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O ntem.  15 de agosto, 
comemorou-se uma data 
recheada de heterodoxias 

históricas. Foi o 45º aniversário 
do início das relações 
diplomáticas entre Brasil e a 
China.

Na época, o então presidente  
Geisel viu em seu colega ditador 
Mao Tse Tung um parceiro 
comercial dos mais relevantes.

É bem verdade que algumas 
nações africanas também 
ganharam o reconhecimento 
brasileiro, antecedendo em 

décadas o que viria a ser o norte 
diplomático do Partido dos 
Trabalhadores em seus 13 anos 
no poder.

Como isso foi possível?
O nome dado pelos 

especialistas para isso é 
“pragmatismo”. 

Os EUA, no entanto, 
acabaram reconhecendo Chiang 
Kai-shek, em Taiwan, como o 
único governante legítimo da 
China.

Era de se prever que, anos 
mais tarde, Geisel seguisse o 

protocolo à direita, repetindo 
o que agora faz – de forma 
totalmente extemporânea - um 
certo capitão Bolsonaro quando 
trata países comunistas.

Nada disso. 
O general dos anos de 

chumbo buscou justamente a 
aproximação da China para 
pressionar por negócios junto à 
União Soviética.

O embaixador de Geisel, 
Azeredo da Silveira, concluiu 
– mas não sem a aquiescência 
do chefe – que a própria Guerra 

Fria criava oportunidades para 
o Brasil em regiões como África 
e Ásia.

Nascia o “pragmatismo 
ecumênico e responsável”, 
doutrina urdida na época da 
ditadura militar.

Quando a governadora 
Fátima Bezerra recebe hoje 
uma comitiva de empresários e 
dirigentes chineses e percebe um 
grande potencial de negócios 
embutidos, é preciso que se 
reverencie a sabedoria dessa 
época dura e controversa.

Como lembrou muito 
apropriadamente o jornal 
O Globo, nesta quinta-feira, 
Brasília e Pequim iniciaram 
a partir daí parcerias como 
o programa de construção 
bilateral de satélites; a 
participação conjunta em 
fóruns como BRICS, G-20, 
BASIC (sobre mudança do 
clima), ações concertadas na 
Organização Mundial do 
Comércio, Banco Mundial e 
FMI.

Precisa mais?

China importa

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

JOGOS ELETRÔNICOS
O presidente Jair Bolsonaro 

reduziu os impostos para impor-
tação de jogos eletrônicos. As alí-
quotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre conso-
les e máquinas de jogos de vídeo, 
partes e acessórios que variavam 
de 20% a 50%, foram reduzidas 
para 16% a 40%.

 
ABUSO DE AUTORIDADE

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse ontem não acreditar 
em uma possível “judicialização” 
do projeto de lei de abuso de auto-
ridade, aprovado na quarta-feira 
à noite em votação simbólica no 
plenário da Casa. O texto engloba 
atos cometidos por servidores pú-
blicos e membros dos três Poderes 
da República, do Ministério Pú-
blico, dos tribunais e conselhos de 
contas e das Forças Armadas.

 
CONTRA PEDOFILIA

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem um projeto de 
lei que determina a obrigação de 
veiculação de filmes de combate à 
pedofilia em salas de cinema e du-
rante voos de companhias aéreas 
nacionais. A autoria é de autoria 
do deputado potiguar Fábio Faria 
(PSD). O projeto segue, agora, pa-
ra o Senado.

 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A situação de carreiras típicas, 
como policiais e magistrados, e a 
inclusão de estados e municípios, 
ambos pontos não contemplados 
no texto da reforma da Previdên-
cia aprovado pela Câmara dos 

O presidente Jair Bolsonaro adiou novamente a 
escolha do procurador-geral da República e 
passou a considerar novos nomes para o cargo. 

Prevista para ser definida até esta sexta-feira, dia 16, 
a decisão deve ficar para as próximas semanas. Com 
isso, a ideia de ter um interino no cargo, antes rejeitada 
pelo Executivo, passou a ser considerada. O mandato da 
atual procuradora-geral, Raquel Dodge, termina no dia 
17 de setembro. De acordo com auxiliares do presidente, 
o ideal era que a escolha fosse feita até um mês antes 
do fim período de Dodge no cargo para que houvesse 
tempo hábil de aprovar o nome no Senado e evitar uma 
interinidade no cargo.

Interino na PGR

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Deputados, devem ser os princi-
pais alvos de conflitos durante a 
tramitação da matéria no Senado. 
A avaliação é da presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ), senadora Simone Tebet 
(MDB-MS).

 
CONVÊNIO COM O MP

A Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte recebeu novos equipa-
mentos para uso do seu serviço de 
inteligência. O material adquirido 
faz parte de um convênio com o 
Ministério Público Estadual.

 
MINISTRO EM NATAL I

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, estará no 
Rio Grande do Norte nesta sexta-
-feira, 16. Em Natal, ele deve as-
sinar uma portaria que habilita 
a liberação de recursos federais 
para o Estado. Além da capital, 
Mossoró deverá ser beneficiada 
com a verba.

LISTA TRÍPLICE
Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 

(TRT-RN) elegeram os advogados que formarão a lista tríplice para a vaga 
de desembargador, destinada ao quinto constitucional da advocacia. Fo-
ram eleitos Marcelo Barros (dir.), o mais votado da lista sêxtupla formada 
após eleição entre os advogados, Marisa Almeida e Augusto Maranhão. A 
lista tríplice seguirá para escolha pelo presidente Jair Bolsonaro.

TRT-21 / Assessoria
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MINISTRO EM NATAL II
Outra presença ilustre no RN 

hoje é a do ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Federal. 
Ele fará palestra logo mais à noite 
sobre o tema “ativismo judicial”, 
dentro do projeto Quinta Jurídica, 
da Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte. Antes, conversa com jor-
nalistas.

REFORMA POLÍTICA
O senador potiguar Styvenson 

Valentim (Podemos) participou 
nesta quinta-feira do lançamento 
do “Projeto de Renovação do Siste-
ma Partidário”, em Brasília. Par-
lamentares do Senado e da Câma-
ra dos Deputados que aderiram 
ao projeto querem promover uma 
reforma partidária. Os senadores 
pedem divulgação detalhada do 
fundo partidário e do patrimônio 
de cada partido, expondo também 
os cargos, salários, número de fi-
liados e quais os critérios para as 

eleições internas do partido, com 
regras claras.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A senadora potiguar Zenaide 

Maia (Pros) foi escolhida por una-
nimidade como nova presidente 
da Comissão Mista de Combate à 
Violência contra a Mulher. Já em-
possada, Zenaide frisou a impor-
tância do trabalho de senadoras 
e deputadas para combater a vio-
lência e discutir políticas públicas 
que incentivem a educação para a 
igualdade de gênero.

REPUBLICANOS I
O ministro Jorge Mussi, do 

Tribunal Superior Eleitoral, 
acatou a mudança de nome do 
Partido Republicano Brasilei-

ro (PRB) para Republicanos. 
A sigla decidiu largar a pecha 
de “partido” e adotar o mesmo 
caminho de Avante, Patriota, 
Podemos e MDB, que deixaram 
de ser, respectivamente, PTdoB, 
PEN, PTN e PMDB.

REPUBLICANOS II
Por falar no (agora) Republica-

nos, o partido deverá ganhar seu 
primeiro assento na Assembleia 
Legislativa, com a filiação da de-
putada estadual Eudiane Macedo. 
Ela foi eleita pelo PTC, mas o par-
tido não atingiu a cláusula de bar-
reira e, por isso, vê seus quadros 
minguarem. Outro que já saltou 
do barco foi o deputado Ubaldo 
Fernandes, que já está de casa 
nova: o PL.
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A regulamentação para im-
plantar no curto prazo campos de 
geração de energias renováveis 
offshore no Brasil foi um dos te-
mas em debate nesta quinta-fei-
ra, 15, na 11ª edição do Fórum 
Nacional Eólico, aberto na última 
quarta-feira e que acontece até 
amanhã na Escola de Governo.

A geração de energia eólica of-
fshore se dá por meio de platafor-
mas eólicas construídas no mar 
para aproveitar o maior fluxo de 
ventos na geração de eletricidade.

Segundo o presidente do Cen-
tro de Estratégias em Recursos 
Naturais e Energia (Cerne), Dar-
lan Santos, o problema para esse 
tipo de geração ainda é a ausên-

cia de um conjunto de normas, 
leis e diretrizes que regulem seu 
funcionamento.

“Simplesmente, não existe um 
marco regulatório que indique 
as diretrizes para a implantação 
desses projetos e nenhuma ativi-
dade industrial pode se estabele-
cer sem um marco legal definido”, 
resume. E não há data para que 
isto seja resolvido, acrescenta.

Mas a procura pela regula-
mentação do uso das plataformas 
offshore é um processo em anda-
mento. O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), 
junto da Petrobras, segue traba-
lhando no tema para agilizar esse 

processo, mas não é fácil, já que 
conta com pessoal reduzido para 
atender todas as demandas.

Como o offshore é uma ativi-
dade muito nova, ainda segundo 
ele, o Ibama precisa antes estabe-
lecer os critérios ambientais exi-
gidos para que se possa implan-
tar um parque eólico no mar.

“Já se tem consciência de que 
não há motivos para que esse mé-
todo não se desenvolva no Brasil. 
Assim, o primeiro passo é identifi-
car o gargalo ambiental”, lembra 
o presidente da Cerne.

De acordo com o professor 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e palestrante 
do evento, Mario González, a ex-

pectativa é de que, com a implan-
tação dos campos de geração de 
energia eólica offshore, o inves-
timento de empresário no estado 
aumente.

“O RN tem o melhor vento 
do mundo não só em terra, como 
também em mar. A probabilidade 
que isto seja explorado é enorme. 
Qualquer empreendedor vê isto 
como uma oportunidade de inves-
tir. Espero que nos próximos anos 
tenhamos muitas empresas inte-
ressadas em investir nesse setor”, 
ele aposta.

Já há um Projeto de Lei sobre 
o tema na Câmara dos Deputa-
dos, do deputado federal José Vi-
tor (PR-MG).

