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Fátima apresenta projetos 
para combater corrupção
Governadora também lançou 
ações para aumentar transparência

Com apenas 12 anos, Bia
já acumula conquistas
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Crise econômica fez 
renda dos jovens cair 
9% no RN em 5 anos

Defesa Civil interdita 
Pedra do Rosário

Estudo 04Paço da Pátria 02

Às vésperas do dia da padroeira de Natal, foram 
encontrados sinais de deterioração na estrutura

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que, de 2014
para 2019, faixa etária de 15 a 29 anos foi a mais afetada pela recessão.

Natal vai receber
R$ 16 milhões da 
cessão onerosa

Caixa reduz taxa do 
cheque especial, mas 
pode criar nova tarifa

Calamidade 
financeira será 
prorrogada no RN

Procon fará mutirão 
para renegociação
de dívidas online

Governo se reúne 
com delegados para 
evitar paralisações

Segundo estudo de consultoria 
da Câmara, Prefeitura da capital 
ficará com 12% do total que será 
distribuído aos municípios do RN

Pressionada pelo Banco Central, 
Caixa fixou taxa mínima em 4,99%, 
mas pode receber aval para criar 
tarifa para clientes acionarem crédito

Controlador-geral do Estado, 
Pedro Lopes Neto diz que decreto 
assinado no 2º dia de governo 
valerá pelo menos até 2021

Ação vai até o dia 15 de dezembro 
e será feita exclusivamente 
pela internet, por meio de uma 
plataforma de solução de conflitos.

Categoria cobra salários atrasados, 
implantação de promoções 
e inclusão em plano de 
reestruturação de carreiras

Leilão do pré-sal 03 Economia 06 Crise 10 Seu bolso 07 Polícia Civil 04

Judoca de Natal
ganha o mundo

Juiz absolve PM 
envolvido em 
morte de filho
de deputado

Câmara autoriza 
construção de 
hospital dentro 
de área ambiental

Refém durante um assalto 
em agosto de 2018, Luiz 
Benes Júnior, de 16 anos, foi 
morto ao ser baleado durante 
um confronto entre a PM e 
bandidos. Juiz entendeu que 
sargento agiu em legítima defesa

Vereadores aprovaram nesta 
terça-feira, por unanimidade, 
projeto de lei para uso de área 
de 16 mil m² às margens da 
avenida Omar O’Grady, em 
frente à UPA do conjunto
Cidade Satélite
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Com a saída de Lula da 
prisão, disposto a disparar 
contra o governo, e a reação 

do bolsonarismo, sempre disposto a 
uma boa briga, cresce a inquietação 
sobre o futuro das reformas pós-
previdência, como a administrativa 
e a tributária.

País em litígio, mobilizado 
em brigas de rua, é país 
paralisado, inerte e inseguro. As 
recentes manifestações contra 
o Supremo Tribunal Federal, 
no tocante à prisão em segunda 
instância, revelam um grau de 
agressividade que não ajuda a 
democracia.

Pelo contrário. Fazer da 
Suprema Corte um apêndice 
dispensável da República e 
endossar aqueles que acham 
desnecessária sua presença é dar 
um grande passo para que também 
não se veja necessidade de um 
Congresso, nem de Constituição.

E, antes que um cabo e um 

soldado feche algum desses 
poderes, como já sugeriu um 
ilustre filho presidencial, é bom 
nos lembrarmos de como seríamos 
como Nação sem eles. Sem um 
Congresso e a Constituição, bem 
entendido.

Há quem diga que tudo que os 
seguidores de Bolsonaro desejavam 
era um inimigo para chamar de 
seu, já que a oposição difusa ao 
governo não interessaria em nada 
ao projeto da extrema direita de se 
manter no poder.

É verdade. Com a popularidade 
em queda e a economia sendo 
tocada à revelia do próprio 
presidente, que nunca a promoveu 
como devia, nada melhor do que 

um adversário disposto a briga 
para tirar o que realmente interessa 
de perspectiva.

Acontece que, no meio dessa 
rinha, estão governadores de 
oposição, sobretudo no Nordeste, 
que não seriam ajudados em nada 
por um acirramento no discurso de 
ambos os lados.

Ninguém duvida que a volta 
de Lula como personagem ativo 
da política, embora tecnicamente 
sem condição de candidatar-se 
pela lei da ficha limpa, é um ativo 
importante das oposições.

Crescendo no espectro público, 
ele reacenderá o ânimo de sua 
militância, disparando o mesmo 
gatilho do lado oposto, do 
bolsonarismo.

Com ambas as tropas se 
organizando já tendo em vistas 
as eleições municipais do ano que 
vem, teremos pela frente mais um 
ano de estagnação. Um péssimo 
presságio. 

Menos, por favor

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

FORA DO PSL I
O presidente Jair Bolsonaro 

anunciou ontem a sua saída do 
PSL. Ele também disse que irá 
trabalhar para criar um novo 
partido, chamado Aliança pelo 
Brasil. A deputada Bia Kicis (PSL-
DF) disse esperar que Bolsonaro 
presida o novo partido. Segundo ela, 
a primeira convenção da sigla será 
feita em 21 de novembro. Essa é a 
nona troca partidária na carreira 
política de Bolsonaro.

FORA DO PSL II
Os advogados de Bolsonaro 

estimam que conseguirão entregar, 
até março do ano que vem, as cerca 
de 500 mil assinaturas exigidas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para criação da novo sigla. A 
ideia é viabilizar o partido a tempo 
de lançar candidatos às eleições de 
2020, o que exige aprovação na corte 
eleitoral até abril.

FORA DO PSL III
Bolsonaro deve levar consigo 

para o novo partido cerca de 30 
deputados, entre eles o potiguar 
General Girão.

MORO EM NATAL
O ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sérgio Moro, deverá visitar 

Adecisão do presidente Jair Bolsonaro de editar uma medida 
provisória que extingue, a partir de janeiro de 2020, os seguros 
obrigatórios DPVAT e DPEM vai atingir em cheio os negócios 

do presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE). Atual desafeto do 
presidente da República, Bivar é o controlador e presidente do conse-
lho de administração da seguradora Excelsior, uma das credenciadas 
pelo governo para cobertura do seguro DPVAT. A empresa interme-
diou o pagamento, de janeiro a junho de 2019, de R$ 168 milhões em 
indenizações relacionadas ao seguro, segundo relatório de auditoria 
da Líder DPVAT. A empresa de Bivar detém cerca de 2% da Segura-
dora Líder, consórcio que administra o DPVAT. A Líder tem o direito 
de exclusividade, garantido por lei, para atuar nas indenizações de 
pagamentos de seguros aos acidentados no País.

Motivação pessoal

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Natal no próximo dia 30 de novembro, 
um sábado. Ele foi convidado pelo 
escritório de advocacia BDL para uma 
palestra sobre combate à corrupção 
no Hotel Holliday Inn. As inscrições 
já estão sendo realizadas, ao custo de 
R$ 400,00.

FAKE NEWS
Apesar de continuar em delicada 

situação financeira, em função da 
falta de repasses pelo Governo do 
Estado, o Varela Santiago negou 
ontem que três crianças teriam 
morrido dentro do hospital por 
falta de alimentação parenteral. 
A informação, que chegou a ser 

divulgada em um blog local, não 
procede, segundo a administração 
da unidade.

NO TAPA
Foi tensa a sessão desta terça-

feira, 12, da Câmara Municipal 
de Umarizal, no Oeste Potiguar. 
Durante uma discussão sobre 
atrasos no pagamento de uma 
empresa terceirizada da Prefeitura, 
o vereador Marcos Antônio de Néo 
tentou tirar “no braço” um homem 
que assistia a sessão das galerias. 
Os dois saíram no tapa, mas 
logo foram contidos pelos demais 
presentes.

A Defesa Civil de Natal interditou nesta terça-feira, 
12, parte do monumento Pedra do Rosário, no Paço da 
Pátria. É no local onde tradicionalmente são celebradas 
a vigília e a missa de Nossa Senhora da Apresentação, 
padroeira de Natal. Homenagens à santa estavam previs-
tas para acontecer no local na quinta-feira da semana que 
vem, quando é celebrado o dia da padroeira.

A interdição aconteceu após pedido de inspeção feito 
pela representante da Cúria Católica de Natal, Fátima 
Lapenda. A situação, no entanto, não vai impedir a re-
alização de eventos religiosos. O palco da celebração da 
missa vai ser colocado na avenida Beira Canal.

Segundo a Defesa Civil, foram encontrados sinais que 
comprometem a estrutura do monumento, como vigas e 
pilares danificados, apresentando armaduras expostas e 
ferrugem em diversos lugares.

Parte da Pedra do 
Rosário é interditada

Estrutura comprometida

Defesa Civil encontrou sinais de desgaste 
na estrutura, como vigas danificadas

José Aldenir / Agora RN

Imagem de Nossa Senhora da Apresentação apareceu perto do local

Quase nove meses depois de ser oficialmente proposta 
pelo governo, a reforma da Previdência foi promulgada nes-
ta terça-feira, 12, por deputados e senadores, durante uma 
sessão conjunta do Congresso Nacional. O texto altera re-
gras de aposentadorias e pensões para mais de 72 milhões 
de pessoas, entre trabalhadores do setor privado que estão 
na ativa e servidores públicos federais.

A proposta inicial do governo previa economia de R$ 1,2 
trilhão em 10 anos. Com as alterações feitas pelo Congresso, 
caiu para R$ 800 bilhões no mesmo período. As regras da 
reforma entram em vigor imediatamente com a promulga-
ção da emenda constitucional, exceto as novas alíquotas de 
contribuição, que começarão a valer em março de 2020.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
enalteceu a aprovação da reforma e lembrou que havia o ris-
co de o governo federal começar a ter dificuldades para pagar 
seus funcionários já no ano que vem e, em 2023, projeções 
indicavam que a dívida bruta do governo ultrapassaria os 
100% do Produto Interno Bruto, o que poderia significar um 
apagão dos serviços essenciais promovidos pelo Estado.

Reforma da Previdência é 
promulgada pelo Congresso

Novas regras
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Tiago Rebolo
Editor geral

A Prefeitura do Natal receberá 
mais de R$ 16,3 milhões de verbas 
oriundas do megaleilão de petró-
leo realizado na semana passada 
pelo governo federal. A quantia, 
que é a maior entre as prefeituras 
potiguares, representa 12% de tu-
do o que será destinado aos muni-
cípios do Rio Grande do Norte: um 
total de R$ 131,5 milhões.

Os números estão em nota téc-
nica divulgada pela Consultoria 
de Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira (Conof) da Câmara dos 
Deputados. O levantamento, que 
estipula a parcela que cada muni-
cípio do País receberá com o rateio 
dos recursos do leilão, aponta que 
24 dos 167 municípios do RN re-
ceberão ao menos R$ 1 milhão da 
receita extraordinária.

O governo federal arrecadou 
R$ 69,9 bilhões no megaleilão 
de petróleo realizado no dia 6 de 
novembro. Segundo a proposta 
aprovada no Congresso Nacional 
e sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, 15% disso deverá ser 
dividido pelos municípios confor-
me o critério do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), que 
leva em conta a população de ca-
da território. Isso equivale a mais 
de R$ 5,3 bilhões.

