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Juros da antecipação 
dos royalties custarão 
R$ 38 mi ao Estado
Empréstimo será de R$ 180 
milhões, pago em 33 meses, 
começando em janeiro de 2020. 
Ao final do pagamento, a operação 
terá custado R$ 218 milhões

Empréstimo 05

STTU libera bandeira
2 o dia todo durante
mês de dezembro

Editor e fotógrafo do 
Agora RN faturam 
prêmio do MPRN

Uso da bandeira 2 nas viagens de 
táxis durante o mês de dezembro
é uma ação tradicional da Prefeitura 
do Natal e funciona como uma 
espécie de 13º para os taxistas

Jornalista Anderson Barbosa venceu 
na categoria Jornalismo Impresso, 
com reportagem sobre “Lixo 
Negociado”. Foto de José Aldenir 
sobre o tema também venceu

Táxis 06 Reconhecimento 16

Nova alíquota dos servidores deve 
gerar economia de R$ 220 milhões

Previdência 03

Proposta de reforma da Previdência do governo Fátima Bezerra prevê aumento da alíquota de contribuição dos servidores 
para até 18%. Considerando o aumento da alíquota patronal e outras mudanças sugeridas, economia anual será ainda maior

Ponte recebe doação de telas
Serviço foi executado graças à doação de R$ 22 mil por um empresário 
que prefere manter nome em sigilo. Objetivo é evitar suicídios no local

Newton Navarro 09
José Aldenir / Agora RN

Desembargador nega 
suspensão do Proedi

Entidades denunciam 
“reserva de mercado”

Cláudio Santos afirmou que 
suspensão do programa 
poderia provocar “desemprego 
em massa” no RN

Associações criticam decisão 
do secretário de suspender 
aval para empreendimentos 
com mais de 60 unidades

Tibau do Sul 11

Incentivo fiscal 04

José Aldenir / Agora RN

Instagram / Reprodução

Grupo Agora RN investe 
R$ 1 milhão na 97 FM

Recursos extras serão 
usados no 13º de 2019

Meta do grupo é liderar 
a audiência, com uma 
plataforma tecnológica, 
moderna e abrangente 

Dos R$ 460 milhões, apenas R$ 
80 milhões servirão para pagar 
folhas em atraso. Dinheiro dá 
para pagar novembro de 2018

Salários 07

Rádio 10

José Aldenir / Agora RN

Pescados seguem fora 
da ceia de Natal no RN
Mesmo com alta da carne, 
peixes como tilápia, meca, 
atum, corvina e salmão 
mantiveram os mesmos preços

Fim de ano 08
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A proposta de reforma 
previdenciária 
para os servidores 

estaduais, apresentada pelo 
governo Fátima no último 
dia 2, que aplica alíquotas 
progressivas aos vencimentos 
dos servidores, promete uma 
votação difícil na Assembleia 
em 2020, ano de eleições para 
prefeitos e vereadores.

Com a aprovação no 
Congresso da emenda 
constitucional que 
mudou o sistema de 
aposentadorias do INSS e 
dos servidores federais, o governo 
estadual enviará sua proposta, 
independentemente de como se 
posicionar o Fórum dos Servidores, 
cuja posição é aguardada no 
próximo dia 17.

No fim das contas, pesará 
na discussão os riscos que 
corremos não aumentando 

progressivamente as alíquotas e 
não o que eventualmente setores 
do funcionalismo pensem ser a 
glosa de seus direitos financeiros 
numa situação de falência 
generalizada das unidades 
federativas.

O próprio secretário estadual 
de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, reconhece que a medida 

está longe de resolver os 
problemas, mas é um respiro.

Os parlamentares já 
entenderam que não há saídas 
corporativas para o problema 
e aos sindicalistas caberá 
reinterpretar seus manuais, 
até porque quem governa o 
Estado não é uma estranha 
para eles.

A tese simplista da 
preservação de direitos não 
pode ser lida até a página 10. 
Tem muitos outros volumes 
nessa estante. Há exemplares 
que nunca foram abertos. 

Mexe com privilégios que nunca 
foram testados.

É um caminho sem volta porque 
cria bolsões de reação dentro do 
próprio serviço público na medida 
em que testará para valer as 
relações entre a base e o topo do 
funcionalismo.

Mas que é inevitável, é.

É só o começo
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MAIS RECURSOS I
Como o Estado não vai 

conseguir pagar todas as folhas 
atrasadas dos servidores com os 
recursos que entrarão ainda este 
ano, a gestão de Fátima Bezerra 
seguirá perseguindo verbas 
extraordinárias.

MAIS RECURSOS II
Depois da venda da folha, da 

cessão onerosa e da antecipação 
dos royalties, a aposta agora 
será no Programa de Promoção 
do Equilíbrio Fiscal (PEF), que 
tramita no Congresso e pode 
abrir caminho para que o governo 
estadual faça um empréstimo de 
R$ 1,1 bilhão com aval da União.

OBRAS PARADAS
A Comissão de Finanças da 

Câmara de Natal aprovou nesta 
segunda-feira, 9, um projeto de 
lei do vereador Maurício Gurgel 
(PSOL) que obriga o Município a 
instalar placas em obras públicas 
paralisadas, contendo exposição 
dos motivos da paralisação.

SHOW DE PRÊMIOS
O Sindicato dos Servidores 

da Administração Direta do 
Governo do Estado (Sinsp) dá 
razão a quem defende mudanças 
no financiamento dos sindicatos. A 

O PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, tem 
21 funcionários no Senado para dar suporte a apenas dois 
senadores. O PSB contrata com dinheiro público 23 asses-

sores para atender a outros dois. O mesmo faz o PL. O partido 
tem 12 servidores para auxiliar uma dupla de parlamentares. 
Na prática, nenhuma dessas legendas poderia contar com uma 
estrutura destinada a atender grandes bancadas. Pela regra escrita 
do Senado, apenas os partidos com três senadores ou mais ganham 
o direito de manter uma estrutura além do próprio gabinete dos 
parlamentares. No caso do PSL, o gabinete deverá ser extinto até 
março. A brecha é possível porque o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), não determinou a entrega dos cargos após 
as três siglas perderem senadores – nem os partidos abriram mão 
das vagas espontaneamente. Na prática, os “nanicos” vivem como 
gente grande no Senado.

Nanicos gente grande

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

associação vai sortear vários prêmios 
para os seus filiados no dia 27 de 
dezembro, incluindo seis motos e 12 
TVs. O evento vai ter direito até a show.

RALLY SERTÕES
O Governo do Estado iniciou 

tratativas para trazer dois eventos 
do Rally Sertões para o Rio Grande 
do Norte. O objetivo é que o Estado 
seja o ponto de chegada do evento 
na praia da Pipa, em Tibau do Sul, 
e que o município de São Miguel do 
Gostoso seja o ponto de largada da 
primeira edição do Rally Náutico de 
Kite Surf com chegada na praia de 

Jericoacoara, no Ceará.

ÓLEO
A CPI da Câmara dos Deputados 

criada para apurar a origem do 
vazamento de óleo que atinge o 
litoral brasileiro vai instalar-se 
em Natal nesta semana (quinta e 
sexta-feira). Os deputados federais 
Herculano Passos (MDB-SP), João 
H. Campos (PSB-PE) e Rafael Motta 
(PSB-RN) integram a comitiva da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
na capital potiguar, como presidente, 
relator e representante local, 
respectivamente.

Verde Amarelo mais 
reforça caixa do que
gera emprego, diz IFI

Medida polêmica

Programa prevê vantagens para empresas 
que contratarem jovens de 18 a 29 anos

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado 
calcula que o programa Verde Amarelo, lançado pelo 
governo com o intuito de promover a geração de vagas 
de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos, tem um viés 
mais arrecadatório - ou seja, reforçar o caixa do governo - 
do que de incentivo ao emprego.

Estudo da IFI que analisa o impacto do programa nas 
contas do governo prevê que a taxação do seguro-desempre-
go, prevista no programa, pode render R$ 12,7 bilhões até 
2024, acima do custo potencial de R$ 11,3 bilhões caso 100% 
da meta de 1,8 milhão de vagas seja atingida, possibilidade 
considerada de difícil execução pelo órgão. Mesmo assim, o 
ganho de receita, nestes cinco anos, seria de R$ 1,4 bilhão.

Num cenário de cumprimento de metade da meta de 
empregos (900 mil vagas) anunciada pelo governo, o custo 
do programa entre 2020-2024 cairia para R$ 5,7 bilhões. 
Isso garantiria um ganho extra de R$ 7 bilhões na arre-
cadação com nova taxação do seguro-desemprego. Já num 
quadro de cumprimento de um quarto da meta (450 mil 
vagas), o custo do programa em cinco anos seria de R$ 1,1 
bilhão, rendendo um adicional de R$ 11,6 bilhões para o 
caixa do governo.  

Os números divulgados pelo governo apontam uma 
renúncia de R$ 10,6 bilhões entre 2020 e 2024 para um 
ganho de R$ 12 bilhões no mesmo período, valores próxi-
mos aos projetados pelo órgão.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
já afirmou que estuda devolver parte do programa ao 
governo sem votar. Parecer da consultoria legislativa do 
Senado já tinha avaliado como inconstitucional o governo 
isentar empresas de contribuições que incidem sobre a 
folha de pagamento, o cerne da proposta. Os consultores 
também questionam a legalidade de isenção do recolhi-
mento do salário-educação, que tem destinação constitu-
cional para o custeio da educação básica, também previs-
ta na medida provisória que trata do assunto.  

Pelo programa, as empresas que contratarem jovens 
nessa faixa de idade que nunca tiveram vínculo formal de 
trabalho, com salário mensal de até 1,5 salário mínimo 
(hoje, R$ 1.497), ficam isentas de pagar a contribuição 
previdenciária, o salário-educação e as contribuições ao 
Sistema S. Além disso, a contribuição mensal de contri-
buição ao FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa 
em caso de demissão sem justa causa poderá ser reduzido 
de 40% para 20%. Ao todo, as empresas têm uma redução 
de até 34% nos impostos que pagam hoje.

Isac Nóbrega / PR

Presidente Jair Bolsonaro assinou em novembro MP que criou programa

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente Tallyson Moura -  Editor do Online 
Anderson Barbosa - Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades 
Jalmir Oliveira - Gerente de Recursos Humanos Rejane Barbosa
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O Governo do Estado espera 
reduzir o déficit financeiro do seu 
regime próprio de Previdência em 
pelo menos R$ 220 milhões, com a 
proposta de reforma que foi apre-
sentada na semana passada. Se-
gundo a administração estadual, 
esse seria o impacto imediato do 
aumento que foi sugerido para a 
alíquota de contribuição dos servi-
dores. Além disso, tem a economia 
proveniente do reajuste na alíquo-
ta de contribuição patronal e das 
outras mudanças propostas.

A proposta de reforma da Pre-
vidência deverá ser encaminhada 
para análise da Assembleia Le-
gislativa nas próximas semanas. 
Antes, o governo potiguar vai ouvir 
servidores sobre as mudanças pro-
postas. Na próxima terça-feira, 17, 
vence o prazo para que o funciona-
lismo estadual apresente sugestões 
de mudanças no esboço recebido.

Apesar disso, o governo enten-
de alguns pontos da proposta como 
inegociáveis. “Abrimos o diálogo e 
esperamos que entremos em acor-
do em alguns pontos, mas sabemos 
que, em outros pontos, não have-
rá acordo. Sobre o que a gente já 
apresentou, dissemos que temos 
interesse de dialogar em alguns 

pontos, mas em outros não”, afir-
mou o secretário de Planejamento 
e Finanças, Aldemir Freire, em en-
trevista nesta segunda-feira, 9, ao 
programa Manhã Agora, da rádio 
Agora FM (97,9).

O projeto de reforma idealizado 
pelo governo prevê um aumento 
na alíquota previdenciária dos 
servidores para até 18% sobre a 
remuneração bruta. A alta, porém, 
seria progressiva, valendo apenas 
para quem ganha acima do teto do 
funcionalismo (R$ 5.839,45). Quem 
ganha até este valor continuaria 
pagando 11%. Acima disso, inci-
diriam as alíquotas de 14%, 16% 
e 18%, obedecendo a um escalo-
namento segundo faixas salariais 
pré-determinadas. Apenas 20% 
dos servidores seriam afetados pelo 
aumento na alíquota.

A economia de R$ 220 milhões 
seria resultado apenas do aumento 
da alíquota dos servidores do Poder 
Executivo. Mas, como a alíquota 
patronal também subiria e os ser-
vidores dos outros poderes também 
contribuiriam mais, a economia se-
ria maior. “O Estado paga o dobro 
da alíquota do servidor. Portanto, 
o efeito contábil é muito maior que 
esse”, disse Aldemir Freire, com-

plementando que ainda precisa 
entrar na conta a economia resul-
tante das mudanças com impactos 
a médio e longo prazos.