Produção de energia a partir de plataformas marítimas é uma realidade 
ainda não explorada no Brasil e foi um dos temas no segundo dia do 
Fórum Nacional Eólico, que acontece até amanhã em Natal

Geração eólica 
offshore continua 
sem marco regulatório

Já se tem consciência de que 
não há motivos para que esse 
método não se desenvolva no 
Brasil. Assim, o primeiro passo 
para mudar essa realidade 
é identificar o gargalo 
ambiental”

Darlan Santos
diretor-presidente do Cerne

"

Impasse
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Apesar de altos e baixos sazonais, ligados mais aos gargalos legais de 
implantação, um bom exemplo desse momento vem dos fornecedores

Negócios do setor 
eólico disparam

Um dos sinais mais claros da 
prosperidade pela qual atravessa 
o setor eólico no RN são os resulta-
dos operacionais de alguns de seus 
fornecedores.

Apesar de altos e baixos sa-
zonais, ligados mais aos gargalos 
legais de implantação e operação 
das usinas, um bom exemplo des-
se momento é uma empresa poti-
guar, fundada há apenas 15 anos 
e dedicada a locação de máquinas 
e equipamentos para o setor.

Segundo Rodrigo Hosken, exe-
cutivo da área comercial, das 160 
máquinas e equipamentos para 
locação, neste momento, não há 
nenhum disponível e metade de-
las é absorvida justamente pelo 
setor eólico.

São caminhões, pás carrega-
doras, escadas hidráulicas, retro 

escavadeiras, num total de 10 ti-
pos diferentes de equipamentos, 
totalizando um passivo de R$ 40 
milhões.

Para que a cadeia produtiva 
das eólicas siga seu ritmo ascen-
dente, uma das condicionantes 
essenciais é justamente o tempo 
de aprovação dos licenciamentos 
ambientais.

Nesta quinta-feira, o dire-
tor-presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do RN (Idema), 
Leonlene Aguiar, que tem sido 
muito procurado para explicar a 
rapidez com que esses processos 
são concluídos no Estado, situou 
como fundamental a formação 
de uma equipe especializada em 
licenciamentos de projeto eólicos, 
entre outras energias renováveis.

“O Idema utiliza em seu tra-
balho, entre outras ferramentas, 
o Código Florestal, a questão das 
reservas legais do Cadastro Am-
biental Rural, somada à atuali-
zação via internet dos processos, 
para obter a agilidade necessária”, 
resumiu.

Ele também atribuiu ao tra-
balho bem resolvidos do Instituto, 
a despeito das dificuldades, como 
falta de pessoal, à diversas nor-
mativas que vem solucionando 
problemas intrínsecos desse licen-
ciamentos, como a que criou, em 
2011, o Núcleo de Licenciamentos 
de Energias Renováveis.

Entre outras resoluções favo-
ráveis, segundo Leonlene, muita 
coisa começou a melhorar esse 
ambiente lá atrás, com a criação 
do Relatório Ambiental Simplifi- Leonlene Aguiar, diretor do Idema, vem sendo muito requisitado por licenças ambientais

José Aldenir / Agora RN
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Evento entra no terceiro e último dia nesta sexta-feira, 16; com mais de 1,6 mil 
participantes, palestras de encerramento vão tratar sobre financiamento da 
indústria e novas oportunidades a partir do fortalecimento do livre mercado

Financiamento e novas 
oportunidades do setor
encerram Fórum Eólico

Para o último dia de progra-
mação do 11º Fórum Nacional 
Eólico, que acontece nesta sexta-
-feira, 16, a partir das 9 horas, no 
auditório da Escola de Governo, 
as palestras abordam o tema Fi-
nanciamento da Indústria Eólica 
no Brasil.

O mediador é Sergio Caetano 
Leite, Diretor Financeiro e Coor-
denador Executivo de Gestão de 
Projetos do CERNE - Centro de 
Estratégias em Recursos Natu-

rais e Energia.
Os demais participantes são 

Guilherme Oliveira Arantes, 
Gerente de Estudos Setoriais 
da Área de Energia do BNDES; 
Fabiano Abreu, Banco do Brasil; 
Paulo Resende, Gerente do De-
partamento Regional Nordeste da 
FINEP - Financiadora de Estudos 
e Projetos; Rodrigo Solera, San-
tander e Lívio Tonyatt Barreto da 
Silva, Banco do Nordeste.

Depois de um intervalo para 

o café, a programação segue com 
o tema “As Novas Oportunidades 
para o Setor de Energia Eólica a 
partir do fortalecimento do Mer-
cado Livre”. 

Participam Thiago Felicio, da 
Gerência de Riscos e Estratégia 
de Comercialização de Energia 
de Furnas; Adriano Macedo, CEO 
da Ícone Energia; João Carlos, 
presidente da Thymos Energia; 
e Herbert Laier Jr., Coordenador 
de Projetos da Enerfin.

Décima primeira edição do Fórum Nacional Eólico tem lotado o auditório da Escola de Governo, no Centro Administrativo do RN

Programação
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O Brasil tem quase 60% do território coberto 
por florestas, e toda essa área preservada, 
de 4,9 milhões de quilômetros quadrados, é 

maior que a soma dos 28 países da União Europeia. 
O engenheiro agrônomo Alfredo José Barreto Luiz, 
pós-doutor em Sensoriamento Remoto pelo INPE, 
escreveu que o discurso sobre desmatamento brasi-
leiro “é falacioso e ofusca outros grandes e mais ur-
gentes problemas ambientais”, como falta de coleta 
e tratamento de esgoto.

Alfredo José Barreto Luiz explica que 48,6% da 

população têm coleta de esgoto e apenas 40% são 
tratados. Isso, sim, afeta o ambiente.

Dados do INPE mostram que 94% do Estado do 
Amazonas está preservado. No Amapá, também na 
Amazônia, chega a 99,6%.

Medita a palpitar sobre Amazônia, a Noruega 
tem mata em só 32% do território, sendo que meta-
de foi plantada para exploração industrial.

Restam à Alemanha menos de um terço do seu 
território ainda não desmatados. Na França, um pou-
co mais. Que vergonha.

Pós-doutor pelo INPE: ‘devastação’ é falaciosa

PODER SEM PUDOR

O CÓDIGO DE NABUCO
Feito embaixador em Bruxelas, nos anos 1960, o ex-deputado Cirilo 

Júnior achava que o esperavam apenas os prazeres da vida, mas logo 
percebeu que havia deveres, quase sempre chatíssimos. Um assistente 
contou que um antigo embaixador, Maurício Nabuco, batia três vezes sobre a 
perna quando queria encerrar uma audiência maçante. Ao receber diretores 
da Vasp, Cirilo imitou Nabuco, mas os interlocutores nem percebiam o 
“código”. Impaciente, ele foi aumentando a força das pancadas até que se 
viu esmurrando a própria perna e gritando “Nabuco! Nabuco!” Os visitantes 
foram embora, assustados, e o embaixador comemorou com o assistente:

- Esse Nabuco é formidável!

Em ação contra o DF, Ministro do TCU critica STF
O ministro Walton Alencar, do Tribunal de 

Contas da União, criticou o Supremo Tribunal 
Federal por haver suspendido em maio a decisão 
por ele articulada, no TCU, condenando o Distrito 
Federal a pagar à União o que não tem e nem 
é devido, segundo o governador Ibaneis Rocha: 

R$10 bilhões. 
Em mais uma decisão que prejudica o DF, 

nesta quarta, Alencar ironizou o STF. Disse que 
“até hoje não julgou” o mérito da primeira medida, 
enquanto Benjamin Zimler diz que “vai demorar 
anos”.

NADA CONTRA, IMAGINE
Alencar também garante que nada tem 

contra o governador, “por cujo sucesso na 
administração do DF eu torço muito.”

HOSTILIDADE EXPLICADA
“Ibaneis escolheu o lado errado para se 

aliar”, diz um ministro do TCU para explicar 

a hostilidade de Walton Alencar ao governo do 
DF.

AFAGO A DESAFETO
Alencar se irritou, diz esse ministro, 

porque Ibaneis nomeou uma filha de Augusto 
Nardes, ministro do TCU de quem ele seria 
desafeto.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

RETALIAÇÃO É LOGO ALI
O ministro Bruno Dantas, 

do TCU, disse ter sido vítima de 
“retaliação” da Receita Federal 
por sua posição contrária a uma 
bonificação por multa paga a 
auditores da Receita. Retaliação 
no setor público é mais comum que 
parece. E está mais próxima de 
Dantas do que ele supõe.

 
PIADA PRONTA

Após sucatear os aeroportos 
brasileiros, salvos pela 
privatização, a Infraero virou 
deboche: agora manda e-mails 
oferecendo seus serviços afirmando 
ter “experiência para seu aeroporto 
voar mais alto”. Hahaha!

MAL-EDUCADOS
As embaixadas da Alemanha, 

da França e da Noruega nem 
sequer agradeceram a generosa 
oferta do governo brasileiro para 
ajudar no reflorestamento dos 

A Noruega não é aquela que 
mata baleias?”

Presidente Jair Bolsonaro
sobre o “corte” de recursos da 
Noruega para a Amazônia

"

Marcos Oliveira / Agência Senado

seus territórios, que eles 
devastaram.

ABUSO NÃO RENDE CADEIA
Apesar das críticas à lei de 

abuso de autoridades, o que 
está em vigor agora pune o 
abuso com penas de só 10 dias 
a seis meses de detenção. Ou 
seja, nunca rende prisão para 
quem abusa do seu poder.

PROBLEMA É A ELEIÇÃO
Bolsonaristas-raiz andam 

falando mal da troca na 
direção do FNDE, o bilionário 
Fundo de Desenvolvimento 
da Educação, indicada pela 
cúpula da Câmara. Acham 
que terão desvantagem na 
eleição de 2020.

ELAS TÊM A FORÇA
A força das aéreas pôde 

ser vista na Comissão 
de Viação da Câmara, 
que rejeitou projeto para 
regulamentar programas de 
milhagem que tanto enganam 
consumidores. Para não 
“afrontar” as empresas.

A Câmara Municipal de Natal 
deve iniciar até o início de setem-
bro a discussão em torno da regu-
lamentação de cinco zonas de pro-
teção ambiental (ZPA). As novas 
legislações irão estabelecer regras 
de ocupação e uso do solo e terão 
papel importante para a revisão 
do Plano Diretor.

Ao todo, Natal conta com 10 
zonas de proteção, mas apenas 
cinco têm legislação específica 
aprovadas. Ainda aguardam por 
análise das ZPAs 06, 07, 08, 09 
e 10. Segundo o secretário muni-
cipal adjunto de Meio Ambiente, 
Thiago Mesquita, a regulamenta-
ção destes espaços – iniciada em 
2007 – é essencial para formar a 
base de revisão do Plano Diretor.