Além dos municípios, os gover-
nos estaduais também serão con-
templados com a verba. Outros 
15% sobre o arrecadado – ou seja, 
mais de R$ 5,3 bilhões – serão ra-

A vereadora Divaneide Basí-
lio, presidente eleita do Diretório 
Municipal do PT, disse nesta terça-
-feira, 12, que o médico Alexandre 
Motta poderá ser o candidato do 
partido à Prefeitura do Natal nas 
eleições de 2020. Segundo a parla-
mentar, embora Alexandre ainda 
tenha se colocado à disposição para 
concorrer, ele é um nome que “tem 
se referenciado” dentro da legenda. 
Nas eleições de 2018, Alexandre 
Motta foi o candidato do PT a se-
nador. Ele terminou a disputa em 
6º lugar, após obter 242,4 mil votos.

De acordo com Divaneide, o no-
me de Alexandre surge no momen-

to em que há um desejo dos cor-
religionários para que o PT tenha 
candidatura própria à Prefeitura 
do Natal nas eleições do ano que 
vem. Em todas as eleições munici-
pais desde 1988, o partido lançou 
candidatura própria em Natal. 
Nas duas últimas, o candidato foi o 
então deputado estadual Fernando 
Mineiro, hoje secretário de Gestão 
de Projetos e Relações Institucio-
nais no governo Fátima Bezerra.

No último final de semana, a 
possibilidade de uma candidatura 
própria foi discutida no Congresso 
Estadual do PT. Na ocasião, foi de-
finido que serão montados grupos de 

trabalho para analisar o cenário pré-
-eleitoral a fim de apontar possíveis 
nomes. Divaneide defendeu que o 
partido tenha um candidato à suces-
são do prefeito Álvaro Dias, em Na-
tal, e também a outras prefeituras.

“Temos muitos quadros. Isso é 
bom, porque possibilita o debate. 
Se houver mais de uma pré-can-
didatura interna para prefeito, 
haverá prévia. Mas eu acredito 
que, até lá, a gente construa um 
consenso. Temos construído um 
bom debate”, observou, em entre-
vista ao programa Agora é Show, 
da rádio Agora FM (97,9).

A vereadora afirmou que sua 

preferência para as eleições de 
2020 seria o nome do secretário 
Fernando Mineiro, mas ela lem-
brou que ele já foi candidato nas 
duas últimas eleições e que ele 
próprio tem dito que é o momento 
de abrir espaço para outros nomes.

Neste sentido, segundo Diva-
neide, alguns nomes despontam 
como possibilidade. Além de Ale-
xandre Motta, ela citou a deputada 
federal Natália Bonavides – já dis-
se publicamente que não pretende 
concorrer à prefeitura em 2020 
– e o senador Jean Paul Prates, a 
quem a vereadora se referiu como 
um parlamentar “empenhado”. 

Leilão do excedente da cessão onerosa do pré-sal aconteceu na semana passada

Natal receberá mais de R$ 16 milhões
com rateio de verba da cessão onerosa

Vereadora cita Alexandre como opção do PT

Levantamento feito por consultoria da Câmara dos Deputados aponta que 24 dos 167 municípios do RN receberão ao 
menos R$ 1 milhão. Verba deverá ser disponibilizada até o final do ano e ajudará municípios nas despesas com 13º salário

Leilão do pré-sal

Eleições 2020 em Natal

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Alexandre Motta pode ser candidato

José Aldenir / Agora RN

CIDADES DO RN MAIS BENEFICIADAS
teados entre os estados. O Gover-
no do Rio Grande do Norte deve 
receber quase R$ 160 milhões. O 
dinheiro deverá ser usado pela 
gestão da governadora Fátima 
Bezerra para pagar parte da dí-
vida com os servidores, que ainda 
não receberam as folhas de no-
vembro, dezembro e 13º de 2018.

Antes de o leilão ser realiza-
do, a estimativa era que o Estado 
e as prefeituras do Rio Grande 
do Norte recebessem cerca de R$ 
771 milhões, mas a arrecadação 
caiu para R$ 291 milhões (Estado 
e municípios) porque apenas duas 
das quatro áreas postas em leilão 
foram arrematadas. Se tudo tives-
se sido negociado, a União teria 

arrecadado mais de R$ 106 bilhões.
No caso das prefeituras, depois 

de Natal – que ficará com a maior 
fatia –, Mossoró e Parnamirim 
serão as cidades mais beneficia-
das com o rateio. Cada uma ficará 
com R$ 4,8 milhões. Na sequên-
cia, receberão as maiores verbas 
as prefeituras de São Gonçalo do 
Amarante (R$ 2,4 milhões), Cea-
rá-Mirim (1,9 milhão), Macaíba 
(R$ 1,9 milhão) e Caicó (R$ 1,8 mi-
lhão). Os recursos deverão ser dis-
ponibilizados até o mês que vem e 
deverão auxiliar as prefeituras a 
honrar despesas de final de ano, 
como o 13º salário dos servidores.

CESSÃO ONEROSA
A cessão onerosa é um contra-

to assinado entre a Petrobras e o 
governo federal por meio do qual 
a estatal recebeu o direito de ex-
plorar reservas de petróleo e gás 
da camada pré-sal. Firmado em 
2010, o acordo previa que a estatal 
poderia explorar até 5 bilhões de 
barris na região. Só que estudos 
recentes apontam que a região 
pode gerar um volume bem maior: 
entre 6 e 15 bilhões de barris. Par-
te desse excedente foi a leilão no 
último dia 6.

Das quatro áreas leiloadas, 
apenas duas foram arrematadas 
e o governo conseguiu arrecadar 
R$ 69,9 bilhões. O valor, apesar 
de ser uma recorde para leilões, 
frustrou as expectativas do gover-
no, que esperava receber algo em 
torno de R$ 106 bilhões com o lei-
lão de todas as quatro áreas.

R$ 69,9 bi

R$ 291 mi

DESTAQUE

é o que o governo federal 
arrecadou com o leilão de
duas das quatro áreas que
foram disponibilizadas

é o que será destinado para
o Rio Grande do Norte, entre 
Governo do Estado e as 167 
prefeituras, segundo a Câmara

Natal ................................................................................................................R$ 16.351.381,25
Mossoró ...........................................................................................................R$ 4.820.247,96
Parnamirim .....................................................................................................R$ 4.820.247,96
São Gonçalo do Amarante ....................................................................R$ 2.433.463,46
Ceará-Mirim ...................................................................................................R$ 1.977.189,06
Macaíba ............................................................................................................R$ 1.977.189,06
Caicó ..................................................................................................................R$ 1.825.097,60
Assu ....................................................................................................................R$ 1.673.006,13
Currais Novos ................................................................................................R$ 1.520.914,66
Nova Cruz .......................................................................................................R$ 1.368.823,20
Santa Cruz .......................................................................................................R$ 1.368.823,20
São José de Mipibu....................................................................................R$ 1.368.823,20
Total prefeituras: ......................................................................................R$ 131.543.354,89
Verba para o Governo do Estado: .................................................R$ 159.780.311,75
Total RN (prefeituras e governo): ...................................................R$ 291.323.666,65



Tiago Rebolo
Editor geral

Os jovens com idade entre 15 e 
29 anos foram os mais prejudicados 
pela crise econômica no Brasil nos 
últimos cinco anos. Entre o quarto 
trimestre de 2014 e o segundo tri-
mestre de 2019 – período em que 
houve recessão econômica –, essa 
faixa etária foi a que teve a maior 
redução de renda individual no Pa-
ís, com queda de 14,66%, bem aci-
ma da redução média nacional (to-
dos os públicos), que foi de 3,71%.

O cenário se agrava entre 
aqueles sem instrução, os jovens 
de 15 até 19 anos e os nordestinos, 
entre os quais as perdas foram ain-
da mais significativas. Nesses ca-
sos, as rendas foram corroídas em, 
respectivamente, 51,09%, 26,54% 
e 23,58%. Além disso, os jovens ho-
mens perderam mais renda do que 
as mulheres: 17,15% a 10,98%.

Essas e outras conclusões estão 
em um estudo publicado na sema-
na passada pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O levantamento, 
que detalha os impactos da crise 
para o público jovem, foi realizado 
a partir do processamento de mi-
crodados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 

(PNADC), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a pesquisa, co-
ordenada pelo professor Marcelo 
Neri (FGV Social), o Rio Grande 
do Norte acompanhou as tendên-
cias nacional e regional. O levan-
tamento aponta que, no Estado, 
a perda de renda dos jovens no 
período foi de 9,37%. Saiu de uma 
média de R$ 411,08 ao fim de 2014 
para R$ 372,57 ao fim do primeiro 
semestre deste ano.

Mas há dois lados positivos: o 
RN foi a unidade da federação que 
teve a 4ª menor perda entre os es-
tados do País, com resultado pior 
apenas do que os de Rio Grande 
do Sul (-8,67%), Santa Catarina 
(-5,56%) e Mato Grosso (-3,86%). 
Em números absolutos, os jovens 
potiguares têm a melhor renda da 
região Nordeste. O pior resultado 
está em Alagoas, onde os jovens 
têm renda média de R$ 281,26.

O professor Marcelo Neri afir-
ma que a redução na renda dos 
jovens é explicada, principalmen-
te, pelo desemprego, que afeta 
diretamente esse público. É nessa 
faixa etária em que está o maior 
número de desalentados – que 
são aquelas pessoas que não têm 
perspectiva de arrumar emprego, 

por serem inexperientes ou terem 
pouca ou nenhuma qualificação.

Foi esse cenário, inclusive, que 
motivou o governo federal a lançar 
esta semana uma série de medi-
das para estimular o emprego de 
jovens. O programa, batizado de 
Verde Amarelo, diminui a carga 
tributária para empresas que con-
tratarem jovens com idade entre 
18 e 29 anos. A expectativa é que 
sejam gerados até 1,8 milhão de 
empregos com a iniciativa.

Durante dois anos, segundo a 
medida provisória assinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, patrões 
ficarão isentos da contribuição 
patronal à Previdência e será re-
duzido de 8% para 2% sobre a re-
muneração bruta o repasse para o 
FGTS. Na estimativa do governo, 
o novo contrato de trabalho provo-
cará uma redução de até 34% no 
custo da mão de obra.

O chefe do IBGE no Rio Gran-
de do Norte, Damião Hernane de 

Souza, o fato de os jovens nordes-
tinos estarem entre aqueles com 
as maiores perdas de renda nos 
últimos tem origens históricas. O 
perfil da região, ele explica, é de 
indicadores negativos, não só na 
questão do desemprego. Ele apon-
ta que, apesar de avanços recentes, 
ainda há uma “dívida importante” 
a ser paga com a região, historica-
mente mais desfavorecida.

O pesquisador ressalta que, 
apesar de o período crítico anali-
sado ser o intervalo entre o final 
de 2014 e o início deste ano, os 
números vêm oscilando desde 
2008. “Em linhas gerais, temos os-
cilações nos indicadores. Algumas 
melhoras, mas insuficientes para 
uma retomada”, indica.
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Jovem ambulante no Rio de Janeiro: no País, queda média na renda foi de 3,77%

Renda dos jovens caiu 9% no RN nos 
últimos 5 anos, aponta estudo da FGV
Cenário foi o que motivou o governo federal a lançar esta semana uma série de medidas para estimular emprego de 
pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Situação é mais grave entre aqueles sem instrução e os que têm até 19 anos

Crise

Fernando Frazão / Agência Brasil

RENDA DOS JOVENS

15 a 29 anos
RN: R$ 372,57 (-9,36%)
Nordeste: R$ 321,30 (-23,58%)
Brasil: R$ 567,02 (-14,66%)

Obs.: Números do 2º trimestre 
de 2019, em comparação com o 
4º trimestre de 2014

ç

O Governo do Rio Grande do 
Norte recebe nesta quarta-feira, 
13, dirigentes da Associação dos 
Delegados de Polícia do Civil (Ade-
pol) para discutir reivindicações da 
categoria, que promete não abrir 
plantões no próximo fim de sema-
na e também ameaça suspender 
operações e prisões em curso.