Além do aumento da alíquota 
de contribuição, o Governo do Esta-
do também propõe novas regras de 
pensão, aumento na idade mínima 
para se aposentar e mudanças nas 
regras de cálculo para concessão 
de benefícios. O impacto financeiro 
dessas medidas seria a longo pra-
zo, e o governo ainda calcula qual 
seria a economia de recursos.

O secretário de Planejamento 
e Finanças ressalta, entretanto, 
que a reforma vai apenas atenuar 
o déficit. “Nenhuma reforma, de 
qualquer que seja o tamanho, vai 
zerar o déficit previdenciário do Rio 
Grande do Norte. A alíquota teria 
que ir à casa dos 50%, 60%, e isso é 
impossível. O que temos que fazer 
é reduzir e melhorar a trajetória 
desse déficit no longo prazo. As 
mudanças nas regras de aposenta-
doria provocam esse efeito. Isso vai 
alterar a trajetória dos gastos com 

previdência e isso é importante 
porque garante que a previdência 
continue sobrevivendo e sustentá-
vel”, complementou.

Atualmente, o déficit financeiro 
do regime próprio de Previdência 
do Estado, ao qual estão vinculados 
os servidores públicos, é de cerca de 
R$ 130 milhões por mês – ou seja, 
mais de R$ 1,5 bilhão por ano. O 
déficit atuarial, isto é, o volume de 
recursos necessários para honrar 
todos as aposentadorias e pensões 
até o final da vida dos atuais be-
neficiários, ultrapassa os R$ 50 
bilhões, segundo um relatório pre-
liminar de auditoria feita pelo Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE).

Aldemir Freire defendeu a ne-
cessidade de aprovação da refor-
ma da Previdência e negou que a 
governadora Fátima Bezerra seja 
incoerente por ter criticado a re-
forma da Previdência nacional e, 
agora, sugerir uma para o Estado. 
“A governadora nunca disse que 
não ia fazer reforma. A governa-
dora se manifestou contra alguns 
pontos da reforma da Previdência 
que penalizavam os mais pobres”, 
ressaltou. “Não temos dúvida da 
necessidade da reforma, e vamos 
fazer isso”, emendou.

Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire explica detalhes da operação

Economia com aumento da alíquota dos 
servidores seria de R$ 220 milhões por ano
Projeto de reforma idealizado pelo governo prevê um aumento na alíquota previdenciária dos servidores para
até 18% sobre a remuneração bruta. Alta, porém, seria progressiva, valendo apenas para quem ganha acima do teto

Reforma da Previdência

José Aldenir / Agora RN

O segundo Seminário de Apro-
fundamento Técnico para Revisão 
do Plano Diretor de Natal acontece 
nesta terça-feira, 10, com a dis-
cussão do tema “Infraestrutura”. 
Realizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
o evento ocorrerá no auditório do 
Sesc  Cidade Alta, das 8h30 às 14h, 
com credenciamento meia hora an-
tes do início dos trabalhos. O Sesc 
fica localizado na rua Coronel Be-
zerra, 33, em Cidade Alta.

A  programação prevê uma me-
sa redonda sobre “Infraestrutura 
Urbana do Município de Natal” e 
uma apresentação sobre “Política 
Habitacional”, com a participação 
de secretarias do Município e con-
cessionárias de serviços de infraes-
trutura. Após cada apresentação, 
será aberto um momento para de-

bate junto aos participantes.
“Os seminários são reuniões 

para esclarecer de forma concei-
tual sobre os objetivos e diretrizes 
da política urbana do municipio, 
sobre a função socioambiental da 
propriedade e os temas e subtemas 

que são abordados no processo de 
revisão”, explica o secretário da 
Semurb, Thiago Mesquita.

As pautas dos seminários 
foram discutidas e definidas du-
rante a reunião com os grupos de 
trabalho (GTs), responsáveis por 
sistematizar as contribuições da 
sociedade para o novo Plano Dire-
tor. Eles elegeram pontos a serem 
abordados no evento, como mobili-
dade e situação de infraestrutura.

O seminário precede a quinta 
audiência pública de Leitura da 
Cidade, agendada para o dia 14 de 
dezembro, também no Sesc.  O ter-
ceiro seminário e último evento da 
agenda do Plano Diretor será no dia 
21 de dezembro, das 8h30 às 14h.

A revisão do Plano Diretor de 
Natal deve chegar à Câmara Muni-
cipal até meados de fevereiro.

Secretário Thiago Mesquita, da Semurb

Seminário técnico do Plano Diretor 
aborda infraestrutura nesta terça

Revisão da lei

José Aldenir / Agora RN

Candidatura avulsa pode
ser votada no 1º semestre

Supremo

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disse nesta se-
gunda-feira, 9, que vai liberar 
no primeiro semestre de 2020, 
para votação no plenário da 
Corte, o processo que pode re-
sultar na liberação da candida-
tura avulsa nas eleições, sem 
necessidade de filiação a um 
partido político.

Barroso presidiu nesta se-
gunda-feira, na sede do Supre-
mo em Brasília, uma audiência 
pública para debater o assunto. 
O ministro é relator do recurso 
de duas pessoas que tentaram 
se candidatar a prefeito e vice 
do Rio de Janeiro em 2016, mas 
foram barrados pela Justiça 
Eleitoral por não terem partido.

O caso tem repercussão ge-

ral, e uma decisão do Supremo 
deverá afetar todos os processos 
em que pessoas sem filiação 
partidária almejem concorrer 
em eleições majoritárias ou pro-
porcionais.

Ministro Luís Roberto Barroso, do STF

Nelson Júnior / STF
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O desembargador Cláudio San-
tos, do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN), negou 
nesta segunda-feira, 9, um pedido 
de oito prefeituras potiguares para 
que fossem suspensos os efeitos do 
Programa de Estímulo ao Desen-
volvimento Industrial (Proedi), que 
ampliou incentivos fiscais no Es-
tado. A decisão é liminar, ou seja, 
vale até que o processo seja julgado 
definitivamente.

Na decisão, o magistrado es-
creveu que a suspensão do Proedi 
poderia provocar “desemprego em 
massa” no RN, já que as indústrias 
perderiam competitividade econô-
mica em relação a empresas ins-
taladas em estados que oferecem o 
mesmo incentivo fiscal. “Sem incen-
tivos fiscais, ocorreria a derrocada 
da economia formal deste Estado, 
não cabendo ao juiz desconhecer a 
realidade social nem, muito menos, 
os efeitos de suas decisões”, aponta 
um trecho da decisão.

O pedido havia sido protoco-
lado pelas prefeituras de Almino 
Afonso, Encanto, Frutuoso Gomes, 
Ielmo Marinho, Janduís, Jardim 
de Angicos, Jardim de Piranhas 
e Lagoa Salgada. No processo, os 
municípios alegam “grave prejuí-
zo” financeiro com o Proedi, já que 
o programa diminuiu as receitas 
que são transferidas do governo 
estado para as gestões locais. As 
prefeituras também entendem 
que o ato de criação do programa é 
inconstitucional, já que incentivos 
fiscais só podem, na opinião deles, 
ser concedidos via projeto de lei, e 
não por decreto, como aconteceu no 
caso do Proedi.

Substituto do antigo Proadi, o 
Proedi foi anunciado pelo Governo 
do Estado como uma estratégia 
para manter indústrias instaladas 
no interior potiguar e para atrair 
novos negócios para o Estado. 
Segundo a equipe econômica do 
governo, o novo programa é uma 
forma de manter o Rio Grande do 
Norte atrativo para as empresas 
e em pé de igualdade com estados 
vizinhos, como Paraíba e Pernam-
buco, que já oferecem os mesmos 
incentivos fiscais.

Pelo Proedi, indústrias poderão 
ter isenção de até 95% do ICMS 
devido. Antes, pelo Proadi, o abati-
mento máximo era de 75%.

O aumento da alíquota de 
isenção para a indústria é o ponto 
central da polêmica. Prefeitos po-
tiguares reclamam que o desconto 
na cobrança do ICMS vai provocar 
uma perda de arrecadação de até 

R$ 85 milhões por ano para os 
municípios. O governo anunciou a 
destinação, até o ano que vem, de 
R$ 20 milhões para os municípios 
usarem na área da saúde, mas a 
compensação não agradou aos 
prefeitos.

O Estado tem alegado que o 
princípio da repartição de receitas 
continuará sendo respeitado, e que 
25% da arrecadação tributária se-
rá transferida para os municípios. 
O que vai diminuir é o tamanho do 
bolo a ser dividido. A Tributação, 
além disso, estima um aumento da 
arrecadação nos próximos meses – 
o que compensaria as perdas.

Ao decidir negar o pedido das 
prefeituras, Cláudio Santos citou 
a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que, ao jul-
gar ações semelhantes envolvendo 
a União, entendeu que as transfe-
rências para entes federados não 

precisa ser contabilizada nos atos 
de concessão de incentivos fiscais. 
“O poder de isentar é decorrência 
lógica do poder de tributar”, deci-
diu o ministro do STF Edson Fa-
chin em decisão citada por Cláu-
dio Santos.

O desembargador citou tam-
bém que o decreto de criação do 
Proedi tem respaldo em um convê-
nio de 2017 do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) ao 
qual o RN é adepto e que versa so-
bre a concessão de descontos sobre 
a cobrança de ICMS. O convênio 
estabelece que os estados tinham 
até 31 de agosto para instituir mu-
danças em seus programas de in-
centivo – no caso potiguar, houve a 
substituição do Proadi pelo Proedi. 
Após essa data, não é possível mais 
mudar as regras do programa, sob 
pena de serem extintos os incenti-
vos para a indústria.

“Enquanto mantidos os efeitos 
da decisão pretendida, não seria 
possível às indústrias potiguares 
competirem em igualdade de con-
dições com as concorrentes situa-
das em outras Unidades Federa-
das, o que acarretaria na contínua 
migração de empresas e postos de 
trabalho aos Estados nordestinos 
adjacentes, comprometendo sobre-
maneira o parque industrial esta-
dual”, assinalou Cláudio Santos.

“Teríamos um desemprego em 
massa no Rio Grande do Norte, 
com dezenas de milhares de pos-
tos de trabalho findos, haja vista 
a impossibilidade de concorrência 
em preços no varejo em face dos 
produtos semelhantes produzidos 
nos demais estados”, acrescentou.

Com a decisão de Cláudio 
Santos, chegou a três o número 
de manifestações no TJRN sobre 
a polêmica do Proedi – todas elas 
decisões liminares (temporárias). 
As outras duas foram expedidas 
pelos desembargadores Saraiva 
Sobrinho, que também deu liminar 
favorável ao Estado, e Vivaldo Pi-
nheiro, que determinou a suspen-
são dos efeitos do Proedi sobre a 
Prefeitura do Natal.

A liminar julgada por Sarai-
va Sobrinho foi no âmbito de um 
processo impetrado por 13 prefei-
turas: Nova Cruz, Galinhos, Te-
nente Ananias, Bodó, São Bento 
do Norte, Santo Antônio, Serrinha, 
Lagoa Danta, Bento Fernandes, 

Taipu, São Pedro, Caiçara do Nor-
te e Patu. Na decisão, o magistrado 
escreveu, citando uma resolução 
do STF, que entende ser constitu-
cional “a concessão de benefícios e 
isenções fiscais por parte do ente 
com competência para tributar”.

Já Vivaldo Pinheiro expediu 
liminar desfavorável ao Estado no 
caso da Prefeitura do Natal. Com a 
decisão, o Governo do Estado deve-
rá restabelecer imediatamente os 
repasses de ICMS para a Prefeitu-
ra do Natal no mesmo patamar que 
vigorava até a entrada em vigor do 
Proedi, no último mês de agosto.

Segundo o procurador-geral do 
Município, Carlos Castim, a ex-
pectativa da Prefeitura é que seja 

retomada a transferência mensal 
de cerca de R$ 2,5 milhões. Na 
ação protocolada no TJRN, o Mu-
nicípio alegou que o Proedi pode 
representar uma perda de até R$ 
22 milhões na arrecadação anual.

Na decisão, o desembargador 
Vivaldo escreveu que, em seu en-
tendimento, “qualquer mecanismo 
que diminua a carga tributária de 
alguma forma, deve ser estabele-
cido não apenas por lei em sentido 
estrito, como lei que regule exclusi-
vamente a matéria ou o respectivo 
tributo”.

O magistrado determinou o 
restabelecimento dos repasses, 
mas negou a devolução dos valores 
para a prefeitura.

