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federais de ensino com 
cartão corporativo dobra

Despesas 09

As instituições federais de 
ensino superior do Rio Grande 
do Norte ampliaram em 103% 
gastos com cartões corporativos 
ao longo de 2019. Até agosto, 
as unidades federais já 
consumiram R$ 880 mil, o que 

representa o dobro do que foi 
gasto no mesmo período 2018, 
com um total de R$ 433 mil.

Do valor gasto ao longo 
deste ano, as compras de 
passagens aéreas lideram o 
uso do cartão corporativo nas 

instituições no Rio Grande 
do Norte, com R$ 849 mil. Os 
demais gastos, R$ 31,2 mil, 
foram utilizados para o uso de 
servidores em supermercados, 
lojas de material construção e 
até restaurantes.
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“Turista não vai ser 
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Informação é do prefeito interino, 
que diz que município está em 
situação delicada financeiramente
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Nesta terça-feira, um 
grupo de trabalho da 
Câmara, encarregado 

de analisar o pacote de medidas 
do ministro Sérgio Moro, deve 
votar justamente o “excludente 
de ilicitude”, inserido entre as 
medidas do pacote anticrime, 
que se arrasta no Congresso.

Em junho do ano passado, 
já convidado para assumir 
a pasta, numa ainda incerta 
vitória de Jair Bolsonaro, o 
então juiz federal afirmou que 
era preciso “repensar” se “o 
tratamento jurídico atual é 
suficiente ou não para cobrir 
situações em que um policial, no 
âmbito de um confronto, tenha 
que eventualmente disparar a 

sua arma contra um criminoso 
fortemente armado”.

Pouco mais de um ano 
depois, na última sexta-feira, 
a proposta de Moro, que pode 
livrar de qualquer punição 
policiais acusados de agredir 
ou até mesmo matar em 
determinadas situações, voltou 
a ser testada com a morte da 
menina Ágatha, de 8 anos, 
atingida por um tiro de fuzil 
disparado pelo fogo amigo da 
PM no Rio de Janeiro.

O caso, que foi parar até 
na rede social do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, obrigou 
Moro a dar uma resposta 
imediata, mas para afirmar 
que ele não via qualquer relação 

entre o pacote anticrime com a 
morte da menina Ágatha.

Embora ele não veja, 
é preciso lembrá-lo que os 
números deste ano já mostram 
um crescimento substancial da 
letalidade nas ações policiais. E 
acrescentar que essa estatística 
veio acompanhada de vidas de 
inocentes que não podem ser 
vistos meramente como efeito 
colateral.

Não há como negar que a 
população é a mais prejudicada 
quando determinadas licenças 
são emitidas em nome de uma 
reequilíbrio de forças entre 
agentes da segurança pública e a 
bandidagem.

Não se deseja aqui 

demonizar a atividade policial, 
como já se fez em passado 
recente, quando manifestantes 
vandalizavam a propriedade 
pública e privada, sob o olhar 
complacente de um governo 
que orientava as autoridades 
justamente a não interferir ou 
fazê-lo o minimamente possível.

Também é conhecido o poder 
de fogo e a crueldade do crime no 
Brasil e os policiais que perdem 
a vida no exercício de seu dever 
nesse confronto.

Mas é preciso lembrar que, 
ainda mais acocada está a 
população pobre quanto mais 
periférica ela for. E que essa 
questão só nos toca quando a 
violência sai do seu canto para 

esbarrar em nossa realidade 
cotidiana.

Lembrem-se, por exemplo, 
da desnecessária morte do filho 
de um deputado feito refém 
em Natal em agosto do ano 
passado, quando os protocolos 
policiais de abordagem foram 
simplificados com disparos 
seguidos contra um carro. 
Independentemente dos policiais 
desconhecerem a presença de 
um refém, possibilidade nada 
remota para aquela situação, 
o profissionalismo e a cautela 
sempre são recomendáveis   em 
situações passíveis de serem 
controladas de outra maneira.

Agora, pensem em Agatha e 
na dor que é universal.

“Excludente de ilicitude”
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TRIBUTAÇÃO RESPONDE I
A Secretaria de Tributação 

saiu em defesa do Proedi nesta 
segunda-feira. A pasta esclareceu 
que o sistema anterior da política 
industrial, conhecido como 
Proadi, que previa “benefícios 
financeiros” para empresas, 
era baseado em uma receita 
tributária fictícia. “Isso não 
só ocasionava distorções nos 
repasses do Estado como também 
impedia a expansão da política 
de incentivos para indústria. Em 
seguidas missões realizadas ao 
Rio Grande do Norte, a Secretaria 
do Tesouro Nacional recomendou 
que o Estado abandonasse o 
modelo de benefício financeiro 
utilizado até então”, escreveu a 

Prefeitos de cidades do Rio Grande do Norte vão realizar 
na manhã desta terça-feira, 24, em frente à Governado-
ria, um protesto contra o novo modelo de distribuição 

do repasse do ICMS do Governo do Estado para os municí-
pios potiguares. Os prefeitos reclamam de uma redução nas 
transferências, devido à entrada em vigor do Programa de 
Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi), que substi-
tuiu o Proadi. O programa, segundo a Femurn – instituição 
que representa os prefeitos potiguares –, gera desoneração de 
tributos dentro da alíquota que é repassada aos entes munici-
pais. “A Femurn reconhece a importância do programa para 
a geração de emprego e renda no Estado, mas compreende que 
os municípios não podem ficar sem os importantes recursos do 
ICMS”, diz a nota distribuída pela federação.

Protesto dos prefeitos

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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secretaria, em nota oficial.

TRIBUTAÇÃO RESPONDE II
A Tributação afirma, 

também, que estados vizinhos 
que adotavam modelos de 
incentivo similares ao Proadi 
tiveram de substituí-los por um 
sistema de benefícios fiscais, 
através da concessão de crédito 
presumido de ICMS, melhorando 
consideravelmente as condições 
tributárias para as indústrias 
ali instaladas. “Isso não só deu 
aos parques industriais dos 
respectivos estados vizinhos uma 
maior competitividade, como 
também aumentou o assédio para 
que as empresas locais migrassem 
para tais estados”, acrescenta.

TRIBUTAÇÃO RESPONDE III
Ainda segundo a secretaria, 

a mudança no programa tem a 
finalidade de igualar as condições 
tributárias de competitividade 
das empresas com a dos 
estados vizinhos e garantir a 
geração de empregos no setor 
industrial do Rio Grande do 
Norte. “Sobre as supostas perdas 
dos municípios, vale salientar 
que estudos realizados pelo 
governo demonstram que um 
crescimento normal na economia 
seria suficiente para cobri-las, 
e que os empregos gerados pelo 
programa beneficiam diretamente 
a economia dos municípios onde 
as empresas estão instaladas”, 
encerrou.

 GOVERNO ITINERANTE I
O Governo do Rio Grande 

do Norte vai se instalar, na 
próxima quinta-feira, 26, em 

Pedro França / Agência Senado

LESA-PÁTRIA
A eventual privatização da 

Eletrobras poderá pôr em risco a 
soberania do Brasil, na opinião 
do senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT, foto). O parlamentar 
ressaltou a importância da 
empresa e disse que ela é a 
grande holding brasileira do 
sistema elétrico. Para ele, a 
privatização seria um “crime de 
lesa-pátria”.

Mossoró, na região Oeste, onde 
deve permanecer até o início 
da próxima semana. Ainda 
não está confirmado, mas a 
expectativa é que, durante o 
período, a governadora Fátima 
Bezerra despache a partir da 
Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (Uern).

GOVERNO ITINERANTE II
Blogs do interior chegaram a 

divulgar que, depois de Mossoró, 
Fátima levaria o Governo do 
Estado para Caicó, Pau dos 
Ferros, Currais Novos e Santa 
Cruz, mas a informação não 
procede. Por enquanto, só 
Mossoró.

 LIBERADO
A Superintendência do 

Patrimônio da União no Rio 
Grande do Norte autorizou a 
Prefeitura de Parnamirim a 

construir um calçadão na orla da 
praia de Pirangi do Norte. Agora, 
o Município terá de desapropriar 
construções na avenida Beira-Mar 
e respeitar algumas exigências 
ambientais.

MEIO TERMO I
O vereador Raniere Barbosa 

(Avante) defende um “meio 
termo” para o novo Plano Diretor 
de Natal. Segundo ele, a nova 
legislação não pode contemplar só 
o “desenvolvimento predatório”, 
mas também não pode “engessar” 
o crescimento da cidade. Ele 
defende uma maior flexibilização 
das normas, mas com algumas 
restrições.

MEIO TERMO II
“Natal não tem esse 

meio termo hoje. Por isso, 
somos lanterna em termos de 
desenvolvimento. Natal travou”, 
disse o vereador, em entrevista ao 
programa Agora News, da rádio 
Agora FM (97,9).

ZONA NORTE
Segundo Raniere Barbosa, o 

novo Plano Diretor de Natal deve 
dedicar uma atenção especial 
para a zona Norte, retirando 
as amarras para o crescimento 
econômico da região. Além disso, 
é preciso, segundo ele, permitir 
o desenvolvimento de mais 
atividades na Via Costeira.
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A vereadora Divaneide Basílio 
(PT) defendeu que a Câmara Mu-
nicipal de Natal tenha “cautela” 
no processo de revisão do Plano 
Diretor, sobretudo com relação à 
proposta do prefeito Álvaro Dias de 
autorizar a construção de prédios 
mais altos na orla marítima da 
capital potiguar. Segundo a par-
lamentar, a ideia precisa ser dis-
cutida à exaustão, ouvindo “quem 
vive na cidade”, antes que se tome 
qualquer decisão neste assunto.

Na semana passada, ao partici-
par de uma sessão extraordinária 
na Câmara, Álvaro Dias defendeu 
que o novo Plano Diretor de Natal, 
que está em processo de revisão, 
permita uma maior verticalização 
da orla. O objetivo da proposta é 
atrair mais moradores para a re-
gião, o que, segundo o prefeito, vai 
permitir que natalenses morem 
mais perto de onde trabalham e 
também acarretar novos investi-
mentos para a cidade.

Em entrevista à TV Câmara, 
Divaneide contestou o prefeito. “A 
comunidade que vive na orla já tra-
balha na orla e cuida da orla. Nesse 
debate de que é preciso verticalizar 
para que as pessoas morem perto 
do trabalho, de que pessoas esta-

mos falando? Estamos falando da 
retirada das pessoas que vivem na 
orla e substituir por prédios e, as-
sim, trazer outras pessoas? Quem 
serão essas pessoas? Terão poder 
aquisitivo mais alto para pagar e 
ter acesso à orla? Que tipo de venti-
lação nós queremos na nossa orla? 
Que tipo de paisagem nós quere-
mos na nossa orla? Tem muitas 
questões a serem feitas”.