Somadas as suas respectivas 
áreas, as dez ZPAs de Natal re-
presentam aproximadamente 34% 
da área total do município, que é 
de 168 mil quilômetros quadrados. 
“Nas próximas duas semanas, os 
vereadores irão receber as propos-
tas de cinco leis para as ZPAs. É 
um assunto importantíssimo, pois, 
sem regulamentação, o processo de 
licitação ambiental fica limitado”, 
reforça ele, que foi entrevistado 
pelo programa “Sem Amarras”, da 
rádio Agora FM (97,9).

Entre as zonas que aguardam 
regulamentação, está a ZPA-07, en-
globando o entorno do Forte dos Reis 
Magos, abrangendo a zona de praia, 
construída sobre arrecifes adjacen-
tes ao estuário do Rio Potengi.

Sobre a revisão do Plano Dire-
tor, o secretário Thiago Mesquita 
explica que a previsão é de que 
o projeto de lei seja enviado à 
Câmara até dezembro. “Os vere-
adores vão receber um texto bem 
detalhado”, diz ele. O documento 
vai trazer apontar as políticas e 
diretrizes para o desenvolvimento 
urbano da cidade.

Ele rebateu críticas sobre a 
demora para revisar o atual plano 
diretor, que foi modificado pela 
última vez em 2007. “A legislação 
que trata deste assunto – o Esta-

Regulamentação das ZPAs deve 
chegar à Câmara em até 15 dias

Meio ambiente

ZPAs de Natal representam aproximadamente 34% 
da área total do município, que é de 168 mil Km²

Forte dos Reis Magos está em uma zona de proteção ambiental não regulamentada

José Aldenir / Agora RN

ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ZPA-06
Morro do Careca e dunas fixas con-
tínuas - Recanto natural de notável 
beleza por seus aspectos panorâmi-
cos, florísticos, paisagísticos, de inte-
resse cultural, recreativo e turístico.

ZPA-07 
 Forte dos Reis Magos e seu entorno 
- Sítio de relevante valor artístico, ar-
quitetônico, cultural, turístico e his-
tórico, onde se encontra a Fortaleza 
dos Reis Magos.

ZPA-08  
 Ecossistema manguezal e Estuário 
dos Rios Potengi e Jundiaí - Ecos-
sistema Litorâneo de grande impor-
tância ambiental e socioeconômica.

ZPA-09
Ecossistema de lagoas e dunas ao 
longo do Rio Doce - Ambiente de 
potencial paisagístico e turístico, 
compreendendo o sistema de du-
nas e lagoas associado ao vale do 
rio Doce.

ZPA-10
Farol de Mãe Luíza e seu entorno - 
encostas dunares adjacentes à Via 
Costeira, entre o Farol de Mãe Luíza 
e a Av. João XXIII - Área de encostas 
dunares de valor cênico-paisagísti-
cos, histórico, cultural e de lazer.

ç

ç

ç

ç

ç

tuto da Cidade – diz que o início 
dos trabalhos tem de ser até 10 
anos após a última revisão. Em 
junho de 2017, Natal iniciou a 
revisão, dentro do prazo legal es-
tabelecido”, argumentou.

No entanto, segundo Thiago 
Mesquita, o Município trabalha 
para evitar que o prazo para re-
visar o plano se prolongue por 
mais tempo. “Por mais que não se 
estabeleça prazo limite, o Municí-
pio tem interesse que o processo 
seja feito o mais rápido possível”, 
justifica.
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O presidente Jair Bolsonaro 
determinou a realização de estu-
dos para a privatização de duas 
rodovias federais que cortam o 
Rio Grande do Norte: as BRs 101 
e 304. Um decreto presidencial 
publicado na edição desta quin-
ta-feira, 15, do Diário Oficial da 
União qualifica trechos das duas 
estradas no âmbito do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI), a partir do qual são plane-
jadas ações de desestatização.

Segundo o decreto, os estudos 
deverão avaliar a possível priva-
tização do trecho da BR-101 entre 
a capital potiguar, Natal, e a di-
visa do Rio Grande do Norte com 
o estado da Paraíba. Já no caso 
da BR-304, o trecho privatizado 
seria entre Natal e a divisa do 
RN com o Ceará. A rodovia, que 
hoje não é duplicada, liga Natal à 

segunda maior cidade do Estado, 
Mossoró.

Os estudos deverão analisar 
a viabilidade da privatização e 
também o possível modelo de ne-
gócios com a iniciativa privada. 
Dependendo do formato escolhi-
do, poderá se abrir o caminho, por 
exemplo, para a cobrança de pe-
dágio nesses trechos rodoviários.

A análise pode apontar – 
acrescenta o decreto – a neces-
sidade de ajustes dos trechos 
indicados, decorrentes da “mode-
lagem econômico-financeira”, e 
também a eventual inclusão de 
trechos rodoviários estaduais que 
possam ser federalizados, para 
melhor adequação do projeto.

O decreto de Bolsonaro pu-
blicado nesta quinta-feira prevê 
a realização de estudos para a 
privatização de outros trechos de 

rodovias que hoje são administra-
das pelo setor público. Incluindo 
os trechos das BRs 101 e 304 

no Rio Grande do Norte, estão 
contemplados mais de 7,2 mil 
quilômetros de rodovias federais 

classificadas como “estratégicas”, 
divididas em quinze lotes, e ou-
tras quatro estradas, sendo três 
em Santa Catarina e outra entre 
os estados de Goiás e Tocantins.

No caso da BR-101, os estudos 
são para privatização do trecho 
entre Natal e a divisa do RN com 
a Paraíba, e também desse ponto 
até a divisa da Bahia com o Es-
pírito Santo. Ou seja, passando, 
além da Bahia e do RN, pelos 
estados da Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe.

Com relação à BR-304, Bolso-
naro determinou a análise da pri-
vatização do trecho entre Natal e 
a divisa do RN com o Ceará, além 
do trecho entre este ponto e o en-
troncamento com a BR-116, já no 
município cearense de Beberibe.

Não há prazo para a conclusão 
dos estudos.

Trincheira na BR-101, na altura do município de Parnamirim, na Grande Natal

Bolsonaro manda estudar privatização de 
trechos das BRs 101 e 304 que cruzam RN
Estudos deverão analisar a viabilidade da privatização e também o possível modelo de negócios com a iniciativa privada. 
Dependendo do formato escolhido, poderá se abrir o caminho para a cobrança de pedágio nesses trechos rodoviários

Decreto

José Aldenir / Agora RN

Um contingente de 3,35 
milhões de desempregados no 
País procura trabalho há pelo 
menos dois anos. Isso equiva-
le a 26,2% (ou cerca de uma 
em cada quatro) pessoas no 
total de desocupados no Bra-
sil. Os números do segundo 
trimestre deste ano são recor-
de desde o início da série his-
tórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua), 
em 2012.

Os dados foram divulga-
dos nesta quinta-feira, 15, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE). Segundo os números, no 
segundo trimestre de 2018 o 
contingente de desemprega-
dos procurando trabalho há 
no mínimo dois anos tinha 
menos 196 mil pessoas, ou 
seja, era de 3,15 milhões.

No segundo trimestre 
de 2015, o total era de 1,43 
milhão de pessoas, ou seja, 
menos da metade do segundo 
trimestre deste ano.

O Governo do Rio Grande 
do Norte apresentou nesta 
quinta-feira, 15, os novos 
layout e funções do Portal da 
Transparência do Rio Grande 
do Norte. Mais interativa, 
simples e com informações 
condizentes com a realidade 
orçamentária e financeira do 
Estado, a nova ferramenta já 
pode ser acessada pelo inter-
nauta no endereço transpa-
rencia.rn.gov.br.

O controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes Neto, 
responsável por coordenar o 
processo de atualização do 
novo portal, frisou as dificul-
dades encontradas para en-
trega do novo produto. 

“Prometemos lançar o 
portal em abril, com acrésci-
mo de relatórios gerenciais e 
outros dados adicionais. Mas 
foi preciso corrigir inúmeros 
equívocos de informação que 
demandaram tempo e traba-
lho. Então, entregamos hoje 
um Portal com dados fidedig-
nos", ressaltou.

Um a cada quatro 
desempregados 
procura emprego 
há mais de 2 anos

Governo do 
RN apresenta 
novo Portal da 
Transparência

IBGE Tecnologia

Determinação ocorre no mesmo dia em que um despacho do presidente Jair Bolsonaro, com o mesmo teor, foi publicado no DOU

PRF determina suspensão e 
recolhimento de radares móveis

Trânsito

PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) determinou nesta quinta-
-feira, 15, que “todos os gestores 
e servidores” suspendam o uso 
e recolham “equipamentos me-
didores de velocidade estáticos, 
móveis e portáteis”.

Em nota encaminhada à im-
prensa, a PRF informa que a de-
terminação vale até que o Minis-

tério da Infraestrutura conclua a 
reavaliação da regulamentação 
dos procedimentos de fiscaliza-
ção eletrônica de velocidade em 
vias públicas.

A determinação ocorre no 
mesmo dia em que um despacho 
do presidente Jair Bolsonaro, com 
o mesmo teor, foi publicado no Di-
ário Oficial da União.

Conforme o comunicado da 
PRF, estão revogados atos ad-
ministrativos sobre a atividade 
de fiscalização eletrônica de ve-
locidade em rodovias e estradas 
federais. Os policiais rodoviários 
também deverão rever normas 
internas sobre a atividade de 
fiscalização de trânsito quando a 
cargo da PRF.
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OFERTAS DESTE BOX 

VÁLIDAS DE 16/8/2019 

A 18/8/2019

OFERTAS DE

3 DIAS

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 18/8/2019OFERTAS DE DIAS03

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 16 de agosto a 22 de agosto de 2019 (exceto as ofertas válidas por 3 dias),
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 22/8/2019OFERTAS DE DIAS07

03

TOMATE ESPECIALGranel

2,39
KG

R$

TOMATE ESPECIAL

1,99
KG

R$

LARANJA-PERA
Granel

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 22/8/2019OFERTAS DE DIAS07

LARANJA-PERA TOMATE ESPECIAL
TOMATE ESPECIAL

Aro e m&k de 500ml
TODOS os Azeites

15
Aro e m&k de 500ml

Batata-doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Cenoura
Granel

Repolho 
Branco
Granel

Macaxeira
Granel

Mamão 
Formosa
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$ 2,49
KG

R$

2,49
KG

R$ 2,69
KG

R$ 2,99
KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Oferta válida 
para produtos 
de mesmo 
tipo, marca ou 
embalagem.

