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Refundar a República é 
uma dessas expressões 
que entraram na 

moda sem mais e nem menos. 
Parte da sociedade brasileira, 
não se sabe de onde, tirou a 
ideia de que tal feito seria 
possível sem que a jovem 
democracia fosse violada e 
todas as conquistas de pouco 
mais de um século, atiradas 
pela janela.

Nem os militares, que 
assumiram o controle do 
País por golpe em 1964, 
ousaram imaginar semelhante 
feito, embora a Ato Institucional 5 
tenha materializado a necessidade 
autoritária de impor uma vontade 
sobre as demais. Isso durou 20 
anos e acabou não pela via da 
refundação, mas por pura e simples 
exaustão, fadiga de material.

Desde as manifestações de 
2013, no entanto, a ideia de sair 
demolindo todas as instituições 
para depois reconstruí-las à 
imagem e semelhança de alguns 

puros trouxe de volta o imaginário 
que um dia habitou algumas hostes 
autoritárias do passado. Como 
ontem, quem quer as mudanças 
hoje são aqueles que se consideram 
proprietários-interprétes da 
verdade.

Como sempre, uma parte 
do tecido social assumiu essa 
incumbência de mudar a história 
achando que, com isso, extirpará 
a corrupção e mudará pura 
e simplesmente os costumes 
corrompidos, substituindo-os por 

outros a serem restaurados à 
imagem e semelhança desse 
novo poder instituído.

Não é a primeira vez que 
isso acontece no mundo.

Grandes genocídios foram 
patrocinados pelos mesmos 
ideais: na Alemanha nazista 
de Hitler; na Rússia sob o 
comunismo de Stalin; na 
China de Mao-Tsé-Tung; na 
ditadura chilena de Augusto 
Pinochet; sob o comunismo de 
Fidel em Cuba e Kim Jong-
um na Coreia do Norte.

Além disso, há centena de 
califados absolutamente cruéis e 
regimes falsamente democráticos 
para mostrar que não há 
nada melhor do que uma boa 
democracia, agora e sempre. 
Com liberdades individuais 
refletidas em segurança jurídica, 
consubstanciadas em liberdades 
econômicas e civis que garantam 
a livre manifestação de opiniões e 
assim por diante.

É ruim? Muito pior sem isso.
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AVAL DA UNIÃO
A Prefeitura do Natal está na 

lista dos entes federados proibidos 
de fazer novos empréstimos 
com aval da União por ter tido 
despesas honradas pela União. 
A punição, contudo, se encerra 
já este mês. A última dívida não 
paga pelo Município e que teve 
de ser coberta pelo Tesouro foi 
em 2018, no valor de R$ 17,49 
milhões.

REGIMENTO INTERNO I
Técnicos da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do 
Norte apresentaram ontem 
uma sugestão de mudança no 
Regimento Interno da Casa, 
que define normas para atuação 
parlamentar e o processo dentro 
do Poder Legislativo.

REGIMENTO INTERNO II
Aprovado em 2003 e com a 

última atualização em 2013, o 
Regimento Interno do Legislativo 
deverá passar por mudanças 
para aperfeiçoar o trabalho dos 
parlamentares. São avaliadsa 
mudanças na atuação nas 
comissões técnicas e frentes 
parlamentares.

O presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) defendeu que a Câmara 
aprove, na chamada “PEC paralela” da Previdência, apenas 
os dispositivos que estabelecem a adesão dos estados, Distrito 

Federal e municípios às mesmas regras de aposentadoria aprovadas 
para os servidores públicos federais. Maia criticou o texto aprovado 
pelo Senado que prevê o adiamento, para 2025, da entrada em vigor 
da regra de cálculo do valor da aposentadoria que leva em conta 
a média de todos (100%) os salários de contribuição. A proposta 
restabelece, até 2021, a média de 80% sobre os maiores salários, 
vigente antes da reforma geral. O percentual sobe para 90% em 2022 
e, finalmente, para 100% da média de tudo a partir de 2025.

PEC paralela

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

REAÇÃO I
Procuradores da República 

criticaram o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, 
ontem, após a publicação de entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo em 
que o ministro diz, em tom de crítica, 
que a Operação Lava Jato “fechou 
empresas”, em função do que chama 
de falta de clareza da legislação sobre 
acordos de colaboração premiada.

REAÇÃO II
Coordenador da Lava Jato em 

Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol 
disse que a fala de Toffoli é uma 

“irresponsabilidade”. “É fechar os olhos 
para a crise econômica relacionada a 
fatores que incluem incompetência, má 
gestão e corrupção”, afirmou Deltan.

RISCO PAÍS
Indicador que mede a desconfiança 

de investidores em determinada 
economia, o risco país caiu ontem 
para o menor nível em nove anos. 
“Esses números demonstram que o 
Brasil tem se tornado um país cada 
vez mais propício para a geração de 
empregos e o investimento”, afirmou o 
ministro-chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência, Jorge de Oliveira.
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ARTIGO
Jean Paul Prates - Senador da República

Um ano de trabalho
O ano de 2019 chega ao final deixando a sensação de 

que ele passou muito rápido. Dia desses, mais precisamente 
3 de janeiro, eu comparecia ao gabinete da Presidência do 
Senado Federal para tomar posse na vaga que pertencia a 
hoje governadora Fátima Bezerra. De lá para cá, transcor-
reram doze meses de aprendizado e muito trabalho. Talvez 
os dois singelos certificados que recebi do “Prêmio Congres-
so em Foco” sejam a fotografia do que tentei construir neste 
primeiro ano.

Com muita honra, fui escolhido pelos internautas aus-
cultados pelo Congresso em Foco como o sétimo melhor se-
nador do ano. Já um júri composto por representantes dos 
setores acadêmico, sindical, empresarial, do terceiro setor e 
jornalista do próprio veículo de comunicação organizador 
do prêmio me conferiram o quinto lugar na categoria “defe-
sa dos bancos públicos”.

Considero as premiações um estímulo para eu continu-
ar lutando pelas bandeiras que assumi logo ao ser empos-
sado no Senado. Sei que elas são o maior reconhecimento 
da minha atuação em favor da soberania nacional e do 
patrimônio público, pelo fortalecimento da educação e ge-
ração de empregos, pela expansão das energias renováveis 
e limpas e, sobretudo, na defesa do Rio Grande do Norte.

Confesso que não tem sido fácil. O governo federal de-
dicou o ano a fazer ameaças de privatização, fusão e extin-
ção de empresas públicas. Em outra frente, trabalhou por 
desmantelar a nossa maior empresa, a Petrobras. Elegeu 
a educação pública como inimiga e atuou para desmontar 
os mecanismos de proteção ambiental. Atentou contra a de-
mocracia e esbanjou demonstrações de autoritarismo. En-
vergonhou o país no exterior e fragilizou nossa soberania.

Não foi só. O governo Bolsonaro investiu contra di-
reitos dos nossos trabalhadores, ideologizou o Itamaraty 
e o Ministério da Educação, tentou censurar a imprensa 
ameaçando de retirar patrocínio estatal. Também tentou 
criminalizar os movimentos sociais, comandou a economia 
com incompetência e foi inepto para tratar dos problemas 
que afligiram o país, como, por exemplo, o vazamento de 
óleo que atingiu nosso litoral.  

Diante disso, tivemos que nos entrincheirar na tribuna 
do Plenário e nas salas das comissões do Congresso Nacio-
nal para resistir. Resistir e denunciar. Cobrar e defender a 
democracia brasileira. Tarefa que não cabe apenas a nós, 
da esquerda, mas a todos os brasileiros que não compac-
tuam com a situação atual. Procurei reverberar o clamor 
popular dos que defendem um país mais justo e menos 
desigual. Dos que querem a valorização da educação e a 
geração de empregos tratada como prioridade. Daqueles 
que pregam o respeito pelos direitos humanos e exigem que 
a justiça não atue em conluio com a polícia e o Ministério 
Público para punir de forma política e seletiva.

Planejo, para o próximo ano, prosseguir na luta contra 
o desmonte do Estado e em favor da democracia, do Brasil e 
do Rio Grande do Norte. Não vou me desviar da missão de 
continuar fazendo política com dignidade e compromisso. 
Ao lado da governadora Fátima Bezerra continuarei traba-
lhando para arregimentar investimentos para impulsionar 
o desenvolvimento do estado. Com a bancada do Partido 
dos Trabalhadores continuaremos a atuar em pautas que 
priorizem quem mais precisa, e não a elite do país, como 
faze o governo federal atual. 
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O ex-prefeito de Parnamirim 
Maurício Marques negou que te-
nha deixado para o sucessor, o 
atual prefeito Rosano Taveira, um 
“rombo” nas finanças da Prefeitu-
ra. Segundo o ex-gestor, o próprio 
relatório da transição de governo 
aponta para uma dívida de apenas 
R$ 45 milhões – que, na opinião 
dele, poderia ser abatida nos meses 
subsequentes à posse, já que a ar-
recadação média do Município é de 
R$ 33 milhões por mês.

A declaração de Maurício foi 
uma resposta a Taveira, que, des-
de o início da gestão, tem dito que 
herdou uma Prefeitura “quebrada” 
e que não executou mais obras por-
que o orçamento foi exaurido pelo 
pagamento de dívidas. Para atacar 
o problema, inclusive, o prefeito 
adotou uma série de medidas de 
arrocho após acordo firmado com o 
Ministério Público de Contas.

Em entrevista ao programa “A 
Hora é Agora”, da rádio Agora FM 
(97,9), o ex-prefeito repudiou as crí-
ticas do atual gestor e listou obras 
que foram entregues durante o seu 
governo a partir da administração 
de um orçamento semelhante ao 
de Taveira. Segundo ele, foram 
construídas no seu governo nove 
escolas e nove centros infantis, na 
área de educação; e nove unidades 
básicas de saúde, o Centro Clínico 
(CCPAR) e a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Nova Espe-
rança, na saúde. Ele também men-
cionou a pavimentação de mais de 
600 ruas e a expansão de 33 para 
53 equipes do programa de saúde 
da família.

“Num passado recente, Parna-
mirim era um canteiro de obras. 
Gestores que assumem que não 
têm planejamento, que não têm 
boa assessoria e que esquecem o 
compromisso em praça pública co-
meçam a falar do gestor que saiu e 
esquecem de trabalhar. Não temos 
obra em Parnamirim”, declarou 
Maurício, acrescentando que, en-
quanto faltam obras na cidade, a 
Prefeitura pediu autorização da 
Câmara para alocar R$ 2,3 milhões 
em publicidade institucional.

Em uma conta rápida, o ex-pre-
feito afirmou que, considerando R$ 
33 milhões como a média da arre-
cadação da Prefeitura de Parna-
mirim todos os meses, a gestão de 
Taveira já recolheu mais de R$ 1,1 
bilhão para os cofres públicos mu-
nicipais. “E por que não tem obra?”, 
questiona Maurício.

Segundo Maurício, pesquisas 
internas apontam que Taveira tem 
a gestão reprovada por 44% dos 
parnamirinenses e que, dos 28% 
que o aprovam, a metade não pre-
tende votar no atual prefeito caso 
ele concorra à reeleição em 2020. 
“Ele não está fazendo um bom 

governo. Foi eleito e não está cum-
prindo o mandato”, afirmou.

Prefeito de Parnamirim entre 
2009 e 2016, Maurício apoiou a 
eleição de Taveira, mas agora se 
diz de oposição. O ex-prefeito relata 
que se sentiu “traído” pelo sucessor 
depois da posse. Maurício recla-
mou, por exemplo, da exoneração 
de sua mulher, Kátia Palhano, da 
Secretaria de Tributação – o que 
entendeu como um gesto de “ingra-
tidão” do à época prefeito recém-
-empossado.

“Eu não consegui manter uma 
secretária-adjunta, que estava no 
cargo desde a gestão de Agnelo Al-

ves (2001-2008), portanto, antes de 
mim”, enfatizou.

O ex-prefeito lembrou de um 
episódio que ele diz ter aconteci-
do em 2012. Ele afirmou que, na 
ocasião, pretendia ser candidato 
à reeleição tendo Taveira – então 
presidente da Câmara Municipal – 
como candidato a vice, mas a ideia 
teria sido vetada por Agnelo Alves, 
seu mentor político. “Ele disse: ‘se 
você lançar, vou romper com você 
e apoiar Gilson Moura (então can-
didato da oposição). Esse cidadão 
não tem palavra, não tem compro-
misso. No dicionário dele, tem duas 
palavras que não se encaixam: le-

aldade e gratidão’”, afirmou Mau-
rício.