A vereadora alertou para os ris-
cos de que a revisão do Plano Dire-
tor se transforme em um processo 
“antidemocrático”. “Nos chama a 
atenção que o prefeito tenha dito 
que setores minoritários, uma ‘mi-
noria barulhenta’, teria que acatar 
a decisão da maioria, anunciando 
que a decisão se trata da vertica-
lização. A gente não pode decidir 
antes de essas decisões passarem 
pelas pessoas. Não podemos anun-
ciar ou antecipar qualquer resulta-
do porque isso é antidemocrático. 
E, se a gente está falando de atrair 
turistas, turista não vai ser atraído 
por prédios altos, e sim por belas 
paisagens”, acrescentou.

Na sessão extraordinária da 
semana passada, o presidente da 
Câmara, vereador Paulinho Freire 
(PSDB), anunciou que, enquanto o 

projeto não chega para análise dos 
vereadores, a Casa vai montar fó-
runs de debate e acompanhamento 
da revisão do Plano Diretor. “É im-
portante que a gente faça o maior 
número de debates possível, e eu 
espero que os debates se deem de 
forma a ouvir as pessoas. Temos 
que ouvir quem vive na cidade. 
Temos nas nossas mãos a possibili-
dade de tornar a cidade muito mais 
inclusiva e muito mais próxima 
das pessoas”, declarou a petista.

O envio para a Câmara do pro-
jeto do novo Plano Diretor cabe à 
Prefeitura do Natal. Segundo cro-
nograma da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
um esboço do texto será elaborado 
em outubro, a partir de uma série 
de audiências públicas. No dia 31, 
o texto segue para o Conselho da 
Cidade, que vai analisar a minu-
ta nas suas comissões temáticas e 
depois submeter o projeto à confe-
rência final, marcada para o fim de 

novembro. O que for aprovado nes-
sa última fase é que será enviado 
para análise dos vereadores.

No mês passado, Paulinho 
Freire disse que, se o projeto não 
chegasse à Câmara até o fim de 
setembro, ficaria “difícil” votar a 
revisão do Plano Diretor este ano, 
pois os vereadores não pretendem 
votar o projeto “a toque de caixa”. 
E apresentou um problema adicio-
nal: “Como em 2020 tem eleição, a 
situação se complica ainda mais”. 
A atualização da lei, porém, é meta 
do prefeito Álvaro Dias para 2019.

Divaneide prega cautela. “Eu 
não vejo por que a gente apressar. 
A gente tem que ouvir, pois não se 
trata de um projeto qualquer. É 
um projeto que vai mudar os ru-
mos da cidade. E, se é para mudar 
os rumos, tem que ser para melhor. 
Tem que ser para atualizar, mas 
não para enganar as pessoas, não 
para vender a cidade”, encerrou.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 
prevê regras para ocupação do so-
lo, foi revisado pela última vez em 
Natal em 2007. A legislação federal 
recomenda uma atualização da lei a 
cada dez anos, ou até menos, confor-
me as necessidades do município.

Vereadora prega cautela na análise do Plano Diretor: "Não vejo por que a gente apressar"

Divaneide critica verticalização na orla: 
“Turista não vai ser atraído por prédio”
Prefeito Álvaro Dias defende que o novo Plano Diretor, que está em processo de revisão, permita uma maior verticalização 
da orla. Objetivo da proposta é atrair mais moradores para a região, o que, segundo ele, vai acarretar novos investimentos

Plano Diretor

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

Após a morte da menina Ágatha 
Félix, no Complexo do Alemão, no 
Rio de Janeiro, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), defendeu uma “avalia-
ção muito cuidadosa e criteriosa” so-
bre o “excludente de ilicitude” – item 
do pacote anticrime do governo Jair 
Bolsonaro enviado ao Congresso. O 
projeto permite ao policial que age 
para prevenir suposta agressão ou 
risco de agressão a reféns a interpre-
tação do ato como legítima defesa. 
Pela lei atual, o policial deve aguar-
dar ameaça concreta ou o início do 
crime para atuar.

Na sexta à noite, Ágatha estava 
dentro de uma Kombi no Complexo 
do Alemão, com a família, quando 
foi atingida por um disparo de fuzil 
nas costas. A PM diz que policiais 
trocaram tiros com bandidos. Já 

moradores contestam a versão. 
Segundo eles, os PMs atiraram em 
homens em uma moto e acabaram 
acertando a criança. 

Polícia Civil e Ministério Público 
vão apurar se o tiro partiu da arma 
dos PMs. Só este ano, ao menos 16 
crianças foram baleadas na região 

metropolitana do Rio – cinco mor-
reram, diz a plataforma Fogo Cru-
zado, que monitora tiroteios. O caso 
motivou críticas de autoridades.

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sérgio Moro, reba-
teu as críticas de Rodrigo Maia. 
“Não há nenhuma relação possível 
do fato com a proposta de legítima 
defesa constante no projeto anticri-
me” Bolsonaro não se manifestou.

“Neste caso específico, o policial 
não estava amparado pela exclu-
dente de ilicitude. Provavelmente 
irá responder por homicídio culposo 
porque certamente não queria ma-
tar a menina”, disse ao Estado o de-
putado Capitão Augusto (PL-SP), 
relator de um dos projetos do pa-
cote. Amanhã, o grupo de trabalho 
na Câmara tenta concluir o parecer 
sobre a proposta.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Morte da menina Ágatha no Rio
cria embate sobre pacote anticrime

Violência

J. Batista / Câmara dos Deputados

Ex-prefeito é condenado
por fazer promoção pessoal

São Gonçalo

A Justiça potiguar con-
denou o ex-prefeito de São 
Gonçalo do Amarante Jarbas 
Cavalcanti de Oliveira por 
improbidade administrativa. 
Ele foi acusado pelo Ministério 
Público de ter realizado gastos 
com publicidade que caracte-
rizaram autopromoção, nos 
anos de 2005 a 2008, pelo Mu-
nicípio, no período em que era 
prefeito.

Com a decisão, Jarbas terá 
de ressarcir a Prefeitura no 
valor do dano, com acréscimo 
em virtude da não realização 
de processo licitatório com a 
participação de outros licitan-
tes, acrescido de juros e atuali-
zação monetária. Ele também 
está com os direitos políticos 
suspensos por cinco anos. Ilícitos teriam ocorrido entre 2005 e 2008

Blog do Levany Jr / Reprodução



TERÇA-FEIRA, 24.09.2019Política4

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car

 FIAT CRONOS | 2018HYUNDAI IX35 | 2017MITSUBISHI L200 TRITON | 2015 AUDI A4 | 2017FIAT ARGO | 2018

MERCEDES-BENZ C 180 | 2015MITSUBISHI OUTLANDER | 2017MITSUBISHI ASX | 2017BMW X1 | 2017 NISSAN SENTRA SL | 2017

Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB-RN) e o Movimento Articula-
do de Combate à Corrupção (Marc-
co) lançaram nesta segunda-feira, 
23, um projeto de lei que impede a 
nomeação de “fichas sujas” (pesso-
as com condenação na Justiça em 
segunda instância ou superior por 
crimes contra o poder público) para 
cargos comissionados da adminis-
tração pública estadual.

O projeto é o primeiro no Esta-
do de iniciativa popular via digi-
tal. Os apoiadores podem aderir à 
proposta preenchendo um rápido 
formulário no aplicativo “Muda-
mos”, disponível para baixar em 
dispositivos Android e iOS. Para 
que o projeto seja enviado para 
análise da Assembleia Legislativa, 
é necessário que pelo menos 1% do 
eleitorado potiguar assine, ou seja, 
no mínimo 23,8 mil pessoas.

O promotor de Justiça Rafael 
Galvão, coordenador do Marc-
co, explica que a possibilidade 
de apresentar à Assembleia um 

projeto de lei de iniciativa popu-
lar via digital é algo inovador no 
Rio Grande do Norte. “Existe a 
possibilidade de coletar assinatu-
ras por meio físico, mas é muito 
difícil, principalmente para ates-
tar se as assinaturas são válidas. 
Agora, a coleta pode ser por meio 
digital. A pessoa baixa, faz um 
simples cadastro e, se a pessoa 
quiser, adere ao projeto”, comen-
tou, em entrevista à rádio 96 FM 
nesta segunda-feira.

Para se cadastrar no Mudamos 
e assinar este ou outros projetos, 
basta baixar o aplicativo no celular 
ou tablet, informar um e-mail váli-
do para acesso, criar uma senha e 
inserir dados pessoais como nome 
completo, CPF e nome da mãe. É 
possível, ainda, fazer login a partir 
de uma conta no Facebook, o que 
simplifica o processo.

Rafael Galvão conta que o ob-
jetivo do projeto é acabar com bre-
chas legais existentes atualmente 
que permitem a nomeação de “fi-
chas sujas”. “Ficha suja não pode 

se candidatar (em eleições), mas 
nada impede que assuma um cargo 
comissionado. É um contrassenso. 
Esse projeto visa fechar essa bre-
cha”, complementa o promotorrr.

Além de impedir a nomeação de 
pessoas condenadas pela Justiça, o 
projeto de lei estabelece como crité-
rios para ocupação de cargos comis-

sionados na administração pública 
“idoneidade moral e reputação ili-
bada” e formação acadêmica e ex-
periência profissional compatíveis 
com o cargo ou função para o qual 
tenha sido indicado. Isso, inclusive, 
deverá constar em um currículo 
profissional, que deverá ser publi-
cado junto à nomeação do servidor.

“Não temos um levantamento 
completo, mas já tomamos conhe-
cimento de fichas sujas que foram 
nomeadas. Não existe vedação le-
gal (atualmente). Esse projeto vai 
espancar qualquer dúvida ou ques-
tionamento”, afirma Rafael.

“Lançamos esse projeto de lei 
com outras entidades para que a 
sociedade possa construí-lo, jun-
tamente com a OAB, para ser 
enviado à Assembleia Legislativa 
do RN. O mecanismo dificulta o 
acesso a cargos comissionados por 
pessoas consideradas Ficha Suja”, 
explicou Aldo Medeiros, presidente 
da OAB-RN.

Em Natal para o lançamento 
da proposta, o juiz aposentado e 
relator da Lei da Ficha Limpa, 
Marlon Reis, falou sobre a influ-
ência interna e externa da lei fe-
deral. “Graças à sensibilidade de 
todos, inclusive da OAB, a Lei da 
Ficha Limpa não se trata de um 
vento que passou e, sim, se tornou 
um marco no combate à corrupção 
no País”, ressaltou.

Projeto de lei foi lançado nesta segunda-feira pela OAB e por movimento anticorrupção

Projeto veda nomeação de “fichas sujas”
Projeto é o primeiro no Estado de iniciativa popular via digital. Para ser enviado à Assembleia, são necessárias 23,8 mil assinaturas

Iniciativa popular

OAB-RN / Divulgação
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

A Ordem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte 
(OAB-RN) e o Movimento Articula-
do de Combate à Corrupção (Marc-
co) lançaram nesta segunda-feira, 
23, um projeto de lei que impede a 
nomeação de “fichas sujas” (pesso-
as com condenação na Justiça em 
segunda instância ou superior por 
crimes contra o poder público) para 
cargos comissionados da adminis-
tração pública estadual.