TODAS AS RAÇÕES 
PARA GATO, 

PACOTE C/ 1 KG E 3KG

Contrafi lé 
bovino 
a vácuo 
fracionado
A partir de 21,59

KG

R$ Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 16,89

KG

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 
garrafas c/ 250ml

0,69
UNID.

R$ 4,99
UNID.

R$

Amaciante
Mon Bijou
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Patinho bovino 
Peça, a partir de18,99

KG

R$ 7,39
KG

R$
Peito de frango 
congelado
A partir de

Linguiça calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

Linguiça de frango 
congelada Seara
Pacote c/ 5kg

Vinho branco 
português Casal Garcia
Garrafa c/ 750ml

33,90
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$ 15,89
PCT.

R$

35,90
GARRAFA

R$

Batata 
pré-frita 
Aro
Pacote 
c/ 2kg

17,89
EMB.

R$

Hambúrguer de frango Tony
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

Chester lanche 
Perdigão
Peça

5,69
KG

R$ 9,89
KG

R$ 6,39
GARRAFA

R$ 1,99
UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Cachaça Gostosa
Limão, unidade 
c/ 480ml

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,92
PCT.

R$

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,19
LATA

R$

Café Maratá
Pacote c/ 250g

3,49
PCT.

R$

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

0,49
UNID.

R$ 1,89
PCT.

R$

3,99
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500mlRefresco 

em pó Fresh
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 10g 0,69

GARRAFA

R$ 7,99
LATA

R$

Energético 
Red Bull
Lata c/ 355ml

2,45
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

55,90
PCT.

R$

14,99
EMB.

R$

11,89
UNID.

R$18,89
EMB.

R$

Farinha de trigo 
T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

Molho de 
tomate Primor
Unidade 
c/ 340g

0,99
UNID.

R$
Ervilha ou Milho 
verde Predilecta
Unidade c/ 200g 1,39

UNID.

R$

Creme de leite 
TP Betânia
Unidade 
c/ 200g

1,99
UNID.

R$ 3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

2,09
UNID.

R$

Chocolate Kit Kat
Unidade c/ 41,5g

Lanchinho Pippo’s
Embalagem c/ 5 
unidades c/ 30g

Travesseiro 
impermeável 
Hedrons
46x65cm Sabonete de 

glicerina Phebo
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 90g

Detergente 
em pó Absoluto
Unidade 
c/ 500g

Detergente 
em pó Aliado
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 500g

Tapete para 
banheiro Regence
Diversas cores, 
40x60cm

Caixa 
para pizza 
oitavada RCP
Embalagem 
c/ 25 unidades, 
Nº 25

Caixa 
para pizza 
oitavada RCP
Embalagem 
c/ 25 unidades, 
Nº 35

Mistura para bolo Dona Benta
Diversos sabores, unidade c/ 450g

3,99
EMB.

R$

9,98
UNID.

R$ 2,59
UNID.

R$

0,99
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

4,29
UNID.

R$
A PARTIR DE

18,99
EMB.

R$Papel higiênico folha 
dupla Neve
Embalagem promocional, leve 
16 e pague 15 rolos c/ 30m

Alimento para 
cães Bonzo
Carne & cereais, 
unidade c/ 18kg

Alimento para 
cães Aro Premium
Unidade c/ 20kg 

76,90
UNID.

R$ 128,90
UNID.

R$

13,56

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

25kg

im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

Lava roupas 
concentrado 
Ariel
Unidade c/ 2L

22,90
UNID.

R$

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

Tapete multiuso Brisa
Diversas estampas, 43X65cm

71,90
UNID.

R$16,89
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$ 2,25
PCT.

R$

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade 
c/ 900ml

Açúcar 
demerara 
m&k
Pacote c/ 1 kg

2,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L
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OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 18/8/2019OFERTAS DE DIAS03

Ofertas válidas para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 16 de agosto a 22 de agosto de 2019 (exceto as ofertas válidas por 3 dias),
enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui 
veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 22/8/2019OFERTAS DE DIAS07

03

TOMATE ESPECIALGranel

2,39
KG

R$

TOMATE ESPECIAL

1,99
KG

R$

LARANJA-PERA
Granel

OFERTAS VÁLIDAS DE 16/8/2019 A 22/8/2019OFERTAS DE DIAS07

LARANJA-PERA TOMATE ESPECIAL
TOMATE ESPECIAL

Aro e m&k de 500ml
TODOS os Azeites

15
Aro e m&k de 500ml

Batata-doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Cenoura
Granel

Repolho 
Branco
Granel

Macaxeira
Granel

Mamão 
Formosa
Granel1,99

KG

R$ 1,99
KG

R$ 2,49
KG

R$

2,49
KG

R$ 2,69
KG

R$ 2,99
KG

R$

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

SEXTA
DO CHURRASCO

SÁBADO E DOMINGO
CASA & BEM-ESTAR

SEGUNDA
DA LIMPEZA

TERÇA
DA PADARIA

QUARTA
BÁSICA

QUINTA
DOCE

Oferta válida 
para produtos 
de mesmo 
tipo, marca ou 
embalagem.

TODAS AS RAÇÕES 
PARA GATO, 

PACOTE C/ 1 KG E 3KG

Contrafi lé 
bovino 
a vácuo 
fracionado
A partir de 21,59

KG

R$ Queijo 
mussarela 
Biana
Peça 16,89

KG

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
embalagem c/ 12 
garrafas c/ 250ml

0,69
UNID.

R$ 4,99
UNID.

R$

Amaciante
Mon Bijou
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2L

Patinho bovino 
Peça, a partir de18,99

KG

R$ 7,39
KG

R$
Peito de frango 
congelado
A partir de

Linguiça calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

Linguiça de frango 
congelada Seara
Pacote c/ 5kg

Vinho branco 
português Casal Garcia
Garrafa c/ 750ml

33,90
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$ 15,89
PCT.

R$

35,90
GARRAFA

R$

Batata 
pré-frita 
Aro
Pacote 
c/ 2kg

17,89
EMB.

R$

Hambúrguer de frango Tony
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

Mortadela tubular 
de ave Confi ança
Peça

Chester lanche 
Perdigão
Peça

5,69
KG

R$ 9,89
KG

R$ 6,39
GARRAFA

R$ 1,99
UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Cachaça Gostosa
Limão, unidade 
c/ 480ml

Flocão de 
milho Maratá
Pacote c/ 500g

0,92
PCT.

R$

Cerveja puro 
malte Devassa
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,19
LATA

R$

Café Maratá
Pacote c/ 250g

3,49
PCT.

R$

Açúcar cristal 
Nota 10
Pacote c/ 1kg

Feijão carioca 
T1 Nota 10
Pacote c/ 1kg

0,49
UNID.

R$ 1,89
PCT.

R$

3,99
PCT.

R$

Água mineral 
sem gás Indaiá
Garrafa c/ 500mlRefresco 

em pó Fresh
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 10g 0,69

GARRAFA

R$ 7,99
LATA

R$

Energético 
Red Bull
Lata c/ 355ml

2,45
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 Kiarroz
Pacote c/ 1kg

55,90
PCT.

R$

14,99
EMB.

R$

11,89
UNID.

R$18,89
EMB.

R$

Farinha de trigo 
T1 Predileta
Pacote c/ 25kg

Molho de 
tomate Primor
Unidade 
c/ 340g

0,99
UNID.

R$
Ervilha ou Milho 
verde Predilecta
Unidade c/ 200g 1,39

UNID.

R$

Creme de leite 
TP Betânia
Unidade 
c/ 200g

1,99
UNID.

R$ 3,59
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Aurora
Pacote c/ 200g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS 
E É RECOMENDADO 

ATÉ 2 ANOS DE IDADE 
OU MAIS.

2,09
UNID.

R$

Chocolate Kit Kat
Unidade c/ 41,5g

Lanchinho Pippo’s
Embalagem c/ 5 
unidades c/ 30g

Travesseiro 
impermeável 
Hedrons
46x65cm Sabonete de 

glicerina Phebo
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 90g

Detergente 
em pó Absoluto
Unidade 
c/ 500g

Detergente 
em pó Aliado
Diversas 
fragrâncias, 
unidade 
c/ 500g

Tapete para 
banheiro Regence
Diversas cores, 
40x60cm

Caixa 
para pizza 
oitavada RCP
Embalagem 
c/ 25 unidades, 
Nº 25

Caixa 
para pizza 
oitavada RCP
Embalagem 
c/ 25 unidades, 
Nº 35

Mistura para bolo Dona Benta
Diversos sabores, unidade c/ 450g

3,99
EMB.

R$

9,98
UNID.

R$ 2,59
UNID.

R$

0,99
UNID.

R$ 0,99
UNID.

R$

4,29
UNID.

R$
A PARTIR DE

18,99
EMB.

R$Papel higiênico folha 
dupla Neve
Embalagem promocional, leve 
16 e pague 15 rolos c/ 30m

Alimento para 
cães Bonzo
Carne & cereais, 
unidade c/ 18kg

Alimento para 
cães Aro Premium
Unidade c/ 20kg 

76,90
UNID.

R$ 128,90
UNID.

R$

13,56

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

9,98

NESTA 
EMBALAGEM, 

O QUILO 
SAI POR

25kg

im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

Lava roupas 
concentrado 
Ariel
Unidade c/ 2L

22,90
UNID.

R$

Margarina 
Sofi teli Sadia
Unidade c/ 15kg

Tapete multiuso Brisa
Diversas estampas, 43X65cm

71,90
UNID.

R$16,89
UNID.

R$ 2,99
UNID.

R$ 2,25
PCT.

R$

Óleo de soja 
Concórdia
Unidade 
c/ 900ml

Açúcar 
demerara 
m&k
Pacote c/ 1 kg

2,49
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Indaiá
Diversos sabores, 
garrafa c/ 2L
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Diversas entidades que fazem 
parte do trade turístico potiguar rei-
teraram, em nota divulgada nesta 
quinta-feira, 15, o posicionamento 
favorável à demolição do prédio do 
antigo Hotel Reis Magos. No docu-
mento, as instituições apoiam o pre-
sidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Rio Grande 
do Norte (ABIH-RN), José Odécio 
Júnior, que recentemente fez decla-
rações contra o processo que requer 
o tombamento da estrutura.