Nas eleições de 2012, Maurício 
Marques acabou concorrendo con-
tra Gilson Moura com o apoio de 
Agnelo e tendo Lucinha Thiago co-
mo candidata a vice. A chapa ven-
ceu as eleições com 43,6 mil votos. 
Em 2016, o então prefeito decidiu 
apoiar Taveira após o então pré-
-candidato Naur Ferreira desistir 
de concorrer. “Em 2016, eu esqueci 
essas particularidades (suposta-
mente ditas por Agnelo)”, afirmou.

Maurício enfatizou que sua de-
cisão de apoiar Rosano Taveira foi 
baseada no fato de ele acreditar 
que, caso fosse eleito, o novo prefeito 
“seria um homem que iria cumprir 
as palavras e fechar um ciclo de 20 
anos de governo planejado por Ag-
nelo Alves”. Segundo o ex-prefeito, 
contudo, após a campanha e prin-
cipalmente depois da posse, houve 
“uma certa mudança na personali-
dade e no comportamento”.

O ex-prefeito disse estar dis-
posto a participar das eleições de 
2020, seja apoiando um candidato 
ou ele próprio tentando retornar à 
Prefeitura. Ele defendeu também 
a união dos candidatos de oposi-
ção – citando até o ex-deputado 
estadual Carlos Augusto Maia, que 
foi adversário de Taveira em 2016. 
“Estou à disposição para o bom 
combate”, encerrou.

A União bancou R$ 13,8 mi-
lhões em dívidas do Governo do Rio 
Grande do Norte em novembro, de 
acordo com dados divulgados nes-
ta segunda-feira, 16, pelo Tesouro 
Nacional. Com isso, chegou a R$ 
93,95 milhões o montante de des-
pesas não honradas pelo governo 
potiguar em 2019 que tiveram de 
ser cobertas pela União.

Em todo o País, o Tesouro Na-
cional teve de cobrir em novembro 
R$ 830,26 milhões em dívidas dos 
entes federados, incluindo cinco es-
tados e uma prefeitura. O valor se 
refere a R$ 670,32 milhões em dí-
vidas do estado do Rio de Janeiro, 
R$ 82,24 milhões em débitos não 
pagos por Goiás, R$ 46,56 milhões 
em pagamentos não realizados do 
governo de Minas Gerais, R$ 18,75 

milhões para cobrir calotes do 
Amapá e os R$ 13,80 milhões refe-
rentes ao Rio Grande do Norte. O 
Tesouro quitou ainda R$ 1,59 mi-
lhão de uma dívida da prefeitura 
de Belford Roxo (RJ).

No acumulado do ano até no-
vembro, o governo federal precisou 
desembolsar R$ 7,149 bilhões para 
honrar dívidas dos entes regionais 
garantidas pela União. O valor é 
bem superior aos R$ 4,805 bilhões 
honrados pelo Tesouro em 2018.

Embora o custo para a União 
com essas garantias seja crescen-
te, o Tesouro está impedido de 
bloquear os repasses para o Rio 
Grande do Norte e outros quatro 
estados. No caso do Rio de Janeiro, 
porque o governo estadual aderiu 
ao Regime de Recuperação Fiscal 

(RRF) dos Estados ainda em 2017. 
Nos casos de Minas, Goiás, Amapá 
e Rio Grande do Norte, porque os 
governos estaduais conseguiram 
decisões judiciais que impedem a 
execução das contragarantias pela 
União nessas operações.

Pelo fato de não ter honrado as 
dívidas, o Governo do Rio Grande 
do Norte está impedido de contra-
tar novos empréstimos com aval da 
União até novembro de 2020. Tra-
mita no Congresso Nacional, con-
tudo, um projeto para criar uma 
espécie de socorro financeiro para 
estados endividados. Se a propos-
ta passar, o RN poderia contratar 
empréstimos com aval da União 
mesmo com a restrição. O Estado 
pleiteia um crédito de R$ 1,1 bilhão 
para pagar salários atrasados.

Taveira (esq.) e Maurício Marques durante as eleições de 2016 em Parnamirim

Maurício nega ter deixado “rombo” na 
Prefeitura e diz que foi traído por Taveira

Tesouro bancou R$ 13,8 milhões em dívidas do RN

Declaração do ex-prefeito foi uma resposta ao atual gestor, que tem dito que herdou uma Prefeitura “quebrada” e que 
não executou mais obras porque o orçamento foi exaurido pelo pagamento de dívidas. Maurício fala em “ingratidão”

Parnamirim

União

Reprodução

Por causa disso, Estado está proibido de contratar empréstimos com aval da União

José Aldenir / Agora RN
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A Emenda Constitucional 
105, promulgada pelo Congresso 
Nacional na semana passada, 
deve agilizar o envio de verbas 
federais para as prefeituras. Se-
gundo o presidente da Federação 
dos Municípios do Rio Grande do 
Norte (Femurn), José Leonardo 
Cassimiro, as novas regras dis-
postas na Emenda Constitucional 
vão “destravar e desburocratizar” 
a aplicação de recursos nas áreas 
de custeio e investimento.

De acordo com a nova emenda, 
os repasses de recursos de emen-
das parlamentares individuais 
ao Orçamento podem ser feitos 
sem necessidade de convênio. As 
transferências são de dois tipos: 
transferência especial, quando o 
parlamentar encaminha recur-
sos para o governo ou a prefei-
tura sem destinação específica; e 
transferência com finalidade defi-
nida, quando a verba vai “carim-
bada” para um uso determinado.

A fiscalização dessas trans-
ferências diretas será feita pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), pela Controladoria-Geral 
da União (CGU) e pelos órgãos 
de controle interno e tribunais de 
contas dos respectivos entes.

De acordo com a nova regra, 
70% das transferências especiais 

devem ser destinadas a investi-
mentos e apenas 30% a custeio. 
Será proibida a utilização da 
transferência especial para o 
pagamento de despesas com pes-
soal (salários, aposentadorias e 
pensões) ou encargos referentes 
ao serviço da dívida pública. O 

texto também estabelece que 
60% das transferências especiais 
realizadas no primeiro ano de vi-
gência da emenda constitucional 
devem ser executadas até o mês 
de junho.

Para o presidente da Femurn, 
a emenda fará com recursos fe-

derais sejam aplicados com mais 
“agilidade, eficiência e eficácia”. 
Ele reclama que, atualmente, a 
burocracia chega a atrasar a des-
tinação de recursos de emenda 
para os municípios em até dois 
anos. “Muitos gestores munici-
pais, pela burocracia que os ór-
gãos do governo federal aplicam, 
chegam a devolver o dinheiro, 
que não chega a ser aplicado por 
tantas exigências de cláusulas 
suspensivas que a Caixa cobra”, 
afirma José Leonardo Cassimiro.

O líder da entidade que repre-
senta prefeitos potiguares frisa, 
contudo, que, apesar da agiliza-
ção no envio dos recursos, os ges-
tores municipais precisarão ter 
cuidado na aplicação da verba. 
“Esses recursos serão fiscalizados 
pelo TCU, o órgão de controle ex-
terno maior do governo federal. 
Não tem perigo de esses recursos 
serem desviados, até porque vão 
ser fiscalizados com mais ênfase”, 
ressalta.

“Ficamos felizes em ter essa 
desburocratização, que vai des-
travar o uso e a aplicação dos re-
cursos. É bom para o município, 
bom para a população e bom para 
os parlamentares, que vão ver os 
recursos serem aplicados mais ra-
pidamente”, finaliza.

Presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, José Leonardo Cassimiro

PEC das Emendas deve agilizar liberação 
de verbas federais para municípios do RN
Repasses de recursos de emendas parlamentares individuais ao Orçamento agora podem
ser feitos sem necessidade de convênio; fiscalização será feita pelo Tribunal de Contas da União

Avaliação

José Aldenir / Agora RN

O Ministério da Saú-
de quer incluir mais 50 
milhões de brasileiros no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Com esse objetivo, a 
pasta está convocando ges-
tores e profissionais de saú-
de de todo país a atualiza-
rem o registro dos pacientes 
no SUS. Para garantir essa 
mobilização e estimular as 
prefeituras a cadastrar e 
incluir mais brasileiros no 
SUS, o governo federal vai 
repassar ainda este ano R$ 
401 milhões a todos os mu-
nicípios.

Serão R$ 8,9 mil para 
cada uma das cerca de 45 
mil equipes de Saúde da 
Família, formadas por mé-
dicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde que 
atendem a população nos 
serviços atenção primária.

Ministério da 
Saúde quer
incluir mais 50 
milhões no SUS

Programa

Governo vai repassar R$ 401 mi

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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Os municípios do Rio Gran-
de do Norte executaram apenas 
0,02% dos orçamentos para ações 
de direitos da cidadania em 
2019. Dos R$ 2,4 bilhões gastos 
para atender áreas sociais, como 
saúde, educação, segurança pú-
blica e outras áreas, apenas R$ 
500 mil foram executados pelas 
prefeituras potiguares para ati-
vidades de direitos humanos e 
preservação das liberdades indi-
viduais e coletivas.

As ações de direitos da cida-
dania preveem políticas públicas 
para garantir a preservação dos di-
reitos humanos, bem como encami-
nhar denúncias de violação destas 
garantias.

Os dados foram apresentados 
pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), atra-
vés do “Painel OCA – Infância e 
Juventude”, para buscar solução 
para apoiar a atuação ministerial e 
fiscalização dos gastos públicos. A 
ferramenta reúne dados do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE).

Entre os gastos feitos este seg-
mento, segundo o levantamento, 
nenhum município potiguar utili-
zou recursos para a assistência à 
criança e ao adolescente. Para esta 
despesa, uma das subfunções do 
orçamento de direitos da cidada-
nia, o orçamento previsto somado 
dos 167 municípios potiguares era 
de R$ 160 mil.

A solução foi produzida pela 
equipe do Laboratório de Orça-

mento e Políticas Públicas (Lopp) 
e da Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) do Ministério 
Público. O painel traz informações 
gerenciais sobre a execução do or-
çamento público dos municípios 
potiguares.

Fazem parte do quadro de in-
formações do painel os dados orça-
mentários para a área de infância 
e juventude, além de saúde, educa-
ção, habitação, direitos da cidada-
nia, esportes e assistência social.

De acordo com os dados, a área 
que consome mais recursos dos 
municípios potiguares é a educa-
ção. Os 167 municípios potiguares 
tiveram uma previsão orçamen-
tária somada de R$ 3,5 bilhões. 
Até o momento, apenas 48,57% do 

orçamento foi executado, o que re-
presenta R$ 1,7 bilhão. O segundo 
segmento em recursos alocados é o 
da educação, com R$ 578 milhões 
gastos.

Nenhum município do RN utilizou recursos para a assistência à criança e ao adolescente

Prefeituras gastaram só 0,02% do 
orçamento com direitos humanos
Dados foram apresentados pelo Ministério Público do RN, através do
“Painel OCA – Infância e Juventude”, para fiscalização dos gastos públicos

Em 2019

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil

DESPESAS DOS MUNICÍPIOS 
POTIGUARES EM 2019:

Educação – R$ 1,7 bilhão
Saúde – R$ 578 milhões
Assistência Social – R$ 82 milhões
Saneamento – R$ 11 milhões
Desporto e lazer – R$ 9,1 milhão
Habitação – R$ 1,1 milhão
Direitos da cidadania – R$ 510 mil

Fonte: Painel OCA / MPRN

ç

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, afirmou nesta 
segunda-feira, 16, ao comentar a 
possibilidade de paralisação dos 
caminhoneiros, que a situação 
está sob controle. Ele disse que 
informações recebidas ao longo do 
fim de semana e também onbtem 
mostram que não há problemas de 
deslocamento nas estradas, nem 
em questões de segurança energé-
tica e no setor econômico.

As indicações [de que não ha-
verá greve] mostram que não. “A 
situação está bem próxima da nor-
malidade, se é que, neste momen-
to, não está normal”, enfatizou.

Segundo o ministro, a mobiliza-

ção da categoria está sendo acompa-
nhada pelo gabinete que o governo 
montou com integrantes da sua 
pasta e dos ministérios da Infraes-
trutura e da Justiça e Segurança 
Pública, do Gabinete de Segurança 
Institucional e da Casa Civil.

Albuquerque disse que o País já 
apresenta índices que apontam pa-
ra um crescimento econômico com 
atividade econômica sustentável e 
que isso vai beneficiar toda a socie-
dade. Se há excesso de caminhões 
comprados com a facilidade de cré-
dito oferecida por outros governos, 
isso será absorvido pelo mercado 
com o crescimento da economia, 
afirmou o ministro. Ministro Bento Albuquerque

Ministro de Minas e Energia nega 
chance de greve dos caminhoneiros

Caminhoneiros

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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Aoo defender mais uma vez a quebra do 
monopólio dos distribuidores de combustíveis 
para reduzir o preço final para o consumidor, o 

presidente Jair Bolsonaro voltou a aplicar um “pedala” 
que serve muito bem ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

O czar da economia tem feito ouvidos moucos às 
declarações de Bolsonaro sobre o tema, revelando-se 
mais sensível aos argumentos do poderoso lobby dos 
distribuidores. 