O projeto é o primeiro no Esta-
do de iniciativa popular via digi-
tal. Os apoiadores podem aderir à 
proposta preenchendo um rápido 
formulário no aplicativo “Muda-
mos”, disponível para baixar em 
dispositivos Android e iOS. Para 
que o projeto seja enviado para 
análise da Assembleia Legislativa, 
é necessário que pelo menos 1% do 
eleitorado potiguar assine, ou seja, 
no mínimo 23,8 mil pessoas.

O promotor de Justiça Rafael 
Galvão, coordenador do Marc-
co, explica que a possibilidade 
de apresentar à Assembleia um 

projeto de lei de iniciativa popu-
lar via digital é algo inovador no 
Rio Grande do Norte. “Existe a 
possibilidade de coletar assinatu-
ras por meio físico, mas é muito 
difícil, principalmente para ates-
tar se as assinaturas são válidas. 
Agora, a coleta pode ser por meio 
digital. A pessoa baixa, faz um 
simples cadastro e, se a pessoa 
quiser, adere ao projeto”, comen-
tou, em entrevista à rádio 96 FM 
nesta segunda-feira.

Para se cadastrar no Mudamos 
e assinar este ou outros projetos, 
basta baixar o aplicativo no celular 
ou tablet, informar um e-mail váli-
do para acesso, criar uma senha e 
inserir dados pessoais como nome 
completo, CPF e nome da mãe. É 
possível, ainda, fazer login a partir 
de uma conta no Facebook, o que 
simplifica o processo.

Rafael Galvão conta que o ob-
jetivo do projeto é acabar com bre-
chas legais existentes atualmente 
que permitem a nomeação de “fi-
chas sujas”. “Ficha suja não pode 

se candidatar (em eleições), mas 
nada impede que assuma um cargo 
comissionado. É um contrassenso. 
Esse projeto visa fechar essa bre-
cha”, complementa o promotorrr.

Além de impedir a nomeação de 
pessoas condenadas pela Justiça, o 
projeto de lei estabelece como crité-
rios para ocupação de cargos comis-

sionados na administração pública 
“idoneidade moral e reputação ili-
bada” e formação acadêmica e ex-
periência profissional compatíveis 
com o cargo ou função para o qual 
tenha sido indicado. Isso, inclusive, 
deverá constar em um currículo 
profissional, que deverá ser publi-
cado junto à nomeação do servidor.

“Não temos um levantamento 
completo, mas já tomamos conhe-
cimento de fichas sujas que foram 
nomeadas. Não existe vedação le-
gal (atualmente). Esse projeto vai 
espancar qualquer dúvida ou ques-
tionamento”, afirma Rafael.

“Lançamos esse projeto de lei 
com outras entidades para que a 
sociedade possa construí-lo, jun-
tamente com a OAB, para ser 
enviado à Assembleia Legislativa 
do RN. O mecanismo dificulta o 
acesso a cargos comissionados por 
pessoas consideradas Ficha Suja”, 
explicou Aldo Medeiros, presidente 
da OAB-RN.

Em Natal para o lançamento 
da proposta, o juiz aposentado e 
relator da Lei da Ficha Limpa, 
Marlon Reis, falou sobre a influ-
ência interna e externa da lei fe-
deral. “Graças à sensibilidade de 
todos, inclusive da OAB, a Lei da 
Ficha Limpa não se trata de um 
vento que passou e, sim, se tornou 
um marco no combate à corrupção 
no País”, ressaltou.

Projeto de lei foi lançado nesta segunda-feira pela OAB e por movimento anticorrupção

Projeto veda nomeação de “fichas sujas”
Projeto é o primeiro no Estado de iniciativa popular via digital. Para ser enviado à Assembleia, são necessárias 23,8 mil assinaturas

Iniciativa popular

OAB-RN / Divulgação
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

O prefeito interino de Ceará-
-Mirim, Ronaldo Venâncio, disse 
que encontrou em situação preocu-
pante as condições financeiras do 
Município. Segundo ele, uma das 
principais dificuldades tem sido o 
cadastro da Prefeitura no Serviço 
Auxiliar de Informação para Trans-
parência Voluntárias (Cauc), o que 
impede a administração municipal 
de receber transferências volun-
tárias ou firmar convênios com o 
governo federal.

Ronaldo Venâncio diz que, 
até o final de setembro, irá obter 
um “diagnóstico” do real cenário 
econômico vivido pelo município. 
Ele conta que a situação é “com-
plicada” e que, após uma análise, 
conseguirá expor qual o verdadeiro 

déficit de cada setor.
“Encontrei o Executivo em uma 

situação extremamente compli-
cada financeiramente. Estamos 
procurando acalmar a população. 
Sabemos da gravidade e em breve 
apresentaremos o quantitativo de 
cada setor, mas o fato é que a situ-
ação é preocupante”, relatou.

O prefeito interino diz que mon-
tou uma “força-tarefa” para apurar 
o tamanho da dívida e buscar uma 
maneira de pagar o passivo. “Já 
contratamos uma consultoria para 
nos prestar as devidas informações 
e atender as diligências já solicita-
das, mas que não foram atendidas. 
Tão logo tomei conhecimento da 
dimensão que estávamos no risco 
eminente de perder recursos, então 

prontamente montei essa força-ta-
refa para que o município não seja 
penalizado”, contou.

O prefeito diz que, por estar ne-
gativada no Cauc, a Prefeitura já 
deixou de receber R$ 1 milhão para 
implantação de um sistema de vide-
omonitoramento na cidade e outros 
R$ 26 milhões para saneamento.

Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ceará-Mirim, Ronaldo 
Venâncio (PV) assumiu interi-
namente a Prefeitura, por ser o 
segundo na linha sucessória, após 
a Justiça Eleitoral cassar o man-
dato do então prefeito, Marconi 
Barreto, e da vice, Zélia Santos. O 
prefeito interino fica no cargo até o 
fim do ano, quando haverá eleição 
suplementar. Venâncio diz que, até o fim de setembro, irá obter “diagnóstico” do cenário econômico

Prefeito interino de Ceará-Mirim monta 
“força-tarefa” para tirar cidade do Cauc
Ronaldo Venâncio, que assumiu cargo após cassação de Marconi Barreto e vice Zélia Santos, diz que, por estar no Cauc, 
Prefeitura já deixou de receber quase R$ 30 milhões - verba que seria investida em videomonitoramento e saneamento

Dívidas

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal vai iniciar 
nesta terça-feira, 24, um mutirão 
de limpeza em regiões diferentes 
da cidade. Os serviços começarão 
por bairros da zona Norte e alcan-
çarão também Candelária, San Va-
le e Cidade Satélite, na zona Sul. 
A operação será coordenada pela 
Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal, a Urbana, responsável 
pela limpeza pública.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, explica que a ação visa a re-
duzir os volumes dos resíduos em 
áreas identificadas como críticas. 
“Estamos atentos à questão da lim-
peza em toda a nossa cidade e va-
mos ampliar os esforços para que 
os bairros onde o mutirão será feito 

tenham sua situação rapidamente 
normalizada”, explica o prefeito.

Em horário diferenciado, das 
16h às 23h, a Urbana concentrará 
o trabalho nos grandes pontos crô-
nicos de lixo das regiões mapeadas. 
O trabalho será feito com o apoio de 
25 caçambas e cinco máquinas pás 
carregadeiras. A previsão é de que 
a operação seja feita em oito dias 
nessa primeira etapa.

No último sábado, 21, o Dia 
Mundial da Limpeza em Natal 
reuniu cerca de 5 mil voluntários. 
Foram recolhidos resíduos entre 
as praias de Ponta Negra, na zona 
Sul da cidade, e a Redinha, na zona 
Norte. Também houve ações nas 
zonas Leste e Oeste da cidade. 1ª etapa do mutirão deve durar 8 dias

Prefeitura começará na zona Norte 
mutirão de limpeza em áreas críticas

Urbana

Urbana / Divulgação
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Odiscurso de 20 minutos do presidente Jair 
Bolsonaro, na assembleia geral da ONU, 
nesta terça (24), não ficará limitado à questão 

ambiental, mas dará relevância ao tema, reafirmando 
de modo categórico a soberania brasileira sobre a 
Amazônia e o compromisso com sua preservação. 
Lembrará também que o Brasil tem cumprido com 
rigor as metas na luta contra mudanças climáticas, 
como redução de emissões, bem ao contrário, se 
quiser acrescentar, dos países que o criticam.

Bolsonaro avalia dizer que o tema do desmatamento 

tem sido usado para fugir ao debate que não interessa 
à Europa: produção energética.

A produção energética do País tem matriz saudável 
(hidroeletricidade), enquanto na Europa é ainda muito 
baseada em combustíveis fósseis.

O presidente poderá também cobrar o pagamento 
do calote dos países ricos no fundo criado pela ONU 
para proteção das florestas tropicais.

Passa dos US$2,5 bi (ou R$10,4 bilhões) o “beiço” 
dos países ricos no fundo da ONU para ajudar os mais 
pobres a preservar suas florestas.

Bolsonaro defenderá soberania e preservação

TECNOLOGIA NO DIREITO
A defesa usou ferramentas 

só vistas no Direito americano, 
no caso de Adriana Villela, 
julgada por supostamente 
mandar matar os próprios pais. 
Uma ferramenta analisa a 
tendência do pensamento dos 
jurados.

QUE CRISE?
Não colou junto aos 

brasileiros as fofocas sobre a 
relação entre Jair Bolsonaro 
e Sérgio Moro. Para 72,5%, a 
relação entre os dois é ótima 
(18,7%), boa (29,7%) ou normal 
(24,1%), segundo o Paraná 
Pesquisas.

LATIFÚNDIOS NO TRIBUNAL
Os gabinetes dos ministros 

do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) são imensos, 
alguns medem quase 1.200 
metros quadrados. É que foram  

PODER SEM PUDOR

DIÁLOGO DE RAPOSAS
Magalhães Pinto era deputado federal e, no dia do 

aniversário de José Maria Alkmin, seu rival na política 
mineira e nos talentos de raposa, resolveu não enviar 
mensagem alguma. Mas o destino colocou os dois frente 
a frente, naquele dia. Magalhães fingiu contentamento: 
“Parabéns, Alkmin, muitos anos de vida! Recebeu meu 
telegrama?”Alkmin foi tão insincero na resposta quanto 
o adversário na saudação: “Mas é claro, Magalhães. 
Aliás, de todos que eu recebi, o seu foi o que mais me 
emocionou...”

Se disser que foi o traficante, 
no dia seguinte tá morto”

Vice Hamilton Mourão
 sobre favelados que sempre 
atribuem balas perdidas a policiais

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

previstos 66 ministros, quando 
projetaram o fabuloso prédio do 
STJ. Mas são apenas 33, que foram 
incorporando o espaço disponível. 

MELHOR PEGAR LEVE
A greve dos Correios ameaça 

a voltar ainda mais fraca. Melhor 
assim. Se conseguissem paralisar 

totalmente os serviços, perigava 
o País descobrir que virou 
dispensável a empresa que já 
nos orgulhou tanto.