Os delegados potiguares que-
rem a implantação de promoções 
e a contemplação da categoria no 
plano de reestruturação de carrei-
ras que está sendo proposto para 
os agentes e escrivães da Polícia 
Civil. A Adepol também cobra o 
pagamento de salários atrasados 
e, por fim, a realização de concurso 
público – o último ocorreu em 2008.

A delegada-geral de Polícia Ci-
vil, Ana Cláudia Saraiva Gomes, 

disse que vai apresentar respostas 
às demandas da categoria. “Dare-
mos as repostas sobre a questão 
da reestruturação das carreiras 
somente amanhã [hoje]. Sobre o 

concurso público, nós estamos ana-
lisando as soluções jurídicas para 
deflagrar o processo”, disse.

Caso a reunião termine sem 
acordo, os delegados prometem não 
abrir os plantões do interior do Es-
tado no final de semana. Além dis-
so, as delegacias pretendem tam-
bém suspender operações, prisões 
e missões que estavam em curso. 

“O plano de reestruturação da 
carreira é urgente. Caso perma-
neça a atual disciplina, a gestão 
da Polícia Civil estará seriamente 
prejudicada em pouco tempo, isto 
porque atualmente temos classes 
preenchidas com apenas seis de-
legados, o que impossibilitará o 
andamento regular da instituição”, 
falou a delegada Paoulla Maués, 
presidente da Adepol.

Delegada Paoulla Maués, da Adepol

Governo recebe delegados para evitar 
paralisações a partir do fim de semana

Polícia Civil

José Aldenir / Agora RN

Postos deverão informar 
origem dos combustíveis

Transparência

A partir deste mês, os postos 
de combustíveis da capital po-
tiguar deverão exibir de forma 
destacada a marca comercial do 
distribuidor, como uma forma 
de gerar mais transparência e 
segurança para os consumido-
res. É o que prevê uma lei san-
cionada em outubro pelo prefei-
to de Natal, Álvaro Dias. 

A legislação prevê punições 
para os estabelecimentos que 
não seguirem as normas. As pe-
nalidades variam de uma sim-
ples advertência à cassação, em 
caso de reincidência, do alvará 
de funcionamento.

“É direito de quem está 
comprando saber a origem do 
produto. Infelizmente, ainda 
existem muitos casos de venda 

de combustíveis adulterados em 
nossa cidade e o nosso objetivo é 
que a legislação iniba e combata 
esse tipo de situação”, destacou 
o vereador Felipe Alves (MDB), 
autor do projeto que foi apro-
vado na Câmara Municipal no 
mês passado.

Vereador Felipe Alves, autor do projeto

José Aldenir / Agora RN
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade, nesta ter-
ça-feira, 12, a taxa de juros do 
cheque especial. A decisão acon-
tece no mesmo momento em que 
o Banco Central pressiona os 
grandes bancos a repassarem a 
queda da Selic – que está em 5%, 
a menor taxa da história – para 
os consumidores.

A taxa mínima foi reduzida 
de 9,99% para 4,99%, segundo 
comunicado do banco. A institui-
ção não informou qual é a taxa 
máxima cobrada de seus clien-
tes. Na média, segundo dados do 
Banco Central, o juro do cheque 
especial do banco era de 9,41% 
até a semana encerrada em 29 
de outubro.

Já eram mais baixos que a 
taxa média cobrada pelos bancos 
privados, que cobram uma taxa 
média 12,4% ao mês, a mais sal-
gada do sistema financeiro. Des-
de que o Banco Central realizou 
o último corte na Selic, os bancos 
não reduziram seus juros do che-

que especial, uma ferramenta de 
crédito crescentemente utilizada 
pela população.

Em vez disso, as instituições 
chegaram a lançar uma iniciativa 
de autorregulação em que oferece-
riam um crédito alternativo para 
que o cliente pudesse trocar o che-
que especial por um mais barato. 
Mas isso não evitou que a inadim-
plência subisse em setembro.

Para compensar as institui-
ções dessa redução das taxas, o 
Banco Central estuda permitir 
que os bancos cobrem tarifa para 
que o cliente tenha acesso ao che-
que especial, o que hoje é proibi-
do. A alegação técnica é que esta 
medida ajudaria os clientes que 
têm crédito disponível e não ne-
cessariamente pagam juros por 
esse valor.

No terceiro trimestre, a Caixa 
Econômica Federal obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bi-
lhões, o que representa alta de 
66,7% na comparação com o mes-
mo período do ano passado.

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta terça-feira, 12, por 
unanimidade, um projeto de lei 
que autoriza a Prefeitura a cons-
truir um hospital em uma área de 
16 mil m² localizada às margens 
da avenida Omar O’Grady (pro-
longamento da avenida Prudente 
de Morais), no bairro Pitimbu. O 
terreno, localizado dentro da Zona 
de Proteção Ambiental 1, fica em 
frente à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Cidade Satélite.

Além do projeto original, foram 
aprovadas também duas emen-
das. Uma, de autoria do vereador 
Sueldo Medeiros, prevê a constru-

ção de uma estação de tratamento 
de esgotos para atender à deman-
da do futuro hospital, de modo 
que o lançamento de resíduos não 
prejudique o meio ambiente. Ou-
tra, proposta pelo vereador Preto 
Aquino (Patriota), proíbe que a 
área seja usada para outros fins a 
não ser o hospital.

Com a autorização para cons-
truir dentro da ZPA, a Prefeitura 
agora montará o projeto do hospi-
tal e submeterá a ideia à análise 
do Ministério da Saúde, que dis-
ponibiliza R$ 30 milhões para pro-
jetos. Além de Natal, concorrem 
Manaus (AM) e Fortaleza (CE).
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Pela metade

Saúde

O deputado Luciano Bivar (PE), presidente na-
cional do PSL, teve uma longa conversa nesta 
terça-feira (12) discutindo a possibilidade de 

fusão com outro empresário do ramo, ex-deputado 
Valdemar Costa Neto (SP), dono do Partido Libe-
ral (PL). Eles almoçaram nesta terça no restaurante 
Norton, em Brasília, a poucos metros das sedes de 
ambos os partidos. Bivar também tem conversado 
sobre fusão com o DEM, na busca alianças para rea-
gir à desfiliação do presidente Jair Bolsonaro.

O Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral, que vão 

render R$359 milhões ao PSL em 2020, está na ori-
gem da briga de Bolsonaro com o partido.

Têm sido complicadas as negociações de fusão, 
sobretudo quanto ao rateio dos recursos milioná-
rios dos Fundos Partidário e Eleitoral.

O temor de Bivar é que o PSL sofra uma deba-
nada, com a saída do presidente Jair Bolsonaro, e 
diminua muito de tamanho.

Por enquanto, Bivar e seus interlocutores prefe-
rem contar primeiro os deputados que estarão com 
Jair Bolsonaro na criação do novo partido.

Bivar reage a Bolsonaro discutindo fusão com PL

FALTAM EXPLICAÇÕES
O distinto público pede 

explicações ao deputado Carlos 
Gaguim (TO), para quem a 
prisão após condenação em 2ª 
instância ameaça o presidente 
da Câmara, e o próprio 
Rodrigo Maia e seus sinais 
de má vontade em relação ao 
tema e ao Pacote Anticrime de 
Sérgio Moro.

MAIS UM FORAGIDO
Asilado no México, o 

ex-presidente Evo Morales 
espera ficar fora do alcance da 
justiça da Bolívia, nos muitos 
processos por corrupção e 
também, claro, por fraudar 
a eleição para se manter no 
cargo.

DIGA AO POVO QUE FICO
A assessoria do governador 

do Mato Grosso do Sul 
Reinaldo Azambuja (PSDB) 

PODER SEM PUDOR

RAPADURA SALGADA
Manoel Gomes da Silva, o Gominho, trocou o MDB 

pela Arena na eleição municipal de 1976, em Princesa 
Isabel (cidade histórica da Paraíba), e foi candidato 
a vice na chapa de Sebastião Feliciano dos Santos, o 
Batinho, mediante a promessa de assumir no meio do 
mandato. Passaram-se quatro anos e o compromisso 
não foi cumprido. Na eleição seguinte, já rompido 
com a Arena e de volta ao MDB, Gominho tentava se 
justificar no palanque: “Meus amigos, mais vale uma 
rapadura salgada do que uma promessa doce!”

O primeiro que vai é o nosso 
presidente Rodrigo Maia”

Deputado Carlos Gaguim 
(DEM-TO), 
em sincericídio sobre a prisão após 
2ª instância

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

diz que ele “nunca pensou ou 
aventou possibilidade de deixar 
o cargo”. Azambuja se vê alvo 
do “denuncismo” contra a classe 
política.

ELE É SABIDO
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, agora fala em 
“assembleia constituinte”, mas 
tudo não passa de manobra 
para travar a votação de 
projeto que estabelece prisão 
após condenação em segunda 
instância.

E A GENTE SÓ PAGANDO...
A Câmara foi a última a se 

juntar a Senado, ao Judiciário 
e Executivo no feriadaço de 
quase uma semana. A alegria 
de parlamentares ontem foi 
insólita. Muitos bateram o ponto 
sem terno e com mala na mão.

CHUVA NO MOLHADO
O senador Lasier Martins 

(Pode-RS) quer chamar atenção 
para seu projeto que altera o 
Código de Processo Penal e 
permite prisão em 2ª instância. 
O colega Jorge Kajuru (Cida-
GO) apresentou projeto 
idêntico.

MP do DPVAT acaba ‘cartório’, mas afeta o SUS
É correta a medida provisória do presidente 

Jair Bolsonaro extinguindo o seguro obrigatório 
DPVAT, porque acaba um “cartório” bilionário 
criado à sombra do poder político no Brasil. 

Apenas um punhado de seguradoras 
gerencia arrecadação de quase R$9 bilhões. 

O problema é que a extinção deixa ao 
Deus-dará a maioria pobre dos acidentados, de 
atropelados a motoboys. 

A advertência é do governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha (MDB), preocupados 
com os prejuízos ao SUS.

VERBA IMPORTANTE
Dos quase R$9 bilhões que as seguradoras 

faturam com DPVAT ao ano, R$4,2 bilhões 
(45%) seriam destinados ao ressarcimento do 
SUS.

SOBRA PARA O BASE
Somente entre janeiro e junho deste ano, 

1.393 feridos em acidentes de trânsito foram 
atendidos pelo Hospital de Base de Brasília.

OUTRA BRIGA PESSOAL
A extinção do DPVAT não é saneadora: 

Bolsonaro apenas pretendeu atingir o 
presidente do PSL, Luciano Bivar, empresário 
do setor.

Pressionada, Caixa baixa juros 
do cheque especial para 4,99%

Câmara de Natal autoriza 
construção de hospital em ZPA

Para compensar redução das taxas, BC estuda permitir 
tarifa para que os clientes tenham acesso ao crédito

No 3º trimestre, a Caixa Econômica Federal obteve lucro líquido contábil de R$ 8,026 bi

Tânia Rêgo / Agência Brasil
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, apre-
sentou nesta terça-feira, 12, quatro 
medidas para regulamentar o com-
bate de casos de corrupção dentro 
da gestão estadual, além de criar 
uma nova estrutura na Polícia Ci-
vil para investigar ações lesivas ao 
patrimônio público.