Em maio, Bolsonaro defendeu a venda direta 

de etanol aos postos, sem a intermediação dos 
distribuidores. Guedes fez que não ouviu.

Empresários da distribuição de combustíveis 
adquiriram na “agência reguladora de petróleo” ANP 
o cartório que os converteu em magnatas.

Os distribuidores atuam como atravessadores 
e não agregam qualquer valor ao combustível. 
Agregam custos (seus lucros), elevando preços.

“Lá na refinaria o preço está lá embaixo”, disse 
ontem Bolsonaro, atribuindo o preço elevado inclusive 
aos distribuidores/atravessadores.

Guedes toma novo ‘pedala’ contra distribuidoras

PODER SEM PUDOR

QUINZE MOTIVOS
Eleito governador de Minas Gerais em 

1982, Tancredo Neves foi logo pressionado 
pelo vice, Hélio Garcia, a nomear um José 
Geraldo para o importante cargo de secretário 
de Obras. Tancredo recusou a indicação, mas 
Garcia insistiu. Apesar de reconhecer a boa 
reputação do indicado, Tancredo descartou: 
“Não posso nomear para a Secretaria de 
Obras alguém que se chama José Geraldo e 
é conhecido por ‘Quinzinho’...”. Não se falou 
mais no assunto.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

GOLPE EM CURSO
A Comissão de Defesa 

do Consumidor da Câmara 
realiza audiência nesta terça 
(17) sobre o golpe da Aneel, 
a serviço das termelétricas 
e distribuidoras de energia, 
que pretende taxar em 60% 
consumidores que acreditaram 
na mesma agência e 
investiram em energia solar.

RÉVEILLON DA RETOMADA
Vai bombar o réveillon 

no lindo litoral de Alagoas, 
em São Miguel dos Milagres, 
um dos mais procurados. Os 
preços chegam a R$4.590, 
mas, sinal da retomada da 
economia, está quase tudo 
esgotado.

VALOR DAS PASSAGENS
Soma R$1.011 o valor 

médio pago por cada uma das 
511.305 passagens utilizadas 
por funcionários públicos e 

Em relação a 2018, a 
economia não está 
apenas melhor; está 
muuuito melhor”

Economista e professor 
Delfim Netto, 
prevendo crescimento de 2,5% em 
2020 

“

Divulgação

“colaboradores eventuais” do 
governo federal, este ano; 95% são 
passagens aéreas.

LADEIRA ABAIXO
No ano em que foi solto, Lula 

não consta entre as buscas de 

2019, segundo o balanço do 
Google. Já Bolsonaro é a 2ª 
personalidade mais buscada 
do ano. Ambos perdem para 
MC Gui, o funkeiro do Rio. 

PACHECO SE FOI
Faleceu em Brasília, nesta 

segunda-feira (16) o mineiro 
Orlando Pacheco, um dos 
mais brilhantes profissionais 
de marketing político do 
País, deixando uma legião 
de admiradores. Ele lutava 
contra o câncer.

BANHO MARIA
Apenas 18 deputados 

foram à reunião desta 
segunda (16) da comissão 
especial da Câmara que 
discute a prisão após 
condenação em 2ª instância, 
sendo que dois deles nem 
sequer eram membros. Do 
PT só apareceu na reunião o 
cearense José Guimarães.

Saiba quem perde sono com a delação de Cabral
Para além de ex-auxiliares e até familiares, 

perderão noites de sono com o acordo de delação 
premiada do ex-governador ladrão Sérgio Cabral, já 
confirmado, “parceiros” como os ex-presidentes Lula 
e Dilma e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, hoje 

no DEM. Para obter acordo que lhe dê esperança 
de sair da cadeia antes de morrer, Cabral terá de 
fazer entregas convincentes de personagens e fatos 
inéditos. Outro severamente afetado deve ser o 
ex-governador Luiz Fernando Pezão.

BARBAS DE MOLHO
Os empresários Eike Batista e Fernando 

Cavendish estão entre os figurões da Lava 
Jato que devem ter a vida complicada pela 
delação.  

PATRÃO DA MÍDIA
Também ficarão apreensivos com a 

delação de Cabral alguns veículos de imprensa 
nos quais mandava. Até demitia jornalistas 
incômodos.

SENADORES DO MDB
Senadores do MDB de vários Estados, além 

Carlos Arthur Nuzman, do Comitê Olímpico 
Brasileiro, também temem a língua de Cabral.

O presidente Jair Bolsonaro 
reconheceu nesta segunda-feira, 
16, que o preço do combustível es-
tá “alto” no Brasil e afirmou que 
o governo está tentando reagir ao 
“quebrar monopólios”.

“Estamos fazendo o possível 
para baratear o preço do combus-
tível. Reconhecemos que está alto 
no Brasil”, disse Bolsonaro.

O presidente voltou a afirmar 
que o preço do combustível está 
baixo na refinaria, mas cresce 
ao chegar nas bombas de postos 
de combustíveis. “(O preço) fica 
alto por causa de quê? Impostos 
estaduais, ICMS basicamente. E 
depois o monopólio ainda (que) 
existe na questão de distribuição e 
nós estamos buscando quebrar es-
se monopólio para diminuir o pre-
ço. Só com a concorrência ele pode 
diminuir”, declarou o presidente.

Bolsonaro esteve no final da 

manhã desta segunda com o mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas. O presidente afirmou 
que leva “todas as possibilidades” 
sugeridas para reduzir o preço do 
combustível ao ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e ao presiden-
te da Petrobras, Roberto Castello 
Branco. “(Para) ver se é viável ou 
não”, afirmou.

Bolsonaro disse que o gover-
no avalia formas de empresas 
e usinas que produzam etanol 
venderem diretamente ao posto 
de gasolina. “Tem caminhões de 
transporte de etanol que andam 
400 quilômetros para entregar o 
etanol a um quilômetro da usina. 
Isso é um absurdo. Tem gente que 
é contra isso daí porque há inte-
resse econômico e de grupos aqui 
no Brasil. Não é fácil buscar uma 
solução para tudo, mas estamos fa-
zendo o possível”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro diz que governo 
busca quebrar monopólios
Presidente afirmou que preço do combustível 
está baixo na refinaria, mas cresce nas bombas

Combustíveis

Justiça afasta prefeita na 
Paraíba por atrasar salários

Seis meses

O juiz Francisco Thiago da 
Silva Rabelo, da Vara Única 
de Uiraúna (PB), determinou o 
afastamento do cargo da prefei-
ta do município de Joca Clau-
dino, no Sertão da Paraíba, 
Jhordanna Lopes dos Santos 
Duarte, pelo prazo de 180 dias. 
O magistrado mandou comuni-
car o fato à Câmara Municipal, 
a fim de que convoque sessão 
extraordinária para dar posse 
ao vice-prefeito.

A decisão acatou a um pedi-
do do Ministério Público da Pa-
raíba. De acordo com o órgão, 
o Município vem passando por 

uma situação econômica insus-
tentável, com os servidores sem 
receber seus salários por mais 
de seis meses.

Na decisão, o juiz Francisco 
Thiago determinou, ainda, o 
bloqueio do valor equivalente 
a 60% de toda a verba recebida 
pela prefeitura de Joca Clau-
dino até nova decisão, com o 
único objetivo de garantir o 
pagamento do funcionalismo. 
O magistrado determinou que 
seja efetuado, prioritariamen-
te, o pagamento dos servidores 
efetivos.

Cabe recurso da decisão.

Presidente avalia formas de baratear preço do combustível para o consumidor

Alan Santos / PR
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O Tribunal de Justiça Rio Gran-
de do Norte declarou inconstitucio-
nal a lei nº 478/2017, promulgada 
pela Câmara Municipal de Natal, 
que autorizava táxis a trafegarem 
nas vias e corredores exclusivos pa-
ra os ônibus de transporte coletivo. 
Os desembargadores consideraram 
que o dispositivo fere os artigos 2º e 
46 da Constituição Estadual.

O relator, o juiz convocado 
Roberto Guedes, entendeu que é 
“forçoso inferir que a lei ora impug-
nada, de iniciativa parlamentar, 
ofende o princípio constitucional 
da reserva de administração, 
adentrando em matéria inerente à 
função administrativa, usurpando 
competência privativa do Prefeito 
do Município de Natal para iniciar 
o processo legislativo que disponha 
sobre atribuições de suas Secreta-
rias, em específico, a STTU e tema 
que se adequa a gestão do espaço 
urbano, promovendo, com isso, in-
gerência indevida na organização e 
funcionamento da Administração 
Pública Municipal”.

O Município de Natal alegou 

a inconstitucionalidade formal da 
Lei Municipal nº 478/2017, na me-
dida em que houve usurpação da 
competência privativa da União 
para legislar sobre trânsito e trans-
porte.

Defendeu também que há 
inconstitucionalidade material, 
apontando que o normativo dispõe 
sobre obrigações, deveres e encar-
gos a serem cumpridos pelo Poder 
Executivo Municipal, dentro da 
esfera administrativa de exclusiva 
soberania da Prefeitura de Natal, 
a fim de fiscalizar, exigir e impor 
que a Prefeitura autorize o tráfego 
de táxis (transporte individual de 
passageiros) nas vias exclusivas 
reservadas ao transporte coletivo 
de passageiros.

Assim, ponderou que a decisão 
da Prefeitura de Natal de adotar 
faixas exclusivas para transporte 
coletivo urbano de passageiros, 
privilegiando o transporte coletivo 
em detrimento do individual, foi 
tomada dentro de seu poder discri-
cionário, o qual foi afrontado pela 
legislação.

DECISÃO
O relator da Ação Direta de In-

constitucionalidade aponta que a de-
limitação de quais veículos estariam 
autorizados a transitar nas faixas de 
trânsito exclusivas dentro do Muni-
cípio de Natal se trata de questão de 
interesse meramente local, passível 
de regulamentação administrativa, 

não estando entre as regulamenta-
ções de competência legislativa pri-
vativa da União.

Por outro lado, o juiz convocado 
Roberto Guedes entendeu que a ini-
ciativa do projeto de lei é exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, conforme os termos do artigo 
39, §1º, da Lei Orgânica Municipal 

do Município de Natal.
“Depreende-se, portanto, que 

embora a norma objeto da presente 
ação não tenha disciplinado matéria 
de competência privativa da União, 
sua inconstitucionalidade decorre da 
indevida ingerência do Poder Legis-
lativo em matérias sujeitas à exclu-
siva competência administrativa do 
Poder Executivo, cuja iniciativa de 
projeto de lei é reservada exclusiva-
mente a este Poder, e não de Verea-
dor como se operou no caso – Projeto 
de Lei nº 123/2014, de autoria do Ve-
reador Luiz Almir”, explica o relator.

O magistrado observou ainda 
que a matéria tratada diz respeito 
à gestão do espaço urbano, “o que é 
eminentemente afeta à função admi-
nistrativa, cujo processo legislativo 
cinge-se à iniciativa do Poder Exe-
cutivo. Todavia, no caso, o legislati-
vo municipal, por iniciativa própria 
adentrou em esfera do Executivo, a 
quem compete a função administra-
tiva, em clara afronta a separação 
dos poderes de guarida constitucio-
nal, tanto no âmbito federal, quanto 
estadual – art. 2º da Constituição. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declarou lei municipal inconstitucional

Lei que autoriza tráfego de táxi em faixa
de ônibus é declarada inconstitucional
Desembargadores consideraram que dispositivo fere Constituição Estadual.  Município alegou inconstitucionalidade formal 
da Lei Municipal nº 478/2017, na medida em que houve usurpação da competência da União para legislar sobre trânsito

Justiça

José Aldenir / Agora RN

O governo federal realiza nes-
ta semana o primeiro mutirão de 
perícias para que crianças com 
microcefalia por causa do vírus 
Zika, nascidas entre 2015 e 2018, 
possam receber a pensão vitalícia 
garantida pela medida provisória 
assinada em setembro pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 
168 crianças que já recebiam o 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), vão ter direito à pensão no 
valor de um salário mínimo.

O Brasil tem 3.112 crianças 
com microcefalia que podem reque-
rer a pensão. A pensão e o BPC são 
de um salário mínimo, porém no 
caso do BPC, o adulto responsável 
pela criança fica impossibilitado de 
trabalhar com carteira assinada. 
Com a mudança, os pais das crian-
ças podem trabalhar e continuam 
com direito a um salário mínimo de 
pensão vitalícia.