Na publicação, as instituições 
afirmam que José Odécio Júnior 
“apenas constatou fatos públicos e 
notários da atuação funcional de 
uma determinada procuradora es-
tadual, que está sempre em desfa-
vor do desenvolvimento econômico 
e sustentável do Estado, cuja críti-

ca a sua atuação profissional não 
pode, nem deve se confundir com 
ataque pessoal”.

O presidente da ABIH-RN cri-
ticou recentemente, em uma entre-
vista, a atuação da procuradora-ge-
ral do Estado, Marjorie Madruga, 
que vem defendendo o tombamen-
to do hotel. Na nota, as entidades 
optaram por não citar o nome dela.

“Nutrimos profundo respeito 
aos procuradores e a Procurado-
ria Geral do Estado, bem como, as 
demais instituições jurídicas e de 
controle, principalmente quando 
as decisões e opiniões estão basea-
das na lei, nas decisões judiciais, e 
em análises técnicas, mas não nos 
parece razoável, aceitar que tais 
posicionamentos sejam alicerçados 
na subjetividade, principalmente, 

quando eles travam o desenvolvi-
mento do Rio Grande do Norte”, 
destacaram.

O texto foi assinado por re-
presentantes da Associação Bra-
sileira de Agências de Viagens do 
Rio Grande do Norte (ABAV-RN), 
Associação Norte-Riograndense de 
Criadores de Camarão (ANCC), 
Natal Convention Bureau,  Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Natal (CDL-Natal), Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Rio Grande do Norte (FCDL RN), 
Associação de Hoteleiros de Tibau 
do Sul e Pipa (Asthep), Sindica-
to das Empresas de Turismo do 
Rio Grande do Norte (Sindetur) e 
Sindicato de Hotéis Restaurantes 
Bares e Similares do Rio Grande 
do Norte (SHRBS RN). Hotel Reis Magos está desativado e em ruínas; abandono gera transtorno na região

Trade turístico potiguar reitera apoio a 
demolição do antigo Hotel Reis Magos
Instituições apoiaram o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH) do RN, José Odécio Júnior, que 
recentemente fez declarações contra o processo que requer o tombamento da estrutura, situada na Praia do Meio, em Natal

Posicionamento

José Aldenir / Agora RN

A 5ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte proferiu decisão 
liminar nesta quinta-feira, 15, 
proibindo a extinção de 189 cargos 
e funções na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFRN) do 
Estado. A decisão se deu após ação 
impetrada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) no início deste mês.

Em resumo, a decisão suspen-
de, no âmbito do estado, os efeitos 
do decreto do presidente Jair Bol-
sonaro que determinou a extinção 
de milhares de cargos e funções 
gratificadas e de confiança por todo 
o Brasil, e impede a exoneração e 
dispensa automática de seus ocu-
pantes. 

Na deliberação, a Justiça sa-
lienta que a Constituição Federal 
“conduz claramente ao entendi-
mento de que não pode o Presiden-
te da República dispor, mediante 
decreto, sobre a extinção de funções 
ou cargos públicos ocupados. Para 
que seja possível tal extinção, é 
necessária a elaboração de lei em 
sentido formal”. A decisão se aplica 
a 141 cargos ocupados na UFRN e 
48 no IFRN, não atingindo 17 car-
gos vagos da universidade extintos 
pelo decreto.

Na ação, o MPF demonstrou 
que o Decreto 9.725 - assinado pelo 
presidente da República em 12 de 
março de 2019 - não representa-
ria economia significativa para as 
instituições. No caso da UFRN, o 
valor anual total das funções extin-
tas corresponde a apenas 0,031% 
da folha de pagamento de pessoal 
e encargos sociais. No IFRN esse 
percentual corresponde a 0,056%. 
Algumas das funções representa-
vam remuneração mensal de ape-
nas R$ 270,83 e muitas eram ocu-
padas por servidores de carreira.

De acordo com a UFRN, a extin-
ção das funções, “desacompanhada 
de um plano de reestruturação das 
mesmas, pode comprometer o fun-
cionamento adequado das unida-
des acadêmicas e administrativas, 
uma vez que algumas delas, por 
sua natureza, são de difícil rees-
truturação. Outro risco envolvido 
é o desestímulo na motivação do 
quadro de servidores, uma vez que 
agregarão atividades, inclusive de 
gestão, sem o devido reconheci-
mento, podendo ocasionar, inclusi-
ve, situações de desvio de função”.

Pelo decreto do presidente Jair Bolsonaro, UFRN seria atingida com perda de 141 cargos 

Justiça proíbe extinção de 189 cargos e 
funções em instituições federais no RN

Decisão liminar

José Aldenir / Agora RN

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor de Natal 
(Procon) apontou queda no preço 
médio da gasolina comum que está 
sendo vendida na capital potiguar. 
De acordo com o levantamento, 
que foi realizado no último dia 12 
e levou em consideração 70 postos 
da cidade, o combustível está sendo 
vendido a um valor médio de R$ 
4,245, o que representa uma redu-
ção de 2,62% em relação ao mês de 
julho. 

Esta é a 2ª queda consecutiva 
registrada pela pesquisa do Pro-
con. Em julho, dois levantamentos 
foram feitos entre os dias 8 e 22, e 
apontaram preço médio de R$ 4,561 
e R$ 4,359, respectivamente. Na 
pesquisa de agosto, a região que te-
ve a gasolina mais barata foi a Oes-
te, com preço médio de R$ 4,191. 

Nos bairros da Cidade de Esperan-
ça, Cidade Nova e Felipe Camarão, 
existem postos vendendo a R$ 4,14. 
Por outro lado, a região Leste regis-
trou os maiores preços (média de R$ 
4,267). O posto mais careiro encon-
trado (R$ 4,440) foi na Ribeira.

OUTROS COMBUSTÍVEIS
O Gás Nacional Veicular 

(GNV) acompanhou a gasolina co-
mum e registrou variação negativa 
em agosto. Na pesquisa anterior, o 
preço médio encontrado foi de R$ 
3,535, e na atual foi de R$ 3,528, 
o que equivale a uma redução de 
0,20%. O maior preço encontrado 
pela pesquisa de agosto foi de R$ 
3,599, e o menor, de R$ 3,490. O 
Etanol, por sua vez, registrou va-
riação negativa de 0,73%. O maior 
preço encontrado neste mês foi de 
R$ 3,997, e o menor, de R$ 3,245.

Preço médio da gasolina cai pela 
2ª vez e alcança R$ 4,24 em Natal

Levantamento

Em bairros da zona Oeste, consumidores encontram gasolina custando até R$ 4,14

José Aldenir / Agora RN
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

GMFC
PARAFINADA

ZECAAZAR
LEMAATEL

EAACORDO
DETERSUAS

SERIOMG
PADULADO

TRANSEABRAM
AEZEROE

ADAGADQUIS
RBRUTUS

RAMALIIPU
PADBANHAR

BOLADAAIA

A prancha
preparada

para o
surfe

Comer
alguma
coisa

rapidinho

Compositor
da ópera
"O Guara-
ni" (Mús.) 

(?) Camar-
go: apresen-
ta o "É de 
Casa" (TV)

O dos
hippies
era "Paz
e Amor"

Fazer
parar 

Jogo em
que é

proibido
sorrir

Camisa
de blocos
de Carna-
val (BA)

Gemidos 
de dor

Resto de
uma

divisão
exata

Divisão
de rede

telefônica

A água
depois de
filtrada

Ben
Affleck,

ator ame-
ricano

Lavar
(o corpo) 

Arruma-
deira de
quartos

Tive von-
tade de

Irmã 
da mãe

Almofada,
em inglês
Grande
quantia

Rival do Po-
peye (HQ)
Oposto de

"bem"

Movam 
(a porta) 
Apelido 

de Eduardo
Estado

hipnótico
Espécie

de espada

Bajulado

Afirma 
que não 

Negocia-
ção; trato
Épocas

históricas

Materiais
para cura-

tivos
Acabamento

Congê-
nitos

Fábio As-
sunção, ator

Cama para trans-
portar doentes

(?) então:
ainda

Secura
(do solo)

De vocês
(fem.)

De outro
modo

1.000, em
romanos

Casa 
(fig.)

Vogais 
de "vinil"

Desculpa
do mau

perdedor

De + a

"Letras",
na sigla

ABL

Sucede
ao "F"

Doutora
(abrev.)

3/pad. 4/pura. 5/adaga — ramal. 10/parafinada.

HORÓSCOPO

Cuidar dos seus interesses 
discretamente pode ser a melhor 
pedida. Há chance de receber um 
dinheiro que não estava esperando: 
guarde segredo. Na união, ciúme deve 
trazer problema. 

Será mais fácil cuidar do seu corpo, 
iniciar uma dieta ou mudar velhos 
hábitos. Atritos com amigo(a) não 
estão descartados. Talvez precise 
colocar os interesses do seu amor 
em primeiro lugar. 

No emprego, é hora de alimentar novos 
sonhos e sair da sua zona de conforto. 
Conte com o apoio da turma. Em casa, 
atritos devem incomodar. Se está só, os 
amigos podem apresentar alguém. 

Você vai esbanjar criatividade no 
trabalho. Aproveite a fase para fazer 
uma fezinha -- a sorte estará ao seu 
lado! Momentos românticos tornam 
a vida a dois melhor, mas diminua 
as exigências. 

Que tal fazer planos a longo prazo, 
já que você pode ter ótimas ideias 
para o futuro? Cuidado com mal-
entendido ou perda de informações 
importantes. Evite assuntos 
delicados com quem ama. 

Conte com a ajuda dos familiares para 
resolver alguns assuntos, inclusive no 
emprego. Talvez seja preciso redobrar 
a atenção no serviço. Um amor antigo 
pode despertar saudade. 

Sua disposição para aprender coisas 
novas e sair da rotina tende a crescer: 
use isso a seu favor na vida profissional. 
Uma viagem conta com a proteção dos 
astros! A dois, cuidado com o ciúme.

Você pode expandir seus contatos na 
vida profissional. Porém, vale a pena ser 
mais flexível para manter a paz com os 
filhos ou com pessoas mais novas. A vida 
amorosa promete novidades. 

 É hora de fazer mudanças, seja 
na vida profissional ou mesmo na 
aparência. Evite bater de frente com 
quem tem um pensamento mais 
conservador. Sua sensualidade será 
seu melhor trunfo na paquera. 