Decisão desta segunda foi expedida pelo desembargador Cláudio Santos, do TJRN

Desembargador prevê “desemprego
em massa” caso Proedi seja derrubado
Cláudio Santos citou jurisprudência do STF ao negar pedido de oito prefeituras. Municípios
alegam que programa provocará perda de arrecadação da ordem de R$ 85 milhões por ano

Incentivo fiscal

José Aldenir / Agora RN

Já são três liminares sobre o tema

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, negou nesta 
segunda-feira, 9, que o gover-
no esteja estudando a volta 
do imposto sindical.

Pelo Twitter, ele lembrou 
que foi o relator da proposta 
de reforma trabalhista, que 
entrou em vigor em novem-
bro de 2017, por meio da qual 
se extinguiu o imposto sindi-
cal. “Essa história [de volta 
do imposto, mesmo sem a 
palavra imposto] não é verda-
deira”, postou.

O governo estuda enviar 
ao Congresso uma proposta 
de reforma sindical e criou 
um grupo de trabalho, coor-
denado por Marinho. O secre-
tário, porém, afirmou que a 
proposta não inclui uma nova 
fonte de financiamento para 
os sindicatos.

Os pedidos de abertura 
de sindicatos caíram drasti-
camente após o fim da obri-
gatoriedade da contribuição 
sindical. Dados do Cadastro 
Nacional de Entidades Sin-
dicais, do Ministério da Eco-
nomia, apontam que apenas 
176 registros foram solicita-
dos este ano, até meados de 
agosto.

No RN, os pedidos caíram 
caíram 85% em 2019, com 
relação ao ano passado. Até 
agosto, houve a solicitação de 
apenas dois registros, sendo 
só um deferido: o do Sindicato 
dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar de Espírito 
Santo, município da região 
Agreste Potiguar.

O número de registros 
solicitados este ano é bem 
inferior ao de anos anteriores. 
Em 2017 e 2018, foram 28 pe-
didos – 14 em cada ano. Em 
2016, haviam sido 12 solicita-
ções. Nos três anos, 18 desses 
requerimentos foram deferi-
dos pelo governo federal.

Rogério Marinho 
nega proposta 
para restabelecer 
imposto sindical

Reforma

Secretário estuda nova reforma

Edu Andrade / ME

R$ 85 mi

95%

NÚMEROS

é o prejuízo anual estimado
pelas prefeituras potiguares

é a alíquota máxima de isenção
de ICMS prevista no Proedi

R$ 20 mi
foi a compensação sugerida pelo 
Governo do Estado, não acatada
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

O Governo do Estado deverá 
pagar aproximadamente R$ 38 mi-
lhões em juros no empréstimo que 
pretende contratar junto ao banco 
Daycoval, dando como garantia os 
royalties de petróleo e gás a serem 
recebidos entre janeiro de 2020 e 
setembro de 2022.

De acordo com o secretário es-
tadual de Planejamento e Finan-
ças, Aldemir Freire, o empréstimo 
será de R$ 180 milhões, pago em 
33 meses, começando em janeiro 
de 2020. Ao final do pagamento, a 
operação terá custado cerca de R$ 
218 milhões.

Faltam apenas alguns detalhes 

burocráticos na negociação e um 
aval da Assembleia Legislativa para 
que o empréstimo seja concretizado. 
De todo modo, já se sabe que os ju-
ros do empréstimo serão a soma de 
uma taxa fixa anual de 11,35% com 
outra taxa variável (tendo como ba-
se a CDI, hoje em 4,9%).

“A tendência é que a CDI caia 
nos próximos meses, mas voltando 
depois à sua trajetória. Então, a 
taxa fica razoavelmente controla-
da. A taxa hoje fica em 16,25%, a 
1,26% por mês. Vamos pagar em 
torno de R$ 38 milhões de juros”, 
ressaltou Aldemir.

Desta vez bem sucedida, a ope-

ração de crédito envolvendo royal-
ties de petróleo e gás foi a segunda 
tentativa do governo em seis meses 
de antecipar os recursos. Em abril, 
a concorrência deu deserta, ou seja, 
nenhuma instituição financeira de-
monstrou interesse em emprestar 
dinheiro ao Estado.

O secretário de Planejamento e 
Finanças explica que o formato da 
operação foi alterado.

Na primeira tentativa, o go-
verno pedia um valor emprestado 
e, em troca, propunha repassar ao 
banco os direitos de obtenção dos 
royalties. Pelo acordo, o banco re-
ceberia todos os royalties de 2019 a 

2022, independentemente do valor 
– até o teto de R$ 400 milhões. Na 
prática, era realmente uma “ante-
cipação” de royalties. Era uma ope-
ração arriscada porque a arrecada-
ção nos próximos meses pode sofrer 
variações, para mais ou menos.

Agora, trata-se de um emprésti-
mo com taxa de juros e retorno para 
o banco bem definidos. Os royalties 
entram como garantia de pagamen-
to. Para os bancos, a operação é 
mais segura, explica Aldemir Frei-
re, até porque, em outros estados 
onde foi feita a antecipação de royal-
ties, houve experiências negativas.

Com a mudança no formato 

da operação, é necessário que a 
Assembleia Legislativa dê novo 
aval ao empréstimo. Não há prazo 
para que os deputados se pronun-
ciem, mas a expectativa é de que 
o projeto seja aprovado ainda esta 
semana.

A verba oriunda do emprésti-
mo com garantia de royalties vai 
compor um montante de recursos 
extraordinários que o governo ten-
ta obter antes do fim do ano. Parte 
desse dinheiro será usada para pa-
gar o 13º salário de 2019 dos servi-
dores e outra parte vai servir para 
quitar uma das folhas atrasadas: 
novembro de 2018.

Estado vai pagar R$ 38 milhões de juros em empréstimo
Antecipação de royalties

O Ministério Público Federal 
no Rio Grande do Norte (MPF) 
apresentou à Justiça quase 2 mil 
ações de combate à corrupção nos 
últimos cinco anos, o que significa 
mais de uma por dia.

Os números foram apresenta-
dos pelo órgão nesta segunda-fei-
ra, 9, Dia Internacional contra a 
Corrupção. O balanço do MPF re-
gistra, ainda, 2.559 procedimentos 
extrajudiciais instaurados desde 

2015.
No Rio Grande do Norte, o MPF 

conta atualmente com 18 procurado-
res e centenas de servidores atuando 
em cinco unidades (Natal, Mossoró, 
Caicó, Pau dos Ferros e Assu).

“O Ministério Público Federal 
vem lutando pela integral apli-
cação da Convenção das Nações 
Unidas de combate à corrupção. 
É difícil, é penoso para quem 
abraça essa causa, porém é ne-

cessário lutar, pois a corrupção 
diminui investimentos, retarda o 
crescimento econômico e diminui 
a qualidade da infraestrutura e 
dos serviços públicos”, destaca a 
procuradora-chefe da Procurado-
ria da República no Rio Grande do 
Norte, Cibele Benevides.

Segundo ela, “a corrupção 
ainda amplia as desigualdades so-
ciais, vitimando e excluindo pesso-
as que não podem utilizar os ser-

viços privados para atender suas 
necessidades básicas, como saúde 
e educação”. A atuação do Ministé-
rio Público Federal nesse combate 
abrange o enfrentamento à impro-
bidade administrativa e a ilícitos 
como os crimes contra as finanças 
públicas, crimes de responsabili-
dade, crimes da lei de licitações, 
crimes praticados por funcionários 
públicos e até mesmo por cidadãos 
em geral contra a União. Procuradora-chefe Cibele Benevides

MPF apresentou 2 mil ações em cinco anos
Balanço do MPF registra, ainda, 2.559 procedimentos extrajudiciais instaurados desde 2015

Justiça

José Aldenir / Agora RN
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Homem de confiança do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, o deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM) apresentou proposta de emenda 

constitucional que ressuscita o imposto sindical e torna 
obrigatórios o desconto no salário do trabalhador 
e a sustentação financeira de sindicalistas, a maioria 
pelegos. A “PEC do Atraso” também cria o indecoroso 
“Conselho de Organização Sindical”, com o poder de 
até legislar sobre o tema. Inclusive para se apropriar de 
dinheiro público.

O “Conselho Sindical” de 12 sindicalistas, previsto 

na PEC do Atraso, é cópia dos Conselhos Operários 
(“Sovietes”) da extinta União Soviética.

A PEC do Atraso quer o ladrão como tesoureiro: 
o tal Conselho Sindical definiria “custeio e o 
financiamento do sistema sindical”.

Hoje no PL de Valdemar Costa Neto, o autor da 
PEC do Atraso, Marcelo Ramos, teve longa passagem 
pelo PCdoB.

Ramos foi designado por Maia para presidir a 
comissão da PEC da prisão após 2ª instância. Garantia 
de que não será aprovada tão cedo.

PEC do Atraso quer a volta do imposto sindical 

PODER SEM PUDOR

DEFINIÇÃO DE GOVERNO
Dias antes do suicídio que o fez entrar 

para a História, Getúlio Vargas teve uma 
conversa com o seu ministro da Viação, 
José Américo de Almeida: “Impossível 
governar este país. Os homens de 
verdadeiro espírito público vão escasseando 
cada vez mais” desabafou Getúlio. Américo 
perguntou: “E o que é que o senhor acha 
dos homens de seu governo?” O ex-ditador 
observou, desolado: “A metade não é capaz 
de nada e a outra metade é capaz de tudo.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

ELES VÃO DAR TRABALHO
Haverá sobressaltos no 

comércio com a Argentina, 
após a posse do novo 
presidente, e isso nada 
tem com Bolsonaro. É que, 
populistas, os peronistas 
sempre foram maus parceiros 
comerciais, que não perdem 
a chance de demagogia, 
rasgando contratos, fechando 
fronteiras etc.

GRANADA NOS PÉS
O Conselho de Ética da 

Câmara vai instaurar sete 
processos contra deputados 
do PSL nesta quarta-feira 
(11). O curioso é que apenas 
um é a pedido do PT, as 
outras seis ações são a 
pedido... do próprio PSL.

FAZENDO HISTÓRIA
A ministra Maria 

Cristina Peduzzi fez 
História, ontem, como 

É fundamental para 
que o sistema de justiça 
funcione”

Ministro Sérgio Moro
sobre a prisão após condenação 
em segunda instância

“

Antonio Pedro Santos/Lusa

a primeira mulher eleita 
presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 
Ela é uma das mais admiradas 
e queridas ministras do TST.

AINDA DÁ
José Nelto (GO) pediu a 

Sérgio Moro que não desista do 

diálogo com o Congresso e 
disse ser possível incluir no 
pacote do Senado previsões 
para “plea bargain” e 
“whistleblower”. Ou seja: 
delação e delator.

PARA MAUS ENTENDEDORES
O ministro Luiz Fux 

(STF) pediu atenção a 
magistrados para a decisão 
sobre prisão em 2ª instância. 
Para Fux, não há prisão 
automática, mas “o juiz 
pode perfeitamente impor 
que o réu não recorra em 
liberdade”.

ECONOMIA BOMBANDO
Shoppings registraram 

em outubro o 2º maior 
crescimento de vendas de 
2019 10,5%. As vendas 
cresceram mais no Norte 
(13,5%) e Nordeste (13,2%), 
diz a Associação Brasileira de 
Shopping Centers.

Fraude pode anular eleição vencida por 4 votos
Indícios graves de fraude são alegados no 

mandado de segurança, com pedido de liminar, 
junto à 6ª Vara Cível do Distrito Federal contra 
a reeleição do presidente do Conselho Federal de 
Farmácia, Walter Jorge João. Ele venceu com 

apenas 4 votos de diferença de um total de mais 
de 4.000 votantes. A fraude ficou evidenciada, 
acusam os adversários, quando no Pará 41 eleitores 
habilitados foram impedidos de votar pela empresa 
que o vencedor contratou para fazer a eleição.

‘WEBVOTOS’ SOB SUSPEITA
A eleição online da empresa Infolog 

revelou “fortes indícios de fraude”, diz Luiz 
Fernando Rodrigues de Mendonça, que 
perdeu por 4 votos.

 
AUDITORIA QUESTIONADA

A diretoria liderada por Jorge João, 

candidato à reeleição, também contratou uma 
auditoria da eleição. Que, claro, viu tudo uma 
maravilha.

DESCONFIANÇA GRAVE
Luiz Fernando desconfia de “limpeza de 

rastros” no sistema para dificultar investigação da 
fraude no CFF, e pediu uma auditoria externa.