Durante solenidade ocorrida 
na Controladoria Geral do Estado 
(Control), na manhã desta terça, a 
governadora assinou dois projetos 
de lei e dois decretos. “São medi-
das importantes que asseguram o 
desejo de todos os potiguares: com-
bate à corrupção e a manutenção 
de uma gestão pública ética, séria 
e transparente”, disse ela. 

Os dois projetos legislativos, 
que foram enviados ainda na terça 
à Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, criam a Lei de 
Prevenção e Combate à Corrupção 
no âmbito estadual e regulamen-
tam as atividades para o novo De-
partamento de Combate à Corrup-
ção da Polícia Civil. 

Segundo Pedro Lopes, atual 
Controlador-geral do Estado, a Lei 
de Prevenção e Combate à Corrup-
ção vai definir regras mais rígidas 
para uso dos recursos públicos. O 
mecanismo prevê a responsabiliza-

ção de pessoas jurídicas acusadas 
de atos lesivos à administração 
pública.

Ainda de acordo com ele, o ou-
tro projeto de lei – criando o Depar-
tamento de Combate à Corrupção 
da Polícia Civil – demanda maior 
urgência para aprovação. O go-
verno estadual tem garantido R$ 
1,8 milhão para estruturar a nova 
unidade policial, fruto de verbas do 
Ministério da Justiça e de emendas 
parlamentares, mas precisa fazê-lo 
até dezembro. 

“Há recursos federais vincula-
dos à implementação destas me-
didas com prazo de execução (até 
dezembro deste ano). Com isso, 
pedimos aos deputados estaduais 
prioridade para a aprovação deste 
projeto”, explicou. 

Já os decretos, que também fo-
ram assinados nesta terça, discipli-
nam as ações para a transparência 
do Governo do Rio Grande do Nor-
te e permitem a adesão da gestão 
estadual à Estratégia Nacional de 
Prevenção à Corrupção. 

Com a regulamentação do no-
vo departamento da Polícia Civil, 
serão criadas três divisões com 
atribuições distintas: Inteligência, 
Combate à Pirataria e a divisão de 
Combate à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro

A delegada-geral da Polícia 
Civil, Ana Cláudia Gomes, apon-
tou que as divisões de Combate à 
Corrupção e à Pirataria e a de In-
teligência irão atuar em parceria 
técnica com a Controladoria Geral 
do Estado. “A intenção é trazer 
transparência, zelo com o patrimô-
nio público, respeito e probidade, 
tendo como prioridade o combate 
a corrupção e a transparência dos 
gastos públicos”, detalhou. 

O coordenador-geral do Mo-
vimento Articulado de Combate 
à Corrupção do RN (Marcco/RN), 
promotor público Rafael Galvão, 
avalia que as medidas de combate 
à corrupção garantem regras mais 
claras para o uso do recurso públi-
co e promovem maior transparên-
cia nos praticados pela gestão do 
Estado. “O governo do Rio Grande 
do Norte está avançando nas me-
didas de combate à corrupção, bem 
como está empenhado em garantir 
maior eficiência nos gastos públi-
cos”, encerrou. 

Governadora Fátima Bezerra assinou dois projetos e outros dois decretos neste sentido

Governo encaminha projetos de combate 
à corrupção para a Assembleia Legislativa
Projetos que foram enviados criam a Lei de Prevenção e Combate à Corrupção no âmbito estadual 
e regulamentam as atividades para o novo Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil

Regulamentação

José Aldenir / Agora RN

O vereador de Natal Fernando 
Lucena (PT) disse que vai defender 
a separação da região Nordeste do 
resto do Brasil caso haja algum ti-
po de modificação na Constituição 
Federal para autorizar a prisão 
após condenação em 2ª instância, 
hoje vetada pelo texto. Segundo o 
parlamentar, uma alteração na lei 
maior do País faria com que ela 
perdesse credibilidade e, portanto, 
abriria brechas para um movimen-
to separatista, o qual ele garante 
encabeçar no Rio Grande do Norte.

“Se mudarem a Constituição, 
eu vou criar o Partido Autônomo 
do Nordeste. Defenderei a separa-
ção do Nordeste do resto do Brasil. 
Hoje eu não posso criar isso porque 
sou impedido pela Constituição, 
mas na hora em que mudarem e 
rasgarem ela, eu vou para a rua 
criar o partido. Temos tudo aqui: 

energia limpa, açúcar, sal, frutas, 
verduras, vinhos, etc. Não precisa-
mos de nada das outras regiões pa-
ra que depois eles digam que somos 
miseráveis e que passamos fome”, 
declarou o vereador em entrevista 

ao programa “A Hora é Agora”, da 
rádio Agora FM (97,9).

Segundo Lucena, há uma “clara 
discriminação” do governo federal 
com a região Nordeste. De acordo 
com ele, até mesmo a distribuição 

dos recursos é feita de maneira 
desigual entre as regiões, de modo 
que o Nordeste sempre acaba rece-
bendo menos aportes provenientes 
da União. Uma separação, na visão 
do vereador, faria com que a região 
tivesse mais autonomia para deli-
berar sobre certos temas, incluindo 
a partilha de verbas.

“O Nordeste hoje manda R$ 10 
pra União e recebe R$ 8. O resto 
do País manda R$ 10 e recebe R$ 
12. É uma discriminação até nesse 
ponto. Portanto, como nordestino 
que me orgulho de ser, vou defen-
der a separação do Nordeste. Se 
mudarem a Constituição, em abril 
vou querer criar o nosso partido, 
assim como já existe em várias 
partes do mundo, como é o caso 
da Espanha, que tem regiões com 
parlamentos próprios. Eu só quero 
autonomia pro Nordeste”, concluiu.

Lucena defendeu separação caso a Constituição seja alterada no futuro próximo

Vereador do PT em Natal defende criação de 
movimento para separar o Nordeste do Brasil

Ideia ousada

José Aldenir / Agora RN

Em decorrência dos festejos do 
Natal em Natal 2019, a Prefeitu-
ra do Natal, por meio da STTU e 
Semsur, realizará interdição da 
Rua João Pessoa, entre a Rua Fe-
lipe Camarão e Avenida Deodoro 
da Fonseca. O fechamento da via 
acontece a partir desta quarta-fei-
ra, 13, em razão da implantação de 
um túnel luminoso de 100 metros. 
A área ficará interditada até o dia 
7 de janeiro.

Para garantir um melhor trân-
sito de pessoas e veículos, a Rua 
José de Alencar, perpendicular a 
Rua João Pessoa, se tornará mão 
dupla durante o período da inter-
dição. A Secretaria de Mobilidade 
Urbana informa, no entanto, que o 
trânsito nesta área será permitido 
apenas entre às 7h e 18h30.

O túnel natalino de Cidade Al-
ta está dentro das ações adotadas 
pelo prefeito Álvaro Dias para a 
valorização do centro de Natal. 
Através da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos, o Centro His-
tórico da cidade está sendo espe-
cialmente decorado para o período 
natalino.

Prefeitura interdita 
Rua João Pessoa 
para instalação de
túnel luminoso

Natal em Natal

Rua vai receber túnel para festividades

Divulgação / PMN

A partir desta sexta-feira, 
15, o Procon Natal promove 
um mutirão online de rene-
gociação de dívidas, que vai 
até dia até 15 de dezembro. 
A ação será exclusivamente 
pela internet, por meio da 
plataforma de solução de con-
flitos consumidor.gov.br, que 
permite ao consumidor regis-
trar uma reclamação de casa.

A ação faz alusão à lei 
municipal 6.884/2019, que 
dispõe sobre a criação do mês 
municipal do combate ao su-
perendividamento e resgate 
de crédito do consumidor. De 
acordo com a diretora geral 
do órgão, Aíla Cortez, a ini-
ciativa busca facilitar a vida 
de todos os cidadãos.

Procon Natal 
promoverá mutirão 
para renegociação
de dívidas online

Comodidade
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O sargento da Polícia Militar 
Luiz Carlos Rodrigues, acusado 
pela morte do estudante Luiz Be-
nes Leocádio de Araújo Júnior, de 
16 anos – que levou tiros de fuzil 
durante um confronto envolvendo 
bandidos e PMs em agosto do ano 
passado, em Natal – foi absolvido 
em julgamento realizado nesta 
terça-feira, 12. Filho do deputado 
federal Benes Leocádio, o adoles-
cente era mantido refém durante 
um sequestro-relâmpago.

A sentença foi do juiz José 
Armando Ponte Dias Junior, da 
1ª Vara Criminal da Comarca de 
Natal. Segundo o magistrado, ficou 
comprovado que os PMs acredita-
vam que o garoto estava na mala 
do carro, e que não tinham a in-
tenção de atingi-lo quando dispa-
raram contra os criminosos. Um 
dos assaltantes, Mateus da Silva 
Régis, de 17 anos, também morreu 
no confronto. O segundo assaltan-
te, que também era adolescente 
na época, acabou apreendido em 
flagrante.

Quanto à morte de Mateus, o 
PM também foi inocentado, pois 
o magistrado entendeu que houve 
legítima defesa. “Vale ressaltar 
que a essa mesma conclusão che-
gou desde o início o próprio Mi-
nistério Público, quando, na peça 
de denúncia, deixou explícito seu 
entendimento de que, quando o 
réu efetuou o disparo que atingiu 
Mateus o fez em legítima defesa, 
para salvaguardar sua vida em fa-
ce de agressão iminente de (nome 
do menor apreendido) e Mateus, 
adolescentes infratores armados e 
perigosos”, pontuou.

Além de Luiz Carlos Rodrigues, 
outros três PMs também participa-

ram da troca de tiros, mas apenas 
o sargento foi denunciado.

O CASO
Benes Júnior, filho do ex-prefei-

to de Lajes e agora deputado fede-
ral Benes Leocádio, foi feito refém 
pelos dois assaltantes na frente de 
uma loja na Av. Romualdo Galvão, 
no bairro Tirol. O rapaz foi levado 
junto com o carro da família dele. 

O adolescente estava na dire-
ção do veículo quando foi atingido 
em meio a uma troca de tiros envol-
vendo os criminosos e os quatro po-
liciais militares. O confronto entre 
os bandidos e os policiais aconteceu 
pouco tempo depois, já na Zona 
Norte da cidade, após perseguição.

“Estou convencido pela prova 
dos autos de que o réu, ao efetuar 
os disparos de arma de fogo, agiu 
de boa fé, buscando salvaguardar a 
sua vida e a sua integridade física, 
na equivocada, porém firme crença 
de que o refém Luiz Benes Júnior, 

que para ele estaria no porta-ma-
las do veículo, não seria atingido 
pelos disparos”, escreveu o juiz.

“Sei apenas que nenhuma deci-
são judicial, seja ela qual for, terá 
o condão de levar aos familiares 
do jovem Luiz Benes Leocádio de 
Araújo Júnior o legítimo consolo 
e a verdadeira paz que almejo um 
dia venham a encontrar”, acrescen-
tou o magistrado.

Por fim, o juiz José Armando 
Ponte ainda considerou que absol-
vição do sargento pouco contribui-
rá para a paz de espírito do policial. 
“Lamento, porque sei que esta sen-
tença, conquanto absolutória, em 
pouco contribuirá para restituir a 
paz de espírito e o ânimo de outro-
ra ao policial militar Luiz Carlos 
Rodrigues”, pontuou. “Portanto, 
julgo improcedente a pretensão 
punitiva estatal, e desde logo, por 
conseguinte, absolvo o acusado, já 
qualificado nos autos, da acusação 
que lhe pesa”, concluiu.