Reserve um tempinho para organizar 
suas contas. Se fechar um bom 
negócio, mantenha segredo sobre a 
sua sorte com dinheiro. A paquera 
pode trazer alguns desafios.

Os relacionamentos ganham 
destaque e você vai alcançar um 
resultado melhor no trabalho se 
contar com a cooperação de outras 
pessoas. Evite agir por impulso. 
Namoro recente pode se firmar. 

A Lua traz disposição para colocar 
alguns assuntos pessoais em ordem. 
Os astros avisam: se falar mais do 
que deve, pode ter problemas no 
emprego. Um lance passageiro pode 
ser divertido. 

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

Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas a empresária expulsa o rapaz de sua confeitaria. Zé Hélio 
aconselha Rock a pedir ajuda a Téo para contar a Maria a verdade sobre Régis e Jô. Silvia e Kim 
abandonam Márcio. Régis lamenta a tristeza de Maria da Paz, que hesita em confiar no marido. 
Fabiana ameaça Otávio. Lyris e Tonho ficam juntos. Otávio expulsa Fabiana da construtora. 
Fabiana se aproxima de Sabrina e a apresenta a Vivi. Rock revela a Téo sobre o Jô e Régis, e o 
fotógrafo pensa em se vingar. Téo e Rock falam com Maria da Paz.

A DONA DO PEDAÇO

Jamil e Hussein checam o apartamento de Calpúrnia, de onde se vê a casa de Almeidinha. 
Gabriel provoca Valéria, que acaba descobrindo a senha de Norberto. No laboratório, Laila 
percebe o nervosismo do biomédico Fernando. Ali, Sara, Faruq e Bóris apoiam Eva. Ester 
e Abner ensinam a Latifa costumes judaicos para sua conversão religiosa. Hussein e Jamil 
descobrem que Calpúrnia mantém diversos registros da vida íntima de seus vizinhos. Zuleika 
acredita que Letícia está interessada em um rapaz mais jovem. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon.Nana diz ao pai que ele não está em 
condições de decidir sobre a própria vida. Os exames de Alberto mostram que a doença 
está estável. Patrick fica incomodado com um possível entrosamento entre Vicente e 
Gabriela.Alberto resolve ir à feijoada do Cacique de Ramos. Vicente se machuca no treino 
de basquete. Nana conta a Ramon que Paloma e Marcos tiveram um caso.

Filipa conta para Paola que impediu Luigi de se declarar para Yasmin. Waldisney diz 
a Pendleton que Sérgio é o responsável por desviar o dinheiro da O11O. Mirela da 
conselhos amorosos a Vini e aconselha o amigo a terminar com Gabriela. Eric e Hugo 
disputam a atenção de Paola. Pendleton diz as crianças do Clubinho que ele e OTTO 
são primos distantes e pede para guardarem esse segredo. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Governo do Estado se reu-
niu, na última quarta-feira, 14, 
com diferentes órgãos para discu-
tir ações que ajudem a melhorar 
a sensação de segurança nas vias 
de acesso ao Aeroporto Interna-
cional Governador Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante.

Sobre a Segurança Pública, 
a Polícia Militar irá reforçar o 
policiamento principalmente nos 
horários onde são registradas 
maiores ocorrências, de acordo 
com os dados da Coordenadoria 
de Estatísticas e Análises Crimi-
nais (Coine). “A Polícia Militar 
está trabalhando para estar nos 
locais pontuais. Trabalhando com 
estatísticas, estamos distribuindo 
o policiamento de modo a otimi-
zar o serviço”, destacou o coronel 
Alarico Azevedo, comandante ge-
ral da PMRN.

O secretário da Segurança do 
Estado, coronel Francisco Araújo, 
também destacou a necessidade 
que outros entes atuem para di-
minuir os impactos da criminali-
dade. “Uma via que não está em 
boas condições, uma via que não 
está bem iluminada, tudo isso in-
terfere diretamente na segurança 
pública”.

Na reunião, gerida pelo vice-
-governador do estado, Antenor 
Roberto, ainda estiveram presen-
tes representantes dos taxistas e 
motoristas de aplicativos, da In-
framerica, o diretor do Deperta-
mento de Estradas de Rodagens 
(DER-RN), Manoel Marques, 
a secretária do Turismo do Rio 
Grande do Norte, Ana Maria Cos-
ta, a vereadora Nina Souza, e o 
prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Paulo Emídio.

Governo intensifica policiamento 
em vias de acesso ao aeroporto 

Segurança

PM dará reforço na região principalmente nos 
horários onde são registradas maiores ocorrências

Assaltos estão ocorrendo com frequência em todos os acessos ao aeroporto de Natal

Kleber Teixeira

A Polícia Militar do Estado do 
Rio Grande do Norte recebeu, na 
manhã desta quinta-feira, 15, no-
vos equipamentos para uso do seu 
serviço de inteligência. O material 
adquirido faz parte de um convênio 
entre o Ministério Público Estadual 
e a PMRN.

A solenidade de entrega ocorreu 
na sede da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ), localizada no bair-
ro da Candelária, e contou com a 
presença do Comandante geral da 
PMRN, Coronel Alarico Azevedo; do 
Secretário de Segurança Pública e 
da Defesa Social (SESED), Coronel 
Francisco Araújo; do Procurador Ge-
ral de Justiça, Eudo Rodrigues Lei-

te; da procuradora Geral de Justiça 
Adjunta, Dra. Elaine Cardoso; do 
Coordenador do Gaeco, Dr. Fausto 
França; dentre outras autoridades 
civis e militares.

Foram entregues câmeras fil-
madoras, microcâmeras, binóculos, 
computadores e impressoras. “Essa 
doação se configura como uma con-
tribuição do MPRN à força que está 
nas ruas todos os dias debelando o 
crime e os criminosos”, disse Eudo 
Rodrigues Leite.

Na solenidade, houve uma pales-
tra sobre a reestruturação do siste-
ma de inteligência da PM do Estado 
de Pernambuco, ministrada pelo Co-
ronel da PMPE, Evaldo Roque. 

PM recebe novos equipamentos 
para o serviço de inteligência

Investimento



SEXTA-FEIRA, 16.08.2019 Cidades 13

As empresas beneficiárias do 
antigo Proadi têm até o próximo 
dia 26 para comparecer à sede da 
Secretaria de Desenvolvimento e 
entregar preenchido o formulário 
de requerimento para aderir ao no-
vo programa de incentivos do Es-
tado. O Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do RN 
(Proedi) substitui o programa ante-
rior com novas regras, ampliando o 
percentual de desconto do ICMS e 
incluindo novos critérios de contra-
partida para o Estado. 

As empresas já contempladas 
com o programa antigo têm asse-
gurado, no mínimo, o mesmo per-
centual de abatimento, podendo 
ainda obter um aumento no bene-
fício caso atenda às mudanças ne-
cessárias. O percentual vigente é 
garantido para todas as empresas 
cadastradas anteriormente, mes-
mo quando as novas regras apon-
tam para um valor menor.

O Decreto 29.030 que institui o 
Proedi foi assinado pela governa-
dora Fátima Bezerra  e publicado 
em 26 de julho de 2019, como parte 
do novo plano de desenvolvimento 
RN+Competitivo divulgado pela 
chefe do executivo na mesma data. 
O decreto prevê a adequação dos 
antigos contratos dentro do prazo 
limite de 30 dias a contar da data 
de sua publicação.

Até o momento, 56 das 103 em-
presas cadastradas já se apresen-
taram para entregar o requerimen-
to de adesão ao novo Programa, o 
que representa 56% do total. ”É im-
portante que as empresas venham 

antes do dia 26 de agosto, com o 
requerimento preenchido e o Con-
trato de Mútuo da AGN para ga-
rantir a continuidade do benefício”, 
explica o coordenador de desenvol-
vimento industrial Teo Tomaz (SE-
DEC). Segundo o coordenador, foi 
montada uma força tarefa para dar 
agilidade e orientar os empresários 
nos processos de adesão. “Já temos 
uma previsão do novo percentual 
para todas as empresas atuais, de 
acordo com os principais critérios”, 
informou.

NOVAS REGRAS
A principal mudança trazida 

pelo PROEDI está no percentual 

de abatimento do ICMS, assim 
como no modelo de aplicação do be-
nefício. O programa antigo previa 
70% a 75%. O valor equivalente era 
emprestado à empresa e devolvido 
ao Estado após o recolhimento do 
imposto no fim do mês, causando 
oneração de juros com operações fi-
nanceiras. No PROEDI, o benefício 
se dará na forma de crédito presu-
mido de ICMS, desburocratizando 
o sistema. “Deixa de ser um incen-
tivo financeiro para ser um incen-
tivo fiscal”, explica o secretário de 
desenvolvimento econômico Jaime 
Calado.

O percentual do novo programa 
poderá ser de 75% a 95%. A varia-

ção se dá por uma série de critérios 
estipulados no regulamento do 
programa, entre os quais, o que 
tem por objetivo a interiorização 
da Indústria. Para as empresas 
localizadas nos municípios de 
Natal, Parnamirim, São Gonçalo 
do Amarante e Extremoz, o PRO-
EDI concede de 75% a 80%; para 
empresas instaladas em Mossoró, 
80% a 85%; e para empresas nos 
demais municípios, de 85% a 90%. 
“Essa medida é importante porque 
valoriza a regionalização, interio-
rizando os empregos e o desen-
volvimento, e prestigiando todo o 
estado”, defende o secretário Jaime 
Calado.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do RN, Jaime Calado, ampliação do desconto do ICMS é um trunfo para empresas

Prazo para empresas se adequarem ao 
novo Proedi vai até o dia 26 de agosto
Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN substitui o antigo Proadi e traz novas 
regras, ampliando o percentual de desconto do ICMS e incluindo critérios de contrapartida do Estado

Programa de estímulo

José Aldenir / Agora RN

Fazer o bem ao próximo com 
um gesto de solidariedade, levando 
amor e proporcionando bem-estar 
para crianças e adolescentes. A fes-
ta “Sou Salesiano”, que acontece no 
próximo sábado, 17, no Salesiano 
São José, vai promover uma ação 
social ao Centro Educacional Dom 
Bosco, no Gramoré, que teve um 
projeto escolhido pelo Criança Es-
perança 2019. 

Cada participante pode levar 
alimentos não-perecíveis, em ação 
que já está ocorrendo desde esta 
quarta-feira, 14, no Salesiano São 
José, na entrega dos kits de camisa 
do evento. As doações realizadas 
serão encaminhadas para a insti-
tuição que desenvolve atividades 

socioeducativas para as comunida-
des na Zona Norte de Natal.