O vereador de Natal Cícero 
Martins confirmou nesta segun-
da-feira, 9, que vai deixar o PSL. 
Apoiador do presidente Jair Bol-
sonaro, o parlamentar disse, no 
entanto, que não deverá migrar 
imediatamente para o Aliança 
pelo Brasil, novo partido de Bol-
sonaro, já que considera inviável a 
formação do partido a tempo das 
eleições municipais de 2020.

Enquanto o Aliança pelo Brasil 
não fica apto para as disputas elei-
torais, Cícero Martins deverá se 
filiar a um outro partido, pelo qual 
consiga concorrer à reeleição no 
ano que vem. “Se o Aliança sair (a 
tempo), vai ser nas portas da elei-
ção, o que inviabiliza a formação 
de qualquer nominata de forma 
organizada”, declarou.

Cícero diz que está dialogando 
com vários partidos “de direita” e 
que deverá escolher em breve a si-
gla que receberá o seu grupo políti-
co temporariamente. Segundo ele, 
aliás, isso deverá acontecer com 
vários outros aliados do presidente 
que pretendem concorrer em 2020. 
“O presidente disse que não vai 
participar das eleições se o Aliança 

não sair a tempo”, emendou.
Para se tornar apto para as 

eleições, o Aliança pelo Brasil pre-
cisa reunir cerca de 500 mil assi-
naturas. Atualmente, a legislação 
só permite a coleta por meio físico, 
o que dificulta as pretensões do 
presidente Bolsonaro, que gosta-
ria de ter a opção de reunir assina-
turas por meio digital. Na semana 
passada, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) autorizou as assina-
turas digitais, mas decidiu que a 
novidade só poderá ser usada após 
regulamentação.

“Eu não acredito que haja 
tempo hábil (para reunir assina-
turas em meio físico), e Natal e o 
Rio Grande do Norte não podem 
esperar. Mas no PSL eu não posso 
ficar, porque o PSL hoje é inimigo 
do presidente”, finalizou.

Eleito pelo PSL, Bolsonaro 
decidiu sair do partido e fundar o 
Aliança pelo Brasil por causa de 
um desentendimento com o presi-
dente da legenda pela qual ele foi 
eleito em 2018, deputado Luciano 
Bivar (PE). Bolsonaro e seu grupo 
pedem maior transparência nos 
gastos do partido.

Cícero Martins deixará o PSL
Vereador vai migrar para outro partido
antes de oficialização do Aliança pelo Brasil

Eleições 2020

STTU libera bandeira 2 para
os táxis de Natal no dia todo

Em dezembro

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Natal (STTU) 
publicou autorização nesta 
segunda-feira, 9, para que 
taxistas da capital potiguar 
possam cobrar, durante o mês 
de dezembro (até o dia 31), a 
bandeira 2 na tarifa em todas 
as corridas. Com a medida, o 
valor das corridas ficará mais 
caro ao longo do mês.

O uso da bandeira 2 nas via-
gens de táxis durante o mês de 
dezembro é uma ação tradicio-
nal da Prefeitura do Natal. Nos 

últimos 10 anos, a autorização 
não ocorreu apenas em 2017. 
Segundo a portaria da Secre-
taria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU), o aumento 
representa uma espécie de 13º 
salário para os taxistas.

De acordo com o último 
reajuste das tarifas de táxi de 
Natal, de dezembro de 2016, 
a bandeira 1 custa R$ 2,56, a 
bandeira 2 é R$ 3,56 e a hora 
parada é R$ 26,00. O valor da 
bandeirada (tarifa mínima) é 
de R$ 4,85.

Parlamentar não acredita que Aliança pelo Brasil estará apto para disputar eleições

Elpídio Júnior / CMN
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Das três receitas extraordi-
nárias que o Governo do Estado 
receberá em dezembro, apenas R$ 
80 milhões aproximadamente se-
rão destinados para pagar salários 
atrasados. De acordo com o secre-
tário de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, a verba é suficiente 
para quitar a folha de novembro de 
2018 junto aos os servidores que 
ainda não receberam. As demais 
folhas em atraso – dezembro e 13º 
salário de 2018 na íntegra – se-
guem sem qualquer previsão de 
pagamento.

Ao todo, o Estado receberá em 
dezembro – ou, no mais tardar, 
nos primeiros dias de janeiro de 
2020 – R$ 460 milhões em receitas 
extraordinárias. Desse montante, 
R$ 180 milhões serão provenientes 
de um empréstimo com garantia de 
royalties de petróleo e gás; R$ 120 
milhões, da venda da operação da 
folha salarial ao Banco do Brasil 
(já descontando a dívida que ha-
via com o banco); e outros R$ 160 
milhões são esperados do leilão do 
excedente da cessão onerosa.

Quando assumiu o Governo do 
Estado, em janeiro, a atual gestão 
anunciou que usaria receitas ex-
traordinárias para quitar o passivo 
herdado da gestão anterior, mas 
agora, segundo Aldemir Freire, se-
rá preciso utilizar boa parte dos re-
cursos (R$ 380 milhões) para qui-
tar o 13º salário deste ano. O que 
sobrar será utilizado para avançar 
sobre as folhas em atraso.

Além de culpar o orçamento de-
ficitário, o secretário de Finanças 
explicou que houve uma frustração 

no recebimento dessas verbas, so-
bretudo a oriunda da cessão one-
rosa. O Estado esperava receber 
pelo menos R$ 320 milhões dessa 
fonte. Porém, com nem toda a área 
foi leiloada, a estimativa caiu pela 
metade.

A verba da cessão onerosa, in-
clusive, é a que deve demorar mais 
a ser creditada para o governo poti-
guar. Os recursos provenientes da 
venda da folha já estão na conta do 
Estado e o empréstimo com garan-
tia de royalties depende apenas de 
um aval da Assembleia Legislativa 
e da finalização de termos burocrá-
ticos com o banco Daycoval – que 
vai emprestar o dinheiro. No caso 
da cessão onerosa, a previsão é que 
o governo federal repasse os R$ 160 
milhões que cabem ao RN apenas 
em 30 de dezembro, último dia de 
funcionamento da rede bancária.

“Eventualmente, o 13º de 2019 
pode ser pago a alguns servidores 
no início de janeiro porque os recur-
sos (da cessão onerosa) entram no 
último dia deste ano. Pode haver 
problemas burocráticos na opera-
cionalização disso, já que é o último 

dia bancário do ano”, esclareceu 
Aldemir Freire, em entrevista nes-
ta segunda-feira, 9, ao programa 
Manhã Agora, da rádio Agora FM 
(97,9).

Para antecipar este pagamen-
to, a governadora do Rio Grande 
do Norte endossou um pedido do 
Fórum Nacional dos Governado-
res para que os recursos sejam li-
berados até o dia 20 de dezembro. 
O documento, assinado pelo coor-
denador do fórum – governador 
Ibaneis Rocha (Distrito Federal) 
– foi encaminhado ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, que ainda 
não responderam se será possível 
fazer a transferência para os esta-
dos antes da data combinada (30 
de dezembro). “Vai depender da 
União”, disse Aldemir.

Aldemir Freire afirmou que o 

Governo do Estado “gostaria” de 
ter concluído em 2019 o pagamento 
de todos os salários atrasados, mas 
ressaltou que, em relação ao ano 
passado, houve avanços. O secre-
tário lembrou que, ao final do ano 
passado, a gestão do governador 
Robinson Faria estava pagando a 
folha de outubro, sem perspectiva 
de pagar novembro, dezembro e o 
13º salário de 2018. Àquela altura, 
o 13º de 2017 também não havia 
sido pago (foi quitado este ano, já 
na gestão Fátima Bezerra).

“O final deste ano é significa-
tivamente melhor do que foi o ano 
passado para o servidor. Ao assu-
mirmos, dissemos que nossa meta 
era estabilizar a folha e dar pre-
visibilidade ao servidor. E temos 
cumprido o calendário. Até o dia 15 
ou dia 30 o servidor está receben-
do seu salário. Alguns servidores, 

inclusive, vão receber este ano 14 
folhas, já que nós pagamos àqueles 
que ainda não tinham recebido o 
13º de 2017”, declarou.

A dívida total do Governo do 
Estado com os servidores é de apro-
ximadamente R$ 800 milhões.

CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO
O pagamento de parte da fo-

lha de dezembro de 2019, do 13º 
salário deste ano e de todo o pas-
sivo depende, todavia, da abertu-
ra de um crédito extraordinário. 
O secretário de Planejamento e 
Finanças reiterou que, mesmo 
obtendo recursos suficientes para 
pagar as despesas, o Estado não 
tem mais dotação orçamentária. 
Pagar essas despesas sem a pre-
visão no orçamento sujeitaria a 
governadora e o secretário a res-
ponsabilização administrativa.

O Governo do Estado solicitou 
à Assembleia Legislativa aval 
para abrir um crédito extraor-
dinário de quase R$ 1,8 bilhão e 
espera a aprovação do projeto pa-
ra pagar as despesas de final de 
ano. A matéria, contudo, enfrenta 
resistência entre os deputados 
de oposição, que alegam que a 
medida é uma “pedalada fiscal” e 
que poderia ser feita a partir de 
um decreto editado por Fátima 
Bezerra.

Na Assembleia, o projeto 
do crédito extraordinário já foi 
aprovado na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ). 
Falta, agora, o aval da Comissão 
de Finanças e Fiscalização antes 
da análise em plenário.

Do montante recebido, apenas R$ 80 milhões serão destinados às folhas em atraso 

Dos atrasados de 2018, Governo só pagará 
novembro com recursos extras obtidos 
Atual gestão havia dito que usaria receitas extraordinárias para quitar o passivo herdado da gestão anterior, mas agora 
volta atrás e diz que será preciso utilizar maior parte dos recursos (R$ 380 milhões) para quitar o 13º salário deste ano

Funcionalismo

José Aldenir/AgoraRN

R$ 460 mi
RECURSOS EXTRAS

montante que o Governo receberá 
em dezembro deste ano, do qual 
maior parte será destinada ao 13º

Para valorizar e aperfeiçoar 
profissionalmente os policias mi-
litares do Rio Grande do Norte, o 
Governo do Estado, por intermédio 
da Secretaria da Segurança Pú-
blica e da Defesa Social (Sesed), 
realizou, nesta segunda-feira, 9, a 
solenidade de conclusão do Curso 
de Aperfeiçoamento de Sargentos 
(CAS). A partir de agora, 167 sar-
gentos estão aptos a pleitearem as-
censão profissional e se tornarem 
primeiro sargento ou subtenente 
da corporação.

No ato, realizado no auditório 
da Escola de Governo, Centro Ad-

ministrativo do Estado, a Gover-
nadora Fátima Bezerra elencou as 
ações que seu governo vem fazendo 
em prol da classe da segurança pú-
blica. “Foi no meu governo que san-
cionei a Lei de Reestruturação das 
Carreiras dos Militares Estaduais. 
Essa Lei vai proporcionar uma 
remuneração mais digna para os 
policiais”, disse a governadora, que 
enalteceu a classe, parabenizou e 
recebeu, da turma, uma placa co-
mo homenagem.

Fátima destacou que o Esta-
do vem cumprindo seu papel ao 
garantir qualificação. “Esse é um 

momento muito importante na car-
reira dos policiais militares. Ganha 
os profissionais de segurança, com 
mais qualificação, e ganha, sobre-
tudo, a sociedade”, falou Fátima.

Ela lembrou também os in-
vestimentos, através de convênios 
firmados entre a Sesed e o Governo 
Federal, para aparelhar o siste-
ma de segurança do Estado. “Nós 
temos 40 milhões em Emendas 
Parlamentares para estruturar os 
órgãos de Segurança Pública com 
investigação, perícia técnica, inteli-
gência e ostensividade policial.”

Mencionou ainda que o Esta-

do tem convênio celebrado com o 
Governo Federal no valor de 80 
milhões para aquisição de equipa-
mentos para o enfrentamento da 
criminalidade. “Nossa meta é que a 
partir de janeiro de 2020 comecem 
as entregas. Temos, por exemplo, 
50 carros e 70 camionetes para a 
polícia militar”, frisou. A chefe do 
Executivo Estadual citou que o Rio 
Grande do Norte conseguiu dimi-
nuir os índices de criminalidade. 
“Já não somos mais manchete nos 
telejornais e isso é graça a vocês”, 
falou Fátima fazendo menção aos 
policiais concluintes. Fátima durante solenidade da PM

Em evento da PM, governadora destaca investimentos
Segurança pública

Elisa Elsie / Governo do RN
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Num final de ano de seguidas 
altas da carne bovina, suína e de 
frango, por conta do aumento das 
exportações brasileiras para a 
China, a única proteína que ainda 
continua com os preços intocados 
é o peixe. Valorizado apenas na 
Semana Santa, pescados como a 
tilápia, o meca, o atum e a corvina, 
sem falar do salmão, mantiveram 
os mesmos preços de meses ante-
riores, mas continuarão frequen-
tando pouco as ceias natalinas.

