenho e colher estatísticas são 

poucos e, ainda assim, passam por 
inadimplência de assinaturas, o 
que dificulta o trabalho dos profis-
sionais.

Nos departamentos voltados 
para a preparação física, fisiologia 
e nutrição, a realidade é a mesma. 
Os fequencímetros e aparelhos de 
GPS são de propriedade do fisiolo-
gista Marcelo Henrique; a nutri-
cionista do clube fornece, quando 
possível, suplementos do próprio 
escritório aos atletas. E um dos 
fisioterapeutas solicita constante-
mente a aquisição de equipamen-
tos mas não é atendido, embora 
sejam peças consideradas “primor-

Ex-presidente do Bahia, Marcelo Sant’Ana foi contratado para reformular o ABC

Fotos: José Aldenir / Agora RN

2014
DESTAQUE

foi o ano da última reforma feita 
na academia profissional do ABC, 
antes da Copa do Mundo

diais” para a prática de esportes de 
alto rendimento.

Outro setor que tem passado 
por problemas no ABC é o depar-
tamento médico. Chefiado pelo 
Dr. Roberto Vital, que trabalha ao 
lado de outros dois médicos e um 
estagiário, o setor não conta com 
plano de saúde desde que a parce-
ria com a Unimed foi desfeita. Ou 
seja: hoje o ABC depende de favo-
res de profissionais de hospitais e 
clínicas particulares, além do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), quan-
do algum de seus atletas necessita 
de atendimento especializado. 

No tocante a estrutura, o rela-
tório assinado pela Footway acusa 
falta de manutenção nas depen-
dências do CT Alberi Ferreira de 
Matos, do Estádio Frasqueirão e do 
CT José Nilson de Sá, que é utiliza-
do pelas categorias de base e pela 
escolinha do ABC. Os alojamentos, 
sobretudo os que são destinados aos 
atletas em formação, são poucos e 

carentes de reparos, com dormi-
tórios inadequados e ausência de 
uma área de lazer digna (se limi-
ta a uma sala de televisão).

A academia utilizada pelos 
atletas profissionais não passa 
por reforma desde 2014 (quando 
foi bancada pela Fifa devido a pre-
paração das seleções que jogaram 
a Copa do Mundo em Natal). A 
estrutura tem muitas infiltrações, 
fica alagada em dias de chuva e 
o ar-condicionado não funciona, 
inviabilizando o uso vespertino 
devido ao forte calor. Nas bases, os 
atletas não tem assistência educa-
cional, todos possuem altos índices 
de reprovação nas escolas e não 
são cobrados por isso.

O relatório da Footway ainda 
aponta problemas em diversos 
outros setores do clube como pre-
sidência, assessorias, operações, 
patrimônio, governança e trans-
parência, além de falhas graves 
nas demonstrações contábeis e 
controle do fluxo de caixa. No 
mesmo documento, que pode ser 
acessado na íntegra na versão 
online desta matéria no Portal 
Agora RN, a empresa orienta ma-
neiras de corrigir os problemas 
e finaliza contando que o ABC 
precisa de “uma profunda trans-
formação” caso queria voltar a ter 
resultados condizentes com sua 
história.
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A Netflix anunciou na 
manhã desta terça-feira, 
29, que pretende investir 
R$ 350 milhões em produ-
ções originais brasileiras 
em 2020. O anúncio foi feito 
por Greg Peters, diretor glo-
bal de produto da empresa, 
em palestra na Futurecom 
(Feira de telecomunicação 
e tecnologia), em São Paulo.

Os recursos serão inves-
tidos em novas séries e tem-
poradas de títulos atuais do 
catálogo, filmes e documen-
tários, totalizando 30 pro-
duções entre 2019 e 2020. 
A produção de conteúdos da 
Netflix no Brasil já gerou 
cerca de 40 mil empregos no 
país, desde 2016. A empre-
sa está buscando mudar a 
maneira de produzir entre-
tenimento brasileiro, indo 
além do negócio doméstico.