NÃO VAI FICAR ASSIM
Aumento do fundão eleitoral 

para pagar campanhas vai 
parar na justiça se depender 
do deputado José Nelto (Pode-
GO). “Tira dinheiro da saúde, 
educação, segurança e entrega 
para políticos”, disse.

PARA QUEM MAIS PRECISA?
O Congresso vai lançar 

outra frente parlamentar. 
Já são mais de 260. Dessa 
vez é a Frente Parlamentar 
Mista dos Consórcios 
Públicos, que promete 
defender aqueles conjuntos de 
empresas necessitadas, como 
empreiteiras, que se unem 
para prestar serviços ao Poder 
Público.

Educação

Estados e municípios têm até 
sexta-feira, 27, para manifestar 
interesse em aderir ao modelo de 
escola cívico-militar proposto pelo 
governo federal. A gestão híbrida 
compartilhada com civis e milita-
res será implementada, em 2020, 
em 54 escolas.

De acordo com o Ministério da 
Educação (MEC), as escolas de-
vem manifestar interesse junto à 
Secretaria Estadual de Educação. 
Serão selecionadas duas institui-
ções de cada estado e do Distrito 
Federal.

Nos estados em que não hou-
ver interesse pelo programa, mu-
nicípios voluntários podem pedir 
participação por meio de ofício 
enviado ao MEC, com os nomes 
das instituições da unidade da 
federação que pretendem aderir 
ao programa.

Para participar da seleção, os 

colégios devem ter de 500 a 1 mil 
alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental ou do ensino médio.

Segundo a pasta, uma das 
condições é que estados e muni-
cípios apliquem consulta pública 
sobre a mudança, uma vez que a 
adesão ao programa é voluntária. 
A aceitação pode ocorrer por meio 
de audiência pública ou votação. 
O MEC disponibilizou o passo a 
passo para a realização da con-
sulta à comunidade. A orientação 
está disponível na internet.

Terão preferência na seleção 
as instituições de ensino com bai-
xo Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e em si-
tuação de vulnerabilidade social. 
A comparação é feita com outras 
escolas do mesmo estado. Ao todo, 
o governo federal pretende imple-
mentar 216 escolas cívico-milita-
res até 2023.

Prazo para adesão a escolas 
cívico-militares vai até sexta
Terão preferência na seleção as instituições de ensino 
com baixo Ideb e em situação de vulnerabilidade social

Rodrigo Maia cumpre o regimento quando convém
Na Câmara, o regimento interno só é 

cumprido quando convém a suas excelências. 
Provas disso são as 15 comissões temporárias 
que aguardam indicações de líderes, algumas há 
anos. 

Essas comissões são obrigatórias à tramitação 

de propostas de emenda constitucional. Apesar 
de o artigo 33 determinar que, de ofício, o 
presidente da Casa, Rodrigo Maia, indique os 
deputados membros, caso os líderes não façam 
escolhas até 48h após a criação da comissão. É só 
enrolação.

NÃO HÁ INTERESSE
Emenda proibindo pensão vitalícia a ex-

presidentes, ex-governadores e ex-prefeitos 
foi apresentada em 2011, e ainda aguarda 
as indicações.

QUASE 15 ANOS
Caso mais antigo é da PEC que protege 

opinião de professor e pastor de ações por 

injúria e difamação. 
Aguarda a tal comissão desde 2005.

VEJA BEM
A Câmara reconhece previsão 

regimental, mas afirma que o presidente 
“raramente indica de ofício, prefere 
aguardar os líderes”. 

Eternamente?

Presidente Jair Bolsonaro durante lançamento de programa de escolas cívico-militares

Antônio Cruz / Agência Brasil

STF vai julgar se anula mais 
uma condenação da Lava Jato

Justiça

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deve julgar 
na próxima quarta-feira, 25, se 
anula ou não mais uma conde-
nação na Operação Lava Jato. O 
caso a ser analisado é o de um 
ex-gerente da Petrobras que 
apresentou os mesmos argu-
mentos que levaram à anulação 
da condenação de Aldemir Ben-
dine, ex-presidente da estatal.

Bendine teve sua condena-
ção anulada no fim de agosto 
pela Segunda Turma do STF. 
Por 3 votos a 1, os ministros 
entenderam que ele teve seu 
direito à ampla defesa violado 
por, na primeira instância, ter 

sido obrigado a apresentar suas 
alegações finais ao mesmo tem-
po que outros réus delatores. 

Em dezembro do ano passa-
do, o ex-gerente de Empreendi-
mentos da Petrobras Márcio de 
Almeida Ferreira, condenado 
na Lava Jato a 10 anos de pri-
são por corrupção e lavagem 
de dinheiro, havia entrado com 
um habeas corpus no Supremo 
alegando o mesmo tipo de cerce-
amento de defesa.

No dia seguinte ao julga-
mento de Bendine, o pedido do 
ex-gerente foi remetido ao ple-
nário do Supremo pelo relator, 
ministro Edson Fachin.
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n Na semana passada foram 
empossados nove diretores 
e vices em diversas unida-
des penitenciárias dentro do 
processo de readequações no 
sistema prisional do RN.

n Desde fevereiro de 2019, 
o secretário Pedro Florên-
cio Filho (SEAP) introduziu 
programas de ressocialização 
no sistema prisional do RN, 
voltados para educação, tra-
balho e assistência social.

n Medidas de valorização dos 
agentes penitenciários como 
cursos de capacitação, con-
vocação e formação de novos 
agentes e aquisição de equi-
pamentos.

n Outra ação importante foi 
a instalação do equipamento 
de escaneamento corporal, 
o bodyscan, nas 8 maiores 
unidades prisionais. Este 
equipamento leva mais segu-
rança ao sistema e acaba com 
as longas filas para visita e 
com revistas vexatórias aos 
familiares.

n Há no RN 1.400 agentes 
para 19 Unidades prisionais 
e parte administrativa da se-
cretaria.

AÇÕES DO GOVERNO 
NO SISTEMA

PENITENCIÁRIO

A governadora Fátima Bezerra 
recebeu nesta segunda-feira, 23, 
a juíza Cibele Diniz, da Vara das 
Execuções Penais da Comarca de 
Mossoró, para tratar da educação 
no sistema prisional do Rio Gran-
de do Norte. A chefe do Executivo 
estadual disse que "levar educação 
aos apenados é preocupação de ca-
ráter estratégico e humanitário". 
Ela falou ainda que "o caminho 
para a superar dificuldades e me-
lhorar a qualidade de vida é a edu-
cação. Esta reunião é emblemática, 
por que tratamos do assunto de 
forma intersetorial como exigem as 
políticas sociais".

Através da Secretaria de Es-
tado das Mulheres, da Juventude, 
da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos (SEMJIDH), o Governo 
tem realizado um censo qualificado 
com informações amplas e atuali-
zadas sobre a população carcerária. 
"Isto é fundamental para a eficácia 
das ações por que dará diagnóstico 
atualizado e concreto. Começamos 
a semana muito bem, demos aqui 

passos importantes para avançar-
mos nas políticas de educação no 
sistema prisional" explicou a go-
vernadora.

Na reunião com a juíza da Vara 
de Execuções Penais de Mossoró 
também ficou definido que a ad-
ministração estadual vai elaborar 

documento para referenciar ações 
conjuntas com o poder Judiciário 
e as universidades e instituições 
de ensino superior. Cibele Diniz 
informou que, através da arrecada-
ção das penas pecuniárias, foram 
instaladas quatro salas de aula no 
Complexo Penal Mário Negócio em 

Mossoró, sendo duas para homens 
e duas para mulheres. As salas, no 
entanto, ainda precisam de cartei-
ras e equipamentos para funcionar 
e maior disponibilização de profes-
sores. 

"O sistema prisional precisa 
ofertar trabalho e educação aos 
apenados, são políticas de resso-
cialização e prevenção. Precisamos 
do engajamento e apoio de todos. 
Educação melhora qualidade de vi-
da na prisão e reduz a pena", disse 
a juíza.

De acordo com Alcineia Rodri-
gues, chefe departamento de pro-
moção e cidadania da Secretaria 
de Estado da Administração Pe-
nitenciária (SEAP), o Rio Grande 
do Norte tem hoje 934 apenados 
inscritos para o Encceja 2019 (Exa-
me Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos). Dos 359 presos que estudam, 
69 são mulheres. A população car-
cerária é de 10.300 apenados, sen-
do 546 presos no Complexo Mário 
Negócio em Mossoró.

Governadora Fátima Bezerra se reuniu com representantes do setor nesta segunda

Governo elabora censo qualificado e 
ações para população carcerária do RN
Rio Grande do Norte tem hoje 934 apenados inscritos para o Encceja 2019 (Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos); dos 359 presos que estudam, 69 são mulheres

Planejamento

Sandro Menezes / Governo do RN

A segunda etapa da Revisão do 
Plano Diretor de Natal chegará a 
mais uma fase na próxima quarta-
-feira, 25, com o início das reuniões 
dos grupos de trabalho (GTs) para 
a sistematização das contribuições 
da população. As propostas foram 
recebidas pela Prefeitura de Natal 
durante a chamada "Leitura Co-
munitária", com o ciclo de oficinas 
realizadas pela secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
por segmentos da sociedade e por 
regiões administrativas.

Foram ao todo 14 encontros, 
sendo 12 em setembro e dois em 
maio deste ano. Neles foram ouvi-
dos os problemas e as potenciali-
dades que irão compor a proposta 
de lei. A última oficina ocorreu no 
último sábado, 21, na região Norte. 
As reuniões dos GTs compreendem 
a análise das contribuições oriun-
das das oficinas e também das 
propostas enviadas pela população 
por meio do formulário on-line, 
que ficou disponível durante todo 
o período da leitura comunitária 
para quem não pôde participar do 

processo de forma presencial. Elas 
serão realizadas na Faculdade Es-
tácio, na Av. Alexandrino de Alen-
car, 708, bairro Alecrim.

A primeira reunião será do GT 
I (Macrozoneamento e Ocupação do 
Solo) na quarta-feira (25), seguindo 
na quinta (26) com o GT II (Áreas 
Especiais), e na sexta (27) GT III 
(Sistema de Planejamento, Gestão 
e Fundos de Desenvolvimento Ur-
bano). E seguem pelas próximas 
semanas sempre na mesma ordem 

de temas até o dia 18 de outubro.
As propostas serão organi-

zadas pelos membros dos GTs 
formados representantes de ins-
tituições, por servidores públicos 
designados mediante portaria e 
por cerca de 500 voluntários da so-
ciedade civil, que se inscreveram 
em maio deste ano para ajudar 
no processo de revisão. Eles serão 
os responsáveis por aprofundar o 
embasamento técnico dos aspectos 
físico-territoriais.