“É tradição, as pessoas querem 
carne bovina e suína, sem se dar 
conta que os peixes e crustáceos 
são uma excelente opção para ir 
às mesas no Natal e Ano Novo”, 
lembra Allan Dantas, atacadista-
-distribuidor da Ceasa, presidente 
do Sindicato dos Permissionários 
da Central.

Com um giro anual superior a 
R$ 70 milhões por ano, a Central 
Estadual de Abastecimento co-
mercializa no atacado e no varejo 
60% de seus estoques em hortifrú-
ti, mas o valor grosso em dinheiro 
vem dos 25% da venda de carnes 
em geral pelo valor agregado em 
diferentes cortes.

Só que este ano, os preços da 
proteína animal estão um teste 
para o bolso dos consumidores. Se-
gundo Allan Dantas, em termos de 
varejo, o contrafilé, a carne mais 
procurada nas festas de Natal a 
Ano Novo, pelo menos na Ceasa, 
custa em média R$ 42,00 o quilo; a 
picanha, a segunda na predileção 
dos consumidores, entre R$ 40 e 
R$ 42 o tipo B e a R$ 50 o tipo A.

Em terceiro lugar vem o col-
chão mole, que sai por R$4 39 a 
R$ 41 o quilo, seguido pelo patinho 
(R$ 34 a R$ 36). Já a costela, uma 
carne muito procurada para os 
churrascos de Natal e Ano Novo, 
custa entre R$ 16 a R$ 18.

Mesmo com uma margem de 
lucro bruto de 15%, ainda de acor-
do com Allan, as oito lojas de carne 
da Ceasa conseguem girar entre 
R$ 500 a R$ 600 mil por semana. 
“Se considerarmos que dentro des-
sa margem os comerciantes tiram 
o custo dos funcionários, impostos, 
energia e impostos, mesmo assim 
o volume movimentado é interes-
sante”, diz ele.

Segundo o varejista, com 60% 
de hortifrúti, 20% de carnes, 15% 
de cereais e 5% de embalagens 
descartáveis, os negócios neste 
fim de ano para os mais de 400 
permissionários do Ceasa será 
ligeiramente melhor do que ano 
passado.

“Temos aqui uma movimen-
tação média diária entre a R$ 20 
mil a R$ 30 mil e não foi muito 
diferente do ano passado por cau-
sa das altas da carne bovina e do 
frango no segundo semestre”, ele 
afirma.

Subprodutos como os ovos 
também acompanharam. “Uma 
dúzia de ovos que eu pagava na 
semana passada R$ 6,50, já com-

prei esta semana por R$ 7,70. Isso 
deve ter atingido muitos produtos 
à base de ovo”, conclui.

Comerciantes do Ceasa ouvi-
dos nesta segunda-feira pelo Ago-
ra RN disseram que a grande a 
esperança dos varejistas da Ceasa 
é que o Governo do Estado pague o 
13º salário dos servidores.

“Não que eles (servidores) 
venham aqui gastar diretamen-
te, mas o dinheiro deles irrigar o 
comércio de alimentos e super-
mercados que reabastecem seus 
estoques aqui”, diz Cleyton Cruz, 
gerente de uma das lojas mais tra-
dicionais da Ceasa, com mais de 
sete mil itens nas prateleiras.

“Com a chegada das festas de 
fim de ano, 60% do que vendemos 
são frutas secas, temperos culiná-
rios que comercializamos à granel 
e artigos como vinagre, salsa e 
queijos”, diz ele.

“Pagamentos com o 13º dos 
servidores estaduais, liberação do 
FGTS, tudo isso sempre faz uma 
grande diferença para melhorar 
as vendas no atacado e no varejo”, 
acrescenta.

Preços dos pescados seguem estáveis nos últimos meses, ao contrário das carne

Mesmo com preços estáveis, 
pescados seguem fora da ceia 
Valorizados apenas na Semana Santa, peixes como tilápia, meca,  atum e a 
corvina e salmão, mantiveram os mesmos preços de meses anteriores

Fim de ano 

José Aldenir / Agora RN

O sétimo lote de restituição do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2019 está disponível 
para consulta deste esta segunda-
-feira, 9. O lote contempla também 
restituições residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2018.

O crédito bancário para 
320.606 contribuintes será reali-

zado no dia 16 de dezembro, tota-
lizando R$ 700 milhões, dos quais 
R$ 172.952.366,78 são para contri-
buintes com preferência: 3.308 ido-
sos acima de 80 anos, 21.410 com 
idade entre 60 e 79 anos, 3.172 con-
tribuintes com alguma deficiência 
física ou mental ou doença grave 
e 9.789 cuja maior fonte de renda 

seja o magistério.
Para saber se teve a declaração 

liberada, o contribuinte deverá 
acessar a página da Receita na 
internet, ou ligar para o Receita-
fone 146. Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências de dados.  

Receita abre consulta ao sétimo lote
de restituição do Imposto de Renda

Finanças
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Os Servidores do Instituto 
Técnico-Cientítico de Perícia 
do Rio Grande do Norte (Ite-
p-RN), em especial os peritos 
criminais e os técnicos e auxi-
liares forenses, anunciaram 
nesta segunda-feira, 9, que 
irão paralisar as atividades 
por tempo indeterminado a 
partir de quarta-feira, 11. A 
categoria cobra do governo o 
envio, para a Assembleia Le-
gislativa, do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS).

Os servidores alegam 
que são os únicos da se-
gurança pública que não 
dispõem de um PCCS. Eles 
apontam também que estão 
há 13 anos sem qualquer 
recomposição salarial, nem 
da inflação.

Servidores 
do Itep-RN 
anunciam 
paralisação

Amanhã

Categoria cobra envio do PCCS

Otávio Domingos

Redes de proteção foram insta-
ladas nesta segunda-feira, 9, nas 
laterais da Ponte Newton Navarro, 
que liga a zona Norte à zona Leste 
de Natal. O serviço foi executado 
após doação, no valor de R$ 22 mil, 
de um empresário que preferiu não 
se identificar. O objetivo é aumen-
tar a segurança no local.

As informações são do pastor 
Rubens Moreira, da Igreja Assem-
bleia de Deus Milagre. Moreira é o 
idealizador do projeto “Sentinelas 
de Cristo” e foi a primeira pessoa — 
que se tem registro — a acampar na 
ponte, de maneira voluntária, para 
dificultar a prática de suicídios.

O acampamento 24h, com rodí-
zio de voluntários, teve início no dia 
21 de abril deste ano (2019), com a 

mobilização de vários fiéis. Porém, 
protestos por parte da igreja já 
aconteciam no local desde 2017.

Durante todo o ano, o Sentine-
las de Cristo atuou salvando a vida 
de centenas de pessoas, e, de acor-
do com voluntários, o acampamen-
to só será desfeito quando grades 
de proteção forem instaladas por 
toda a extensão da ponte.

DEMORA
A doação do empresário aconte-

ceu por causa da demora na execu-
ção de uma obra pública no local.

O governo federal anunciou 
a disponibilização de R$ 2,7 mi-
lhões para a aplicação de medida 
definitiva no local. Em nota, a 
Secretaria de Infraestrutura do 

Rio Grande do Norte afirma que 
o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) abriu uma cha-
mada pública, tendo tal quantia 
como valor de referência destina-
da à readequação das proteções 
laterais da Ponte. Porém, com a 
finalização dos projetos neces-
sários, a referida intervenção 
ficou orçada no valor de R$ 6,5 
milhões, o que motivou uma nova 
apresentação ao MDR e também 
solicitação da complementação 
dos recursos necessários.

Em seguida, a chamada públi-
ca, que não definia data-limite, foi 
retirada do sistema do MDR. No 
momento, aguarda-se a reabertura 
da chamada pública do MDR, para 
que ocorra liberação dos recursos. Telas de proteção foram instaladas na ponte Newton Navarro nesta segunda-feira

Com investimento privado, redes são 
instaladas na Ponte Newton Navarro
Obra é executada graças a doação de R$ 22 mil por empresário que prefere manter seu nome em segredo. Objetivo da 
ação é dificultar a prática dde suicídios cometidos no local. Acapamento feito por grupo de voluntários segue em vigor

Prevenção

José Aldenir / Agora RN
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O Grupo Agora RN de Comu-
nicação está em todas as platafor-
mas. Partindo do digital, se con-
solidou no jornalismo impresso e 
agora está direcionando boa parte 
da energia e dos recursos para o 
rádio. Estima-se um investimento 
de cerca de R$ 1 milhão na 97,9 
FM, fundada há quase um ano, 
com expectativa de resultados 
colhidos para os próximos dez. A 
meta é liderar o mercado comuni-
cacional do Rio Grande do Norte 
também por esta frente.

A maior parte deste investi-
mento já foi empregada na cons-
trução e reforma do estúdio, ins-
talado na sede do Grupo, seguindo 
as especificações mais modernas. 
E como há uma integração am-
pla entre as plataformas, não só 
foram aplicados recursos para 
aumentar a qualidade do produto 
que chega à população através 
das ondas do rádio, como também 
para quem acompanha todos os 
programas através da internet, 
seja pelo site, ou pelos canais no 
Youtube ou no Facebook.

Foram adquiridos equipamen-
tos de iluminação voltada pra 
TV, equipamento de transmissão 
de última geração com imagem 
digital, seis câmeras modernas 
e softwares avançados. “Tudo 
isso chega ao Agora RN para re-
forçar nosso objetivo de oferecer 
sempre a melhor qualidade na 
transmissão de nossas notícias”, 
explica Alex Viana, diretor-geral 
do grupo. “Todo esse investimento 
é uma preparação para próximos 

10 anos, que, não tenho dúvida al-
guma, serão de muito crescimento 
no mercado radiofônico potiguar”, 
acrescentou.

O crescimento da rádio tam-
bém é esperado em cima do tra-
balho estratégico que vem sendo 
feito. A grade da programação, 
por exemplo, foi montada de modo 
que contempla todos os tipos de 
audiência, a partir das 5h30 da 
manhã, levando entretenimento 
e jornalismo. Há ainda promoções 
e parcerias com grandes marcas 
e eventos, a exemplo do que será 
feito na edição do Carnatal 2019. 

A maior micareta do País terá co-
bertura jornalística ampla, além 
da transmissão simultânea de 
toda a programação musical.

Bastante completa e dinâmi-
ca, a grade de programação é o se-
gredo do sucesso da Agora FM. A 
última novidade é o programa Re-
senha 97, que estreou no dia 2 de 
dezembro, voltado para o esporte. 
Comandado pelo time formado 
por Edílson Costa, Pedro Neto e 
Ferdinando Teixeira, o programa 
entra no ar de segunda a sexta, 
sempre às 19h.

Os apresentadores – três 

das maiores referências do rádio 
esportivo potiguar – levam aos 
ouvintes diariamente, notícias, 
análises, comentários, além de 
entrevistas e entradas de repór-
teres ao vivo. O programa tem o 
formato de bate-papo, com aque-
cimento para as partidas e reper-
cussão dos resultados. Também 
há espaço para a participação dos 
ouvintes.

GRADE COMPLETA
De segunda a sexta, a primeira 

atração do dia é o “Comando 97”, 
liderado por Cyro Robson, o Pa-

pinha, e Jota Régis, a partir das 
5h30 da manhã. Depois deles, vêm 
o “Manhã Agora”, com Anna Ka-
rinna Castro e Tiago Rebolo, às 7h; 
o “Agora é Show”, às 9h, com Da-
niel León, Pedro Binderli e Alayde 
Passaia; e o “Patrulha Agora”, a 
partir das 11h, com a voz marcan-
te de Genésio Pitanga.

Ao meio dia, é a vez de Rena-
to Dantas, com o “A Hora é Ago-
ra – Primando pela verdade”. Às 
13h30, vem o “Tudo Agora”, com 
André de Paula e Giovanni Mag-
nus. Tem mais na Agora FM: o 
“Agora News”, com Daniela Freire, 
começa às 14h30. Na sequência, os 
destaques são o “Tarde Agora”, 
com Jussier Ramalho, às 16h; e 
o “Agora Vai”, com a irreverência 
de Mafaldo Pinto, às 17h. Das 18h 
às 19h, é a vez do programa “Sem 
Amarras”, apresentado pelos jor-
nalistas Antônio Melo, Sávio Ha-
ckradt e Osair Vasconcelos.

Nos finais de semana, o desta-
que na programação é o programa 
“Top Show”, com apresentação de 
Rô Medeiros. A atração vai ao ar 
das 6h da manhã ao meio-dia, com 
muita descontração e alto astral, 
além de boa música e espaço para 
os artistas da terra.