Em sua fala, Peters 
também relembra os impac-
tos positivos da criação de 
conteúdo local, como ocor-
reu com KondZilla e sua 
série Sintonia, que hoje em 
dia é o segundo programa 
brasileiro mais popular no 
streaming. “Isso não é algo 
que se faz com criadores 
separados em uma sala, em 
um escritório em uma cida-
de distante, mas sim com a 
vida local”, afirmou.

Vale lembrar que tra-
mita o Projeto de Lei do 
Senado 57/2018 que regu-
la a comunicação audiovi-
sual sob demanda e obriga 
os provedores de serviços 
a destinarem anualmente 
um percentual de sua re-
ceita na produção ou aqui-
sição de direitos de obras 
brasileiras.

Netflix vai investir 
R$ 350 milhões 
em produções de 
filmes brasileiros

Cinema

Plataforma vê com bons olhos o Brasil

Reprodução / Internet

LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO

EDIFICIO ABEL PEREIRA pessoa jurídica, inscrita no CPNJ sob o nº. 26.742.373/0001-21, tor-
na público, que requereu à SEMURB em 02/10/2019, através do Processo Administrativo nº. 
042370/2019, a Licença Simplificada de Instalação para a reforma e ampliação para construção 
de uma guarita na área externa do edifício Abel Pereira na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 282, 
bairro de Tirol, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

F. W. DE SOUZA CONFECÇÕES, inscrito sob o CNPJ no. 24.251.680/0001-84, torna público que 
recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 18/10/2021, em favor da ativi-
dade de Facção de Peças de Vestuário, localizada na Rua Desportista Nicácio Borges, nº 200, 
Bela Vista, Assú-RN.

F. W. DE SOUZA CONFECÇÕES 
Requerente

CENCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F DA A SOBRAL DANTAS - ME, CNPJ Nº 09.378.201/0001-00, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação– LRO Nº 2017-116612/TEC/LRO-0256, com validade até 
08/05/2020 para atividade de Comercialização de Madeiracom beneficiamento, localizada naRua 
Manoel Rocha Barros, nº10, Centro, Upanema/RN, através de seu Sócio Proprietário Francisco 
de Assis Sobral Dantas.

PEDIDO DA LICENÇA PRÉVIA

HOLANDA & REGO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ Nº 34.440.324/0001-62, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, para um posto revendedor de combustível, 
localizado na BR 405, Chico Caja, Pau dos Ferros/RN.

JEAN CARLOS HOLANDA DA COSTA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Central Eólica Terra Santa I SPE, 24.895.239/0001-35, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
seguintes licenças:
• Licença de Instalação para Subestação Terra Santa, localizada no município de Caiçara do 
Norte/RN;
• Licença Simplificada de Instalação e Operação para LT 69 kV SE Terra Santa / SE João 
Câmara II, localizada nos municípios de Caiçara do Norte e Parazinho/RN.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ELETROMESA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 40.768.301/0001-84, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de validade até 
19/10/2025 em favor do Indústria de fabricação de aparelhos, equipamentos e painéis elétricos, 
localizada na Rua Vicente Gomes Bezerra, 685, Santa Júlia, Distrito Industrial, Mossoró/RN.

José Messias Filho
Empresário

AUTO POSTO SÃO PEDRO LTDA
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO SÃO PEDRO LTDA, CNPJ: 04.079.566/0001-01 torna público que Recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO, com prazo de validade até 21/10/2025 em favor do empreendimento com a atividade de Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos, Localizado na RODOVIA RN 288, Km 01 S/N SITIO CARNAÚBA DE 
BAIXO ZONA RURAL CEP: 59.374-000 no município de CARNAÚBA DOS DANTAS/RN.