A festa marca o reencontro de 
amigos e ex-alunos dos colégios 
Salesianos do RN, com histórias 
e momentos de pura nostalgia da 
época escolar. A quarta edição do 
Sou Salesiano acontece na Ribeira 
e os ingressos estão à venda nas 
cantinas dos colégios Salesianos, 
além dos comissários do evento, 
por R$ 70.

Esse ano, Sou Salesiano vai 
contar a animação de Aduílio Men-
des, uma das vozes mais consagra-
das do forró, levando ao público os 
grandes sucessos que tocaram os 
corações dos forrozeiros. No palco, 
shows também como o cantor Pe-

dro Luccas e banda, com repertório 
eclético; a banda Samba Preto no 
Branco, com os grandes clássicos 
do samba nacional; e o DJ PL, que 
é ex-aluno da escola. Outras infor-
mações no perfil @sousalesiano ou 
pelos telefones (84) 99984-4040 e 
(84) 99918-0048.

O Centro Educacional Dom 
Bosco atende crianças e adolescen-
tes de seis a 19 anos, em situação 
de vulnerabilidade social. O CEDB 
realiza ações nas áreas das artes, 
cultura, esporte, música, além de 
oferecer cursos de formação profis-
sional voltados para os setores de 
panificação, auxiliar de cozinha, 
corte e costura, operador de caixa e 
informática, encaminhando para o 

mercado de trabalho.
A instituição fica localizada na 

Avenida Guaratinguetá, número 
715, conjunto Gramoré, em Lagoa 
Azul. O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 12h e das 13h às 17h.
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Evento será no dia 17 de agosto, às 15h

"Sou Salesiano" terá como tema instituição 
selecionada pelo projeto Criança Esperança
Instituição escolhida pelo Criança Esperança será beneficiada com doação de alimentos não-perecíveis recolhidos na festa 
dos ex-alunos do Salesiano; evento marca o reencontro de amigos e ex-alunos dos colégios da rede no Rio Grande do Norte

Evento

Divulgação / Assessoria

SERVIÇO:

SOU SALESIANO 2019
Atrações: Aduílio Mendes, Samba 
Preto no Branco, Pedro Luccas e 
DJ PL. 
Dia: 17 de agosto, às 15h 
Local: Salesiano São José (Largo 
Dom Bosco, 335 – Ribeira)

ç
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As empresas beneficiárias do 
antigo Proadi têm até o próximo 
dia 26 para comparecer à sede da 
Secretaria de Desenvolvimento e 
entregar preenchido o formulário 
de requerimento para aderir ao no-
vo programa de incentivos do Es-
tado. O Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do RN 
(Proedi) substitui o programa ante-
rior com novas regras, ampliando o 
percentual de desconto do ICMS e 
incluindo novos critérios de contra-
partida para o Estado. 

As empresas já contempladas 
com o programa antigo têm asse-
gurado, no mínimo, o mesmo per-
centual de abatimento, podendo 
ainda obter um aumento no bene-
fício caso atenda às mudanças ne-
cessárias. O percentual vigente é 
garantido para todas as empresas 
cadastradas anteriormente, mes-
mo quando as novas regras apon-
tam para um valor menor.

O Decreto 29.030 que institui o 
Proedi foi assinado pela governa-
dora Fátima Bezerra  e publicado 
em 26 de julho de 2019, como parte 
do novo plano de desenvolvimento 
RN+Competitivo divulgado pela 
chefe do executivo na mesma data. 
O decreto prevê a adequação dos 
antigos contratos dentro do prazo 
limite de 30 dias a contar da data 
de sua publicação.

Até o momento, 56 das 103 em-
presas cadastradas já se apresen-
taram para entregar o requerimen-
to de adesão ao novo Programa, o 
que representa 56% do total. ”É im-
portante que as empresas venham 

antes do dia 26 de agosto, com o 
requerimento preenchido e o Con-
trato de Mútuo da AGN para ga-
rantir a continuidade do benefício”, 
explica o coordenador de desenvol-
vimento industrial Teo Tomaz (SE-
DEC). Segundo o coordenador, foi 
montada uma força tarefa para dar 
agilidade e orientar os empresários 
nos processos de adesão. “Já temos 
uma previsão do novo percentual 
para todas as empresas atuais, de 
acordo com os principais critérios”, 
informou.

NOVAS REGRAS
A principal mudança trazida 

pelo PROEDI está no percentual 

de abatimento do ICMS, assim 
como no modelo de aplicação do be-
nefício. O programa antigo previa 
70% a 75%. O valor equivalente era 
emprestado à empresa e devolvido 
ao Estado após o recolhimento do 
imposto no fim do mês, causando 
oneração de juros com operações fi-
nanceiras. No PROEDI, o benefício 
se dará na forma de crédito presu-
mido de ICMS, desburocratizando 
o sistema. “Deixa de ser um incen-
tivo financeiro para ser um incen-
tivo fiscal”, explica o secretário de 
desenvolvimento econômico Jaime 
Calado.

O percentual do novo programa 
poderá ser de 75% a 95%. A varia-

ção se dá por uma série de critérios 
estipulados no regulamento do 
programa, entre os quais, o que 
tem por objetivo a interiorização 
da Indústria. Para as empresas 
localizadas nos municípios de 
Natal, Parnamirim, São Gonçalo 
do Amarante e Extremoz, o PRO-
EDI concede de 75% a 80%; para 
empresas instaladas em Mossoró, 
80% a 85%; e para empresas nos 
demais municípios, de 85% a 90%. 
“Essa medida é importante porque 
valoriza a regionalização, interio-
rizando os empregos e o desen-
volvimento, e prestigiando todo o 
estado”, defende o secretário Jaime 
Calado.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do RN, Jaime Calado, ampliação do desconto do ICMS é um trunfo para empresas

Prazo para empresas se adequarem ao 
novo Proedi vai até o dia 26 de agosto
Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN substitui o antigo Proadi e traz novas 
regras, ampliando o percentual de desconto do ICMS e incluindo critérios de contrapartida do Estado

Programa de estímulo

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

Edivam Diógenes Pinto, CPF: 200.931.364-04, torna Público que recebeu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA 
a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERAÇÃO-RLO, de N° 2019-132563 de um empreendimento 
de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

EDIVAM DIÓGENES PINTO
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

A BOLLO BRASIL PROD. E COM. DE FRUTAS EIRELI, 07.224.156/0002-82, torna público que 
obteve junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, uma Licença de Operação(LO) em favor do empreendimento de atividade de agricul-
tura irrigada, localizada na Rod. BR 406, KM 30, Fazenda Bollo 2, zona rural de Macau - RN.

Horismar Raliedson de Souza Galdino
Administrador-Não sócio

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR, CPF 032.640.014-11, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS, para extração de saibro, numa área de 10ha, inserida na poligonal do 
Processo DNPM 848159/19, localizada em Juremal, Município de Pedra Grande-RN.

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR 
Requerente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

AQUARINHO AQUICULTURA LTDA, CNPJ: 05.983.656/0001-95, torna público que está recebendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  
Renovação da Licença de Operação, com Validade: 30/07/2025, para Carcinicultura, numa área de 
produção de 22,43ha, Localizado na Estrada da Raiz, S/N, Várzea da Ema, Zona Rural, Mossoró/RN.

ILDEMAR VIEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

J BRITO & CIA LTDA - ME, CNPJ: 11.484.645/0001-63, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença de Operação-LO, para o empreendimento Posto Aguiar - Comércio varejista de combustíveis 
para Industria de torrefação e Moagem de Café, instalada em uma área de 3.139,49m2, localizado na 
Rua Marinheiro Manoel Inácio, 281, Centro, Caico/RN.

ADRIANO JOSE DANTAS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR

PEDIDO RENOVAÇÃO  DE LICENÇA  DE   OPERAÇÃO 

A SOCIEDADE AGRÍCOLA BELA FLOR Ltda,  CNPJ: 08.707.099/0001-78, estabelecida a Rodo-
via RN 016, KM 08,Fazwnda Baviera Zona Rural no município de Assu/RN,  torna público que está 
requerendo junto  ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO da atividade de Agricultura 
Irrigada implantada em uma área de 120,00 hectares localizado na Fazenda Baviera na zona rural do 
município de Assu/RN

Luzia Alves de Moura
CPF: 079.635.234-88
Gerente Administrativo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLICADA

SRM – SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM LTDA CNPJ: 05.587.143/0001-65, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma adutora que conduzirá o efluente 
tratado da Estação de Tratamento de Esgoto da CAERN em Currais Novos/RN para a Estação de 
Tratamento de Efluente da SRM, localizada na BR 226 – KM 2,1, s/n, Bairro Sílvio Bezerra, Currais 
Novos/RN, CEP: 59.380-000. 

AFONSO AGENOR ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Sócio Diretor

O WhatsApp está traba-
lhando em recurso que impõe 
uma idade mínima necessá-
ria para acessar o aplicativo. 
Segundo informações do WA-
BEtainfo, menores de 13 anos 
não poderão criar uma conta 
no app de mensagens, e aque-
les que já a possuem, mas não 
atendem ao novo requisito, 
serão banidos. Na Europa, o 
limite será de 16 anos.

A medida visa impedir 
que crianças tenham acesso 
a uma conta no aplicativo de 
bate-papo, a fim de cuidar de 
seus dados pessoais e tam-
bém evitar que sejam enga-
nadas por agressores e pedó-
filos. O WABEtainfo afirma 
que a atualização deve chegar 
em breve, na versão 2.19.222, 
e se espera que o primeiro sis-
tema operacional a recebê-lo 
seja o iOS, mas datas específi-
cas ainda são desconhecidas.

WhatsApp terá 
idade mínima 
necessária para 
acessar o app

Privacidade

A Nasa capturou um fe-
nômeno no Espaço que vinha 
caçando há séculos: um "cho-
que interplanetário". 

Através de quatro espa-
çonaves da agência espacial, 
que fazem parte da missão 
Magnetospheric Multiscale 
(MMS), lançada em 2015, foi 
possível capturar o choque 
entre os planetas em janeiro 
de 2018.

Um choque interplanetá-
rio não é necessariamente a 
colisão entre dois planetas, 
mas uma interação entre du-
as manchas diferentes do flu-
xo de partículas carregadas, 
também conhecidas como 
vento do solar. 