População teve a oportunidade de opinar na revitalização do Plano Diretor da cidade

Prefeitura vai analisar sugestões da 
população para o novo Plano Diretor 

Grupos de trabalho

Divulgação / Semurb

Semsur inicia obras nos
cemitérios públicos de Natal

Recuperação

A Prefeitura do Natal ini-
ciou nesta segunda-feira, 23, 
as ações de recuperação e re-
vitalização dos cemitérios da 
cidade. A iniciativa, que é co-
ordenada pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos 
(SEMSUR) tem em vista o Dia 
de Finados, que é celebrado no 
dia 2 de novembro.

O primeiro cemitério a 
receber intervenções é o da 
Redinha. Estão sendo realiza-
das ações de pintura (externa 
e interna), reforma da sede 
administrativa, além da cons-
trução de um novo muro no 
equipamento. Na sequência, 
a SEMSUR percorrerá os de-
mais cemitérios do município 
(Pajuçara, Igapó, Bom Pastor 
I, Bom Pastor II, Alecrim, No-
va Descoberta, Ponta Negra).

As melhorias que serão 
executadas fazem parte do cro-
nograma de ações do prefeito 
Álvaro Dias, que objetiva a re-
cuperação de equipamentos e 
espaços públicos na cidade. Em 

relação aos cemitérios públicos 
de Natal, estão previstas nas 
obras a recuperação de passeio, 
acessibilidade, reforma das 
sedes administrativas, revisão 
na iluminação, poda, limpeza e 
paisagismo.

Locais estão recebendo nova pintura

Alex Régis / PMN
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A capital potiguar vai 
ganhar mais 100 novas mu-
das de espécies nativas de 
árvores no próximo dia 28 
de setembro em mais uma 
ação do projeto Planta Natal. 
A iniciativa vai acontecer 
na Escola Municipal Laér-
cio Fernandes Monteiro, no 
bairro de Nossa Senhora da 
Apresentação, durante uma 
nova edição do Participa Na-
tal. Desta quantidade, 60 são 
de árvores nativas como Oiti, 
Craibeira, Tamboril, Aroeira 
Vermelha, Ipê amarelo, Ipê 
branco, Ipê roxo/rosa e as ou-
tras 40 serão de espécies para 
reforçar o pomar da unidade 
de ensino.

O Planta Natal é um pro-
jeto da Prefeitura do Natal 
para plantar 20 mil espécies 
vegetais nativas no município 
de Natal, durante o período 
2019-2020 com o objetivo de 
incrementar, de forma orde-
nada e adequada, a massa ar-
bórea da cidade, promovendo 
o aumento da diversidade ve-
getal implantada nos espaços 
públicos, garantindo para a 
população melhor qualidade 
de vida através da requali-
ficação de espaços urbanos, 
prioritariamente nas áreas 
verdes públicas dos bairros 
com arborização insuficiente.

O projeto também conta 
com uma forte participação 
dos natalenses, comparti-
lhando com o município a 
manutenção e conservação do 
que foi plantado: “Essa inte-
gração entre o poder público e 
a sociedade civil é muito im-
portante. Nesse contexto, as 
ações realizadas nas escolas 
municipais têm contado com 
uma adesão de alunos, pro-
fessores e funcionários. Não 
tenho dúvidas que me mais 
essa ação de plantio teremos 
sucesso”, destacou Danielle 
Mafra, coordenadora do Plan-
ta Natal.

Desde o mês de junho, 
quando foi lançado, até agora 
a cidade já conta com mais de 
1600 novas mudas plantadas.

Natal ganhará 
100 novas mudas 
de árvores no 
próximo dia 28

Ação

Prefeito Álvaro Dias durante plantio

Alex Régis / PMN

Com 65 mil empresas ativas em 
Natal, segundo os últimos núme-
ros, a Medida Provisória (MP) da 
Liberdade Econômica, sancionada 
na última sexta-feira, 20, pelo pre-
sidente Bolsonaro, atinge 80% de 
todas as empresas da Capital.  

Apresentada para diminuir a 
burocracia e facilitar a abertura de 
empresas, principalmente de micro 
e pequeno porte, ela já havia sido 
aprovada pelo Senado Federal no 
último dia 21 de agosto.

Entre as principais mudanças, 
a lei flexibiliza regras trabalhistas, 
como dispensa de registro de ponto 
para empresas com até 20 empre-
gados, e elimina alvarás para ativi-
dades consideradas de baixo risco.

Para o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Natal 
(CDL), Augusto Vaz, no entanto, 
os efeitos da iniciativa na economia 
local só serão sentidos com o tempo.

“Como num navio, a mudança 
de curso virá aos poucos, na medi-
da em que os empreendedores ini-
ciantes e mesmo os empresários já 
estabelecidos forem incorporando 
os benefícios das medidas, que pas-
saram a vigorar imediatamente, já 
que o presidente vetou o dispositi-
vo que previa 90 dias para entrar 
em vigor”, afirmou Vaz.

Ele comparou a MP da Liber-

dade Econômica à Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas de 
Natal, já em vigor, que Institui no 
município o tratamento diferencia-
do e favorecido às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, aos 
microempreendedores individuais 

e empreendimentos econômicos 
solidários.

“Passados três meses, os em-
presários ainda precisam se cons-
cientizar dos benefícios e incorpo-
rá-los a seus negócios e correrem 
atrás das vantagens”, lembrou.

Já o texto da MP separa o pa-
trimônio dos sócios de empresas 
das dívidas de uma pessoa jurídi-
ca e proíbe que bens de empresas 
de um mesmo grupo sejam usa-
dos para quitar débitos de uma 
empresa.

Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Augusto Vaz analisou a MP sancionada pelo presidente Bolsonaro

Em vigor, MP da Liberdade Econômica 
atinge 80% das empresas de Natal
Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Augusto Vaz, no entanto, os efeitos 
da iniciativa na economia local só serão sentidos com o tempo, "como se estivéssemos em um navio"

Impacto

Emanuel Amaral

REGISTRO DE PONTO
– Registro dos horários de entrada 
e saída do trabalho passa a ser 
obrigatório somente para empresas 
com mais de 20 funcionários. Antes, 
a legislação previa esta obrigação 
para empresas com mínimo de dez 
empregados
– Trabalho fora do estabelecimento 
deverá ser registrado
– Permissão de registro de ponto 
por exceção, por meio do qual 
o trabalhador anota apenas os 
horários que não coincidam com 
os regulares. Prática deverá ser 
autorizada por meio de acordo 
individual ou coletivo

ALVARÁ E LICENÇAS
– Atividades de baixo risco, como a 
maioria dos pequenos comércios, 
não exigirão mais alvará de 
funcionamento

– Poder Executivo definirá 
atividades de baixo risco na 
ausência de regras estaduais, 
distritais ou municipais
– Governo vetou item que 
dispensava de licenças para 
atividades de baixo risco que 
abrangem questões ambientais

FIM DO E-SOCIAL
– O Sistema de Escrituração 
Digital de Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(e-Social), que unifica o envio 
de dados de trabalhadores e de 
empregadores, será substituído 
por um sistema mais simples, de 
informações digitais de obrigações 
previdenciárias e trabalhistas

CARTEIRA DE TRABALHO ELETRÔ-
NICA
– Emissão de novas carteiras 

de Trabalho pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério 
da Economia ocorrerá 
“preferencialmente” em meio 
eletrônico, com o número do 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) como identificação única 
do empregado. As carteiras 
continuarão a ser impressas 
em papel, apenas em caráter 
excepcional
– A partir da admissão do 
trabalhador, os empregadores 
terão cinco dias úteis para fazer as 
anotações na Carteira de Trabalho. 
Após o registro dos dados, o 
trabalhador tem até 48 horas para 
ter acesso às informações inseridas.

DOCUMENTOS PÚBLICOS DIGITAIS
– Documentos públicos 
digitalizados terão o mesmo 
valor jurídico e probatório do 

documento original

ABUSO REGULATÓRIO
– A MP cria a figura do abuso 
regulatório, para impedir que o 
Poder Público edite regras que 
afetem a “exploração da atividade 
econômica” ou prejudiquem a 
concorrência. Entre as situações 
que configurem a prática estão: 
criação de reservas de mercado 
para favorecer um grupo 
econômico; criação de barreiras à 
entrada de competidores nacionais 
ou estrangeiros em um mercado; 
exigência de especificações técnicas 
desnecessárias para determinada 
atividade; criação de demanda 
artificial ou forçada de produtos 
e serviços, inclusive “cartórios, 
registros ou cadastros”; barreiras 
à livre formação de sociedades 
empresariais.

ENTENDA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA MP
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A edição 2019 do Dia 
Mundial da Limpeza, realiza-
do em Natal no último sába-
do, 21, coletou 16,6 toneladas 
de lixo, superando a marca de 
13 toneladas do ano anterior. 

O evento, promovido pelo 
Instituto Cidade Limpa, reu-
niu cerca de 6 mil voluntários 
que atuaram em toda a orla 
da cidade, de Ponta Negra a 
Redinha, Centro da Cidade, 
Bairros do Alecrim e Nazaré, 
e em frente ao HUOL, além 
da Praça de Todos, na Praia 
do Meio.

Os resíduos recolhidos fo-
ram destinados às cooperati-
vas pela Urbana, assim como 
para a Braseco. Para Nayara 
Azevedo, coordenadora do 
evento, a iniciativa cumpriu 
seus principais objetivos.

Dia Mundial da 
Limpeza recolhe 
mais de 16 Ton 
de lixo em Natal

Bom resultado

Ação foi realizada no último sábado

Divulgação / Assessoria

As instituições federais de en-
sino superior do Rio Grande do 
Norte ampliaram em 103% gastos 
com cartões corporativos ao longo 
de 2019. Até agosto, as unidades fe-
derais já consumiram R$ 880 mil, 
o que representa o dobro do que foi 
gasto no mesmo período 2018, com 
um total de R$ 433 mil.

Do valor gasto ao longo des-
te ano, as compras de passagens 
aéreas lideram o uso do cartão 
corporativo nas instituições no 
Rio Grande do Norte, com R$ 849 
mil. Os demais gastos, R$ 31,2 mil, 
foram utilizados para o uso de ser-
vidores em supermercados, lojas 
de material construção, lojas de 
variedades, papelarias, livrarias e 

até restaurantes.
O uso dos cartões corporativos 

pelo governo federal é regulamen-
tado pela lei federal 5.355/2005. A 
iniciativa visa atender a despesas 
de pequeno vulto, custear despesas 
eventuais, inclusive em viagens e 
com serviços especiais, que exijam 
pronto pagamento e, por fim, ser-
vir para pagar custos de caráter 
sigiloso. Não há um limite para a 
quantidade de compras, mas o va-
lor máximo para o gasto unitário é 
variável: serviços têm teto de R$ 8 
mil e para obras de engenharia, R$ 
15 mil.

Os dados foram obtidos pelo 
Agora RN ao analisar o Portal da 
Transparência da Controladoria-

-Geral da União (CGU). A recor-
dista em despesas com o cartão é a 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte. A instituição já gastou 
R$ 746 mil até agosto deste ano. A 
maior parcela foi utilizada para o 
pagamento de passagens aéreas, 
com R$ 712 mil.