PETRONIO ALEXANDRE DANTAS
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

GENIVAL IDUINO DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ:15.354.017/0001-14, torna publico que esta re-
querendo e recebeu AO IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte, as seguintes licenças:
PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE SIMPLIFICADA para empreendimento de estrutura 
de laser e recreação, localizado a rua Pedro Marinho Meneses,14, centro, Arês,  Rio Grande do 
Norte.
CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade 
até  13/11/2019, em favor de empreendimento de estrutura de laser e recreação, localizado a rua 
Pedro Marinho Meneses,14, centro, Arês,  Rio Grande do Norte

MAIZA DE ALBUUQERQUE – BIOLOGA 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (VINTE) dias 

O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0806685-34.2016.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: A 
M S INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra EXECUTADO: JASON DE ALBUQUERQUE MACIEL 
FILHO, MARIA DAS GRACAS VIEIRA , sendo determinada a CITAÇÃO de JASON DE ALBUQUERQUE MACIEL FILHO 
CPF: 746.309.034-53, MARIA DAS GRACAS VIEIRA CPF: 169.013.394-53 -, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$ 13.020,88 (treze mil, vinte reais e oitenta e oito centavos), acrescido de custas e 
honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A 
parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos 
meramente protelatórios será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, 
reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial 
nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, VILMA MARIA GURGEL FERNANDES DE MEDEIROS, Auxiliar Técnico, digitei e 
conferi. 

Natal, 14 de outubro de 2019. 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes - Juíza de Direito 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 077/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COLETES
À PROVA DE BALAS – NÍVEL II – A.                                                                                         
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE REABERTURA
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que após 
analise e julgamento dos pedidos de esclarecimentos das empresas INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA e EMBRACOL TÊXTIL CONFECÇÃO E COMÉR-
CIO DE MALHAS LTDA pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e a Consultoria Jurídica do 
Município fica decidido pela reabertura dos prazos do processo em comento. A sessão dar-se-á no dia 
14/11/2019 às 08h30min. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.
rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 29/10/2019. Pregoeiro/PMM.

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias)

A Excelentíssima Sra. Dra. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, Juíza de Direito da 15ª 
Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo do 20 dias, que pelo presente 
ficam CITADAS as pessoas de Vincenzo Mário Sampo (CPF n° 040.911.358-11): Wilson Daniel 
Jaykosz Júnior (CPF n° 001.037.844-89); Opportunity – I.E.S. LLC. (EIN n° 83-0433846); Univer-
sal Financial Group/Universal Mergers & Acquisitions; Bangalore Corporation/l.C.S - International 
Custody System (EIN n° 45-2067732); Ricardo Jose Caamano Anta (CPF n° 292.822.250-20); 
atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos da Ação Ordinária com Pedido Cautelar de Desconsideração da Personalidade 
Juridica e Bloqueio de Bens (proc. n.° 0124913-34.2014.8.20.0001), proposta por SAMI GIRIES 
ELALI e outros, contra Vincenzo Mário Sampo e outros, em tramitação por este Juízo da 15ª 
Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA 
do art. 344, do NCPC: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Dado e Passado nesta Cidade de Natal/RN, aos 26 de junho de 2019. Eu, ______________ (Jailza 
Silva do Nascimento), Chefe de Secretaria, conferi e subscrevo.

Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa
Juíza de Direito

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Tendo em vista as recentes decisões tomadas pelos Delegados Representantes dos sindicatos filiados à Fe-
nactur - Federação Nacional de Turismo: (i) por decisão unânime dos 19 sindicatos presentes na Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada em Brasília, no dia 24 de novembro de  2018 e (ii) ratificada por 20 votos 
favoráveis e 1 contra, em Assembleia Geral Extraordinária realizada 10 de julho de 2019, por meio eletrônico, 
o Presidente do Sindetur-RN – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do RN,  no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo  14º, Letra “a”, do seu Estatuto Social, convoca as empresas de turismo 
associadas, com situação regular junto ao Sindetur-RN, no gozo de seus direitos e em condições de votar, para 
participarem da AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada às 14 horas, no dia 07 de 
novembro de 2019 em sua sede na Rua João Pessoa,265 sala 404 – Edificio Mendes Carlos – Cidade Alta 
Cep. 59025-500 NATAL – RN, em convocação única, para tratar dos seguintes assuntos colocados em pauta: 
A) Confirmar a continuidade da filiação do Sindetur-RN – Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de RN 
à Fenactur - Federação Nacional de Turismo, entidade representativa de segundo grau.
B) Aprovar a desfiliação da Fenactur - Federação Nacional de Turismo, da CNTur - Confederação Nacional do 
Turismo, entidade representativa de primeiro grau.
C) Aprovar a filiação da Fenactur - Federação Nacional de Turismo à CNC - Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo, entidade representativa de primeiro grau.
D) Aprovar formalmente o Sindetur-RN como integrante do SICOMÉRCIO - Sistema Confederativo de Repre-
sentação Sindical do Comercio.
E) Alteração do Estatuto Social.
F) Outros assuntos.