Filho do ex-prefeito de Lajes foi morto pouco antes do início da campanha eleitoral

PM acusado pela morte do filho do 
deputado federal Benes é absolvido
Refém durante um assalto em agosto de 2018, Luiz Benes Júnior, de 16 
anos, foi morto ao ser baleado durante um confronto entre a PM e bandidos

Justiça

Arquivo pessoal

Um sargento da Polícia Militar 
está sendo procurado pela própria 
corporação, e também pela Polícia 
Civil, como principal suspeito de 
ter assassinado sua ex-companhei-
ra, a enfermeira Dayana Dayse 
Oliveira de Lima, de 29 anos. A 
profissional trabalhava no SAMU.

O crime aconteceu no final da 
tarde desta segunda-feira, 11, no 
bairro Pajuçara, na Zona Norte 
de Natal. Um dos filhos da vítima, 
uma criança pequena, teria visto a 

mãe ser morta a tiros na calçada de 
casa. Segundo a Divisão de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa (DHPP), 
havia uma medida protetiva con-
tra o sargento, que o proibia de se 
aproximar de Dayana.

Ainda de acordo com a DHPP, 
uma vizinha disse ter visto o sar-
gento deixar o local do crime logo 
após os disparos. O PM teria ido à 
casa dela e chamado a ex-compa-
nheira. Quando a enfermeira saiu 
de casa, acabou baleada.

Sargento da PM é o principal suspeito
de matar enfermeira a tiros na zona Norte

Feminicídio

Dayana Dayse tinha 29 anos de idade

Arquivo pessoal



QUARTA-FEIRA, 13.11.2019 Geral 9



QUARTA-FEIRA, 13.11.2019Geral10

A governadora Fátima Bezerra 
confirmou nesta terça-feira, 12, que 
o Governo do Estado vai pagar o 
13º salário para todos os servidores 
no próximo mês de dezembro. A ga-
rantia foi dada após a participação 
da chefe do Executivo em evento 
que lançou o pacote anticorrupção 
no Rio Grande do Norte, realizado 
durante a manhã na Controladoria 
Geral do Estado.

“Diferente dos últimos dois 
anos, em 2019 os servidores vão 
colocar o 13º no bolso”, anunciou 
a governadora em rápido contato 
com o Agora RN. Ao lado dela, o 
controlador geral do Estado Pedro 
Lopes deu detalhes: “esse paga-
mento vai ser em dezembro e deve-
rá ocorrer de uma vez só. Quando 
a gente souber quando vai entrar 
o dinheiro do pré-sal poderemos di-
zer quando faremos o repasse aos 
servidores”, declarou.

Na última semana, o ministro-
-chefe da Secretaria de Governo 
da Presidência da República, Luiz 
Eduardo Ramos, veio a Natal para 

anunciar que o Estado receberá R$ 
160 milhões provenientes do mega-
leilão do petróleo. É este dinheiro 
que vai garantir ao Governo do RN 
pagar a gratificação natalina de 
todos os seus servidores ativos e 
inativos neste ano.

O montante a ser repassado ao 

Rio Grande do Norte chegou a ser 
alvo de polêmica. Isso porque o mi-
nistro anunciou, no evento oficial 
de sua passagem por Natal, que 
o RN receberia R$ 771 milhões. 
Somente no dia seguinte ele admi-
tiu que errou quanto aos valores e 
corrigiu para R$ 160 milhões. “Fi-

camos tão surpresos quanto vocês”, 
admitiu o secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, à jornalistas.

CALAMIDADE
Apesar da chegada dos recur-

sos provenientes da chamada ces-
são onerosa do pré-sal, o Governo 
do Estado deverá renovar, no ano 
que vem, o decreto de calamidade 
financeira que foi instaurado por 
Fátima logo no seu segundo dia 
à frente do Poder Executivo. No 
evento desta terça-feira, Pedro Lo-
pes previu que o decreto só deixará 
de ser renovado em 2021.

“A crise continua no Rio Gran-
de do Norte. Nós só vamos ter equi-
líbrio em 2021. Enquanto a gente 
estiver com esse problema de não 
conseguir fechar as contas, a cala-
midade financeira continuará em 
todo o Estado. A nossa previsão é 
de, em 2021, estarmos com o or-
çamento equilibrado (e somente 
a partir daí pôr fim no decreto)”, 
completou.

Fátima garantiu que servidores receberão 13º em dezembro, mas não falou a data

Fátima confirma que Governo do Estado
vai pagar 13º salário de 2019 em dezembro
Executivo aguarda a chegada dos recursos provenientes do megaleilão do petróleo para viabilizar 
data do repasse a todos os servidores estaduais, que não receberam benefício nos últimos 2 anos

Gratificação

José Aldenir / Agora RN

Mesmo com a garantia por par-
te do Governo de pagar o décimo 
terceiro salário de 2019 no próximo 
mês de dezembro, os servidores 
públicos do Estado vão paralisar 
as atividades nesta quarta-feira, 
13. De acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público 
da Administração Direta do RN 

(Sinsp-RN), a paralisação é moti-
vada pelos salários atrasados de 
2018, que seguem sem previsão de 
pagamento.

Estão atrasados os vencimen-
tos referentes aos meses de no-
vembro (em partes), dezembro e 
o décimo terceiro do ano passado. 
Além da quitação destes salários, 

os servidores também colocam 
como reivindicação o reajuste de 
16,38% nos vencimentos de todos 
os trabalhadores, igualando, em 
percentual, o aumento para os pro-
curadores estaduais já aprovado 
pela Assembleia Legislativa.

Outro tema que também faz 
parte das reivindicações dos servi-

dores é o estabelecimento do con-
curso público como única forma de 
entrada no serviço público estadu-
al. “Vamos dizer não ao tratamento 
preconceituoso e discriminatório 
que o Executivo do nosso estado 
vem tratando os demais servido-
res”, diz a nota assinada pela pre-
sidente do Sinsp, Janeayre Souto.

Servidores públicos estaduais paralisam atividades nesta quarta

Pelo menos 17 localidades do 
Rio Grande do Norte continuam 
atingidas até agora pelas manhas 
de óleo que começaram a chegar à 
costa do Nordeste e Espírito Santo 
desde o último dia 30 de agosto. Ao 
todo, desde então, 111 municípios 
foram afetados na região inteira, 
segundo o último levantamento do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), divulgado na 
segunda-feira, 11.

O número de praias, rios, 
ilhas e mangues atingidos por 
óleo chegou a 494, de acordo com 
o monitoramento. Desses, apenas 
195 foram considerados “limpos”, 
ou seja, sem vestígios ou man-
chas. Dentre as que ainda têm 

óleo, estão a Praia do Japaratinga 
e o Mangue da Foz do Rio Coru-
ripe, em Alagoas, e a Ilha de Co-
mandatuba e o Porto do Sauípe, 
na Bahia.

Por Estado, as 299 localidades 
ainda oleadas se distribuem da 
seguinte forma: Bahia (136),  Ser-
gipe (47), Alagoas (44), Pernam-
buco (26), Rio Grande do Norte 
(17), Espírito Santo (14), Ceará 
(9), Maranhão (3), Paraíba (1) e 
Piauí (2). O balanço do Ibama di-
verge do divulgado pela Marinha 
na mesma data, o qual aponta 
que “os Estados de CE, RN, PE, 
SE, PB, MA, PI, PA e AP estão 
com as praias limpas”.

Em relação à fauna, ao menos 
133 animais oleados foram iden-

tificados pelo Ibama. Os dados se 
referem especialmente a tartaru-
gas marinhas (89) e aves (30). Nas 
redes sociais, a Fundação Mamí-
feros Aquáticos chegou a compar-
tilhar imagens da recuperação de 
uma ave oleada encontrada em 
Maragogi (AL). 

As manchas de óleo voltaram 
a aparecer no final de outubro 
em seis praias do Rio Grande do 
Norte, monitoradas pelo Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente (Idema), que 
acionou grupos de limpeza. Foram 
elas Tabatinga, Búzios e Camuru-
pim, as três no município de Nísia 
Floresta; a Praia do Giz e a Praia 
do Amor, em Tibau do Sul, além de 
Pirangi do Norte, em Parnamirim. Manchas chegaram até a Praia do Meio

Rio Grande do Norte ainda tem 17 localidades com óleo
Desastre ambiental

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público 
Federal (MPF) denunciou o 
presidente do projeto musi-
cal popular Pau e Lata por 
desvio de recursos de con-
vênio com o Ministério da 
Cultura (MinC), celebrado 
de 2006 a 2009, no âmbito 
do Programa Cultura Viva/
Pontos de Cultura. Danúbio 
Gomes da Silva é acusado 
de desviar R$ 58 mil – quase 
50% do valor repassado pelo 
poder público – e, ainda, de 
ocultar contas e documentos 
relativos ao convênio.

De acordo com a denúncia, 
Danúbio emitiu oito cheques 
contra a conta da Associação 
Pau e Lata em favor próprio. 
Apenas um dos cheques, no 
valor de R$ 2 mil, foi debitado 
dentro da vigência do convê-
nio. O último montante, de 
R$ 25 mil, só foi descontado 
em maio de 2012, quase três 
anos após o término do prazo.

Além disso, dois cheques 
de R$ 1 mil e R$ 7 mil, foram 
repassados, respectivamen-
te, a José Altemir da Silva 
– vice-presidente da associa-
ção – e a Maria Margareth 
de Lima – então professora 
da UFRN e assessora do 
projeto. Nenhum dos valores 
teve destinação comprovada. 
Maria Margareth afirmou 
em depoimento que recebeu 
o valor como pagamento por 
serviços de assessoria, práti-
ca vedada pelo convênio.

O procurador da Repúbli-
ca Fernando Rocha ressalta 
que as informações só foram 
obtidas após tomada de con-
tas especial promovida pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), já que a entidade não 
justificou os gastos no prazo 
estipulado, de 60 dias após 
o convênio. “Fica evidente a 
intenção de ocultar ou garan-
tir impunidade dos crimes de 
apropriação”, destaca. O pro-
curador afirma, ainda, que “é 
dever do convenente o depó-
sito dos documentos necessá-
rios à prestação de contas”.

Presidente do 
grupo Pau e Lata 
é denunciado pelo 
MPF por corrupção

Desvios

Procuradoria da República no RN

José Aldenir / Agora RN
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Aranhas 
vasculares
Na maioria dos casos, elas não provocam sintomas e são apenas um 
incômodo estético; avaliação médica é necessária para descartar doenças

Atelangiectasia, também 
conhecida como aranhas 
vasculares, são pequenos 
“vasinhos” capilares vermelhos 
ou roxos, finos e ramificados, 
que surgem na superfície da 
pele. São mais frequentes 
nas pernas e no rosto, 
principalmente no nariz, 
pescoço, tórax e extremidades 
superiores e inferiores, sendo 
mais evidentes em pessoas de 
pele clara. 

A telangiectasia é mais 
comum em mulheres e pode ser 
um sinal indicativo de alguma 
doença, como lúpus eritematoso 
sistêmico, cirrose, esclerodermia 

e sífilis, por exemplo.
Estes vasinhos podem ser 

vistos a olho nu e formam uma 
espécie de “teia de aranha”. 
Na maior parte dos casos, não 
causam sintomas, sendo apenas 
um incômodo estético. Porém, 
em algumas mulheres, eles 
podem gerar dor ou queimação 
na região, especialmente 
durante o período menstrual.