Para acessar a programação da 
rádio Agora FM, basta sintonizar 
a frequência 97,9 MHz no rádio ou 
acessar o site www.agorarn.com.
br para ouvir ao vivo pela internet. 
Se quiser acompanhar as trans-
missões, é preciso acessar o canal 
“Agora TV” no YouTube ou a pági-
na do Agora RN no Facebook. 

A informação, contudo, é o principal ponto da grade, sendo trabalhada sempre com responsabilidadeProgramação da Agora FM é recheada de muito entretimento, com convidados pra lá de especiais 

Programação começa com muita informação: às 7h, acontece o “Manhã Agora”, com Anna Karinna Castro e Tiago Rebolo

Agora RN
De olho nos próximos 10 anos, Grupo Agora RN de Comunicação direciona significativo aporte financeiro para o rádio, que 
já vem se destacando no mercado. Meta é liderar a audiência, com uma plataforma tecnológica, moderna e abrangente 

investe R$ 1 milhão na97 FM
Fotos: José Aldenir / Agora RN



Oito entidades com atuação em 
Tibau do Sul protocolaram um ofí-
cio junto ao Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) em 
que acusam o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Urbanismo e 
Mobilidade Urbana, Leonardo Ti-
nôco, de agir para estabelecer uma 
espécie de “reserva de mercado” 
para hoteleiros da região.

Em documento encaminhado 
ao promotor Francisco Alexandre 
Amorim Marciano, da Promoto-
ria da Comarca de Goianinha, as 
entidades criticam a decisão do 
secretário de suspender a emissão 
de alvarás para hotéis, flats e con-
domínios para uso residencial com 
mais de 60 unidades - considera-
das por ele como de grande porte.

No início do mês passado, o se-
cretário fez a comunicação ao mes-
mo promotor, em busca de apoio 
à medida. Segundo Leonardo Ti-
nôco, empreendimentos com mais 
de 60 unidades poderiam levar ao 
“estrangulamento de alguns ele-
mentos da infraestrutura urbana 
e dos aspectos paisagísticos do 
local”. Para justificar a decisão, o 
secretário apresentou uma lista 
de empreendimentos que, segundo 
ele, estão com pedido de licença 
urbanística em tramitação no mu-
nicípio.

As associações apontam, con-
tudo, que, dos 12 empreendimen-
tos citados, pelo menos a metade 
já está com obras concluídas, em 
construção ou não está sequer 
localizada na região de Pipa, dis-
trito pertencente a Tibau do Sul e 
que fica em uma área de preser-
vação ambiental. “O Município 
(...) tenta induzir este órgão mi-
nisterial a erro ao apontar infor-
mações inverídicas”, ressaltam 
as associações.

No ofício encaminhado ao 
MPRN, o secretário de Meio Am-
biente defendeu a suspensão da 
emissão de alvarás até que fosse 
elaborada uma avaliação ambien-
tal estratégica. O Município, se-
gundo o secretário, precisaria de 
ao menos seis meses só para cap-
tar recursos para o estudo.

Leonardo Tinôco citou também 
que a associação de hoteleiros do 
município – a Ashtep – teria exter-
nado sua preocupação com os im-
pactos ambientais e solicitado que os 
licenciamentos de novos empreendi-
mentos “não viessem a solapar os 
sistemas de infraestrutura urbana 
e prejudicar os ecossistemas locais”.

De acordo com as associações, a 
suspensão dos alvarás é uma me-

dida “extrema” que não pode, na 
avaliação dos autores, “se sobrepor 
aos anseios de toda a coletividade”. 
Eles apontam, também, que a me-
dida acarretará para a região de 
Tibau do Sul e Pipa insegurança 
jurídica e afastamento de investi-
dores de qualidade, o que impacta-
rá o “meio socioeconômico, gerando 
desemprego e perda de renda no 
tecido social urbano, incentivando 
uma reserva de mercado”.

O ofício das entidades afirma 
que o secretário apresentou in-
formações “inverídicas, parciais 
e tendenciosas” com o objetivo 
de confundir o Ministério Públi-
co, induzindo o promotor ao erro. 
Não foram apresentadas justi-
ficativas plausíveis, segundo as 
associações, para uma medida tão 
drástica como a suspensão dos li-
cenciamentos.

O documento questiona os 
critérios utilizados para classifi-
car o que são empreendimentos 
de grande porte. As associações 
ressaltam que o próprio Idema, 
órgão estadual responsável pelos 
licenciamentos ambientais no mu-
nicípio, considera como “pequeno 
porte” estabelecimentos com até 
120 unidades e que o Plano Dire-
tor de Tibau do Sul sequer faz essa 
distinção.

Ainda segundo as entidades, a 
decisão do secretário de Meio Am-
biente é inconstitucional, já que o 
licenciamento ambiental cabe ao 
Idema no caso de Tibau do Sul. 
Qualquer medida para travar a 
instalação de novos estabeleci-
mentos na cidade tendo como base 
a análise de impactos ambientais 
seria “usurpação de competência”, 
diz o ofício.

A suspensão dos alvarás tam-
bém iria de encontro ao Plano 
Diretor – “que tem como uma de 
suas diretrizes o estímulo a em-
preendimentos que gerem mão 
de obra, compatível com a região, 
absorvendo e capacitando a mão 
de obra local”.

Na opinião dos autores do ofício 
enviado ao MPRN, a “reserva de 
mercado” pretendida vai de encon-
tro também ao que foi regulado pe-
la Medida Provisória 881 de 2019, 
a MP da Liberdade Econômica. 
Na interpretação das associações, 
a reserva de mercado evita o in-
gresso de novos competidores e 
cria privilégios para determinados 
grupos econômicos – no caso, os 
hoteleiros.

Para as entidades, a “simples 
menção à possibilidade de parali-
sação dos licenciamentos sem qual-
quer respaldo técnico contaminará 
por anos a credibilidade do destino 
como ambiente saudável para in-
vestimentos”. Isso faria aumentar 
o desemprego – o que levaria ao 
aumento da violência, redução 
da atividade turística, queda na 
arrecadação de impostos e menos 
verba para infraestrutura.

“Ao invés de vetar a emissão de 
licença de obras indistintamente, 
precisamos estimular a vinda de 
empreendimentos com responsa-
bilidade urbanística e ecológica, 
trazendo para o destino um novo 
parâmetro de crescimento susten-
tável”, escreveram as entidades.

Diante da suspeita de incorre-
ções na lista de empreendimentos 
enviada, o promotor pediu que 
o secretário detalhasse os licen-
ciamentos que são sustentáveis 
no município de Tibau do Sul. 

No fim do mês passado, um mês 
após a solicitação, o secretário pe-
diu mais 30 dias para transmitir 
a informação.

Assinaram o documento a 
Associação de Moradores e Ami-
gos de Pipa (Amapipa), a Asso-
ciação Comunitária Educacional 
de Tibau do Sul (Educapipa), a 
Associação Comunitária do Qui-
lombo de Sibaúma, o Estatuto 
do Grupo Ecológico Salva Vidas 
(Egesv), a Associação dos Ban-
deirantes de Tibau do Sul, o Pipa 
Convention e Visitors Bureau, o 
Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis (Creci 17ª Região) e a 
Associação dos Proprietários do 
Portal da Pipa.

PROMOTOR PEDIU
EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO

Termina nesta semana o prazo 
concedido pelo MPRN para que o 
prefeito Modesto Macêdo exonere 
o secretário de Meio Ambiente, Le-
onardo Tinôco. Caso o pedido não 
seja atendido, o Ministério Público 
ameaça ingressar, após este pra-
zo, com ação judicial solicitando o 
afastamento do secretário.

Em recomendação publicada 
no Diário Oficial do Estado no úl-
timo dia 30, o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, da 
Comarca de Goianinha, apontou 
que Leonardo Tinôco está impedi-
do de exercer o cargo de secretário 
por haver indícios de que ele é ad-
ministrador de quatro empresas 
com atuação no município, o que 
configuraria conflito de interesses.

Uma consulta feita pela re-
portagem ao Quadro de Sócios e 
Administradores, da Receita Fe-
deral, mostra que o secretário é 
administrador de pelo menos três 
empresas: a DM Empreendimen-
tos Imobiliários LTDA, a Novo 
Rumo Holding Eireli e a Consiga 
Consultoria em Sistemas Inte-
grados. O MPRN também aponta 
participação de Tinôco na empre-
sa Vento Solar Energia Renová-
vel LTDA.

Segundo o promotor Francisco 
Alexandre Amorim Marciano, a 
prática é proibida pela Lei de Im-
probidade Administrativa, sendo 
sujeita a punição.

INDÍCIOS DE OUTRAS
IRREGULARIDADES

Além do envolvimento do secre-
tário de Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Mobilidade Urbana, Leonardo 
Tinôco, em possíveis atos de impro-
bidade, o Ministério Público do Rio 

Grande do Norte (MPRN) apura 
outros indícios de irregularidades 
na Prefeitura de Tibau do Sul.

O MPRN segue cobrando, por 
exemplo, a nomeação de candi-
datos aprovados em um concurso 
público homologado ainda no ano 
de 2015. Uma recomendação de 
2017, que não foi cumprida até ho-
je pelo prefeito Modesto Macêdo, 
pede que o Município não contrate 
ou renove vínculos de servidores 
para o preenchimento, ainda que 
provisório, de cargos vagos para os 
quais existam profissionais apro-
vados no concurso.

Há também investigação sobre 
nepotismo na Prefeitura de Tibau 
do Sul. Em junho, o Ministério 
Público chegou a emitir recomen-
dação para que o prefeito Modesto 
Macêdo demitisse todos os servido-
res que ocupassem cargos comis-
sionadas e que tivessem cônjuge, 
companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, ocupando cargos 
de mesma natureza.

Além disso, o Município de 
Tibau do Sul está sem Portal da 
Transparência. Há uma ação na 
Justiça que cobra o funcionamen-
to do sistema, que é obrigatório 
para todas as prefeituras. Sem 
Portal da Transparência, os ci-
dadãos não conseguem checar 
minuciosamente a execução orça-
mentária da Prefeitura nem fisca-
lizar os gastos públicos. O Agora 
RN tentou acessar a plataforma 
nos últimos dias, mas ela segue 
inacessível para o cidadão.

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

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

O prefeito de Tibau do Sul tam-
bém recebeu uma recomendação 
do TCE, ainda em 2018, para que, 
enquanto a despesa com pessoal 
estiver elevada, não sejam orde-
nadas despesas com gastos supér-
fluos. Apesar disso, desde então a 
gestão já gastou cerca de R$ 500 
mil com buffet e realizou 19 shows, 
entre outras despesas.
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Secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, Leonardo Tinôco

Secretário age para criar “reserva de 
mercado” para hotéis, acusam entidades
Entidades criticam suspensão de alvarás para empreendimentos com até 60 unidades, que secretário considera como de 
grande porte, embora Plano Diretor não faça essa distinção e Idema considere como de pequeno porte até 120 unidades

Tibau do Sul e Pipa

José Aldenir / Agora RN
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“Fofocalizando”, do SBT, sente falta
de um representante da classe

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
No “Fofocalizando”, como o próprio título suge-

re e até exige, o mínimo que se espera é a presença 
de um representante da classe.

Consumada a saída do Leo Dias, do programa 
e do SBT, e se existe o desejo de continuar com o 
programa, passa também a ser necessária a sua 
substituição por alguém que realmente atue no 
setor.

Considerando o quadro atual, com Lívia An-

drade fixada na posição de apresentadora e as par-
ticipações de Leão lobo, Chris Flores, Gabriel Car-
tolano e Mara, falta alguém para o lugar do Leo, 
que faça o que ele desempenhava e representava.

Um problema que, com a saída do jornalista, 
agora existe  e precisa ser enfrentado. Mesmo 
considerando as dificuldades, isso deve ser enca-
rado como imprescindível, para que o programa se 
mantenha em condições de competitividade.

DING DONG HISTÓRICO
Especial, hoje, na televisão 

ficou meio banalizado. Princi-
palmente se considerarmos o 
que foi produzido no passado.

No entanto, desde já de-
ve-se chamar atenção para o 
“Ding Dong”, do “Domingão 
do Faustão”, que vai ao ar no 
dia 29.

PRESENÇAS
O “Ding Dong”, gravado 

sábado, especial de fim de 
ano, reuniu Milton Nascimen-
to, Gilberto Gil, Simone, Ivete 
Sangalo e Lulu Santos, os 
cinco acompanhados de suas 
respectivas bandas.

E, todos, dividindo o mes-
mo espaço nos bastidores, o 
que até daria um outro pro-
grama.