Natal, 30 de outubro de 2019

FRANCISCO CÂMARA JÚNIOR - Presidente

Edital De Citação – Prazo de 30 (trinta) dias Processo: 0842035-49.2017.8.20.5001 Ação: Monitória (40) Autor: AUTOR: Banco Do 
Brasil S/A Réu: ESAI – Empresa De Servicos E Assessoria Industrial LTDA – EPP, Clovis Silva Da Costa, Fabiana Cristine Barbosa 
Costa Citandos: Clovis Silva Da Costa CPF: 071.175.664-34, Fabiana Cristine Barbosa Costa CPF: 021.038.214-75 e o Rep. Legal 
da ESAI – Empresa De Servicos R Assessoria Industrial LTDA – EPP, CNPJ núm: 04.636.756/0001-82 Finalidade: Citar Os Réus – 
Clovis Silva Da Costa, Fabiana Cristine Barbosa Costa e o Rep. Legal da ESAI – Empresa De Servicos E Assessoria Industrial, para 
procederem ao pagamento do montante R$ 93.922,58 (noventa e três mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito 
centavos) , valor este indicado na exordial, que deverá ser acrescido dos honorários advocatícios em 5% ( cinco por cento), ou, 
querendo, pagar de forma parcelada, utilizando-se da faculdade do art. 916 do CPC, ou, ainda, opor embargos monitórios, em 15 
(quinze) dias, observando os requisitos dos §§ 2° e 3°, e da advertência do § 11°, todos do art. 702 do CPC. Cabe ao autor acessar o 
sistema e retirar uma via do edital para providenciar sua publicação, uma vez em jornal de grande circulação e, no prazo de 15 
(quinze) dias, anexar no sistema o recolhimento das custas para das custas para sua publicação no órgão oficial (DJE), como 
também o comprovante de publicação ocorrerá as expensas do autor, conforme os termos do art. 257 do NCPC, sob pena de revelia 
(art. 344 do NCPC). Mister se faz lembrar que a referida citação deverá contar a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, 
correndo da data da primeira publicação, conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta 
Comarca de Natal a disposição do interessado acima citado. ADVERTÊNCIA: Em caso de pagamento total no prazo de 15 (quinze) 
dias, Ficará O Réu Isento do pagamento das custas processuais (art. 701, §1° do CPC). Entretanto, se não houver o pagamento 
nem embargos, constituir-se-á, de pleno direito, a obrigação posta na exordial em título executivo judicial, fazendo a conversão do 
mandado de pagamento em mandado executivo, com acréscimo do valor das custas e dos honorários advocatícios do qual, arbitro 
em 10% dez por cento) sobre o valor final da execução. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem como as 
especificações da petição inicial, dos documento que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação (artigo 250, 
incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
h t t p s : / / p j e . t j r n . j u s . b r / p j e 1 g r a u / P r o c e s s o / C o n s u l t a D o c u m e n t o / l i s t V i e w. s e a m ,  u t i l i z a n d o  o s  c ó d i g o s 
7101809485773600000012037868, para petição inicial, e 17091316245445100000011583360, para decisão ulterior, sendo 
considerada vista pessoal (artigo 9°, § 1°, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalta-se que este 
processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer documentos por meio físico 
quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb 
(megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf” Natal/RN, 7 de outubro de 2019. K-30/10

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO E AVISO DE REABERTURA

A Pregoeira da Secretaria Estadual da Educação, Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o resultado da impugnação impetrada, tempestivamente, 
pela Empresa M C DA SILVA, CNPJ nº 29.541.660/0001-61, o qual foi dado provimento parcial, cujo 
as razões encontram-se anexadas aos autos, ficando a reabertura para o dia 13/11/2019 às 
9h:30. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br.