“O que nós estamos fazendo é 
permitir que muitos pais que nem 

estavam trabalhando ou traba-
lhando na informalidade possam 
agora trabalhar e sustentar me-
lhor a sua família”, disse o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra.  

Soraya Palloma foi a primeira 
da fila a ser atendida no sábado 
(14) com o filho Leonardo Gabriel 
da Silva, de 4 anos. A perícia foi 
feita pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), em Recife. Para 
Soraya, o benefício é importante 
por causa dos custos com medica-
mentos e com alimentação. “A gen-
te vai poder trabalhar, tomar conta 
dos nossos filhos, vai dar uma ren-
da a mais dentro de casa”, diz.

Para Rodrigo de Souza, pai da 
Ana Luiza, 4 anos, o importante é 
poder trabalhar com carteira assi-
nada.“A pensão é do mesmo valor 
do benefício, não beneficiou em 
nada o valor. O fator de poder tra-
balhar com carteira assinada sem 
perder esse dinheiro dela já é uma 
boa vantagem”.

Governo federal faz mutirão para que crianças 
com microcefalia recebam pensão vitalícia

Saúde

O Governo do Rio Grande 
do Norte, por meio da Con-
troladoria Geral do Estado, 
vai apresentar o resultado 
da auditoria relativa ao con-
trato das obras da Arena das 
Dunas em janeiro. A coletiva 
aconteceria nesta terça-feira, 
17, na Control, mas foi re-
marcada.

“Um último ajuste no 
relatório da auditoria rela-
cionado à Arena das Dunas 
precisará de mais tempo 
para conclusão. E em razão 
dos festejos de fim de ano, 
será apresentado à imprensa 
apenas no mês de janeiro, em 
data a ser anunciada”, justi-
ficou a assessoria de comuni-
cação da Seplan.

O objetivo é verificar o 
regular cumprimento do con-
trato pela concessionária. 

Auditoria sobre 
contrato da Arena 
das Dunas fica 
para 2020

Controladoria

Brasil tem 3.112 crianças com microcefalia que podem requerer a pensão

TV Brasil
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Inaugurada no último dia 31 de 
outubro com a presença da gover-
nadora Fátima Bezerra, começou a 
funcionar oficialmente nesta segun-
da-feira, 16, a mais nova agência do 
Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil (Sicoob), mais especifica-
mente na Zona Norte de Natal, no 
Partage Norte Shopping. É a sexta 
agência do Sicoob em Natal, e a ter-
ceira da cooperativa singular Sicoob 
Rio Grande do Norte. E não pararão 
por aí. Logo, logo chegará em Parna-
mirim.

O compromisso da cooperativa 
com o desenvolvimento da região 
tem recebido reciprocidade do meio 

empresarial da região. Assim já abre 
suas portas com 111 contas e uma 
expectativa de acrescentar mais 
um dígito nesta conta já em 2020. 
A expectativa é fruto da confiança 
que pequenas e médias empresas da 
Zona Norte tem depositado no coope-
rativismo financeiro com um verda-
deiro parceiro em seus negócios.

“Não um parceiro frio, impessoal, 
mas um parceiro olho no olho, que 
entende a necessidade, as expectati-
vas e as esperanças de seus coopera-
dos”, resume Neilson Oliveira, dire-
tor executivo do Sicoob no Nordeste, 
que esteve em Natal nesta segunda 
para prestigiar o início das operações 

da primeira agência da Zona Norte.
Com uma estrutura moderna e 

climatizada, a agência do Sicoob no 
Partage Norte Shopping abriu nesta 
segunda-feira com uma estrutura 
enxuta e qualificada.

Com uma taxa de crescimento 
ao ano de 5% no Brasil e acima de 
25% no Nordeste, o cooperativismo 
financeiro explodiu como um suces-
so a partir de 2003, quando definiti-
vamente deixou de ser um apêndice 
corporativo de segmentos organiza-
dos do funcionalismo público para 
ganhar o mundo como uma solução 
para milhares de empresas alijadas 
do crédito, das ferramentas, produ-

tos e serviços tradicionais à disposi-
ção, somente, até então, no sistema 
bancário tradicional.

Manoel Santa Rosa, presiden-
te do Sicoob Rio Grande do Norte, 
explica que antes da “explosão” de 
adesões ao sistema cooperativo, ele 
representava apenas 1% do mercado 
de crédito. “De lá para cá, já somos 
20% dessa participação e, no Nor-
deste, ela já aumentou nos últimos 
três anos em impressionantes 75%”, 
garante Santa Rosa.

Esse movimento, amplamente 
apoiado pela atual gestão do Banco 
Central, tendo sob seu comando o 
economista Roberto Campos Ne-

to, faz parte de uma política muito 
maior de “inclusão financeira” na 
qual o Sicoob aparece como promo-
tora de “justiça financeira”, observa 
Neilson Oliveira, diretor executivo 
da cooperativa para região Nordeste.

Manoel Santa Rosa não deixa de 
notar que a participação crescente 
de empresas e pessoas nesse pro-
cesso foi fundamental na medida 
em que elas passaram a entender 
melhor o papel do sistema coopera-
tivo como agente de tarifas justas e 
da participação dos correntistas nos 
resultados financeiros.

“Temos hoje condomínios resi-
denciais que conseguiram pagar o 

13º de seus funcionários só com o 
que economizaram durante o ano 
em tarifas bancárias”, lembra Santa 
Rosa.

No final de cada ano, os coopera-
dos são também beneficiados com a 
distribuição dos resultados de acordo 
com o valor e quantidades de opera-
ções realizadas individualmente em 
suas contas, o que por si só já é o 
grande diferencial sobre as relações 
bancárias tradicionais.

“Sabemos que não existe almoço 
grátis, mas no cooperativismo a con-
ta sai muito mais barata”, diz Neil-
son Oliveira, diretor executivo para 
região nordeste.

valoriza o crescimento da Zona Norte
Com uma taxa de crescimento ao ano de 5% no Brasil e acima de 25% no Nordeste, o cooperativismo financeiro explodiu como um sucesso a partir de 2003. 
Zona Norte de Natal agora tem a terceira agência da cooperativa singular do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) em funcionamento

Sicoob

É o começo de uma grande relação com a região que 
mais cresce em Natal e que já merecia há muitos anos ganhar 
essa parceria com o cooperativismo financeiro”

 Manoel Santa Rosa, presidente do Sicoob Rio Grande do Norte

"

Unidade da Zona Norte começou a funcionar oficialmente nesta segunda-feira, 16

Agência foi Inaugurada no último dia 31 de outubro com a presença da governadora 

Não um parceiro frio, impessoal, mas um parceiro 
olho no olho, que entende a necessidade, as expectativas e as 
esperanças de seus cooperados”

Neilson Oliveira, diretor executivo do Sicoob no Nordeste

"

"

Para se chegar a esse ponto, o 
Sicoob do RN precisou caminhar 
muito para concretizar uma go-
vernança capaz de credenciar o 
sistema dentro desse processo, diz 
Manoel Santa Rosa. A exemplo do 
dia da inauguração oficial da am-
pliação do Partage Norte Shopping, 
no início do mês passado, ele estava 
muito feliz ontem.

“É o começo de uma grande rela-
ção com a região que mais cresce em 
Natal e que já merecia há muitos 
anos ganhar essa parceria com o co-
operativismo financeiro”, lembrou 
Santa Rosa.

Como a inauguração no Partage 
Norte Shopping, é a terceira agên-
cia da cooperativa singular Sicoob 
Rio Grande do Norte em operação 
na cidade depois do Campus da 
UFRN e do shopping Portugal Cen-
ter, em Lagoa Nova.

Em breve, já no primeiro se-
mestre de 2020, o maior sistema 
cooperativo do Brasil continuará 
seu processo de expansão. O Sicoob 
inaugurará em Parnamirim mais 
uma nova agencia, dando continui-
dade ao seu processo de expansão 
para a região metropolitana e o in-
terior do RN.

Fundada em 2001 com o nome 
de Credsuper e com apenas 57 as-
sociados e capital de apenas R$ 35 
mil, o Sicoob Rio Grande do Norte 
encerrou o balanço do ano passado 
com mais de sete mil associados e 
ativos superiores a R$ 250 milhões 
em operações mensais – algo como 
R$ 3 bilhões por ano.

“Estamos tão animados com os 
resultados, que vamos intensificar 
um corpo a corpo junto às pessoas 
físicas e jurídicas para aumentar 
ainda mais a carteira de coopera-

dos, não deixando de fora os mais 
humildes empreendedores e traba-
lhadores de toda a região metropo-
litana. Justiça financeira é nosso 
propósito”, afirmou Santa Rosa.

Para se cooperar, o depósito mí-
nimo inicial de uma pessoa física é 
de R$ 40. Para empresas, o valor é 
de R$ 100, que acumularão e esta-
rão disponíveis para a devolução em 
caso de desassociação ao final de 12 
meses, corrigidos monetariamente.

“Como nosso parâmetro não é 
o lucro, diferentemente das insti-
tuições financeiras tradicionais, e 
como temos uma logística de fun-
cionamento mais enxuta, podemos 
praticar taxas muito atraentes”, 
lembra Cellyane da Silveira, geren-
te da mais nova agência do Sicoob 
na Zona Norte.

O Sistema de Cooperativas fi-
nanceiras do Brasil (Sicoob) fechou 
o primeiro semestre com lucro total 
de R$ 1,276 bilhão. Ao término de 
junho, a carteira de crédito era de 
R$ 58,3 bilhões, com crescimento de 
18,5% no ano. Isso representa 4,47 
milhões de cooperados e 3,093 mil 
agências de atendimento em todo o 
Brasil.

No Rio Grande do Norte, o Si-
coob, além de ter tudo que um ban-
co tradicional pode oferecer, agora 
já iniciou as operações de cartões de 
crédito. A instituição lançou a plata-
forma de produtos e serviços desen-
volvidas para atender as empresas 
em geral com as melhores soluções 
em meios de pagamentos eletrôni-
cos. Ação é o resultado da aliança 
entre o Bancoob (Banco Cooperati-
vo do Brasil) e a Cabal Cooperativa 
de Provisión de Servícios Ltda, da 
Argentina. Demonstrando toda sua 
força associativa.

Feliz em poder servir a Zona 
Norte, diz Manoel Santa Rosa 
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Inaugurada no último dia 31 de 
outubro com a presença da gover-
nadora Fátima Bezerra, começou a 
funcionar oficialmente nesta segun-
da-feira, 16, a mais nova agência do 
Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil (Sicoob), mais especifica-
mente na Zona Norte de Natal, no 
Partage Norte Shopping. É a sexta 
agência do Sicoob em Natal, e a ter-
ceira da cooperativa singular Sicoob 
Rio Grande do Norte. E não pararão 
por aí. Logo, logo chegará em Parna-
mirim.

O compromisso da cooperativa 
com o desenvolvimento da região 
tem recebido reciprocidade do meio 

empresarial da região. Assim já abre 
suas portas com 111 contas e uma 
expectativa de acrescentar mais 
um dígito nesta conta já em 2020. 
A expectativa é fruto da confiança 
que pequenas e médias empresas da 
Zona Norte tem depositado no coope-
rativismo financeiro com um verda-
deiro parceiro em seus negócios.

“Não um parceiro frio, impessoal, 
mas um parceiro olho no olho, que 
entende a necessidade, as expectati-
vas e as esperanças de seus coopera-
dos”, resume Neilson Oliveira, dire-
tor executivo do Sicoob no Nordeste, 
que esteve em Natal nesta segunda 
para prestigiar o início das operações 

da primeira agência da Zona Norte.
Com uma estrutura moderna e 

climatizada, a agência do Sicoob no 
Partage Norte Shopping abriu nesta 
segunda-feira com uma estrutura 
enxuta e qualificada.

Com uma taxa de crescimento 
ao ano de 5% no Brasil e acima de 
25% no Nordeste, o cooperativismo 
financeiro explodiu como um suces-
so a partir de 2003, quando definiti-
vamente deixou de ser um apêndice 
corporativo de segmentos organiza-
dos do funcionalismo público para 
ganhar o mundo como uma solução 
para milhares de empresas alijadas 
do crédito, das ferramentas, produ-

tos e serviços tradicionais à disposi-
ção, somente, até então, no sistema 
bancário tradicional.

Manoel Santa Rosa, presiden-
te do Sicoob Rio Grande do Norte, 
explica que antes da “explosão” de 
adesões ao sistema cooperativo, ele 
representava apenas 1% do mercado 
de crédito. “De lá para cá, já somos 
20% dessa participação e, no Nor-
deste, ela já aumentou nos últimos 
três anos em impressionantes 75%”, 
garante Santa Rosa.