POIS BEM
O auditório, à capela, 

acompanhou todas as apre-
sentações, inclusive seguindo 
ao final de cada uma. Milton 
Nascimento, emocionado, não 
aguentou. Chorou.

Bom saber que o trabalho 
musical dele continua na me-
mória e prestigiado por todos.

QUEM CONTRA QUEM
Andréia Sadi e Ana Paula 

Araújo, pelo lado do jornalis-
mo, contra Renata Ciribelli 
e Ana Furtado, do entreteni-
mento, foram as duplas com-
petidoras deste especial do 
“Ding Dong”.

Mulheres com represen-
tação bem importante neste 
2019.

n Roberto Bonfim fará 
participação no primeiro 
capítulo de “Nos Tempos do 
Imperador”, substituta de 
“Éramos Seis” na Globo...

n ... Ele viverá o pai do 
personagem interpretado por 
Alexandre Nero.

n A TV Aparecida exibe dia 
31, às 22h30, um especial do 
cantor Péricles...

n ... No show, gravado no 
auditório da emissora, foram 
cantadas também algumas 
músicas religiosas, como 
“Pai Nosso” e “Oração de São 
Francisco”.  

n Esse 2019 parece que 
está longe de terminar na 
televisão...

n ... Do jeito que as coisas 
andam, parece que ainda tem 

muita coisa para acontecer.

n Nesta terça, a partir das 
19h, na livraria Saraiva do 
Botafogo Plaza Shopping, a 
noite de autógrafos do livro 
“Comunicadores S.A.”, do 
Fernando Morgado.

n Gugu Liberato, antes de 
falecer, já tinha comprado seu 
presente para o “amigo secreto” 
do “Família Record”...

n ... O programa, mesmo sob 
protestos e desconforto de 
muitos, foi gravado segunda-
feira.

n Isis Valverde, atualmente em 
“Amor de Mãe”, já se garantiu 
na próxima temporada do 
“Superbonita”, programa da 
Camila Pitanga no GNT...

n ... As novas edições vão ao ar 
em 2020.

Bate-Rebate

Divulgação Record TV

PRIMEIRO 
CAPÍTULO
“Amor Sem 
Igual” é a es-
treia da Record 
na noite desta 
terça-feira, em 
substituição a 
“Topíssima”.
Na história, 
Juan Alba faz 
o Ramiro, um 
empresário li-
gado ao mundo 
do futebol.

C´EST FINI

Willian Cury pediu demissão 
da rádio Bandeirantes. 

Ontem, segunda, foi o seu 
último dia.

A partir de agora ele passa a 
ser repórter de economia na 

GloboNews.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

CINEMA
A atriz Naruna Costa, 

protagonista da série “Ir-
mandade”, da Netflix, ao 
lado de Seu Jorge, acaba de 
fechar participação no elenco 
do longa “A Garota da Moto”, 
produzido pela Mixer Films. 

Foi escolhida para o pa-
pel da investigadora Ribeiro, 
principal aliada de Joana 
(Maria Casadevall). 

SÉRIES DA GLOBO
A série “Filhos da Pá-

tria” encerra sua segunda 
temporada nesta terça-fei-
ra, dia 10.

Já “Segunda Chama-
da”, também exibida às 
terças, conclui primeira 
temporada na próxima se-
mana.

Sábado, na Igreja Perpétuo Socorro, foi realizada a 
Missa de 7º dia do Gugu Liberato.

Presença da família e alguns poucos amigos. Nada 
comparável ao que vimos e assistimos durante o velório 
e sepultamento.

COMO É A VIDA

MASTERCHEF
A Band exibe na outra terça-feira, dia 17, a final do 

“MasterChef – A Revanche”.
Cerca de 200 convidados irão acompanhar o encerra-

mento do programa no estúdio.

ORDEM NA CASA
André Aguera foi muito criticado no início da sua 

gestão na Band, muito provavelmente pela sua maneira 
de trabalhar e enfrentar os seus muitos problemas.

Resultado: na vice-presidência executiva desde 2017, 
ele foi fundamental na reorganização financeira da em-
presa. A casa foi praticamente colocada em ordem.
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Há alguns dias, lojas de 
e-commerce chinesas estão 
entrando em contato com 
consumidores brasileiros pa-
ra pedir o CPF de cada uma 
dessas pessoas. Isso porque 
o número do documento te-
rá que constar na etiqueta 
junto ao endereço de destino 
em todas as encomendas in-
ternacionais que chegarão 
ao Brasil a partir de 1º de 
janeiro de 2020. Os Correios 
confirmaram que existe esta 
nova exigência “para atender 
às normas da Receita Federal 
do Brasil”. 

A confusão começou 
quando a informação de que 
lojistas chineses começaram 
a pedir o CPF dos brasileiros 
que compraram produtos de 
lojas como GearBest, AliEx-
press e afins.

De acordo com a equipe 
de vendas da GearBest, há 
uma exigência dos Correios 
de incluir o CPF na etiqueta 
de endereço de todos os paco-
tes que forem enviados para 
o Brasil a partir de 1º de ja-
neiro de 2020. A encomenda 
que não contiver esta infor-
mação vai retornar ao país de 
origem ou será destruída, de 
acordo com um documento do 
serviço de postagem holandês 
ao qual tivemos acesso.

Já o AliExpress começou 
a enviar um email para todos 
os usuários da plataforma 
informando a necessidade de 
incluir o número do CPF nos 
dados cadastrais. “A partir 
de 1 de janeiro de 2020, todos 
os pedidos que chegarem ao 
Brasil devem incluir o CPF. 
Caso contrário, os produtos 
não poderão passar pela al-
fândega e podem até ser con-
fiscados”, avisa o texto.

Os Correios confirmaram 
a nova regra. A partir de 1º 
de janeiro de 2020, toda en-
comenda internacional que 
vem para o Brasil deve conter 
o número do CPF do destina-
tário ou outro documento vá-
lido, como CNPJ ou número 
do passaporte. 

Compras 
internacionais 
exigirão CPF a 
partir de janeiro

Correios 

Novas regras foram confirmadas 

Reprodução

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

CBR – COSTA BRANCA REFINARIA DE SAL LTDA CNPJ: 21.154.772/0001-58, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a RLO para a atividade Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na 
Salina Araguassú, SN – Zona Rural – Porto do Mangue/RN.

FREDIANO JALES ROSADO
Sócio

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

CIASAL – COMERCIO INDUSTRIA SALINEIRA LTDA CNPJ: 06.000.478/0003-60, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a RLO para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Rua 
Beira Rio, n°01 – Parabólica, Areia Branca/RN.

MARCOS ROBERTO ALVES
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

LABOCLINICA BIREM SOCIEDADE SIMPLES, inscrita no CNPJ: 08.210.247/0001-44 torna 
público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 02/12/2019, 
através do Processo Administrativo Nº SEMURB-20191003664, a Licença Ambiental de Ope-
ração para o funcionamento de Empreendimento Não Residencial – Clínica médica, com área 
construída de aproximadamente 3.063,55 m² em um terreno de 3.778,86m², situado na Av. Rio 
Branco, 185, Ribeira – CEP 59.012-000 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SM3 CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 29.886.965/0001-05, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Simplificada, com Validade – 26/11/2025,  para Loteamento, denomi-
nado Loteamento Macena, composto por 83 lotes, numa área de 54.079,04m2, localizada na Rua 
Pau Brasil, S/N,  Centro, Tibau do Sul-RN;

LINEU LAIRI MACENA
SÓCIO-PROPIRETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO IV ENERGIA S/A, 33.701.101/0001-49, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação para geração de energia do Parque Eólico São Fernando 
IV, localizado na zona rural dos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier Júnior
Procurador Ventos de São Fernando IV Energia S.A.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO V ENERGIA S/A, 33.912.842/0001-79, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação para geração de energia do Parque Eólico São Fernando 
V, localizado na zona rural dos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier Júnior
Procurador Ventos de São Fernando V Energia S.A.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VENTOS DE SÃO FERNANDO VI ENERGIA S/A, 33.912.821/0001-53, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada para geração de energia do Parque Eólico São Fernando 
VI, localizado na zona rural dos municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte/RN.

Herbert Laier Júnior
Procurador Ventos de São Fernando VI Energia S.A.

LICENÇA AMBIENTAL

O Sr. Wagner Brito de Carvalho, CPF 546.428.923-20, torna público, conforme a resolução CO-
NAMA nº 237/97, que requereu à SEMURB em 02/12/2019, através do Processo Administrativo 
SEMURB-20191009590, LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, para um prédio com uso 
de Hotel em área construída total, incluindo garagem, de 800,75m² em um terreno de 480,00m², 
situado na Av. Praia de Ponta Negra, nº 8976, bairro Ponta Negra, ficando estabelecido em um 
prazo de 05 (cinco) dias para a solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PARGOS CLUB DO BRASIL, HOTEIS CAMPING E COLONIA DE FÉRIAS
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PARGOS CLUB DO BRASIL, HOTEIS CAMPING E COLONIA DE FÉRIAS, CNPJ Nº   
29.739.018/0001-91, torna público que, está requerendo a Secretaria de Meio Ambiente, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico-SETMADE, a LRO – Licença de Regularização de Operação  pa-
ra atividade de Complexo de Lazer e Turismo, localizada na Avenida Porto Mirim, 116 – Praia de 
Porto Mirim, no município de Ceara Mirim RN.

Jose Hilton Carlos do Amaral
Procurador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA, CNPJ: 40.775.447/0001-57, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LO para a atividade Extração de Sal Marinho, localizada na Estrada da Raiz, KM 
20 – Zona Rural - Mossoró/RN.

ZILENE MARQUES
Proprietária

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licita-
tório Nº. 096/2019, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER TODOS OS ORGÃOS QUE SE FAZ PARTE, 
E QUE É DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE UM 
ANO, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 26/12/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 09/12/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que em virtude da constatação de erro detectado na planilha do BDI, então foi decidido 
pela reabertura dos prazos da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019, com 
o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE 
DE RECANTO VERDE – MACAÍBA/RN. A sessão pública antes marcada para o dia 11/12/2019, 
às 09h30min, fica aprazada para o dia 27/12/2019 às 09h00min na sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital, a planilha do BDI corrigida e demais anexos estão à disposição dos interessados na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as 17h00. Macaíba/RN, 
09/12/2019. Maria do Socorro O. da Luz. CPL/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

ALBUQUERQUE & IRMÃOS LTDA, CNPJ: 16.896.330/0001-47:

Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença Previa para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, com futura capacidade total de 
armazenamento de 45m3, com Validade: 30/10/2021, Localizado no Sitio Povoado Maniçoba, 68, 
Zona Rural, Currais Novos/RN;
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Instalação para Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos, com futura capacidade 
total de armazenamento de 45m3, Localizado no Sitio Povoado Maniçoba, 68, Zona Rural, Currais 
Novos/RN;

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
PROPRIETARIO 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

15ª Vara Cível da Comarca de Natal 
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 30 dias) 

O Excelentíssimo Sr. Dr. ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA em Substituição Legal , Juiz de Direito da 15ª Vara Cível 
da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, no prazo de 30 dias, que pelo presente fica a pessoa INTIMADA de, LUCAS RAMON DE MELO 
MACEDO CNPJ 14.556.627/0001-38, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, 
por todos os atos e termos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (proc. n.º 0833205-65.2015.8.20.5001), proposta 
por ALVARO DE OLIVEIRA & CIA LTDA, contra LUCAS RAMON DE MELO MACEDO, em tramitação por este Juízo da 
15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor requerido pelo credor, acrescido de custas, se houver, 
sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Fica o executado 
advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem que ocorra o pagamento voluntário,  inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação, de acordo com o art. 525, do CPC. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 5 de novembro de 2019 
Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei. 
 

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA - Juiz de Direito em Substituição Legal 
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ACGV
MALVADEZA

VERARARAS
ANATMIRS

DREPOUSO
OCASOGP
IITCASAR

IMPREVISTO
ATEARMR

OREXALAM
RIMOSELO
RASLIGE

CAIMACUAR
DIASGOMES

DOIPERSIA

P

Letra do
dígrafo de

"barro"
(Gram.)

Forma da
estrada
sinuosa

Anatomia
(abrev.)

O pôr
do Sol

Em (?): 
no alto

O mapa
feito por

astrólogos

Problema 
inesperado

Herói 
de "O

Guarani"
(Lit.)

Roupa de 
tamanho 
interme-

diário

Alimentos
como a
cenoura

Reduzir a
pó 

Matou
Abel

(Bíblia)

3, em 
algarismos
romanos

Atua;
pratica 

Artigo
definido
feminino
singular

Antigo
nome
do Irã

Autor de
"Roque

Santeiro"
Machuca

Delator 
(pop.)