Natal/RN, 29 de outubro de 2019

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

PROCESSO: PGE 00410021.000323/2018-24
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019- CPL/SEEC

ANA SANTANA ALVES DE MEDEIROS
Pregoeira–SEEC/CPL
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3/ben — ume. 4/meat. 5/trupe. 6/castor. 10/bat caverna.

HORÓSCOPO

A Lua desperta o desejo de crescer, 
experimentar coisas novas e buscar 
novos horizontes para sua vida. Na 
conquista, seu charme e bom papo vão 
atrair como ímã.

Trocar ideias com os colegas vai 
estimular sua criatividade e trazer 
benefícios ao seu trabalho. No amor, 
vai conversar muito para descobrir 
as intenções do par. 

Boa fase para se livrar de algo que te 
incomoda e doar coisas que não usa 
mais. Os astros estimulam sua vida 
amorosa e seu coração pode ter boas 
surpresas. Abuse do seu poder de 
sedução. 

Use a sua criatividade para 
conseguir uma grana extra. Controle 
os seus gastos. Invista em paqueras 
que irão render algo sério. Converse 
muito com quem ama, sem ciúme. 

No trabalho, você terá prazer em 
ajudar e trocar ideias para que todos 
tenham um bom resultado. A vida 
a dois está estimulada. Respeite as 
diferenças para evitar tensões. 

Ótima disposição para encarar o 
trabalho. Na paixão, você vai querer 
privacidade e não aceitará interferências 
nem da família. Converse e fortaleça a 
confiança com a pessoa amada.

Você vai mostrar disciplina e 
responsabilidade no serviço. A sorte 
pode dar uma ajudinha que vai te 
supreender. Na união, o clima é de 
carinho e descontração. Que tal um 
passeio romântico?

Siga sua intuição e procure ficar mais 
quieto(a) no seu canto, observando tudo 
que acontece. Pode pintar um clima 
com alguém da turma. Não deixe uma 
desconfiança abalar o romance.

Tudo deve fluir bem e até tarefas 
chatas vão parecer mais fáceis. 
Aproveite para resolver assuntos 
importantes de casa. Você vai 
esbanjar charme e simpatia e podrá 
seduzir quem quiser. 

Fará parcerias importantes para o seu 
futuro. Reserve um tempo para cuidar da 
beleza e do visual. Explore seu charme 
para atrair quem deseja. Na união, você 
dará as cartas e a palavra final.

Bom dia para cuidar do lar e sintonia 
em alta com a família. No emprego, 
busque estabilidade e dedique-se 
às tarefas que já se garante. No 
romance, fase de muito diálogo e 
juras de amor. 

Os astros ajudarão você a mostrar 
todo seu talento ao mundo. 
Programas diferentes aumentarão a 
chance de conhecer alguém legal e 
interessante. Dialogue com o seu par. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Jô vai embora com os pertences de Téo. Maria da Paz estranha a ausência de Téo em sua festa 
de comemoração pela vitória no concurso. Vivi sofre com as lembranças de sua infância e Berta 
a conforta. William se assusta com as atitudes de Jô. Téo é levado para um hospital. Jô pede 
ajuda a Evelina, que aciona Chiclete. A confeitaria de Maria da Paz faz sucesso e Fabiana se irrita. 
Yohana descobre que Téo está internado em estado grave. Vivi conversa com Beatriz sobre sua 
adoção. Maria da Paz é convidada para participar de um programa de televisão. 

A DONA DO PEDAÇO

Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Júlio sente-se mal e Lola se preocupa. Afonso 
sofre com a falta de Inês e Shirley. Olga passa mal na igreja. Carlos coloca o presente de Lola 
perto da cama da mãe. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes 
de Carlos. Carlos sente a falta de Inês. Alfredo se despede de Tião. Almeida procura Clotilde. 
Carlos tenta saber de Inês com Afonso. Dona Maria descobre que Olga está grávida.