Nasa consegue 
medir um choque 
interplanetário 
pela primeira vez

Conquista

Mensageiro busca mais segurança

Agora RN

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 27/08/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-
710, Segundo Leilão, se necessário, dia 28/08/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre 
Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devida-
mente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE 
LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel 
identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 
27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 05 (cinco) 
da quadra 09 (nove), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empreendimento 
residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, com área de 539,23 m² (quinhentos e 
trinta e nove metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), situado à margem da Rodo-
via RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 
1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.356. O lance mínimo para venda em Primeiro 
Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$491.849,55 (quatro-
centos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 
sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um 
Segundo Público Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$491.849,55 
(quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por 
transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas 
à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios 
e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do ar-
rematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer 
razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será 
considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitató-
rio Nº. 059/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS (PAVILHÃO, STAND’S, PALCO, TENDAS, TABLADO, GRADIL DE CONTENÇÃO/PRO-
TEÇÃO, GERADOR, CADEIRAS, MESAS, CAPA E TOALHA, HOUSE MIX, ARQUIBANCADA) PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 
28/08/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
através do site: http://macaiba.rn.gov.br/ ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 15/08/2019. Pregoeiro/PMM.

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licita-
tório Nº. 062/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE SISTEMA DE SOM, DIVERSOS PORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. A sessão pública dar-se-á no dia 29/08/2019 às 14h00min, na 
sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: http://
macaiba.rn.gov.br/ ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 15/08/2019. Pregoeira/PMM.

SERVIÇO SOCIAL  DO
TRANSPORTE - SEST

AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e ho-
mologação da Concorrência nº 00023/2019 cujo objeto é a Aquisição de Material Odontológico 
para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor das empresas Dentalmed Comércio e 
Representações LTDA no valor de R$ 32.946,57, para a Saúde Doctor Comercio LTDA no valor 
de R$ 69.203,76 e Dental Universo Eireli no valor de R$ 99.008,65, no dia 15/08/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Uma reportagem da BBC 
News Brasil revelou como funcio-
nam as fraudes em grupos de Te-
legram. Criminosos negociam des-
de dados pessoais de milhões de 
brasileiros, que normalmente não 
sabem que estão sendo vítimas 
de golpes, até cédulas de dinheiro 
falsas, internet 4G ilimitada ou 
planos de Netflix e Spotify por um 
valor bem abaixo do real.

As fraudaes ocorrem em diver-
sas comunidades de venda do Tele-

gram, que se beneficiam do grande 
número de integrantes permitidos 
pelo aplicativo para passar credi-
bilidade. Enquanto um grupo de 
WhatsApp tem um limite de 256 
membros, no Telegram são permi-
tidos até 200 mil integrantes.

Os hackers conseguem acesso 
ao banco de dados do CadSUS, com 
dados como endereço, data de nas-
cimento e telefone de todas as pes-
soas cadastradas no Serviço Único 
de Saúde nacional. 

Telegram vira ferramenta para 
criminosos extorquirem usuários

Problema
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº. 801.030/2019

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores torna público que realizará Processo Licitatório para Contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de Construção de 
drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos do complemento da Rua São 
José 02 e complemento da Rua São José 03, no Bairro São José;  município de Serra 
Caiada/RN, nos termos do CONVENIO Nº. 007/2019 – SIN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 03 
de Setembro de 2019. Edital na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações 
cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Serra Caiada/RN, 15 de Agosto de 2019.
Abrahão Allan Miranda da Silva - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2019
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O Paris Saint-Germain aceita 
a proposta do Barcelona de incluir 
na venda de Neymar algum outro 
jogador, mas em troca do craque 
brasileiro quer dois atletas do 
elenco catalão e mais 100 milhões 
de euros (o equivalente a R$ 445 
milhões), de acordo com o jornal 
francês L'Équipe. 

Ainda segundo a publicação, 
o diretor esportivo do PSG, o bra-
sileiro Leonardo, rejeitou a oferta 
dos dirigentes catalães de em-
préstimo de Neymar com opção de 
compra, isso porque o Barcelona 
pode cair no fair play financeiro 
da Fifa - gastar mais do que a lei 
permite.

Como investiu 222 milhões de 

euros (R$ 992 milhões pelo câm-
bio atual) pelo atacante em 2017, 
o PSG exige, além de 100 milhões 
de euros, o repasse de Philippe 
Coutinho e do lateral português 
Nelson Semedo ou Dembélé. O 
clube francês não aceita Ivan 
Rakitic na transação porque já 
contratou dois meio-campistas 
nesta janela de transferências. O 
problema é que o Barcelona não 
está disposto a ceder Coutinho e 
ainda adicionar 100 milhões de 
euros ao negócio.

Enquanto isso, Neymar treina 
separadamente dos outros jogado-
res e, segundo o PSG, está sendo 
submetido a um programa pró-
prio de recuperação da lesão no 

tornozelo direito sofrida antes da 
Copa América. O próprio atacante 
já disse que não sente mais a con-
tusão. Depois dela, ele já foi visto 
brincando na área com amigos 
quando estava de férias no Brasil.

De acordo com o jornal Le Pa-
risien, Neymar não será convoca-
do para o segundo jogo do PSG no 
Campeonato Francês, domingo, 
contra o Rennes, embora já tenha 
condição para isso. No último fim 
de semana, o brasileiro também 
ficou fora da partida diante do 
Nimes no Parque dos Príncipes e 
foi alvo de críticas da torcida, que 
pediu sua saída do clube. O clima 
para ele é péssimo em Paris devi-
do aos recentes acontecimentos.

PSG quer Coutinho, Semedo e 
mais R$ 445 mi por Neymar
Clube francês não aceita Ivan Rakitic na transação porque já contratou 
dois meio-campistas nesta janela de transferências: Gueye e Herrera

Exigências

Divulgação / PSG

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO NORTE - ARSEP

RESOLUÇÃO Nº 029 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Tabela 02-Serviços Indiretos Regulados, com ajuste de 5,3089% (IPCA).
 

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 029 de 12 de agosto de 2019

Tabela 01 - Abastecimento de água e esgotamento sanitário, com ajuste de 9,4530% (IRT). Estrutura Tarifária 2019 – 2020
 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO NORTE – ARSEP

 Art. 1º. 

 Parágrafo Único.
 Art. 2º

 Parágrafo Único. 
 Art. 3º  § 

1º  § 2  § 3 
 Art. 4º. I –

II – 
III –  Art. 5º.  Art. 6°. 

 Art. 7°. 
 

Getulio Luciano Ribeiro                 Cid Arruda Câmara                 Maria do Socorro Ferreira

TABELA CAERN 2019
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uniccar.com.br | @unic.car
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Na Unic Car você encontra um showroom com 
carros de qualidade exclusivos, já revisados, 

com vistoria cautelar e com certificado de 
garantia, tudo isso em uma loja confortável 
com um atendimento individual onde você 

tem o tempo necessário para fazer uma 
escolha que combine com você.

UMUMA ESCOLHA ÚNICA.

SÁBADO É O DIA DE
ENCONTRAR SEU PRÓXIMO

CARRO DE ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE

O presidente da Federação 
Norte-Rio-Grandense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, criticou a 
atual gestão dos clubes potiguares. 
Para ele, os dirigentes esportivos 
precisam sair do atual quadro de 
“amadorismo”, deixando para trás 
a visão a ultrapassada do “cartola 
mecenas”, que atua apenas com a 
paixão e amor ao esporte.

Segundo José Vanildo, a atual 
crise do futebol do Rio Grande do 
Norte, com América e ABC amar-
gando fracassos em sequência nos 
gramados, mostra que o esporte é 
um negócio como qualquer outro.

“Ocorre que, culturalmente, a 
fase dos mecenas, benemérito, do 
apaixonado, é hoje coisa do passa-

do. Lamentavelmente, a percepção 
que a emoção poderia manter os 
empreendimentos está ultrapas-
sada. O futebol potiguar vive da 
saudade de Bira Rocha, de Paiva 
Torres, de Judas Tadeu, dos an-
tigos beneméritos”, disse ele, ao 
citar dirigentes dos dois clubes da 
capital, durante entrevista ao pro-
grama “Sem Amarras”, da rádio 
Agora FM.

O presidente da FNF diz, ain-
da, que o retorno financeiro do fute-
bol decorre, hoje, de gestão profis-
sional. Para ele, a gestão esportiva 
não deve estar atrelada apenas ao 
resultado obtido em campo, mas 
com ações que garantam a susten-
tabilidade das atividades. 

“Ou o profissionalismo chega 
compulsoriamente ou os clubes 
irão fechar as portas. As dificulda-
des de ABC e América são graves. 
Ou os clubes reveem a gestão ou 
vão sofrer muito mais. O futebol 
não é algo pontual: formar um time 
hoje e no fim do ano monta outro. O 
futuro do ABC é a gestão da base. 
É uma ilha que mantém o clube 
nos momentos de dificuldade”, diz 
José Vanildo. 

O dirigente potiguar está à 
frente da FNF desde o dia 10 de 
abril de 2007. O atual mandato no 
cargo segue até 2022. A longa per-
manência no posto, segundo ele, 
deve-se ao foco na gestão. “Fico en-
vaidecido com a unanimidade dos 

meus pares. Eles me escolheram. 
Eu me capacitei para estar aqui. 
Não trabalho de graça. Eu busquei 
a gestão”, reforçou.

No fim, o principal nome do 
desporto norte-rio-grandense vol-
tou a questionar a falta de profis-
sionalismo das administrações dos 
clubes potiguares, sobretudo os do 
interior. Ele citou o exemplo do 
Corintians, da cidade de Caicó, que 
paralisou as atividades em 2015. 

“Por que o Corinthians de Caicó 
deixou de existir? Porque o político 
que ajudava o time deixou de en-
viar dinheiro. Os clubes do interior 
do Rio Grande do Norte têm dono, 
e isso é algo que não pode mais 
existir”, concluiu Vanildo. José Vanildo, presidente da Federação

José Vanildo pede que clubes abandonem 
amadorismo sob pena de "fechar as portas"
Em entrevista ao programa "Sem Amarras", da rádio Agora 97,9 FM, presidente da Federação Norte-Rio Grandense de
Futebol (FNF) criticou gestão dos clubes e cobrou que fique para trás a "visão ultrapassada dos cartolas mecenas"

Presidente da FNF

José Aldenir/AgoraRN