A principal diferença entre 
os vasinhos e as varizes é o 
tamanho. Os vasinhos possuem 
entre 1 e 3mm, sendo mais 
superficiais, enquanto as varizes 
têm mais de 3mm e afetam vasos 
sanguíneos maiores e mais 

profundos. Um vasinho não 
pode virar uma variz porque ele 
atingiu o ponto máximo, mas 
uma pessoa pode ter ao mesmo 
tempo vasinhos e varizes.

Quem está observando o 
aparecimento desses vasinhos 
no corpo deve consultar um 
angiologista (especialista no 
sistema circulatório) para que 
ele possa avaliar a circulação 
da região, identificar qual é o 
problema e sugerir o melhor 
tratamento. 

O médico deve identificar 
os vasinhos, diferenciando-os 
das varizes, uma vez que os 
tratamentos são diferentes.

ALGUNS FATORES 
QUE FAVORECEM A 
FORMAÇÃO DOS VASINHOS 
NAS PERNAS SÃO:

>>Ter casos na família;

>> Ficar muito tempo em pé 
na mesma posição;

>> Estar acima do peso;

>>Tomar pílula 
anticoncepcional, usar o anel 
vaginal ou outro hormônio;

>> Ter idade avançada;

>> Consumir álcool;

>> Fatores genéticos;

>> Durante a gravidez, 
devido ao aumento do 
volume da barriga e à 
diminuição do retorno 
venoso nas pernas.

O diagnóstico de 
telangiectasia é feito 
por meio de exames de 
laboratório e de imagem, 
que são indicados com o 
objetivo de descartar doenças 
relacionadas. Por isso, o 
médico pode recomendar 
a realização de exame de 
sangue, exames para avaliar 
o funcionamento do fígado, 
raio-X, tomografia ou 
ressonância magnética.
Os vasinhos nas pernas 
podem ser eliminados 
pelo médico angiologista, 
por meio da realização de 
uma técnica chamada de 
escleroterapia, também 
conhecida por “aplicações 
com espuma”. Esta técnica é 
feita em consultório médico 
e baseia-se na aplicação de 
um medicamento dentro do 
vasinho para interromper o 
fluxo de sangue. Isso seca 
os vasinhos, eliminando 
o caminho da circulação 
sanguínea. O tratamento para 
as telangiectasias no rosto 
normalmente é feito por 
meio do laser.
O tratamento deve ser 
complementado com dieta, 
exercícios físicos orientados 
pelo médico e uso de meias 
elásticas. O médico pode 
também recomendar um 
controle hormonal para 
prevenir o surgimento de 
novos vasinhos, o que inclui, 
por exemplo, a interrupção 
da pílula anticoncepcional.

SAIBA POR QUE ELES SURGEM E QUAL O TRATAMENTO
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PREMIADA
Roberto Cabrini, nota 10 

sempre, lançando agora o 
livro “No Rastro da Notícia”, 
fez um “Conexão Repórter” 
inteiro com a Rafinha Vis-
cardi, coreógrafa, no progra-
ma de segunda-feira.

Tudo bem, ela tem uma 
história de superação in-
teressante, mas assim co-
mo outras tantas pessoas, 
inclusive do próprio SBT. 
Por que ela?

MARCA HISTÓRICA
Hoje, no SBT, “A Pra-

ça” vai gravar o programa 
de número 1600.

No ar desde 1987, é o 
humorístico mais antigo 
em cartaz na televisão 
brasileira.

“Lady Night” de Tatá Werneck já tem
período definido para novas gravações

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A manchete acima não deve ser encarada por 

Tatá Werneck como motivo de preocupação – afi-
nal, a atriz e apresentadora apenas começou a cur-
tir a chegada de Clara Maria, sua primeira filha 
com Rafael Vitti.

Porém já é possível antecipar o período de gra-
vações da próxima temporada do programa “Lady 
Night”(Multishow). Os trabalhos irão acontecer 
entre abril e maio de 2020 nos Estúdios Globo.

Enquanto Tatá Werneck dedica-se exclusiva-
mente à pequena, a equipe do talk show estuda 
novidades para o formato da quinta temporada 

e, consequentemente, nomes interessantes para 
entrevista, incluindo profissionais de outras emis-
soras.

Exceção ao cast da Record, o “Lady Night” tem 
acesso a artistas de praticamente todas as emis-
soras. Mas o fato de a Record não facilitar o jogo 
é porque o Grupo Globo também não libera seus 
contratados para atrações da  concorrente – Fábio 
Porchat, que apresentou o extinto “Programa do 
Porchat”, sabe disso como ninguém e hoje come-
mora o fato de ter todo o elenco da líder à sua dis-
posição no GNT.

ASSIM...
No último domingo, o “Fan-

tástico” exibiu duas matérias da 
dupla Sonia Bridi e Paulo Zero. 
Belas reportagens.

Uma mostrando os novos 
submarinos brasileiros e outra, 
sobre o rio Ganges na Índia. 
Uma aula de jornalismo, como 
sempre.

A direção do programa, por 
se tratar da mesma repórter, 
claro, teve o cuidado de exibir 
uma matéria distante da outra 
como manda o bom manual de 
televisão.

... E ASSIM
O mesmo zelo não pôde ser 

visto no “Band Esporte Clube”. 
A repórter Luiza Oliveira entrou 
com duas matérias consecutivas.

Uma falando sobre a home-
nagem ao piloto Ayrton Senna 
em São Paulo e outra com o sur-
fista Ítalo Ferreira. O programa 
possui duas horas de duração. 
Será que ninguém pensou em 
colocar em blocos diferentes?

ROTINA
Os apresentadores e repór-

teres da CNN Brasil seguem a 
rotina de reuniões na sede de 
São Paulo para acompanhar a 
concepção de seus programas.

Esse expediente vai se esten-
der até dezembro. A partir de ja-
neiro, a ordem é trabalhar como 
se o canal de notícias estivesse 
no ar.

AQUELA AJEITADA
Quem tem curtido muito esse 

período fora do ar é a jornalista 
Monalisa Perrone. Ela deixou a 
Globo no início de setembro e as-
sinou com a CNN Brasil porque 
não aguentava mais a faixa do 
“Hora 1”.

Conseguiu assim colocar a 
casa em ordem.

GAROTA DA MOTO
A produtora Mixer agendou 

para fevereiro o início de filma-
gens do longa-metragem “A Ga-
rota da Moto”, que, vale avisar, 
será totalmente diferente da 
versão exibida na TV. Além da 
protagonista Maria Casadevall, 
estão confirmados Kevin Ve-
chiatto e Felipe Montanari.

n Domingo passado, 
aqui foi dito que Laura 
Cardoso estava afastada 
das gravações de “A Dona 
do Pedaço” para cuidar da 
saúde...

n ...A boa notícia é que a 
atriz volta nesta quarta-fei-
ra aos estúdios da novela 
para suas últimas grava-
ções.

n “Salve-se Quem Puder”, 
substituta de “Bom Suces-
so”, entrará no ar no fim de 
janeiro.

n A cantora Ju Moraes, 
ex-“The Voice”, fechou com 
a Band para trabalhar na 
sua programação de verão 
e  estreia no réveillon de 
Salvador...

n...Moraes também será 
uma das atrações do “Band 
Folia 2020”.

n Na Rede TV!, as edições 
de Natal e Ano Novo do pro-
grama “Luciana By Night”, 
já gravadas, terão Gustavo 
Mioto e Netinho de Paula, 
respectivamente.  

n Em dezembro começam 
as gravações da quarta 
temporada do reality “Arte 
na Fotografia”, para exibi-
ção no Arte 1 em 2020. 

n Depois de “Deus Salve 
o Rei”, Isis Pessino fará 
uma ativista ambiental em 
“Amor de Mãe”, próxima 
novela das nove.

n Já Clarissa Pinheiro, 
após “Onde Nascem os For-
tes”, também estará nessa 
substituta de “A Dona do 
Pedaço” fazendo uma em-
pregada doméstica.

n “Malhação: Transforma-
ção”, com estreia em maio,  
apostará em lançamentos, 
mas também poderá requi-
sitar para o elenco nomes do 
primeiro escalão da Globo.  

Bate-Rebate

Edu Viana

C´EST FINI
Record confirma para o dia 

25 de dezembro a exibição da 
“Retrospectiva dos Famosos”, 
com apresentação de Mariana 

Weickert e Marcos Mion.
E, ainda, a retrospectiva do 

jornalismo, dia 26, conduzida por 
Domingos Meirelles. Ambas no 

horário de 22h30.    
Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!Então é isso. Mas 

amanhã tem mais. Tchau!

FANTASIA
Em “Bom Sucesso”, 

Paloma, personagem de 
Grazi Massafera vai se 
transportar para dentro 
da obra “O Corcunda de 

Notre Dame”, livro que está 
lendo com Alberto (Antonio 

Fagundes). Ela irá se 
tornar Esmeralda. As cenas 
serão exibidas na próxima 

semana.

ONDAS DO MEDINA
O canal OFF confirma a apresentação da oitava temporada do 

programa “Mundo Medina”, em 2020, mostrando os bastidores do 
possível tricampeonato mundial de Gabriel Medina. A sétima está 
em exibição e o próximo episódio vai ao ar na próxima segunda-fei-
ra, dia 18, às 21h.

MULHERES NO PODER
Agora é oficial: Rosângela Lara 

é a nova editora-chefe do Band-
News TV. Por outro lado, Sílvia 
Rebello também foi confirmada 
como nova chefe da redação.

Em comum: as duas são mui-
to competentes e tem história na 
casa.

ESTREIA DO ZUCA
A Record-SP pretende 

promover a estreia de Celso 
Zucatelli na próxima se-
gunda-feira.

Ele chega para dar uma 
nova cara ao jornalismo das 
manhãs da emissora.
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Para combater doenças 
do sangue, um engenheiro 
britânico desenvolveu um 
método para filtrar células 
indesejadas do sangue usan-
do imãs nos pacientes.

Graças à pesquisa exis-
tente, o cientista bioquímico 
George Frodsham sabia que 
era possível forçar nanopar-
tículas magnéticas a se liga-
rem a células específicas do 
corpo humano.

Mas enquanto outros 
pesquisadores fizeram o 
procedimento para fazer as 
células infectadas aparece-
rem em exames de imagem, 
ele se perguntou se a mesma 
técnica poderia permitir que 
que os médicos removessem 
células indesejadas do san-
gue estudado.

Para testar sua ideia, 
Frodsham criou o MediSie-
ve, uma tecnologia de trata-
mento que funciona de ma-
neira semelhante à diálise, 
removendo o sangue de um 
paciente e infundindo-o com 
nanopartículas magnéticas 
projetadas para se ligarem a 
uma doença específica.

Ele, então, usa imãs para 
extrair e prender as células 
antes de bombear o sangue 
filtrado de volta para o pa-
ciente internado.

A ideia é fazer com que 
os médicos possam passar o 
sangue de uma pessoa atra-
vés da máquina várias vezes 
até que seus níveis da doença 
estejam baixos o suficiente 
para serem eliminados por 
drogas ou mesmo pelo siste-
ma imunológico do paciente.

Atualmente, a equipe de 
Frodsham aguarda aprova-
ção da Agência Reguladora 
de Medicamentos e Produtos 
de Saúde do Reino Unido 
para testar o sistema em 
pacientes infectados pelo 
parasita da malária – que 
é naturalmente magnético 
graças ao consumo de ferro.