Esse movimento, amplamente 
apoiado pela atual gestão do Banco 
Central, tendo sob seu comando o 
economista Roberto Campos Ne-

to, faz parte de uma política muito 
maior de “inclusão financeira” na 
qual o Sicoob aparece como promo-
tora de “justiça financeira”, observa 
Neilson Oliveira, diretor executivo 
da cooperativa para região Nordeste.

Manoel Santa Rosa não deixa de 
notar que a participação crescente 
de empresas e pessoas nesse pro-
cesso foi fundamental na medida 
em que elas passaram a entender 
melhor o papel do sistema coopera-
tivo como agente de tarifas justas e 
da participação dos correntistas nos 
resultados financeiros.

“Temos hoje condomínios resi-
denciais que conseguiram pagar o 

13º de seus funcionários só com o 
que economizaram durante o ano 
em tarifas bancárias”, lembra Santa 
Rosa.

No final de cada ano, os coopera-
dos são também beneficiados com a 
distribuição dos resultados de acordo 
com o valor e quantidades de opera-
ções realizadas individualmente em 
suas contas, o que por si só já é o 
grande diferencial sobre as relações 
bancárias tradicionais.

“Sabemos que não existe almoço 
grátis, mas no cooperativismo a con-
ta sai muito mais barata”, diz Neil-
son Oliveira, diretor executivo para 
região nordeste.
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É o começo de uma grande relação com a região que 
mais cresce em Natal e que já merecia há muitos anos ganhar 
essa parceria com o cooperativismo financeiro”

 Manoel Santa Rosa, presidente do Sicoob Rio Grande do Norte
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Agência foi Inaugurada no último dia 31 de outubro com a presença da governadora 

Não um parceiro frio, impessoal, mas um parceiro 
olho no olho, que entende a necessidade, as expectativas e as 
esperanças de seus cooperados”

Neilson Oliveira, diretor executivo do Sicoob no Nordeste

"
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Para se chegar a esse ponto, o 
Sicoob do RN precisou caminhar 
muito para concretizar uma go-
vernança capaz de credenciar o 
sistema dentro desse processo, diz 
Manoel Santa Rosa. A exemplo do 
dia da inauguração oficial da am-
pliação do Partage Norte Shopping, 
no início do mês passado, ele estava 
muito feliz ontem.

“É o começo de uma grande rela-
ção com a região que mais cresce em 
Natal e que já merecia há muitos 
anos ganhar essa parceria com o co-
operativismo financeiro”, lembrou 
Santa Rosa.

Como a inauguração no Partage 
Norte Shopping, é a terceira agên-
cia da cooperativa singular Sicoob 
Rio Grande do Norte em operação 
na cidade depois do Campus da 
UFRN e do shopping Portugal Cen-
ter, em Lagoa Nova.

Em breve, já no primeiro se-
mestre de 2020, o maior sistema 
cooperativo do Brasil continuará 
seu processo de expansão. O Sicoob 
inaugurará em Parnamirim mais 
uma nova agencia, dando continui-
dade ao seu processo de expansão 
para a região metropolitana e o in-
terior do RN.

Fundada em 2001 com o nome 
de Credsuper e com apenas 57 as-
sociados e capital de apenas R$ 35 
mil, o Sicoob Rio Grande do Norte 
encerrou o balanço do ano passado 
com mais de sete mil associados e 
ativos superiores a R$ 250 milhões 
em operações mensais – algo como 
R$ 3 bilhões por ano.

“Estamos tão animados com os 
resultados, que vamos intensificar 
um corpo a corpo junto às pessoas 
físicas e jurídicas para aumentar 
ainda mais a carteira de coopera-

dos, não deixando de fora os mais 
humildes empreendedores e traba-
lhadores de toda a região metropo-
litana. Justiça financeira é nosso 
propósito”, afirmou Santa Rosa.

Para se cooperar, o depósito mí-
nimo inicial de uma pessoa física é 
de R$ 40. Para empresas, o valor é 
de R$ 100, que acumularão e esta-
rão disponíveis para a devolução em 
caso de desassociação ao final de 12 
meses, corrigidos monetariamente.

“Como nosso parâmetro não é 
o lucro, diferentemente das insti-
tuições financeiras tradicionais, e 
como temos uma logística de fun-
cionamento mais enxuta, podemos 
praticar taxas muito atraentes”, 
lembra Cellyane da Silveira, geren-
te da mais nova agência do Sicoob 
na Zona Norte.

O Sistema de Cooperativas fi-
nanceiras do Brasil (Sicoob) fechou 
o primeiro semestre com lucro total 
de R$ 1,276 bilhão. Ao término de 
junho, a carteira de crédito era de 
R$ 58,3 bilhões, com crescimento de 
18,5% no ano. Isso representa 4,47 
milhões de cooperados e 3,093 mil 
agências de atendimento em todo o 
Brasil.

No Rio Grande do Norte, o Si-
coob, além de ter tudo que um ban-
co tradicional pode oferecer, agora 
já iniciou as operações de cartões de 
crédito. A instituição lançou a plata-
forma de produtos e serviços desen-
volvidas para atender as empresas 
em geral com as melhores soluções 
em meios de pagamentos eletrôni-
cos. Ação é o resultado da aliança 
entre o Bancoob (Banco Cooperati-
vo do Brasil) e a Cabal Cooperativa 
de Provisión de Servícios Ltda, da 
Argentina. Demonstrando toda sua 
força associativa.

Feliz em poder servir a Zona 
Norte, diz Manoel Santa Rosa 
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A Prefeitura de Tibau do Sul 
renovou por mais um ano o con-
trato com a empresa responsável 
pela coleta de lixo no município. 
O acordo com a M Construções 
& Serviços LTDA, que presta 
serviços desde 2017, agora vale 
até agosto de 2020. Pelo que ficou 
acertado, a empresa deverá rece-
ber mais de R$ 3,1 milhões por um 
ano de contrato.

As informações estão no Portal 
da Transparência do Município, 
que voltou a funcionar na semana 
passada após reportagem do Ago-
ra RN denunciar que o sistema es-
tava desativado, o que dificultava 
o acesso a informações públicas. 
O Portal mostra que a Prefeitura 
pagou pelo contrato R$ 3 milhões 
entre 2017 e 2018 e R$ 3,2 mi-
lhões entre 2018 e 2019. Com a 
renovação, será o terceiro ano de 
prestação de serviços da empresa 
em Tibau do Sul.

Apesar da renovação do con-
trato nos mesmos termos dos dois 
anos anteriores, as cláusulas do 
acordo não estão sendo respeita-
das pela empresa. O Agora RN 
constatou que pelo menos dois dos 
cinco serviços previstos em con-
trato não foram entregues pela M 
Construções & Serviços LTDA nos 
últimos dois anos, sem que a Pre-
feitura tenha aplicado qualquer 
tipo de punição ou desconto nos 
pagamentos das medições.

Os itens ignorados pela em-
presa licitada são a realização 
de coleta seletiva e a operação de 
transbordo e transporte do lixo 
recolhido até o aterro sanitário de 
Ceará-Mirim, que fica a cerca de 
110 quilômetros de Tibau do Sul e 

é administrado pela Braseco.
Atualmente, todo o lixo recolhi-

do no município – incluindo o bada-
lado distrito de Pipa – é despejado 
em um lixão a céu aberto que fica 
na comunidade de Cabeceiras. A 
prática é proibida pela legislação, 
devido aos impactos ambientais.

Uma lei federal de 2010 ins-
tituiu no País a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que prevê o 
fim dos lixões no Brasil e a subs-
tituição desses espaços por aterros 
sanitários apropriados para arma-
zenamento de lixo.

Aos municípios pequenos, a Lei 
12.305 permitiu a formação de con-
sórcios com cidades de mesmo porte 
a fim de que um mesmo aterro sirva 
para comportar a demanda coletiva. 
A Prefeitura de Tibau do Sul chegou 
a abrir diálogos com a de Goianinha 
para lançar os dejetos no aterro sa-
nitário, com redução de custos, mas 
a conversa não evoluiu.

A reportagem apurou que, 
além de manter o lixão a céu 
aberto, a Prefeitura de Tibau do 
Sul não tem adotado providências 
para atenuar os impactos causa-
dos sobre o solo. Pelo contrário: 
máquinas têm escondido o proble-
ma enterrando o lixo acumulado 
– o que, a longo prazo, pode con-
taminar o lençol freático e a água 
consumida pela população. Além 
disso, fogo tem sido ateado no lixo, 
o que é outra irregularidade.

O contrato firmado entre a 
Prefeitura de Tibau do Sul e a M 
Construções & Serviços LTDA es-
tabelece que, em caso de descum-
primento parcial do acerto – este 
é o caso –, a empresa poderá ficar 
proibida de participar de licitações 

públicas no município durante um 
ano e ter de pagar multa de 5% so-
bre o valor correspondente à fração 
de serviços descumprida. O edital 
de licitação falava em uma penali-
dade até maior: multa de 10% so-
bre o valor do serviço não prestado.

O valor dos dois serviços que 
não estão sendo cumpridos, se-
gundo o contrato, corresponde a 
38% do valor total pago à empre-
sa. O prejuízo anual para os cofres 
públicos, portanto, seria de no mí-
nimo R$ 1,1 milhão.

OUTRAS IRREGULARIDADES
O Agora RN tem mostrado 

que as autoridades têm apurado 
uma série de irregularidades na 
Prefeitura de Tibau do Sul. Entre 
os casos mais graves, está o do se-
cretário Leonardo Tinôco, de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilida-

de Urbana. No final de novembro, 
o Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) deu dez dias 
para que o prefeito Modesto Mace-
do exonerasse o auxiliar.

Em recomendação publicada 
no Diário Oficial do Estado do úl-
timo sábado, 30, o promotor Fran-
cisco Alexandre Amorim Marcia-
no, da Comarca de Goianinha, 
apontou que Leonardo Tinôco está 
impedido de exercer o cargo de 
secretário por haver indícios de 
que ele é administrador de quatro 
empresas com atuação no muni-
cípio – o que configura conflito de 
interesses.

O MPRN segue cobrando, 
também, a nomeação de candi-
datos aprovados em um concurso 
público homologado ainda no ano 
de 2015. Uma recomendação de 
2017, que não foi cumprida até ho-

je pelo prefeito Modesto Macêdo, 
pede que o Município não contrate 
ou renove vínculos de servidores 
para o preenchimento, ainda que 
provisório, de cargos vagos para os 
quais existam profissionais apro-
vados no concurso.

Há também investigação so-
bre nepotismo na Prefeitura de 
Tibau do Sul. Em junho, o Mi-
nistério Público chegou a emitir 
recomendação para que o prefeito 
Modesto Macêdo demitisse todos 
os servidores que ocupassem car-
gos comissionadas e que tivessem 
cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, ocu-
pando cargos de mesma natureza.

Para completar, a Prefeitura 
de Tibau do Sul também está com 
as contas irregulares. O Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) emitiu 
uma advertência, no último mês 
de outubro, no qual aponta que o 
Município compromete 53,58% de 
toda a sua receita corrente líquida 
com pessoal, bem acima do que se-
ria o limite de alerta (48,6%).

Com as despesas com funciona-
lismo em alta, o prefeito Modesto 
Macêdo está impedido, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, de adotar 
diversas medidas, como conceder 
aumentos para o funcionalismo.

O prefeito de Tibau do Sul 
também recebeu uma recomen-
dação do TCE, ainda em 2018, 
para que, enquanto a despesa com 
pessoal estiver elevada, não sejam 
ordenadas despesas com gastos 
supérfluos. Apesar disso, desde 
então a gestão já gastou cerca de 
R$ 500 mil com buffet e realizou 
19 shows, entre outras despesas.

Prefeito de Tibau do Sul, Modesto Macêdo (dir.) determina ações no lixão de Cabeceiras

Contrato do lixo gera prejuízo de ao menos 
R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos

Apesar de ter tido contrato renovado com Município por mais doze meses, empresa não tem cumprido pelo menos duas 
das cinco obrigações e, mesmo assim, recebe R$ 3 milhões por ano; serviços ignorados corresponde a 38% do valor total

Tibau do Sul

Fotos: Cedidas
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tendências 
fitness de 202010

Profissionais do mundo todo, 
incluindo do Brasil, fizeram 
suas apostas no 
que vai bombar no 
universo do exercício físico 
no ano que vem

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, na sigla em inglês) divulgou a 14ª edição do seu 
relatório que indica tendências do universo fitness que devem estar em alta no ano seguinte. Para fechar o 
ranking do que estará na moda em 2020, mais de 3 mil profissionais de saúde e educação física deram sua 
opinião sobre o assunto. Pela primeira vez, o levantamento trouxe resultados específicos para a América 
do Sul, baseados nas respostas de 894 especialistas do Brasil e da Argentina. De acordo com eles, diferentes 
práticas para emagrecer serão a principal tendência do ano que vem na nossa região. Confira abaixo o top 
10 da América do Sul: 

1

3

4

75

6

TREINAMENTOS 
PARA PERDER PESO

São os que entram como 
parte de um esquema de 

emagrecimento. Eles precisam 
queimar calorias, mas ter em 
mente que pessoas acima do 

peso demandam cuidados 
adicionais ao malhar. A título 
de comparação, esse tópico 

liderou a lista global por vários 
anos, mas agora caiu para a 11ª 

posição.