No entanto, chama atenção 
o uso do cartão corporativo para 
pequenas compras. Há gastos que 
variam de R$ 8,80 em uma loja de 
material de construção a até R$ 
65,44 pagos de um almoço feito em 
um restaurante.

Cinco servidores da UFRN uti-
lizaram o cartão em 2019. A lide-
rança da gastança foi uma servido-
ra do Centro de Ciências da Saúde, 

lotada no curso de nutrição, que 
gastou R$ 11 mil.

Ainda de acordo com os dados 
da CGU, a Universidade Federal 
Rural do Semiárido (UFERSA) 
ficou em segundo lugar com os gas-
tos com o cartão em 2019. Foram 
utilizados R$ 124 mil pela insti-
tuição. A universidade, por sinal, 
registrou a menor compra entre 
as instituições em 2019. Uma ser-
vidora técnica-administrativa fez 
a aquisição de R$ 2,68 em loja de 
material de construção de Mossoró.

O Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN) utilizou 
R$ 9 mil em gastos com o cartão. 
Todo o valor foi utilizado para a 
compra de passagens aéreas. UFRN é a que mais gasta com os cartões

Gasto de instituições federais do RN 
com cartões corporativos dobra em 2019
Recordista em despesas com o cartão é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte; a instituição já gastou R$ 746 mil 
até agosto deste ano; maior parcela foi utilizada para o pagamento de passagens aéreas, cujo gasto foi de R$ 712 mil

Despesa

José Aldenir / Agora RN
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Os concurseiros estão repletos 
de opções de concurso para se ins-
creverem nesta última semana de 
setembro. São pelo menos 30 cer-
tames, que contabilizam cerca de 
seis mil vagas em todo o país. Os 
salários chegam a R$ 30,4 mil.

Aqueles que estão estudando 
devem ficar atento para as da-
tas: ao menos 15 concursos têm 
prazos finais de inscrição até esta 
sexta-feira, 27, entre eles o da Po-
lícia Militar de São Paulo, que tem 
vagas para 2,7 mil soldados de 2ª 
classe.

A Prefeitura de Paraúna, em 
Goiás, abre nesta quinta-feira 
(26/09/2019) as inscrições para 164 
vagas efetivas e 880 para cadastro 
reserva de níveis fundamental, 
médio, técnico e superior. O salário 
chega a R$ 5.593,88.

Há, ainda, oportunidades na 
Prefeitura de Vassoras, no Rio de 
Janeiro; para a Escola Superior 
de Educação Física de Jundiaí 
(ESEF); e para a Prefeitura de São 
Roque, em São Paulo. Diante da instabilidade da economia brasileira e da falta de vagas na iniciativa privada, brasileiros recorrem aos concursos públicos para garantirem empregos ditos "certos"

Semana tem SEIS MIL VAGAS em
concursos, com salários até R$ 30,4 mil
Ao menos 15 concursos têm prazos finais de inscrição até essa sexta-feira, 27, entre eles o da Polícia Militar de São Paulo, 
que tem vagas para 2,7 mil soldados de 2ª classe; confira aqui todos os certames com inscrições em aberto nesta semana

Oportunidades

Reprodução / Internet

PREFEITURA DE FRAIBURGO (SC)
Inscrições: até 23/09/2019, pelo site da 
prefeitura
Vagas: 74
Cargos: auxiliar de serviços gerais, nutri-
ção, auxiliar educacional, professor, mé-
dico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, arqui-
teto e enfermeiro Todas as escolaridades
Salários: entre R$ 960,42 e R$ 17.454,37

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS (CREA/TO)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 35 efetivas; 127 para cadastro de 
reserva. Níveis fundamental, médio, mé-
dio/técnico e superior
Cargos: auxiliar administrativo, auxiliar 
de serviços gerais, agente administrativo, 
motorista, agente de fiscalização, advoga-
do, analista administrativo, analista de 
sistemas e contador
Salários: até R$ 3.596,89

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ (TJPA)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Cebraspe
Vagas: 50 para nível superior
Cargos: juiz de direito substituto
Salários: até R$ 30.404,42

CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (CRA-PA)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix

Vagas: 3 efetivas; 57 para cadastro de re-
serva. Níveis médio/técnico e superior
Cargos: técnico em administração, ad-
ministrador e tecnólogo em recursos 
humanos
Salários: até R$ 4.019,00

CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO SERGIPE (CRF-SE)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 1 vaga efetiva; 10 para cadastro 
reserva. Nível superior
Cargos: administrador e farmacêutico 
fiscal júnior
Salários: até R$ 5.828,94

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS DA 5ª REGIÃO (CRECI-GO)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 3 vagas efetivas; 112 para cadas-
tro reserva
Cargos: profissional de suporte adminis-
trativo
Salários: R$ 1.300,65

CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESPÍRITO SANTO (CRF-ES)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 9 vagas efetivas; 171 para cadas-
tro reserva. Níveis médio e superior
Cargos: assistente administrativo e fi-
nanceiro; técnico de nível superior (para 

formados em administração e contabili-
dade); e farmacêutico
Salários: até R$ 7.058,96

CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DA BAHIA (CRF-BA)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 14 efetivas; 59 para cadastro re-
serva. Níveis médio e superior
Cargos: assistente técnico administrati-
vo, analista de documentação, farmacêu-
tico fiscal e jornalista
Salários: até R$ 5.218,59

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIS-
TAS DA 9ª REGIÃO (MG)
Inscrições: até 23 de setembro, no site do 
Instituto Quadrix
Vagas: 1 efetiva; 559 para cadastro. To-
dos os níveis de escolaridade
Cargos: áreas como administração, servi-
ços operacionais, contabilidade e nutrição
Salários: até R$ 4,7 mil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL (UFRGS)
Inscrições: até 30 de setembro, no site da 
universidade
Vagas: 12. Nível superior
Cargo: professor nas áreas de publicidade 
e propaganda, teoria econômica, enge-
nharia de software, engenharia de com-
putação, arquitetura, sistemas digitais e 
letras.

Salário: até R$ 9.600,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS (SP)
Inscrições: até 26 de setembro, pelo site 
da Fundação Vunesp
Vagas: 50
Cargos: juiz de direito substituto
Salários: R$ 30.404,42

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO
Inscrições: até 25 de setembro, no site da 
Fundação Vunesp
Vagas: 2,7 mil para nível médio
Cargos: soldado de 2ª classe
Salários: R$ 3.164,58

HUB
Inscrições: até 27 de setembro, no site do 
Cebraspe
Vagas: 114
Cargos: 87 para residência médica e 27 
para residência multiprofissional
Salários: não divulgados

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Inscrições: até 27 de setembro, no site do 
núcleo de concursos da universidade
Vagas: 109. Nível superior
Cargos: 
enfermagem, farmácia, nutrição, psico-
logia, serviço social, terapia ocupacional, 
fisioterapia, odontologia e medicina vete-
rinária
Salários: até R$ 3,3 mil

CONFIRA RELAÇÃO DE CONCURSOS
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Cinco tipos de alimentos
 que é melhor eliminar da sua vida
Comidas ricas em gorduras processadas, açúcar, sal, conservantes e realçadores de sabor estão associados ao surgimento 
de doenças sérias; nesta listagem, confira também alternativas saudáveis para cada um dos alimentos contra-indicados

Dicas

1
FRITURAS EM ÓLEOS VEGETAIS

Alimentos fritos acabam ga-
nhando calorias extras por conta 
da gordura usada para prepará-
-los. O consumo excessivo de óleos 
vegetais refinados pode prejudicar 
a saúde.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL
O melhor é fazer preparações 

grelhadas, assadas no forno ou em 
fritadeiras elétricas, que não utili-
zam óleo no preparo. A alteração 
reduz o número de calorias dos ali-
mentos e o consumo de óleos.

4
TEMPERO EM CUBOS
E MOLHOS DE SOJA

Temperos de carne, galinha ou 
legumes em cubos e molhos como 
os de soja e inglês são ricos em só-
dio, o composto do sal que causa 
aumento da pressão arterial. Além 
disso, muitos têm realçadores de 
sabor e conservantes que irritam 
o intestino e causam dependência 
gustativa.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL
Temperar os alimentos com 

ervas naturais e sal é a melhor al-
ternativa para evitar molhos pron-
tos. Também é possível aproveitar 
o caldo do cozimento do frango ou 
de carnes e congelá-los em cubos 
de gelo.

2

3

CARNES PROCESSADAS
E EMBUTIDOS

Carnes processadas ou em-
butidos, como salsicha, linguiça, 
presunto, peito de peru e morta-
dela, são ricos em gorduras ruins, 
sal, conservantes e realçadores de 
sabor, que comprovadamente au-
mentam o risco de problemas como 
pressão alta e câncer de intestino, 
por exemplo.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL
Deve-se trocar os embutidos por 

carnes in natura ou congeladas, de 
todos os tipos, como vaca, porco, 
frango, carneiro e peixe. Além dis-
so, também pode-se consumir ovos 
e queijos para incrementar lanches 
e preparações proteicas.

COMIDA PRONTA CONGELADA
Lasanha, pizza e yakissoba conge-

lados costumam ser ricos em sal e gor-
duras ruins, elementos que ajudam a 
conservar o alimento e dar mais sabor, 
mas que acabam causando problemas 
como retenção de líquidos e aumento 
da pressão arterial.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL
A melhor alternativa é preparar 

suas próprias refeições em casa e con-
gelá-las para utilizar durante a sema-
na. É fácil ter frango desfiado ou carne 
moída congelada em pequenas porções 
e é possível congelar também alimen-
tos como pães, frutas e legumes.

5
REFRIGERANTES

Refrigerantes são bebidas ricas 
em açúcar, aditivos, conservantes e 
realçadores de sabor e aumentam 
o risco de problemas no intestino, 
inflamação, aumento do açúcar no 
sangue, obesidade e diabetes.

ALTERNATIVA SAUDÁVEL
Como alternativa, pode-se utili-

zar água com gás, gelo e limão, ou 
misturar água com gás com sucos 
concentrados. Os sucos naturais 
sem açúcar também são boas alter-
nativas, mas as frutas frescas são 
sempre as melhores opções.
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O prêmio de melhor jogador do 
mundo de 2019 é de Lionel Messi. 
Com uma temporada individual 
praticamente perfeita, o argen-
tino voltou ao patamar mais alto 
do futebol e conquistou pela sexta 
vez na carreira a honraria conce-
dida pela Fifa.

Foram 50 jogos na temporada, 
com 51 gols com a camisa do Bar-
celona, sendo campeão espanhol 
com o time catalão. Desde 2015 
sem conquistar o prêmio, Messi 
“supera” Cristiano Ronaldo, e 
agora é oficialmente o jogador com 
mais prêmios de melhor jogador 
do mundo da história do futebol.

Confira outras categorias do 
“The Best 2019”:

GOL MAIS BONITO
Primeiro prêmio entregue no 

evento, o prêmio para o gol mais 
bonito da última temporada ficou 
com o húngaro Dániel Zsóri, de 
apenas 18 anos de idade, com a 

camisa do Ferencváros, por um 
gol de bicicleta magnífico, nos 
acréscimos da partida contra o 
Debrecen.