ÉRAMOS SEIS

Marcos e Paloma tentam colar o prato. Alice acusa Luan de não confiar nela e convida 
Waguinho a escrever em seu blog. Alice perdoa Waguinho e se irrita com Luan por ter dedurado 
a presença do rapaz na escola. Ramon atende ao pedido de Alice e aceita Waguinho como 
ajudante no projeto de basquete. Alberto lê Dom Juan para Paloma, que pensa em Marcos. 
Alice diz a Gabriela que ela está se punindo ao decidir não jogar mais basquete. 

Uma fã reconhece Lindomar na rua, o abraça, pede fotos e deixa Arlete enciumada. Filipa 
descobre quem é a admiradora de João. Luisa avisa Poliana que a menina terá que 
refazer o exame. Gabi, Vini e Mirela prendem Jeff e Guilherme na rádio para que os dois 
façam as pazes. Luisa encontra a blusa de Débora e fica enciumada. Pendleton vai até a 
casa de Marcelo para entregar um presente a Poliana. Gabriela desmaia no colégio.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O centroavante Gustavo terá 
nova oportunidade como titular no 
Corinthians nesta quarta-feira, às 
21h30, contra o CSA. Ele não terá 
concorrentes no banco de reservas, 
já que Vagner Love ficou em São 
Paulo por causa de dores na coxa 
direita, e Mauro Boselli terá de 
cumprir suspensão. Na véspera do 
duelo em Maceió, Gustavo pediu 
concentração para o Corinthians 
voltar a vencer após seis jogos.

“Em toda partida entramos pa-
ra buscar os três pontos. A pressão 
que levamos é de todos os jogos. 
Sabemos que não estamos fazendo 
grandes jogos, mas a equipe não es-

tá deixando de se dedicar, de correr 
e buscar o resultado”, afirmou. 

Gustavo também analisou as 
difenças entre os três centroa-
vantes do elenco. O técnico Fábio 
Carille chegou a dizer que o esque-
ma tático da equipe não favorecia 
Boselli. Gustavo concordou com o 
treinador.

“É porque temos centroavantes 
de características diferentes. Com o 
Boselli, a bola precisa chegar mais, 
é um cara definidor. Eu e o Love so-
mos dois centroavantes com carac-
teríscitas diferentes, que buscam o 
jogo e eles (meias) podem colocar a 
bola no espaço vazio”, disse.

Gustagol assume titularidade 
no Corinthians e se diz pronto
Vagner Love ficou em São Paulo por causa 
de dores na coxa direita e não encara o CSA-AL

Concentração

Destaque no Fortaleza no ano passado, atacante tem tido dificuldades no Corinthians

Sergio Barzagui / Gazeta Press

O goleiro Bruno Fernandes, 
condenado a 20 anos e 9 meses pelo 
assassinato e ocultação de cadáver 
da modelo Eliza Samúdio, não é 
mais jogador do Poços de Caldas. 
O time da terceira divisão mineira 
anunciou que houve um comum 
acordo entre as partes para que o 
contrato do atleta fosse rescindido, 
após ele jogar por 45 minutos, em 
dois meses de vínculo, e sair com 
salários atrasados.

“Em dois meses de contrato, 
ele jogou 45 minutos. Para o clube 
bancar um contrato de um jogador 
para ele não jogar, fica difícil. O 
atleta não estava contente também 
por ser um clube menor, então a 
gente decidiu rescindir”, explicou 
o presidente, em entrevista ao site 
Superesportes. “O clube atrasou o 
salário dele e ele não estava con-
tente”, completou.

Paulo César preferiu se esqui-
var se a contratação de Bruno foi 
positiva sob o ponto de vista do 
marketing. Quando o nome do go-
leiro foi anunciado, muitos torce-
dores criticaram o dirigente. “Não 

teve como fazer avaliação, porque o 
atleta não jogou. A gente não conse-
guiu nem avaliar. Dos cinco ofícios 
que mandamos (para a Justiça), só 
liberou no dia da apresentação”, 
completou o presidente.

Goleiro Bruno rescinde com time 
de MG após 2 meses por atrasos

Desligamento

Bruno só jogou 45 minutos pela equipe

Marcelo Rodrigues / EPTV
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