TREINOS 
COM PERSONAL

Com a alta no número de 
academias e maior facilidade em 
contratar profissionais, os treinos 

acompanhados por personal 
trainer ficaram um pouco mais 
acessíveis. Entre as vantagens, 

vale destacar a prescrição 
individualizada de exercícios e o 

estabelecimento 
de metas supervisionadas por 

um especialista.

PROGRAMAS PARA 
PESSOAS MAIS VELHAS

As pessoas estão vivendo 
mais. Só que, nessa fase 
da vida, o esforço físico 

exige alguns ajustes para 
preservar a massa muscular 
e a saúde óssea e controlar 

doenças que costumam aparecer 
com o avançar da idade. Não 
à toa estão surgindo treinos 

específicos para a turma 
que já passou dos 

60 anos.

 HIIT
Os treinos intervalados de alta 
intensidade (HIIT, na sigla em 
inglês) alternam momentos 
leves com picos de bastante 

esforço para otimizar o gasto 
calórico e reduzir o tempo 

na academia. Eles ganharam 
popularidade há alguns anos 
— e, pelo visto, a tendência é 

permanecerem em alta.

TREINOS FUNCIONAIS
São aqueles que usam 

movimentos naturais — 
pular, correr, agachar 

e levantar — para 
desenvolver força, 

resistência e equilíbrio. 
Eles ajudam a muito 
a executar atividades 
diárias, o que garante 

autonomia por anos a fio.

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

Essa tendência estreou 
na lista no ano passado. 

Ela destaca a importância 
de se exercitar com 

a supervisão de 
profissionais certificados 
em práticas específicas.

2 MEDICINA DO EXERCÍCIO 
E ESTILO DE VIDA

É uma vertente dedicada 
a implementar hábitos 
saudáveis que ajudam a 

prevenir e controlar doenças. 
E que coloca a atividade física 

como protagonista. Pois é: 
hoje em dia, o ato de suar a 
camisa integra o tratamento 
de diversas enfermidades, 

como o câncer.

Mas, pelo risco de lesões, devem ser realizados 
sempre com acompanhamento especializado.

8) Treinos em turma
Profissionais do ramo precisam ficar atentos à tendência sul-americana de 

contratar um educador físico para malhar em pequenos grupos. 
O benefício é duplo: acompanhamento profissional próximo e motivação 

extra de suar a camisa coletivamente.
9) Aulas online

Os aplicativos que oferecem treinos pela internet com diferentes objetivos 
estão ganhando terreno por aqui. Geralmente, eles trazem vídeos 

ensinando a fazer os exercícios — ou mesmo desenham uma rotina 
personalizada, em geral por um preço pré-estabelecido.

Já no resto do planeta, as aulas online parecem não estar tão na moda. Elas 
sequer aparecem no ranking (há alguns anos, inclusive).

10) Treino específico para um esporte
Trata-se de uma abordagem que visa aperfeiçoar na academia o 

movimento que será realizado na sua modalidade favorita. As sessões 
podem ser focadas em adquirir mais força, velocidade ou resistência, 

dependendo do objetivo de um.
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Erros nas legendas dos filmes e séries
continuam tão graves como antes

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Nem uma, nem duas... Várias vezes aqui e em 

outros tantos lugares o problema nas legendas dos 
filmes, séries e derivados, que mesmo observando 
ligeira melhora ao que já foi, continua distante de 
chegar ao ideal.

Faça você mesmo a experiência. Tente, ao mes-
mo tempo, acompanhar o som original ou a tradu-
ção colocada na legenda.

São enormes, várias vezes incompreensíveis, 
as diferenças entre o que é falado e o escrito.

“La Casa de Papel”, por ser um enorme suces-

so, pode servir como exemplo. Em determinados 
momentos, as alterações ao original ultrapassam 
todos os limites do tolerável.

Ou esse trabalho é feito de qualquer jeito ou 
quem o executa também se dá ao direito de trocar 
as expressões que bem entende e evitar outras, co-
mo palavrões com os quais não concorda.

E ressalve-se aqui, sem que uma coisa nada 
tenha a ver com a outra, a qualidade da dublagem 
aqui no Brasil. É sempre justo repetir, uma das 
melhores do mundo.

n “Fim”, livro de Fernanda 
Torres, será transformado em 
série na Globo...

n Os trabalhos de produção 
devem ter início ainda em 
janeiro.

A sinopse e o primeiro bloco 
de capítulos de “A Morte Pode 
Esperar”, do autor Mauro 
Wilson, foram aprovados pela 
dramaturgia da Globo...

n Trabalho já incluído na fila 
das 19 horas. Vai substituir 
“Salve-se Quem Puder”...

n Mas com a certeza, desde já, 
que o título será outro...

n  Mateus Solano é um dos 
nomes cotados para este elenco.

n O autor Gustavo Reiz, depois 
de muito tempo de Record 
e agora na Globo, só deverá 
apresentar o seu primeiro 
trabalho em 2021...

n Na frente dele, na fila das 
19h, além do Daniel Ortiz que 
agora vai estrear “Salve-se 
Quem Puder”, ainda estão as 
novelas da Mauro Wilson e 
Claudia Souto.

n Aos 45 do segundo tempo, 
Flávia Monteiro também 
entrou para o elenco de 
“Gênesis”, na Record.

Bate-Rebate

João Cotta/TV Globo

ACELERADO
Carlinhos Brown, Claudia 
Leitte e a dupla Simone e 
Simaria seguem como técnicos 
do “The Voice Kids”, já em 
gravações e com estreia em 5 
de janeiro, na Globo.
Cada time terá 24 candidatos 
ao final da primeira fase. 
Participantes com idade entre 
9 e 14 anos. Apresentação de 
André Marques.

C´EST FINI
Já há algum tempo no ar, a vinheta de Natal do SBT, que celebra a 
inclusão, é uma das mais elogiadas. E digna deste reconhecimento.

Historicamente, a sua Criação Visual sempre contou com um pessoal da 
maior competência. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

E AINDA ASSIM
Mesmo com tudo isso, 

inserções e programas nas 
madrugadas, a IURD ainda 
tem entradas de pastores em 
programas como “Balanço 
Geral” e “Cidade Alerta”.

Interrupções que, na grande 
maioria dos casos, chegam a ser 
até bem antipáticas. E isso fora 
Gazeta, Rede TV!, CNT, 21 e 
companhia bela.

JÁ TEM UM POUCO
A Igreja Universal, já de 

algum tempo, tem aumentado 
o número de inserções de 30 
segundos nos intervalos da 
programação da Record.

Mas ainda sem diminuir o 
espaço das quase cinco horas 
nas madrugadas.

VARIAR O CARDÁPIO
Nas TVs religiosas, em 

todos os casos, percebe-se, que a 
programação jornalística sempre 
deixa muito a desejar.

Não há nenhuma atenção 
com o dever de bem informar. 
Ao contrário, é pregação o tempo 
todo.

MAIS CEDO
Considerado um dos trabalhos 

mais corretos deste 2019, 
“Segunda Chamada” terá a 
exibição da sua nova temporada 
antecipada na Globo.

Em vez do segundo semestre, 

como foi agora, a próxima irá ao 
ar em abril.

AO VIVO
O “Oscar”, neste próximo 

ano um pouco mais cedo, 9 de 
fevereiro, terá transmissão 
completa da Globo pela internet.

Na TV, como sempre, só 
depois das 23h, no encerramento 
do “Fantástico”.

RESISTENCIA
O “Conversa com Bial” não 

teve em 2019 um ano dos mais 
auspiciosos.

É um programa que, mesmo 

recebendo convidados muitos 
bons, ainda não tem merecida 
repercussão. O Jô, que também 
lutava contra a questão do 
horário, sempre causava um 
pouquinho mais.  

AINDA NÃO
Voltar com as transmissões da 

série B do campeonato brasileiro 
é uma das pretensões da Band 
para este próximo ano.

O assunto já chegou a ser 
discutido, a possibilidade existe, 
mas nada foi fechado até agora. 
Aliás, existe até um certo medo 
em se falar no assunto.
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

O Departamento Estadual de 
Estradas de Rodagem (DER-RN) 
vai interditar por três dias o aces-
so pela rodovia RN-305 para as 
praias de Pitangui, Muriú, Jacumã 
e Graçandu, no litoral norte do RN. 
O trecho de aproximadamente 300 
metros será interditado a partir 
desta terça-feira, 17, até a quinta-
-feira, 19, para um serviço de remo-
ção da areia acumulada na pista.

De acordo com o DER-RN, o 
problema na rodovia é recorrente e 
acontece sempre depois do mês de 
agosto, seguindo por quase todo o 
verão já que a estrada foi construi-
da em uma área de campo dunar, 
onde as dunas móveis se deslocam 
conforme a ação dos ventos.

Durante os três dias de blo-
queio, o tráfego na rodovia será 
realizado por uma via alternativa 
que está sendo reaberta pela DER-
-RN à altura da comunidade de 
Contendas, em Extremoz, até o fim 
do trecho interditado da RN-305 
em Barra do Rio.

A operação contará com o 
apoio de policiais do Comando de 
Policiamento Rodoviário Estadual 
(CPRE), que vai orientar os moto-
ristas, e com o apoio da Prefeitura 
de Extremoz, que irá disponibilizar 
o maquinário. As máquinas vão 

trabalhar na manutenção da rodo-
via das 8h às 17h.

Para buscar solucionar o pro-
blema de maneira definitiva, os 
engenheiros e técnicos do DER-RN 
vão ao local para coletar informa-
ções e elaborar um projeto.

Trecho de aproximadamente 300 metros será interditado a partir desta terça-feira

Rodovia que dá 
acesso a praias do litoral 
norte será interditada
Trecho de aproximadamente 300 metros será interditado até a quinta-feira, 
19, para serviço de remoção da areia das dunas acumulada em toda a pista 

RN-305

José Aldenir/AgoraRN

Festival “Natal em Natal” tem 
início com Ney Matogrosso

É hoje!

Ney Matogrosso toca no polo Deodoro 

Marcos Hermes / Divulgação

O Festival de Música ‘Natal 
em Natal’ terá início nesta ter-
ça-feira, 17, com 12 dias de apre-
sentações musicais em todas as 
regiões da capital potiguar. Os 
shows serão distribuídos em 
quatro “Polos Natalinos” pela 
cidade: em Ponta Negra (palco 
na Praça do Gringos), Árvore 
de Mirassol, no Centro (palco 
na Av. Deodoro) e na Zona Nor-
te (na área externa do Ginásio 
Nélio Dias). Hoje cantam Ney 
Matogrosso e Rodolfo Amaral 
no Polo Deodoro.

A programação completa 
conta ainda com shows de ar-
tistas como Martinho da Vila, 
Alceu Valença, Claudia Leitte, 
Léo Santana, Margareth Mene-
zes, Roberta Sá, Zezé di Camar-
go & Luciano, Elba Ramalho, 
Ney Matogrosso e Dorgival 
Dantas.

Importante lembrar que a 
Avenida Deodoro da Fonseca 
está fechada a partir da Rua 
Apodi até a Rua Mossoró, nos 
dois sentidos. Com isso, o moto-
rista que vem do Alecrim para a 
Cidade Alta entrará a esquerda 
da Av. Deodoro da Fonseca para 
a Rua Apodi e acessar a Av. Rio 
Branco. Já no sentido Cidade 
Alta/Alecrim, o motorista que 
está na Av. Deodoro da Fonse-
ca, poderá acessar à esquerda 

na Rua Mossoró, podendo entrar 
nas avenidas Floriano Peixoto e 
Prudente de Morais.