MELHOR TREINADOR

Campeão da Liga dos Campe-
ões da Europa, Jürgen Klopp foi 
eleito o melhor técnico do mun-
do, superando Pep Guardiola, do 
Manchester City, e Maurício Po-
chettino, do Tottenham.

MELHOR TREINADORA
Comandante da Seleção Ame-

ricana, campeã da Copa do Mun-
do Feminina em 2019, na França, 
Jill Ellis foi eleita a melhor trei-
nadora de um time feminino na 
temporada.

MELHOR GOLEIRA
Uma das maiores destaques 

da Copa do Mundo Feminina 
na França, em 2019, a goleira 
holandesa Sari van Veenendaal 
foi eleita a melhor da sua posi-
ção na temporada. 

Eleita como melhor goleira 
da Copa, Veenendaal também 
conquistou o prêmio de melhor 
do mundo da Fifa.

MELHOR GOLEIRO
Campeão da Liga dos Campe-

ões, goleiro com menos jogos sem 
tomar gols na Premier League e 
campeão da Copa América, Alis-
son Becker foi eleito o melhor go-
leiro do mundo.

SELEÇÃO DO ANO MASCULINO
Alisson (BRA), Sergio Ramos 

(ESP), De Ligt (HOL), Van Dijk 
(HOL), Marcelo (BRA), Modric 
(CRO), De Jong (HOL), Hazard 
(BEL), Cristiano Ronaldo (POR), 
Lionel Messi (ARG) e Mbappé 
(FRA).

SELEÇÃO DO ANO FEMININO
van Veenendaal (HOL), Lucy 

Bronze (ING), Wendie Renard 
(FRA), Nilla Fischer (SUE), Kel-
ley O’Hara (EUA), Amandine 
Henry (FRA), Julie Ertz (EUA), 
Marta (BRA), Rose Lavelle 
(EUA), Megan Rapinoe (EUA) e 
Alex Morgan (EUA)

Argentino é o maior vencedor da história

Messi é eleito pela 6ª vez o melhor do mundo
FIFA The Best

Reprodução / FIFA.com

Craque argentino venceu o português Ronaldo e o holandês Van Dijk na final; durante a última 
temporada, ele foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, além da artilheiro da Champions
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Com uma carreira bem-su-
cedida e nenhum medo de expor 
suas ideias, nada mais natural 
que Taís Araujo, de 40 anos, seja 
considerada hoje uma inspiração 
para outras mulheres, principal-
mente negras e mais novas. Mas 
a atriz conta que não foi sempre 
assim e admite que, quando co-
meçou a trabalhar, tinha vergo-
nha de ocupar esse lugar.

"As atrizes que vieram antes 
tinham idade para ser minhas 
avós, minhas mães, era algo 
muito distante de mim. É isso 
que a maturidade traz de bom: 
você entende que tudo bem estar 
nesse lugar, que não é um pro-
blema. Pelo contrário, é muito 
legal", afirmou durante o evento 
Profissionais do Ano, que ocor-
reu na quarta-feira passada, em 

São Paulo.
Hoje, Araujo diz entender a 

importância de haver artistas 
negros bem sucedidos servindo 
de referência positiva e acres-
centa: essa admiração não é uma 
via de mão única. A própria atriz 
diz se inspirar com essas jovens 
que, nas suas palavras, estão 
mil anos a nossa frente em ter-
mos de pensamento.

Taís Araújo: “Tinha vergonha
de ser uma inspiração negra”
Hoje, a atriz da Globo diz entender a importância de haver artistas negros 
bem sucedidos servindo de referência positiva para os mais novos

Realidade antiga
Divulgação / TV Globo

Os boatos do suposto affair en-
tre Pedro Scooby e Luan Santos 
começaram depois que o próprio 
jornalista usou seu perfil no Insta-
gram para divulgar que teria se re-
lacionado com o surfista em 2017, 
época em que ele ainda era casado 
com a atriz Luana Piovani. Após a 
repercussão do caso, a página de 
Luan foi excluída do Instagram.

Em seu perfil, o jornalista afir-
mava ser ex-repórter do SBT , mas 
de acordo com apuração do iG Gen-
te, Luan Santos nunca foi de fato 
contratado pela emissora, tendo 

apenas prestado serviços durante 
quase dois meses para uma filial do 
interior do Rio de Janeiro em 2017. 
Essa prestação de serviço se deu, 
ainda de acordo com a apuração, 
para cobrir uma licença médica.

No mesmo dia da divulgação 
do suposto affair, Pedro Scooby 
desmentiu as declarações, afirmou 
que nunca traiu sua ex-esposa e 
que é amigo "dos gays mais bonitos 
do Brasil", dando a entender que 
não valeria trair sua esposa com o 
rapaz e classificou os prints como 
fruto de photoshop. Luan Santos disse ter affair com o surfista

Suposto affair de Scooby, jornalista 
nunca foi contratado pelo SBT

Mentira

Reprodução / YouTube

O discurso oficial é o de que 
ele está imerso em uma jorna-
da de busca por conhecimento, 
mas a expressão "candidato a 
candidato" passou a ser vista 
como mais apropriada para 
o momento atual de Luciano 
Huck.

O empresário e apresen-
tador da TV Globo, que esteve 
perto de concorrer ao Planalto 
em 2018, intensificou sua mo-
vimentação política nos últimos 
meses, em sinal de que a can-
didatura é uma vontade mais 
viva do que nunca.

Huck intensifica articulação 
para ser presidente em 2022

Projeto

Pabllo Vittar, de 24 anos, 
publicou algumas fotos de sua 
recente viagem à Bahia e acabou 
sendo confundida com a cantora 
Luísa Sonza, esposa de Whinder-
sson Nunes.

Nas imagens, Pabllo aparece 
só de biquíni e com um longo ca-
belo loiro frizado. "Olhei rápido 
e pensei que tinha visto a Lu-
ísa Sonza", disse um dos vários 
seguidores que compararam as 

duas nos comentários da publi-
cação.

Pabllo também já foi confun-
dida com Cleo em uma foto que 
aparece vestindo apenas uma 
calcinha fio dental."Cleo, na hora 
que olhei achei fosse tu", disse 
um seguidor na publicação de 
junho. 

Outros apenas marcaram a 
atriz e a elogiaram, como se fosse 
ela na foto. Drag queen sensualizou na nova imagem

Vittar publica foto de 
biquíni e é confundida 
com Luísa Sonza

Se parecem?
Reprodução / Instagram

Apresentador pode ser um candidato

Reprodução / YouTube
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nadora de um time feminino na 
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A Uber, um dos prin-
cipais aplicativos de 
transportes, oficializou, 
recentemente pelo blog da 
empresa, uma mudança em 
sua “taxa de espera”. O va-
lor será cobrado por minuto 
de espera do motorista, na 
mesma proporção do valor 
por minuto da corrida em 
andamento.

Apesar da oficialização, 
a empresa informou que a 
mudança é na verdade uma 
“unificação” na forma de co-
brança da taxa. Segundo o 
Uol, a Uber informou que a 
taxa sempre existiu e vinha 
discriminada nas faturas de 
passageiros que deixavam 
os motoristas esperando 
para além do tempo-limite 
antes de embarcar.

Os usuários estão sendo 
avisados por notificações 
que, depois de ‘x’ minutos, 
o tempo de espera passa a 
ser cobrado. O tempo varia 
dependendo da região.

Cada cidade ou região 
tem um tempo máximo de 
espera diferente (que varia 
de dois a cinco minutos), 
contados a partir do mo-
mento em que o veículo 
chega ao local solicitado pe-
lo passageiro. A partir daí, 
estourado o tempo-limite, 
há um valor estipulado por 
minuto adicional de tempo 
de espera.

Segundo a empresa, a 
ideia é melhorar a relação 
entre passageiros e moto-
ristas em esperas longas, e 
consequentemente, reduzir 
eventuais problemas de 
trânsito causado por essas 
esperas.

Motoristas da Uber 
podem passar a 
receber pelo seu
tempo de espera

Nova taxa

Usuários serão cobrados por demoras

Divulgação

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CONSÓRCIO EIT-ENCALSO, CNPJ: 13.470.563-0001-95, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
AUTORIZAÇÃO ESPECIAL, com prazo de validade até 19/09/2020 em favor do empreendimento 
Canteiro de Obras do Parque Industrial, localizado em Rodovia 118, Povoado de Oiticica, Zona 
Rural, Jucurutu/RN.

José Miranda da Silva Júnior
Superintendente Operacional

PEDIDO DE CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TECNARÃO – TECNOLOGIA DE CAMARÃO (Fazenda Pampa), CNPJ: 32.860.256/0003-27, 
torna Público que recebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO 
AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERA-
ÇÃO-RLO, de N° 2019-131438/TEC/RLO-0035, com validade até 19/09/2025, de um empreen-
dimento de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

Luís Carlos Aldatz
Administrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A empresa CCF BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ 07.775.933/0001-08, situada a Rua Seridó nº 384, Sala 01, CEP 59020-010, Petrópolis, 
Natal, Rio Grande do Norte, convoca os sócios conforme edital de convocação anexo ao presen-
te – Convocamos vossas senhorias a se fazerem presentes a Reunião de Sócios, que ocorrera 
no dia 16/08/2019, as 9:00 horas, com a presença dos que comparecerem para deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia: ORDENS DO DIA: Eleição de administrador. Informamos ain-
da, que para efeito da legislação brasileira, essa convocação será publicada no jornal local e no 
diário oficial do Estado.

Natal, Rio Grade do Norte, 04 de Outubro de 2019.

JASON PIERS COURAGE.

LICENÇA SIMPLIFICADA DE INSTALAÇÃO

MEDICAL CENTER ZONA SUL RN LTDA - ME pessoa jurídica, inscrita no CPNJ sob o nº. 
22.760685/0001-07, torna público, que requereu à SEMURB em 16/04/2016, através do Proces-
so Administrativo nº. 038000/2019, a Licença Simplificada de Instalação para o reforma e amplia-
ção de uma clinica medica e odontológica localizada na Rua Pedro Fonseca Filho, 8872, bairro 
de Ponta Negra, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema 
a seguinte licença: Licença Simplificada para a extração de Areia para a construção civil, na 
localidade Pedra do Navio, em uma área de 20,49 hectares, zona rural do município de Jardim 
de Angicos\RN.