Cientistas usam 
imãs para tentar 
remover doenças 
de tipo sanguínea

Método

Imãs vão filtrar moléculas do sangue

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

FRANCISCO GINETE ANDRADE, CPF: 364.969.104-30, torna público que está requerendo 
ao Instituto De Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema 
a LRO para PARQUE DE VAQUEJADAS E HARAS GG, localizada na RUA PAPAGUAIO (AS 
MARGENS DA RN 160), ZONA RURAL, Vera Cruz/RN.

FRANCISCO GINETE ANDRADE
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PAS – AQUICULTURA LTDA - EPP, CNPJ: 17.017.341/0001-72, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE-IDEMA a  LICENÇA DE OPERAÇÃO,  de um empreendimento de carcinicultura, 
localizado no Município de Carnaubais-RN.

SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE BARROS
SÓCIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Maria Célia Balduino de Azevedo, CPF nº. 366.143.604-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
RLO – Renovação da Licença de Operação para a Extração de Feldspato e Tantalita, localizada 
na propriedade Boa Vista, Zona Rural do município de Equador/RN. 

Maria Célia Balduino de Azevedo
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS

CLEBER RICARDO CIRNE MARTINS/ QUEIJARIA JARDINENSE, CNPJ: 10.943.064/0001-80, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a Fabricação de laticínios, localizada na 
Fazenda Cachoeira Preta, Sítio Pedra Preta, s/n, Zona Rural, Jardim do Seridó /RN. CEP 59.343-000.

CLEBER RICARDO CIRNE MARTINS
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

W C PINTO COMBUSTIVEIS  E TRANSPORTES, 24.587.883/0001-46, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, para transporte de carga perigosa, empresa localizada a ROD 
BR 405 – KM 3, nº 02, Bairro Aeroporto II, CEP: 59.619-218, Mossoró/RN.

WELLINGTON CAVALCANTE PINTO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

MANOEL NASCIMENTO FILHO, CPF: 538.002.654-00, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação (LRO) para Indústria de Goma de Mandioca, localizado na Fazenda 
Cizelândia, nº 113, Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN.

Manoel Nascimento Filho 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CARBOTEC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 28.316.239/0001-94), torna público que está re-
querendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR as 
seguintes licenças:
- Licença Simplificada -LS, para o empreendimento denominado “Residencial Mirian Coeli II”, 
localizado na Rua Mirian Coeli, Lote 05 da Quadra 02 do Loteamento Entre Amigos II, no bairro 
Vida Nova, município de Parnamirim/RN.
-  Licença Simplificada -LS, para o empreendimento denominado “Residencial Mirian Coeli III”, 
localizado na Rua Mirian Coeli, Lote 06 da Quadra 02 do Loteamento Entre Amigos II, no bairro 
Vida Nova, município de Parnamirim/RN.

PAULO SERGIO DUARTE DE OLIVEIRA
 Sócio Administrador

Condomínio Jardins Amsterdã

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 28/11/2019 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-
710, Natal/RN, Segundo Leilão, se necessário, dia 29/11/2019, no mesmo local e horário. Avenida 
Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-710, Natal/RN, fone 84-99411.2140, roberto-
alexandreneves@gmail.com. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, 
designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ nº 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 lote de terras de nº 02 (dois), da quadra 10 (dez), situado à Alameda dos Cedros, lado par, no 
“CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de Parnamirin/RN, com a área de 516,94 m² 
(quinhentos e dezesseis metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) devidamente 
registrado sob o n° 57.381 do Cartório do 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo 
para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor do imóvel atualizado:  
R$ 295.463,28 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e 
oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra 
venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: R$ 122.707,92 
(cento e vinte e dois mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos). A venda será feita me-
diante 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 arrematante, 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

 

Serra Caiada/RN, 12 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PROCESSO Nº. 1.028.046/2019
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019

 

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 
Reparação e reforma da Praça pública do bairro da saudade, zona urbana do município de 
Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 horas do dia 29 de Novembro de 2019. Edital na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038.

Abrahão Allan Miranda da Silva
Presidente da CPL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00050/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Material para Manutenção Predial para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 28/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 27/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

OBJETO: O objeto da presente Chamada é a atualização do banco de candidatos à 
função de Diretor Técnico, residentes no estado do Rio Grande do Norte, que poderão 
ser chamados para exercer a função, temporariamente, em operadoras de planos 
privados de assistência à saúde nas quais sejam instaurados o regime especial de 
Direção Técnica, nos termos da Resolução Normativa nº 417, de 22 de dezembro de 
2016 – que dispõe sobre o Plano de Recuperação Assistencial e sobre o regime especial 
de Direção Técnica, no âmbito do mercado de saúde suplementar, observando-se as 
condições estabelecidas em notícia publicada no site www.ans.gov.br.  
Os currículos, em formato PDF, de candidatos residentes no estado do Rio Grande 
do Norte, devem ser enviados para o e-mail gedit.dipro@ans.gov.br, no período de 
14 de outubro a 13 de dezembro de 2019.
As condições e requisitos para inclusão no cadastro podem ser verificados no link 
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/5174-ans-atualiza-cadastro-de-
profissionais-para-atuacao-junto-as-operadoras

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019
Agência Nacional de Saúde Suplementar

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO PARA BANCO 
DE CANDIDATOS A DIRETOR TÉCNICO

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 2

COAG
BOLADEGUDE

NITIDOEL
DEARISO

RECARGAT
DARUTAB
RICASACA

PARADORPAL
ICOMADAME

UBONEEI
LVIAMENA

VAIAROUT
LUEROC

VACILARH
ASSIMREZA

Esfera de
vidro

colorido

(?)
Salvador,

país

Pancada
com a
mão

aberta

O maior
animal

existente
na Terra

"(?) Treinar
o Seu

Dragão"
(Cin.)

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Veste
usada por
maestros

Sufixo
diminutivo 
de "burrico"

A primeira
pessoa do
singular

56, em 
algarismos
romanos

A tempe-
ratura da 

região tem-
perada

Bebida 
de ervas

Manifes-
tar desa-
grado (a
plateia)

Consoan-
tes de
"vaso"

Forma do
ângulo de
90 graus

Acusado
em juízo

(jur.)

Prática 
de cura

da benze-
deira

Personagem de filmes
de terror que se trans-

forma em vampiro
Acender (o fogo) 

Grupamento de
soldados

Neste
instante

Água
congelada

Detestar;
abominar 
Editora
(abrev.)

Gargalhada
Sabor de 
refrige-
rantes

Hiato de
"real"

Capital 
do Egito

Créditos
do celular

Claro;
visível

Vitamina 
encontra-
da no leite

Tipo de
ônibus

"Vai (?)
Namoro",
sucesso
de Bruno

e Marrone

Mulher
rica (pop.)
Apelido de
"Beatriz"

Sílaba de
"palco"
Tardar 
a vir

Nocivo; 
prejudicial
Fora, em

inglês

Chapéu do
carteiro

Pequeno po-
voado (pl.)

Hesitar;
oscilar
Desse
modo

Otaviano 
Costa, ator
Marca do 
Zorro (HQ)

3/out. 5/assim. 7/parador — vacilar. 10/bola de gude.

HORÓSCOPO

Raciocínio rápido fará com que se 
destaque no trabalho. Aproveite para 
fazer novos contatos ou colocar a 
conversa em dia com os amigos. A dois, 
a relação conta com uma dose extra 
de desejo. 

Se pensa em iniciar um curso ou 
tem planos de se dedicar mais aos 
estudos, vá em frente. Isso pode ser 
importante para você dar um salto 
na carreira! Pode se encantar com 
alguém que mora longe. 

Se concentre nas finanças 
organizando seus gastos. As estrelas 
protegem os relacionamentos, seja na 
vida pessoal ou profissional. Encontro 
com os amigos pode movimentar até 
a paquera.

Boas energias se livrar do que não 
usa mais. No trabalho, é hora de 
encerrar tudo o que está pendente 
antes de começar uma nova fase. 
A vida amorosa conta com mais 
descontração.

Priorize os assuntos ou tarefas que 
dependem do seu esforço para dar 
certo, inclusive nos estudos. Cuide 
melhor do seu corpo. Se está a fim 
de alguém próximo, não esconda seu 
interesse. 

Vai ser mais fácil trabalhar em grupo. 
Há chance de se destacar ao lidar com 
tarefas que precisam da colaboração 
de outras pessoas. Você e o seu amor 
estarão mais próximos hoje. 

Poderá, descobrir um segredo, 
mesmo que seja sem querer. No 
trabalho, algumas tarefas podem 
exigir sigilo. Você vai esbanjar 
charme e tem tudo para se destacar 
nos assuntos do coração. 

Determinado, poderá dar conta das 
tarefas. A saúde também precisa de uma 
atenção extra.A companhia dos amigos 
será bem-vinda para espairecer e relaxar. 
Há sinal de mais sintonia com o par. 

Seu lado sonhador e idealista estará 
evidente e não poupará esforços 
para ajudar pessoas importantes 
para você. Você e a sua cara-metade 
podem descobrir novos interesses 
em comum. 

Com a lua no seu paraíso astral, tudo 
parece correr melhor agora e a sorte 
vai sorrir para você -- faça uma fezinha. 
Charme e simpatia serão suas melhores 
armas na conquista.

Na vida profissional, se tem 
planos mais ambiciosos, o jeito é 
mergulhar no trabalho e mostrar 
que pode dar conta das suas 
responsabilidades. Converse mais 
com quem ama. 

Talvez tenha que dedicar um tempo 
extra para lidar com assuntos 
domésticos ou familiares nesta 
quarta. Faça sua parte e tudo vai ficar 
bem. Pode se encantar com uma 
pessoa de fora. 

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

Na prisão, Jô conhece Capitã, que dá um novo nome à moça. Maria da Paz afirma a Amadeu que não 
consegue pensar em um novo relacionamento. Agno pede Leandro em casamento. Capitã e Nalva 
ameaçam Jô. Kim convida Vivi para ser sua madrinha de casamento. Maria da Paz sofre por causa de 
Jô. Joana comenta com Rock sobre desconfiar das informações de Matilde. Camilo ofende Kim e Vivi. 
Márcio alerta Fabiana sobre Bernardo, mas o rapaz consegue enrolar a empresária. Antero sugere 
que Evelina o acompanhe em sua ida à fábrica de Fabiana.

A DONA DO PEDAÇO

Lola é impedida de acompanhar o marido ao chegar no hospital. Marion procura Almeida 
para ter notícias de Júlio. Lola se desespera ao saber que Júlio precisará ser operado. 
Olga sente as dores do parto e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. Termina a 
cirurgia de Júlio. Julinho reclama do comportamento de Lili. O carro de Zeca atola na 
estrada. Lola se emociona ao ver o retrato da família feito por Marcelo. Carlos avisa a 
Afonso que mandou uma carta para Inês. Lola se preocupa com o estado de Júlio. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma explica para Marcos o motivo de sua recusa. Elomar deixa Waguinho frequentar a 
biblioteca, a pedido de Francisca e Alice.Ramon permite que Vicente participe dos treinos de 
basquete.Marcos avisa a Alberto e a Nana que deixará a mansão. Silvana mostra a Mário 
a gravação que fez de Diogo beijando Jeniffer, e diz que tem um plano para desmascará-lo. 
Gabriela beija Patrick. Eugênia decide contar a Nana que Diogo a está traindo.