Além do bloqueio, ocorrerá 
uma mudança de sentido na 
Rua José de Alencar, que passa 
a ligar o Alecrim a Cidade Alta, 
onde o motorista poderá entrar 
na Rua General Osório e, em se-
guida, na Rua Felipe Camarão 
para se deslocar na Cidade Alta.
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O Senado aprovou o proje-
to de lei que altera incentivos 
para a indústria da tecno-
logia da informação. O PL 
4805/2019 prevê novo modelo 
de incentivos fiscais para em-
presas de tecnologia da infor-
mação e comunicação (TIC) e 
também para investimentos 
em pesquisa e desenvolvi-
mento desse setor. 

O texto basicamente 
modifica o caminho do in-
vestimento. Ele é uma res-
posta a uma  contestação da 
União Europeia e do Japão, 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), sobre bene-
fícios fiscais concedidos pelo 
Brasil a diversos setores da 
indústria nacional, inclusive 
o da informática. O ponto 
é que o incentivo era dado 
especificamente ao produto 
e não à empresa que o fazia, 
permitindo uma competição 
desleal. 

Com isso, agora, a chama-
da Lei de Informática prevê 
que as empresas de tecnolo-
gia da informação que inves-
tirem em pesquisa, desenvol-
vimento e inovação terão, até 
2029, incentivos fiscais sobre 
a receita líquida decorrente 
da venda dos bens e serviços, 
desde que os projetos tenham 
sido aprovados pelos ministé-
rios da Economia e da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações.

Como a proposta não 
muda exatamente os incen-
tivos, mas faz uma mudança 
de destino, os congressistas 
acreditam que não haverá 
queda de receita da união. 
Ainda, adequam-se ao que foi 
exigido pela OMC. 

O documento foi aprovado 
pelo Senado, mas teve gran-
des mudanças em trechos re-
vogados. Por conta disso, ele 
ainda volta para apreciação 
da Câmara antes de seguir 
para sanção presidencial. 

Senado aprova 
mudança em 
incentivo para setor 
da tecnologia

Projeto de Lei

Lei permite ajuda a empresas

Reprodução

LICENÇA DE OPERAÇÃO 

ATACADÃO S.A, Centro de distribuição de alimentos inscrita no CNPJ nº 
74.315.333/0224-20, torna público que esta requerendo a esta Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMUR a Licença de Operação, através do Pro-
cesso Administrativo Nº 201917734903, de um (a) empreendimento comercial, situa-
do na ROD BR 101, nº 5300 Nova Esperança, Parnamirim-RN, ficando estabelecido 
um prazo de 05 (cinco) dias para solicitações quaisquer esclarecimentos

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença de Operação, com prazo de validade até 04/12/2022, em favor do empreendimento 
“Base de Operações”, localizada à Avenida Wilson Rosado, nº 42, Alto Sumaré, Mossoró-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Laticínios Namorados Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 07.279.707/0001-28, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – Idema, a Renovação da Licença Simplificada nº 2014-078504/TEC/LS-0272, com 
validade até 05/11/2019, para indústria de processamento e industrialização de leite, em uma 
área licenciada de 411,70 m².

Maria das Graças Oliveira de Araújo
Sócia/Administradora

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO COSTA BRANCA EIRELI, CNPJ nº 11.605.893/0001-15, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO nº 2019-138544/TEC/RLO-0419, com prazo 
de validade até 16.12.2025, para transporte de cargas perigosas (gasolina, etanos e diesel), 
localizado na Rua Jorge Caminha, 186 – Ilha, Areia Branca/RN.

MEDEIROS FABRICIO MAIA
Empreendedor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO LASER LIMITADA, 12.997.664/0001-56, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a conces-
são da Renovação de Licença de Operação nº 2018-130424/TEC/RLO-1281, com validade até 
08/11/2025 para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado Av Wilson Rosado, 
10195, Planalto Treze de Maio, CEP: 59.631-650, Mossoró/RN.

CARLOS JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

L P LACTICINIOS EPP, CNPJ 25.079.879/0001-30, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada para uma FABRICA DE LATICINIOS, localizada na Vila da Barra 18, Zona Rural, Sao 
Joao do Sabugi-RN CEP: 59.310.000.

Ludemberg Pereira de Araujo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

N M S DE LIMA, CNPJ: 70.310.388/0001-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para a 
atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada rua Thiago Adolfo Maia Caldas, 400 – Bela 
Vista – Mossoró/RN.

NAISA MARIA SOMBRA DE LIMA
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes 
Licenças:
• Licença de Alteração, com prazo de validade até 25/10/2022, em favor do empreendimento 
Linha injetora do poço 7-GC-02,  medindo 592m, localizado no Campo de produção Galo de 
Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.
• Renovação de Licença Simplificada, com prazo de validade até 20/11/2022, em favor do em-
preendimento Acesso ao Poço petrolífero 7-GC-14, medindo 200m de extensão localizado 
no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado-RN.
• Licença de Regularização e Operação, com prazo de validade até 11/11/2021, em favor do 
empreendimento Transporte de Resíduos Perigosos entre a base e os campos petrolíferos 
operados pela Imetame Energia LTDA.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATORIO Nº. 093/2019 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA VIABILIZAR A OFERTA DO BENEFÍ-
CIO EVENTUAL, AUXÍLIO MORTALIDADE, OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

AVISO DE ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que, 
após análise da solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, através 
do Memorando nº. 440/2019-GS, datado de 16/12/2019, deve ser desconsiderada a “Tabela 
Referencial de Preços” do subitem 6.2 do Termo de Referência, sendo correta apenas a tabe-
la constante no subitem 3.3. “Especificação do Objeto” no Termo de Referência. Macaíba/RN, 
16/12/2019. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro / PMM. 

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU 
do Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, com o prazo de validade de 13/12/2023, a Licença de Instalação 2017-
107511/TEC/LI-0161 referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Assu no Estado do 
Rio Grande do Norte.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que estará 
realizando no dia 30 de dezembro de 2019, às 08h30min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
019/2019 para registro de preço, objetivando seleção de empresa para o fornecimento futuro e 
parcelado de acessórios e peças de reposição destinadas à manutenção da frota (veículos de 
passeio e ambulância; ônibus e caminhões; e máquinas pesadas e agrícolas) do município de 
Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de 
Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-
feira.

Campo Redondo/RN, em 16 de dezembro de 2019.
José Jailson Pereira - Pregoeiro Municipal

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar, 
que estará realizando no dia 30 de dezembro de 2019, às 11h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2019 para registro de preço, objetivando a aquisição de combustíveis 
destinados à frota de veículos do Município de Campo Redondo/RN. O Edital encontra-se 
disponível na sede da Prefeitura, à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo 
Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

José Jailson Pereira

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)

Campo Redondo/RN, em 16 de dezembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

A Vivo está sendo obrigada a 
indenizar um usuário por queda 
em sua internet. Um rapaz entrou 
com processo contra a empresa, 
informando que seu sinal caia 
constantemente, pedindo repara-
ção por danos morais. Resultado: 
o Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios condenou a 

operadora a um pagamento de R$ 
2 mil pelo descaso com o usuário.

Segundo o autor do proces-
so (cujo nome não foi revelado), 
houve quedas no serviço a partir 
de maio, quando chamou técni-
cos para verificar o problema. 
Mesmo com visitas, o problema 
permaneceu.

A juíza Rita de Cássia de Cer-
queira Lima Rocha, do 5º Juizado 
Especial Cível de Brasília, decidiu 
que, por ter mais capacidade, a 
Vivo teria de provar que forneceu 
o serviço, invertendo o chamado 
ônus da prova.

Diante disso, a Vivo somente 
apresentou somente um print da 

tela em que pretendia mostrar a 
oferta de sinal, o que foi considera-
do insuficiente pela juíza.

O processo se mostra como 
uma punição simbólica para a 
companhia, já que o pagamento 
em apenas R$ 2 mil não é efetiva-
mente uma grande despesa para 
uma empresa como a Vivo. 

Operadora Vivo é obrigada pela Justiça a pagar 
indenização por queda de internet de usuário
 Tribunal de Justiça do DF condenou operadora a pagamento de R$ 2 mil pelo descaso com usuário

Transtorno
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Código de
Endereça-
mento Pos-
tal (sigla)

A ilha do
Minotauro

(Mit.)

Nascidos
no país do

tango

George
Clooney,

ator (EUA)
Sufixo de
"tremor"

Argila de
cor aver-
melhada

Já;
neste

instante

Coberta
de lama
Natural
do Acre

Momento;
chance
Dor na 

consciência

Cromo
(símbolo)

O "eu"
oblíquo

Considera
bom 
Rua

inclinada

Recipiente
de chá

(?) da Paz,
prêmio

Embos-
cada

Vir à (?):
emergir

Consoantes
de "tarô"
(?) Starr,
ex-Beatle

É, em
espanhol
Abrir o (?):
falar (bras.) 

Dá exis-
tência a 
Quinta
vogal

Deixa o
local

Não é?
(pop.)

Orelha, 
em inglês

A pessoa
cuja

glicose
deve ser 

controlada

2/es. 3/ear. 4/ocre. 5/nobel. 6/lodosa. 7/remorso. 9/aparatosa.

HORÓSCOPO

Dia produtivo no trabalho. Terá bastante 
disposição para se exercitar ou realizar 
tarefas que exijam esforço. Pode sentir 
um pouco de carência na união, mas não 
será nada demais.

Mude seu jeito de lidar com dinheiro, 
pensando no crescimento que pode 
ter. Dia produtivo para resolver crises 
e pendências de qualquer tipo. 
Chance de começar um namoro com 
futuro.

Invista em um curso de trabalhos 
manuais, pois futuramente pode ser 
vantajoso ter uma função a mais. 
Para conquistar um(a) pretendente 
precisará abrir seu coração e expor seus 
sentimentos.

Você precisa se valorizar, enxergar 
suas qualidades e mostrá-las a chefia. 
Confie no seu taco. Mesmo preferindo 
ficar a sós com seu bem, um jantar 
com amigos chegados completará o 
clima.

Terá boas ideias para criar coisas 
novas ou encontrar soluções em 
seu trabalho. Momento para refletir, 
junto com o par, sobre o que precisa 
mudar na relação, para aproximá-los 
mais. 

Seu desempenho será reconhecido e 
com isso, poderá aumentar o impacto 
mostrando ideias para melhorar a 
rotina do trabalho. Fale pouco sobre o(a) 
paquera, preservando seu interesse.

O céu está perfeito para quem precisa 
de equilíbrio entre razão e emoção. 
Deve ir bem nos estudos hoje. Suas 
palavras terão poder, então aproveite 
para chamar o(a) paquera para sair.

Sua dedicação no trabalho será 
reconhecida com o poder de decisão das 
tarefas. A paquera poderá resultar positiva 
se centrar o foco em alguém diferente do 
padrão em seus relacionamentos afetivos. 

Dia de sorte no jogo e no amor! Pode 
ter uma ideia nova para um serviço 
antigo e ganhar tempo. Época de 
renovação profissional. Saia da zona 
de conforto na relação, se reinvente 
para o par.

Ouse e apresente suas ideias no trabalho, 
seu desempenho pode estar sendo 
observado. A saúde física e emocional 
vai bem. A sua paquera poderá estar nas 
reunião de comemoração da empresa.

Pode se surpreender com atitudes 
que tenha tido e que não são do 
seu costume. Mas mudanças são 
bem-vindas, aceite-as. Deixe suas 
emoções aparecerem e dê sinais de 
interesse na paquera.

Você pode estar no lugar, com a 
pessoa certa e usando todo seu 
conhecimento para um tema 
específico de trabalho. Pode não 
perceber que alguma amizade na 
verdade está apaixonado(a) por você.

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

Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como o motorista dos assaltantes, e a menina desconfia. 
Thelma desabafa com Durval sobre sua frustração com Lurdes. Raul conta para Érica sobre sua 
relação com Vitória. Tiago pede que Vitória passe o dia com ele. Belizário alerta Vicente para não 
investigar Magno. Lurdes e Thelma reatam a amizade. Amanda e Davi veem quando Camila chega 
com Danilo à escola. Estela afirma a Jorge que se vingará de Lídia. Raul pede Érica em casamento. 
Marina vence seu jogo e agradece o apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. 

AMOR DE MÃE

Isabel consegue fugir do homem. Carlos sofre, sem conseguir decidir entre Inês e Mabel, e desabafa 
com Clotilde. Isabel pede que Lili não conte nada sobre o ocorrido para Genu ou Lola. Lola se recusa 
a pedir um novo favor para Afonso. Lili revela a Lúcio sobre o assédio sofrido por Isabel. Lúcio conta 
o episódio a Alfredo, que o aconselha a confortar Isabel. Adelaide decide apresentar seu novo amor a 
Emília. Alfredo conta a Adelaide sobre a agressão que Isabel sofreu. Tavinho convence Olga a perdoar 
Zeca. Adelaide e Alfredo enfrentam o comerciante, Gusmões chega e detém os dois. 