 José Inácio Cortez Bezerra Diretor- Superintendente

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 10:25h       -        2º LEILÃO: 03/10/2019  - 10:25h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo 
qualifi cado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo 
Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 802, do “Residencial 
Inêz Fernandes”, situado à Avenida Nascimento de Castro, 1050, no Bairro de Dix-Sept Rosado na capital de Natal/RN (CEP: 
59052-300), construção do tipo 2, composto de estar/jantar com varanda, circulação com banheiro social, dois dormitórios, 
suíte master com dormitório, banheiro  e closet e cozinha americana, com 154,96m² de área real (88,12m² privativa + 22,56m² 
de garagem + 44,28m² comum) abrangendo a fração ideal de 4273,7331/35.2000 do terreno medindo 3.520,00m²/ Carta de 
Aforamento nº 31.425 (registrada no livro subúrbio 118, fl s. 250, proc. 53.458/2002 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da 
Prefeitura Municipal de Natal em 04.06.2002 (IPTU nº 4.022.0018.01.0455.0056.0 – sequencial nº 92398868), com direito ao 
uso de 02 vagas de garagem nºs 10 e 11 localizadas no pavimento subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 62.750 do Registro 
de Imóveis da 2ª Circunscrição de Natal/RN. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 10:25 horas, e 2º Leilão 
dia 03/10/2019, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo 
Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): KARINA PEREZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, corretora de imóveis, 
solteira, nascida em 29/05/1995, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 06618387763, expedida pelo DETRAN/
RN em 13/05/2016, e inscrita no CPF/MF sob o nº 111.789.644-77, residente(s) e domiciliado(s) à Rua Lino Teixeira, nº 23 A, 
Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP: 59070-510. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento 
integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente 
vendedor a ser indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução 
será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: R$ 403.022,20 (Quatrocentos e três mil e vinte e dois reais e 
vinte centavos), 2º leilão: R$ 320.099,91 (Trezentos e vinte mil, noventa e nove reais e noventa e um centavos), calcu-
lados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo 
online, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedên-
cia de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documental-
mente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação 
são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de 
metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, 
o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, 
foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação 
são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a 
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efe-
tuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, conforme 
edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e qua-
tro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) 
obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso 
das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o 
a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas 
as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloei-
ro Ofi cial. Maiores informações: (31)33604030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 17/09/2019. 

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2019

A Associação dos Servidores da EMATER-RN – ASSEMA informa aos seus sócios que, no dia 
08 de novembro de 2019, acontecerão as Eleições para a escolha da diretoria executiva, con-
selhos deliberativo e fiscal para o período 2020-2023. A votação ocorrerá no Escritório Estadual 
da EMATER, localizado no Centro Administrativo do Estado e nos seus 10 escritórios regionais 
das 7h30m às 15h.

Natal, 23 de setembro de 2019.

 

Klevisson Ranniere Meira de Araújo
Presidente da Comissão Eleitoral

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de
Profissionais para atuar em Natal/RN.

Assistente Administrativo I – Código nº 1554/19
Auxiliar de Serviços Gerais – Código nº 1603/19

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br
(opção: “Vagas”), durante o período de inscrições, que será de:

26/09 a 03/10/2019.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos
específicos, avaliação documental e entrevista.

Cientistas franceses revela-
ram que estão trabalhando em 
um tipo de scanner de ressonân-
cia magnética (MRI) no qual será 
possível detectar precocemente 
doenças cerebrais. Ele será capaz 
de produzir imagens do cérebro 
cem vezes mais detalhadas do 
que as atuais. “Podemos detectar 
a doença em estágios iniciais e, 
consequentemente, monitorá-la 
com mais precisão”, disse Nicolas 
Boulant, diretor científico do pro-
jeto, à Reuters.

O scanner faz parte do “Pro-
jeto Iseaul”, que, de acordo com 
Boulant, visa permitir que os 
cientistas entendam melhor o fun-
cionamento do cérebro humano e 
estudem características do que é 
especial para um indivíduo, como 

música, linguagem e matemática. 
A novidade envolve um super 

ímã em forma de cilindro, de peso 
similar ao de uma baleia azul, 130 
toneladas, mais pesado do que os 
que já estão em uso, além de me-
dir 5 metros de comprimento e 5 
metros de diâmetro, o equivalente 
ao comprimento de um sedã. 

A ressonância magnética é 
usada há décadas na medicina. 
A tecnologia permite que médicos 
vejam quais partes do cérebro fo-
ram danificadas enquanto um pa-
ciente ainda está vivo. Para isso, 
utiliza fortes campos magnéticos e 
ondas de rádio para produzir ima-
gens detalhadas. Espera-se que a 
primeira imagem do novo scanner 
de ressonância magnética seja 
produzida até o final de 2020.

Equipamento é a base de ressonância magnética e é capaz de identificar Parkinson

Scanner é idealizado para tratar doenças cerebrais
Cientistas estão desenvolvendo um equipamento capaz de diagnosticar precocemente problemas

Equipamento

Divulgação
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HORÓSCOPO

Momento positivo para estruturar a 
carreira. Sua força de trabalho é grande, 
assim como sua capacidade de exercer 
uma boa liderança. Não tenha receio de 
mostrar o que sente para quem ama.

Promessa de intensa atividade mental 
com mil projetos na cabeça. Boa 
capacidade de recuperação física e 
emocional. A dois, agarre a chance de 
dar o primeiro passo para realizar um 
projeto antigo.

Administre com paciência os 
obstáculos profissionais que 
surgirem, pois a fase não é boa 
para mudanças. A Lua favorece a 
organização da rotina e do lar. A dois, 
o desejo deve ficar mais intenso.

Talvez precise rever algumas 
pendências profissionais. Uma 
viagem, ou até uma bolsa de estudos, 
deverá surgir nesse momento. É 
grande a chance de reatar um antigo 
namoro. 

Tenha jogo de cintura no emprego 
para executar as tarefas, 
principalmente as que dependem 
apenas de você. Poderá dar ou 
receber informações que valem ouro. 
No romance, clima de harmonia. 

Os contatos sociais poderão lhe trazer 
ganhos profissionais. Aceite convites 
para eventos ligados ao seu trabalho. 
Como estará em evidência, deverá ser 
notado(a) por pessoa amorosa.

Evite a pressa ao executar as tarefas 
em seu trabalho. Em família, o clima 
é de alegria e generosidade. Tome 
a iniciativa e convide a pessoa que 
paquera para sair. 

Pode haver desajuste entre sua 
capacidade profissional e as obrigações 
no serviço: aproveite para brilhar! Vai 
desejar um amor tranquilo, mas seu alvo 
talvez só queira aventura.

Ventos de mudança vão soprar na 
carreira, mas talvez levem para onde 
você não quer. Existe uma chance de 
se apaixonar por um(a) colega. Na 
intimidade, sexo nota 10!

Sua capacidade de se organizar e arrumar 
as coisas na profissão ou na vida pessoal 
vai estar ativada. Se estiver em um 
relacionamento sério, deixe os problemas 
de lado e se entregue à paixão.

Terá muito poder de negociação. 
Vai revelar grande capacidade de 
organização com suas coisas e dos 
outros. Sua discrição e seriedade 
poderão atrair um amor que está na 
mesma sintonia.

Os astros abençoam uma reviravolta 
na sua carreira. Parcerias são boas, 
mas chegou o momento de brilhar 
sozinho(a). Seja ousado(a) no 
romance: diga o que sente, gosta e o 
que acende seu tesão.

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

Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete 
desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô 
planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a 
ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock exige que Paixão marque uma revanche da luta. 
Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma 
para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. 

A DONA DO PEDAÇO

Capítulos finais, não divulgados pela emissora.
ÓRFÃOS DA TERRA

Alberto explica a Marcos que, caso não demitisse Paloma, ela poderia ser presa. Paloma 
aceita a proposta de emprego de Eric. Sofia mostra a Alberto a foto de Eric com a família 
de Paloma, enviada por Peter. Alberto encontra o original do livro escrito por Eric. Marcos 
obriga Diogo a enviar o vídeo dos bandidos para ele. Alberto conta a Sofia que não leu o 
livro de Eric, e assume ter vergonha do que fez. 

As jóias de Luisa não são aceitas como parte do pagamento, deixando-a preocupada. Bento 
pergunta a OTTO se ele seria capaz de desenvolver algum aparato que o permitisse andar. 
Em troca da ajuda para Bento, Pendleton faz uma proposta a Ruth. Luca e Vini pressionam 
Mirela para que a menina tome uma decisão. Ao ler o recado enviado pelas crianças do 
Clubinho, Ester consegue sair de casa e vai atrás de seus novos amigos.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Após ter apresentado na sema-
na passada o empresário Marcelo 
Sant’Ana como novo consultor do 
clube, o ABC vai apresentar, nes-
ta terça-feira, 24, às 16h, o trei-
nador que comandará a equipe 
na temporada de 2020: Francisco 
Diá. Anunciado oficialmente na 
última sexta-feira, o técnico chega 
com outros três nomes para guiar 
o projeto de retomada futebolísti-
ca no time de Natal.

Assim como já ocorreu em ou-
tros clubes, o auxiliar-técnico de 
Diá será o ex-zagueiro Romildo 
Freire. Eles trabalharam juntos 
no Sampaio Corrêa-MA, Campi-
nense-PB e também no América. 
Além do “xerife”, como era conhe-
cido em seus tempos de atleta, 
chegam ao Alvinegro potiguar o 
preparador de goleiros Eduardo 
Bahia e um auxiliar, que será Ti-
nho, também ex-jogador.

No ABC, Diá e sua comissão 
técnica terão quatro competições 
para disputar no ano que vem: o 
Campeonato Estadual, as Copas 

do Brasil e do Nordeste, além do 
Campeonato Brasileiro da Série 
D. Os objetivos principais são o 
título do Estadual, que em 2019 
acabou sendo do América, e o 
acesso para a Série C de 2021.

ABC apresenta Diá e nova 
comissão técnica nesta terça

Temporada 2020

Alvinegro vai apresentar o novo treinador, que chega 
com a missão de resgatar o time no cenário nacional

No último domingo, 22, o Amé-
rica finalmente pôde colocar um 
ponto final na espera do seu tor-
cedor e inaugurou o tão sonhado 
estádio próprio. Anexo ao CT Dr. 
Abílio Medeiros, em Parnamirim, 
o estádio José Vasconcelos da Ro-
cha, batizado de “Arena América”, 
foi inaugurado com um jogo festivo 
envolvendo amigos de Souza e ami-
gos de Moura.

Em campo, os amigos do cami-
sa 10 do acesso para a Série A em 
2006 levaram a melhor e venceram 
a partida pelo placar de 3 a 2. Be-
beto, Goeber e Naldo marcaram 
para a equipe que jogou com uni-

forme branco, enquanto Walber e 
Gito descontaram para o time de 
Moura, que jogou com o tradicional 
uniforme vermelho.

Inicialmente, o estádio tem 
capacidade para cerca de 4 mil 
torcedores. Essa inauguração con-
templou apenas a primeira etapa 
das obras do estádio, que deve ser 
concluído com o passar do tempo. 
A próxima fase, segundo o clube, 
é construir a área destinada a ca-
marotes e também as cabines de 
imprensa, que inicialmente estão 
sendo disponibilizadas em estrutu-
ra móvel no lado oposto das arqui-
bancadas.

América inaugura estádio próprio 
com jogo festivo entre ídolos

Arena José Rocha

Diá ao lado de Romildo no Sampaio Corrêa

Divulgação / Sampaio Corrêa

Estádio, que fica em Parnamirim, terá capacidade inicial para cerca de 4 mil torcedores

Edmo Anderson / Vermelho de Paixão
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