Débora e Afonso ficam sabendo da mudança de Poliana e sua tia para a casa de OTTO, 
e tramam planos para acabar com o relacionamento de Luisa e Marcelo. Bento pergunta 
a tia sobre o andamento do projeto de suas pernas. Filipa é denunciada como praticante 
de bullying no podcast do colégio, e começa a sofrer ataques nas redes sociais após o 
episódio. Lindomar conta para Arlete que foi convidado para particioar do Domingo Legal.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Principal novidade na lista 
do técnico Tite para os amistosos 
contra Argentina e Coreia do Sul, 
o atacante Rodrygo, de apenas 18 
anos, fez nesta terça-feira o seu 
segundo treinamento na Seleção 
Brasileira principal, o primeiro 
com todos os companheiros, e disse 
estar vivendo um sonho de criança. 
Primeiro jogador nascido no século 
XXI a ser convocado para defender 
o Brasil, o destaque do Real Ma-
drid espera ajudar no que for possí-
vel com a camisa do time nacional.

“Eu me sinto realizado neste 
momento. Aquele sonho de todo 
menino é um dia vestir a camisa da 
seleção. Poder jogar ao lado desses 
jogadores que acompanho há muito 
tempo me deixa realizado e feliz de 
estar vivendo isso tudo”, disse Ro-
drygo, em entrevista coletiva em 
Abu Dabi, nos Emirados Árabes 
Unidos, onde a equipe comandada 
por Tite está treinando para enca-
rar os argentinos nesta sexta, em 
Riad, na Arábia Saudita, e os sul-
-coreanos, na próxima terça.

“Já deu para sentir um gosti-
nho, mas acho que quando botar a 
camisa e a bola rolar é que vai dar 
pra sentir de vez. Eu estou muito 
feliz de estar aqui e sei que é algo 

muito emocionante na minha vi-
da”, afirmou o atacante, que na 
semana passada fez um “hat-tri-
ck” (três gols) na goleada do Real 
Madrid sobre o Galatasaray por 6 
a 0, pela fase de grupos da Liga dos 
Campeões da Europa.

Essa é a primeira vez no time 
principal, mas Rodrygo é presen-
ça constante em seleções de base 
- jogou o Sul-Americano Sub-20, 
em janeiro, no Chile, e também foi 
convocado para integrar a seleção 
sub-23, que se prepara para o Pré-
-Olímpico. O ex-jogador do Santos 
revelou que sabia da observação de 
Tite e da comissão técnica.

“Sei que o Tite me acompanha 
há bastante tempo. No começo 
sempre joguei mais do lado esquer-
do e não conseguia ir bem no lado 
direito. Mas depois joguei bem pela 
direita e joguei por dentro também. 
Hoje não tenho posição preferida. 
Acho que faço bem todas no ata-
que. Antes só conseguia jogar bem 
pela esquerda”, comentou.

Na entrevista coletiva, Rodrygo 
não teve como escapar de questões 
sobre comparações e preferências. 
Teve que responder, por exem-
plo, quem é melhor entre Messi e 
Neymar. “Eu fico com o Neymar”.

Em alta, Rodrygo diz estar 
vivendo um sonho na Seleção
Atacante do Real Madrid espera ajudar no 
que for possível com a camisa do time nacional

Craque

Jovem atleta receberá sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira de profissionais

Lucas Figueiredo / CBF

Árbitro da final da Copa América 
vai apitar Flamengo x River Plate

Libertadores

O árbitro chileno Roberto To-
bar, que apitou a final da última 
Copa América, na qual o Brasil 
venceu o Peru por 3 a 1, no Ma-
racanã, foi anunciado nesta terça-
-feira, 12, pela Conmebol como o 
árbitro da decisão da Copa Liberta-
dores, no próximo dia 23, em Lima, 
no Peru, onde Flamengo e River 
Plate lutarão pela taça.

Com 41 anos de idade, Tobar é 

considerado o juiz de futebol mais 
renomado do Chile e pertence ao 
quadro da Fifa desde 2011. E ele 
conduzirá a arbitragem do espera-
do confronto entre o time carioca e 
a equipe argentina auxiliado pelos 
seus compatriotas Claudio Rios e 
Christian Schiemann, que serão 
os bandeirinhas do duelo. Foi este 
mesmo trio de arbitragem que tra-
balhou na final da Copa América.
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A judoca natalense Ana Beatriz 
Feitosa, de 12 anos, popularmente 
conhecida como “Bia”, está ajudan-
do a levar o nome do Rio Grande do 
Norte a diversas partes do mundo 
por meio do esporte. Acumulando 
31 conquistas, ela acabou de fatu-
rar mais uma medalha, desta vez 
de prata, no Campeonato Pan-A-
mericano de Judô, em Guadalaja-
ra, no México. Inscrita na categoria 
feminino sub-15 até 44 Kg, ela foi 
vice-campeã do torneio.

Desde os quatro anos, Bia é 
praticante da modalidade, e para 
conseguir se classificar para a com-
petição mexicana precisou passar 
inicialmente por uma etapa sele-
tiva a nível estadual, em que teve 
bons resultados. Em uma chave 
com mais de 20 atletas, ela chegou 
ao 2° lugar geral e se tornou a úni-
ca potiguar convocada para defen-
der a Seleção Brasileira de judô na 
competição em Guadalajara, onde 
terminou medalhista de prata.

O processo para chegar até o 
torneio, no entanto, não foi fácil. 
Como a Confederação Brasileira de 

Judô (CBJ) não custeia os gastos 
dos atletas em viagens internacio-
nais, Bia e sua família, em especial 
o pai, Bruno de Carvalho Malta, 
precisaram criar uma força-tarefa 
para conseguir os recursos e ir dis-
putar a competição no México. 

Inicialmente, a ideia da família 
foi pedir apoio a personalidades po-
líticas e às pastas que gerem o Es-
porte em Natal e no Rio Grande do 
Norte. Apesar do trabalho árduo, 
contudo, apenas a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer (SEL) se 
sensibilizou com o caso e fez uma 
doação de R$ 300. Mesmo pouco, 
o dinheiro ajudou em gastos com 
passagens aéreas e hospedagens.

Sem o apoio necessário do po-
der público, a saída da família de 
Bia foi criar mecanismos próprios 
para arrecadação de fundos. As-
sim, por meio de uma rifa vendida 
pelas redes sociais, ela conseguiu o 
recurso necessário e foi até a Amé-
rica do Norte. No fim, a medalha  
de prata foi considerada satisfató-
ria e premiou o esforço feito para 
conseguir ir até o México.

dasdasdas

Sem apoio público, judoca natalense 
de 12 anos conquista 2º lugar no México
Ana Beatriz Feitosa passou por seletiva e foi a única atleta potiguar a conseguir vaga para disputar o 
Campeonato Pan-Americano de Judô em Guadalajara, no México; ela conquistou a medalha de prata

Pan-Americano

Arquivo pessoal

Com a maioria das equipes 
potiguares tendo reapresentação 
marcada para o final deste mês, 
os bastidores do futebol norte-rio-
-grandense estão começando a 
ficar agitados. Todavia, apesar da 
proximidade do início do Campeo-
nato Estadual (está marcado para 
o dia 5 de janeiro), alguns clubes 
ainda estão “parados no tempo” e 
não anunciaram seus treinadores 
para a próxima temporada. São 
os casos de Globo e Palmeira de 
Goianinha.

Desde que encerrou sua parti-
cipação na Série C do Campeonato 
Brasileiro, no dia 24 de agosto, a 
Águia de Ceará-Mirim não deu 
mais notícias quanto ao futebol 
profissional. Os jogadores do elen-
co deste ano foram todos liberados, 
o que também ocorreu com o técni-
co Higor César, já anunciado pelo 
Petrolina-PE para o ano que vem. 
Diante da indefinição, o clube Tri-
color, que sempre larga como um 
dos favoritos ao título do torneio, 

surge enfraquecido para 2020.
No caso do Palmeira de Goiani-

nha, a equipe está sem calendário 
profissional desde que terminou 
o Campeonato Potiguar de 2019, 
onde brigou contra o rebaixamen-
to até as últimas rodadas. Com 

orçamento enxuto, deve ser uma 
das últimas equipes a iniciar a 
preparação para o ano que vem. 
A exemplo do Globo, também não 
confirmou o nome do treinador 
que comandará o time em 2020. 
Marcos Manoel, último a ficar 

neste posto, é um dos especulados.
Quanto as demais equipes par-

ticipantes da primeira divisão do 
Estadual, todas já confirmaram 
pelo menos os nomes dos seus trei-
nadores. O ABC terá Francisco 
Diá no comando. Atual campeão, 
o América confirmou Waguinho 
Dias para o cargo. Recém-promo-
vido, o Força e Luz deve manter 
o técnico campeão da segunda di-
visão, João Paulo. O ASSU anun-
ciou há cerca de 2 meses o nome de 
Jocian Bento, e foi acompanhado 
por Potiguar, que confirmou Lu-
ciano Quadros, e Santa Cruz de 
Natal, que contratou Léo Goiano.

Em 2020, o Estadual terá fór-
mula de disputa parecida com a de 
2019. As 8 equipes disputarão dois 
turnos, sendo o 1º com jogos de ida 
e o 2º com jogos de volta. Ao final 
de cada turno, os dois primeiros 
colocados se enfrentam e definem 
o campeão. Caso surjam 2 cam-
peões distintos, eles farão a final 
geral em jogos de ida e volta.

Campeonato Potiguar deste ano teve a dupla rival ABC e América na grande decisão

Faltando 54 dias para o início do Estadual, 
dois clubes ainda não confirmaram técnicos

Corrida contra o tempo

José Aldenir / Agora RN

Uma portaria publicada 
no site da Federação Norte-Rio 
Grandense de Futebol (FNF) 
na última semana definiu as 
normas e marcou as datas dos 
testes para a composição da 
Relação Anual de Árbitros e 
Assistentes que atuarão nas 
competições promovidas pela 
entidade em 2020. 

A avaliação teórica para 
os árbitros principais aconte-
cerá no dia 7 de dezembro, a 
partir 8h, no auditório da Fe-
deração. Os árbitros assisten-
tes farão o teste teórico um 
dia depois, em 8 de dezembro. 

Já a avaliação física, con-
siderada a principal do exa-
me, acontecerá no dia 7 de 
dezembro, às 15h30, para os 
árbitros, e no dia 8 de dezem-
bro, também às 15h30, para 
os assistentes. Esse teste físi-
co será realizado na pista de 
atletismo da UFRN. 

Comissão Estadual 
de Arbitragem 
marca testes para 
temporada 2020

Apito

A fratura na mão esquer-
da que tirou Muriel do res-
tante da temporada é de caso 
cirúrgico. A operação foi reali-
zada na noite desta terça-fei-
ra, por junta médica formada 
pelo Departamento Médico do 
clube e equipe especializada 
do Hospital Vitória. A lesão 
ocorreu no último domingo, na 
derrota do Fluminense para o 
Inter, no Beira-Rio.

Muriel quebrou o primeiro 
metacarpo, osso localizado na 
palma da mão que dá conti-
nuidade ao polegar. Por ter 
sido uma fratura com desloca-
mento do osso, a lesão não po-
derá ser tratada apenas com 
imobilização e terá de ser feita 
uma cirurgia.

O goleiro de 32 anos se 
machucou em um choque com 
Guerrero (veja no vídeo abai-
xo) em um lance aos 29 mi-
nutos do 1º tempo da partida 
válida pela 32ª rodada do Bra-
sileirão. Mesmo com dores, ele 
seguiu em campo até o fim. A 
lesão foi antes do gol do Inter, 
onde Muriel acabou falhando.

Com fratura na 
mão, Muriel passa 
por cirurgia e 
desfalcará o Flu

Fim da temporada

Bia, como é conhecida, exibe orgulhosamente a medalha conquistada em Guadalajara