ÉRAMOS SEIS

Elias se recusa a fazer a doação de sangue antes de receber o dinheiro. Gabriela termina 
com Patrick e confessa a ele seu amor por Vicente. Alberto se compromete a pagar Elias pela 
doação. Alberto e Marcos se preocupam por Paloma ficar sozinha com Elias. Silvana finge 
que está grávida de Mário para impedir que o editor termine o relacionamento deles. Paloma 
escuta Tadeu e Elias planejando a divisão do dinheiro. 

Fernanda tropeça e acaba derrubando suas compras, Afonso a ajuda. Bento ajuda Kessya 
a ensaiar seus passos de balé, e a menina imagina uma linda cena em que faz uma 
apresentação em um teatro. Mirela convida Luca para ir ao cinema com Raquel e Jerry. 
Marcelo vai até a casa de Pendleton para dar a notícia de que a mãe de João faleceu. Raquel 
pede a ajuda da mãe sair sem que seu pai a veja. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O governo terá até a próxima 
segunda, 23, para comprovar o 
total restabelecimento da fiscaliza-
ção por meio de radares estáticos, 
móveis e portáteis nas rodovias 
federais. A nova data foi deter-
minada pelo juiz Marcelo Gentil 
Monteiro, da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, que 
acolheu no domingo, 15, pedido de 
dilação de prazo feito pela União. 
Na solicitação, o governo apontava 
uma série de dificuldades adminis-
trativas para a operacionalização 
do retorno às atividades de fisca-
lização.

A decisão suspendeu, por ora, 
o prazo de 72 horas dado pelo 
magistrado na última quarta, 11, 
para retorno do monitoramento. 
Na ocasião, Monteiro barrou deter-
minação do presidente Jair Bolso-
naro que, em agosto, suspendeu a 
fiscalização de velocidade nas rodo-
vias federais por meio de radares 
móveis.

“A não utilização dos equipa-
mentos, a cada dia, é capaz de 
acarretar o aumento do número 
de acidentes e de mortes, confor-
me já mencionado linhas acima, 
tendo em vista o caráter técnico 
que precedeu a normatização, pelo 
Conselho Nacional de Trânsito, do 
uso de tais equipamentos nas ati-
vidades de fiscalização e segurança 
viárias”, afirmou o magistrado em 
sua decisão inicial

A Advocacia-Geral da União de-
cidiu recorrer da decisão, com base 
em um ofício da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), que classifica como 
“providência complexa” a operação 
para recolocar os equipamentos 
eletrônicos.

Em sua decisão, Monteiro es-
creveu que as considerações feitas 
pela PRF sobre as medidas ne-

cessárias para restabelecimento 
da fiscalização nas rodovias eram 
“razoáveis”. O juiz entendeu que, 
ao menos por ora, não havia des-
cumprimento da decisão que conce-
deu a tutela de urgência, mas, sim, 
dificuldades em sua concretização 
por causa da “necessidade da prá-
tica de medidas administrativas 
que demandam tempo maior que o 
inicialmente fixado”.

Além de cumprir o prazo do dia 
23 para restabelecer totalmente o 
monitoramento, a União terá que 
comprovar até sexta, 20, a instala-
ção de parte dos equipamentos, nos 
locais onde as providências toma-
das já tiverem sido suficientes.

O magistrado fixou ainda uma 
multa de R$ 50 mil por dia de atra-
so, caso as determinações sejam 
não sejam cumpridas.

Entre as dificuldades elencadas 
pela Direção da Polícia Rodoviária 
Federal para dar cumprimento à 
ordem inicial de Monteiro esta-
riam problemas de distribuição dos 
equipamentos e a necessidade de 
providenciar manutenção dos equi-
pamentos.

Além disso, a corporação tam-
bém apontou a necessidade de ha-
bilitar os dispositivos nos sistemas 
de processamento de infrações da 
PRF, além da necessidade de to-
mar providências contratuais no 
processo de expedição das notifica-
ções de autuação e de penalidade, 
“cuja ausência ensejaria a indese-
jável prescrição de notificações”.

“Acaso tivesse a União demons-
trado as dificuldades administrati-
vas para a operacionalização do re-
torno às atividades de fiscalização, 
as mesmas teriam sido levadas 
em consideração para a fixação do 
prazo fixado na decisão”, ressalvou 
ainda Monteiro em sua decisão.

Justiça dá mais uma semana 
para volta dos radares nas BRs

Trânsito

Nova data foi determinada pelo juiz Marcelo Gentil 
Monteiro, da 1ª Vara da Seção Judiciária do DF 

Radar da BR 304, no Rio Grande do Norte, limitava velocidade a 60 km/h

José Aldenir/Agora RN 
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A Terceira Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) 
decidiu que a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) pode 
promover jogos do Campeonato 
Brasileiro às 11h. Na decisão, os 
ministros derrubaram entendi-
mento da Justiça trabalhista do 
Rio Grande do Norte que proibiu 
a realização de partidas nesse 
horário por comprometer a saúde 
dos atletas nos dias de calor. A 
decisão foi proferida na semana 
passada.

Apesar de liberar os jogos das 
11h às 13h, o colegiado também 
entendeu que os jogadores pro-
fissionais terão direito ao recebi-
mento de adicional de insalubri-
dade e pausas para hidratação 
durante os jogos se as tempera-
turas ultrapassarem os limites 
definidos em normas regulamen-
tadoras.

O caso começou a tramitar a 

partir de uma ação do Ministério 
Público do Trabalho (MPT). Em 
2016, o órgão questionou o horá-
rio da realização das partidas do 
ABC e do América-RN  entre o 

fim da manhã e o início da tarde, 
válidas pela  Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Segundo o MPT, a CBF pre-
carizou o trabalho dos atletas. 

Inicialmente, o caso tratava ape-
nas dos times potiguares, mas a 
questão foi estendida para todo o 
território nacional e competições 
da CBF em função da participa-
ção da Federação Nacional dos 
Atletas Profissionais de Futebol 
(Fenapaf) no processo.

Ao julgar recurso da CBF, o 
TST entendeu que não há como 
comparar partidas de 90 minu-
tos, com 15 minutos de intervalo, 
de atletas de alto rendimento com 
o trabalho realizado por cortado-
res de cana, trabalhadores em 
minas, metalúrgicos ou cozinhei-
ros, cujas funções são exercidas 
em locais de alta temperatura.

Durante a Copa do Mundo 
2014, realizada no Brasil, várias 
decisões judiciais determinaram 
que a Fifa realizasse paradas téc-
nicas para hidratação em jogos 
em que a temperatura fosse igual 
ou superior a 32ºC.

TST entendeu que não há como comparar atletas com cortadores de cana

CBF pode fazer jogos do Campeonato 
Brasileiro das 11h às 13h, decide TST
Colegiado também entendeu que jogadores profissionais terão direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade e pausas para hidratação durante os jogos se as temperaturas estiverem muito altas

Futebol

Pilar Olivares

 Capa da revista France Foo-
tball desta semana, o atacante 
Neymar afirmou que sua priorida-
de é o Paris Saint-Germain e que 
está 100% envolvido com o projeto 
do clube. Ele reforçou que o obje-
tivo desta temporada é conquistar 
o título da Liga dos Campeões da 
Europa.

“Por que sair daqui? Ainda te-
nho dois anos de contrato, o time 
continua progredindo. Temos de 
manter o foco nesta temporada 
para fazer as coisas bem e ganhar 
o maior número possível de títu-
los. Nesta temporada, o objetivo é 
a Liga dos Campeões”, afirmou o 
jogador.

As declarações acontecem 
quatro meses após o jogador não 
conseguir voltar ao Barcelona. 
Neymar tentou fechar um acordo 
com o ex-clube até o último ins-
tante da janela de transferência, 
no começo de setembro. “A minha 
prioridade é o PSG, com o máximo 
envolvimento a cada semana. Hoje 
sou jogador do PSG. Me entrego 
100%. Darei toda a minha vida 
para que o time vença em campo”, 
disse.

Sobre o objetivo maior da tem-
porada, o atacante enfatizou que 
não será fácil, mas que confia no 
atual grupo para conquistar o pri-
meiro título do PSG na Liga dos 
Campeões. A equipe francesa vai 
enfrentar o Borussia Dortmund 
nas oitavas de final. Os confrontos 
de mata-mata foram definidos em 
sorteio realizado nesta segunda-
-feira.

“A Liga dos Campeões é sem-
pre difícil. Joguei quatro anos no 
Barcelona e só (o título) conquistei 
uma vez. Aqui não é diferente, 
mas estou convencido de que pode-
mos vencê-la”, afirmou o brasilei-
ro, citando o título de 2015, quan-
do marcou um dos gols na vitória 
diante da Juventus, da Itália, por 
3 a 1, em Berlin.

A expectativa é para saber se 

Neymar se manterá saudável. Nas 
duas primeiras temporadas pelo 
PSG, o atacante se machucou du-
as vezes em momentos importan-
tes e não pôde ajudar na Liga dos 
Campeões. Na atual, ele já ficou 
fora por um mês por causa de uma 
lesão muscular na coxa esquerda. 
Até aqui são 11 jogos e oito jogos.

Na mesma entrevista, o bra-
sileiro negou que o seu objetivo é 
desbancar Messi e Cristiano Ro-
naldo como o melhor do mundo. 
“Nunca jogo para ser o número 
um. Apenas jogo porque amo fute-
bol Só me sinto feliz quando jogo. E 
toda vez que estou em campo, dou 
100%”, afirmou Neymar.

O atacante ainda defendeu o 
papel de liderança diferente técni-
ca que exerce e que poucos conhe-
cem o ‘verdadeiro’ Neymar. “Ape-
nas meus pais e amigos. O que 
as pessoas veem é algo completa-
mente diferente. E, no final, eles 
veem pouco. O verdadeiro Neymar 
é muito pacífico, muito feliz. Ele é 
alguém que gosta de ficar com a 
família e amigos. Gosto de curtir, 
de saborear todos os momentos da 
vida com todos.

Neymar reforçou que objetivo desta temporada é conquistar título da Liga dos Campeões

Neymar diz ter “envolvimento máximo” 
com PSG e mira título da Liga dos Campeões

Prioridade

Lance

As oitavas de final da Li-
ga dos Campeões da Europa 
terão dois confrontos entre ti-
mes da Inglaterra e da Espa-
nha. O Manchester City será 
o adversário do Real Madrid, 
enquanto o Liverpool terá pe-
la frente o Atlético de Madrid. 
A definição se deu em sorteio 
realizado na sede da Uefa, em 
Nyon, nesta segunda-feira.

Maior vencedor da his-
tória da Liga dos Campeões, 
com 13 títulos, o Real Madrid 
foi o segundo colocado na fase 
de grupos nesta temporada. 
Com isso, terá de superar 
um time que foi o melhor da 
sua chave. E ele será o Man-
chester City, que tem a taça 
da competição europeia como 
uma das suas obsessões em 
anos recentes Assim, o con-
fronto colocará frente a frente 
Pep Guardiola, treinador do 
clube inglês, e Zinedine Zida-
ne, o comandante do Real.

O outro confronto Ingla-
terra x Espanha também 
envolverá um multicampeão 
e um clube em busca do seu 
primeiro título. É o caso do 
Liverpool, que já ganhou seis 
vezes a Liga dos Campeões, 
e enfrentará o Atlético de 
Madrid. Coincidentemente, 
foi no adversário do seu pró-
ximo rival, o Wanda Metro-
politano, que o time levou a 
taça do torneio na temporada 
2018/2019.

As oitavas de final da Liga 
dos Campeões também con-
tarão com a reedição da final 
de 2012, quando o Chelsea 
venceu pela primeira vez o 
torneio ao derrotar o Bayern 
de Munique nos pênaltis, na 
Allianz Arena. Agora, o con-
fronto determinará um dos 
oito classificados às quartas.

O Barcelona, de Lionel 
Messi, duelará com o Na-
poli, clube italiano que tem 
outro craque argentino como 
maior ídolo da sua história, 
Diego Maradona. Já o Paris 
Saint-Germain, de Neymar, 
medirá forças com o Borus-
sia Dortmund. E o rival da 
Juventus será o Lyon, que 
tem Juninho Pernambucano 
como diretor de futebol. Os 
outros confrontos das oitavas 
de final vão ser Valencia x 
Atalanta e RB Leipzig x Tot-
tenham, o atual vice-campeão 
do torneio.

Pela primeira vez, a Liga 
dos Campeões conta nas oita-
vas de final apenas com times 
dos cinco principais torneios 
nacionais europeus. 

Oitavas terão
City x Real e 
Liverpool x 
Atlético de Madrid

Liga dos Campeões