Suportes
para roupas

Saliências no nariz
da bruxa (Lit. inf.)

Com ele apaga-se a
velinha do bolo

Desprendem
(odores)

Seio
(Anat.)

Argola de
cadeia
Bebida
doce

Gilberto 
(?), cantor
Assim, em
espanhol

Encurralar 
Sérgio
Porto,

jornalista

Cruel-
dade

Avistar;
enxergar

Ingredi-
ente básico
do pé de
moleque

Rosto;
face

Mina de
diamante

Siga em
frente

Daniel
Azulay,

desenhista

Aparelho
de som

(pl.)

Acender
(o fogo) 
Filhos 
do tio

Intenção 
dos noivos

Descanso;
folga

3/así. 6/pérsia — traíra. 7/assopro — garimpo.

HORÓSCOPO

Você conseguirá defender suas ideias com 
diplomacia no trabalho. As finanças vão 
bem e a lua favorece poupar ou investir 
na sua profissão. Se está só, pode se 
decepcionar em um encontro às escuras.

Pode ficar mais quieto(a), talvez 
por sentir o cansaço desse fim de 
ano. Respeite seu momento e sua 
precisão. No romance, vocês podem 
se aproximar mais cuidando de 
assuntos de casa e da rotina.

Dê uma geral nas contas para não deixar 
nenhuma vencer. Talvez tenha vontade 
de mudar de cidade, mas planeje 
bem. O par pode fazer uma proposta 
interessante para vocês - embarque na 
ideia e seja feliz! 

Evite confrontar superiores hoje. A Lua 
pede para pensar duas vezes antes 
de falar qualquer coisa, pois pode 
acontecer um mal-entendido. Tenha 
mais ousadia na paquera e tome a 
iniciativa com seu alvo.

Preste mais atenção aos outros para 
receber sugestões que te ajudarão no 
trabalho. Sua agenda para hoje está 
cheia. Pode sentir uma forte atração 
por alguém atencioso. O desejo ficará 
à flor da pele.

Otimize sua agenda e faça o dia render. 
Comece pelas tarefas mais chatas. Isso 
vale para limpeza da casa ou o serviço 
na empresa. Mantenha o foco na 
pessoa que deseja namorar.

O trabalho em equipe deve render 
mais. Busque também a ajuda de 
alguém mais experiente. A união 
pode estar passando por mudanças, 
iniciando uma nova fase com maior 
cumplicidade entre o casal.

Bem diplomático, poderá hoje promover 
acordos ou negociar vantajosamente no 
trabalho. E já que hoje você é todo(a) 
coração, faça uma declaração de amor a(o) 
parceira(o), e receba muito carinho de volta.

Use sua sensibilidade no trabalho. 
Se tiver uma função onde lide com 
o público, ofereça soluções. Limpe 
armários, arrume gavetas, organize 
sua vida. Evite criticas ao(à) paquera, 
pois pode assustar de cara. 

No setor profissional os contatos serão muito 
importantes e poderão abrir portas. Evite 
exigir do cônjuge um comportamento de 
amigo(a), pois nesse momento ele(a) parece 
estar com preocupações mais concretas.

A Lua, junto com uma pitada 
de ousadia, estimula seu 
desenvolvimento. O trabalho em 
casa poderá render se conseguir 
privacidade. Você perceberá as 
qualidades do seu par.

Talvez uma preocupação familiar 
tire sua concentração do trabalho. 
Deixe a emoção de lado e aja 
racionalmente. Você e o seu podem 
discutir por conflito de opiniões em 
relação a família, pegue leve.

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

Davi acompanha Vitória ao hospital e afirma que a advogada precisa descansar. Érica convida Raul 
para um almoço com sua família. Álvaro se revolta contra Vicente e exige que o rapaz se afaste da 
cidade. Tiago conhece Davi e pede que ele seja seu pai. Silvânia avisa a Vitória que acompanhará 
Tiago mais de perto. Amanda procura Davi. Lurdes discute com Érica por causa de Sandro. Érica 
questiona Camila e Ryan sobre a história contada por Kátia sobre Sandro. Érica conversa com Camila 
sobre sua paixão por Raul. Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar com ela.

AMOR DE MÃE

Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não 
abandone a faculdade. Julinho se irrita por ter que pagar a dívida de Júlio. Alfredo reencontra seu amigo 
Tião. Lúcio se declara para Inês. Zeca pensa em aceitar a proposta de Neves. Adelaide discute com a 
mãe e mente para poder sair com Alfredo. Julinho percebe as insinuações de Soraia. Clotilde marca um 
encontro com Almeida. Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma 
surpresa para Almeida.

ÉRAMOS SEIS

Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. Alberto perde a memória. Mauri anuncia que 
Gabriela será submetida a uma cirurgia de risco. Thaíssa avisa a Gisele que não há sinais 
de Diogo nas imagens da câmara de segurança. Marcos acredita que o episódio tenha sido 
um acidente, apesar da insistência de Gisele em acusar Diogo. Mauri avisa a Paloma que 
Gabriela tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a memória.

Nancy vê Waldisney conversando com Sophie e fica com ciúmes. Ruth não permite que 
Marcelo vá para o Ceará com João e seu pai. Yasmin pergunta para seu pai se pode ir 
morar com ele. Raquel recebe outra mensagem anônima. Mirela pede a ajuda de Vini para 
desmascarar a armação de Gabriela. Afonso inicia a campanha de divulgação do açougue 
estrelando Lindomar. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O fim de ano está aí e os gritos 
de carnaval vão começar a pipocar 
na cidade antes mesmo dos festejos 
natalinos. E quem sai na frente é 
a turma do bloco Bode Expiatório, 
que vai promover uma confrater-
nização de fim de ano, no dia 15 
deste mês. Será o primeiro grito de 
carnaval e o lançamento da camisa 
que será utilizada em 2020.

De acordo com o coordenador 
do bloco Bode Expiatório, o corretor 
de imóveis Henrique Cavalcanti, a 
festa será no dia 15 de dezembro, a 
partir das 16h, no Espaço Moara, 
localizado no bairro de Ponta Ne-
gra, com entrada de apenas R$ 10. 
A festa carnavalesca terá atrações 
como Luanda Luz e Orquestra de 
Frevo Banda do Negão, além da 
participação de artistas convida-
dos, como Mago da Silva, Chico 
Tácio, Johnny Casanova, Jailton 
Medeiros, Ozé do Mundo, Bruno 
Pernambucano, Laryssa Costa, 
Helder Gomes, Lázaro Amab, De-
nísia Diniz e Melquior Medeiros.

O bloco Bode Expiatório, tam-
bém conhecido como o bloco que 
não espera o carnaval chegar para 
festejar, teve um ano bem movi-
mentado. Fora os festejos carnava-
lescos, o bloco realizou três prévias 
diferenciadas: o São João, o tributo 

a Raul Seixas e um tribuno à Le-
gião Urbana. “A ideia é confraterni-
zar com amigos, parceiros e foliões. 
Vamos comemorar o sucesso deste 
ano”, disse Henrique Cavalcanti.

Em outubro, outra festa foi re-
alizada: a comemoração do quarto 
ano do bloco Bode Expiatório. “Se-
rá o quinto carnaval do bloco em 
2020. Outubro foi um mês de festa, 
o que incluiu tributos a grandes 
artistas, além de comemorações 
visando à programação para 2020. 
Antes do carnaval chegar, faremos 
três prévias: 18 de janeiro, em par-
ceria com “Zé Reieira”, no Centro 
Histórico, com shows de Laryssa 
Costa e Orquestra de Frevo Banda 
do Negão. A segunda será em par-
ceria com blocos parceiros de Pon-
ta Negra, no dia 1 de fevereiro. A 
última será no dia 15 de fevereiro, 
lá na Praça dos Gringos, em Ponta 
Negra”, detalhou Cavalcanti.

Este ano, o bloco Bode Expiató-
rio abrirá o carnaval do Polo de Pon-
ta Negra, no dia 21 de fevereiro, com 
uma grande concentração ao lado do 
Praia Shopping, com uma “peregri-
nação”  - ao som de uma Orquestra 
de Frevo – que vai desembocar na 
Praça dos Gringos, em Ponta Negra, 
que será o palco principal da maior 
festa popular do Brasil.

Bloco Bode Expiatório realiza 
confraternização no domingo

Folia

Festa carnavalesca terá atrações como Luanda Luz e 
Orquestra de Frevo Banda do Negão, e convidados

Grupo de foliões não espera o carnaval chegar para começar a folia do Momo

Divulgação 

SERVIÇO:

O que será?
Bloco Bode Expiatório em confraternização de fim de ano.
Quando?
Dia 15 de dezembro, às 16h.
Onde?
Espaço Moara, que fica na Rua das Conchas, nº 2199, Ponta Negra, 
Natal-RN.
Quanto vau custar?
Só R$ 10.

ATENÇÃO!!!
Quem quiser garantir a camisa do bloco Bode Expiatório já para o 
Carnaval 2020, basta entrar em contato com o fone/whatsapp de 
Jaime Dias no número 99980-3072, ou pelas redes sociais nos se-
guintes endereços eletrônicos:
https://www.facebook.com/www.face1bodeexpiatorio.com.br/
https://instagram.com/blocobodeexpiatorio?igshid=12v0ofe8gk8pg
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A reportagem “MP luta para 
acabar com lixões a céu aberto”, 
publicada pelo jornal Agora RN, 
foi a vencedora do 7º Prêmio de 
Jornalismo do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte (MPRN). 
Com a matéria, o jornalista Ander-
son Barbosa, editor do Online, e o 
fotógrafo José Aldenir Machado, 
garantiram o primeiro lugar nas 
categorias Impresso e Foto. Ao 
todo, 29 trabalhos foram inscritos 
para a disputa, em todas as catego-
rias do prêmio.

Os vencedores foram anuncia-
dos em cerimônia realizada nesta 
segunda-feira, 9, na sede da Procu-
radoria-Geral de Justiça (PGJ). O 
prêmio é um dos eventos promovi-
dos em alusão ao Dia do Ministério 
Público, celebrado em todo o País 
no dia 14 de dezembro.

Durante a entrega da premia-
ção, o procurador-geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite, parabenizou 
os vencedores, afirmando ser uma 
honra realizar o prêmio. “Com esse 
evento, nós reafirmamos, enquanto 
instituição defensora dos interes-
ses sociais e individuais indispo-
níveis, nosso compromisso com a 
democracia e a verdade acima de 
tudo. Esse é um grande encontro 
da atuação ministerial com o jor-

nalismo em busca da verdade, um 
valor que permeia o exercício das 
duas atividades”, declarou, desta-
cando o compromisso do MPRN 
com a imprensa livre, independen-
te, democrática e investigativa.

O presidente da Associação do 
Ministério Público do RN (Am-
pern), Fernando Vasconcelos, tam-
bém reforçou o papel fundamental 
da imprensa para a democracia. 
“É somente através da imprensa 
livre que a gente pode construir 
uma sociedade melhor. E, nesse 

momento, principalmente, em 
que há sensíveis ameaças às li-
berdades democráticas o papel do 
jornalista nesse País é muito mais 
essencial. É uma hora de profunda 
reflexão e de profunda defesa desse 
trabalho”, observou. O presidente 
da Ampern ainda ressaltou a im-
portância de um jornalismo sério 
e profissional para fazer frente à 
disseminação de fake news.

Os trabalhos inscritos foram 
avaliados por uma comissão jul-
gadora formada pelos jornalistas 

Fred Carvalho, diretor de Co-
municação do MPRN, Tullio An-
drade, Mozart Augusto e Giselle 
Ponciano, servidores do MPRN, e 
a assessora de imprensa da Am-
pern, Zenaide Castro. Em cada 
uma das cinco categorias, Jorna-

lismo Impresso, Webjornalismo, 
Radiojornalismo, Telejornalismo 
e Fotojornalismo, foram feitas 
premiações em dinheiro. O pri-
meiro lugar recebeu R$ 3.500, o 
segundo, R$ 2.500 e o terceiro, R$ 
1.500.

Anderson Barbosa, vencedor na categoria Impresso com matéria sobre lixões Na mesma reportagem, José Aldenir, o Joinha, levou a melhor na categoria Foto

Editor e fotógrafo do Agora RN recebem 
Prêmio de Jornalismo do Ministério Público
Anderson Barbosa e José Aldenir conquistaram o primeiro lugar nas categorias Impresso e Foto. Ganhadores foram 
anunciados em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 9, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), em Natal

Reconhecimento 

José Aldenir / Agora RN Anderson Barbosa / Agora RN

A Excelentíssima Senhora Doutora KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA 
BRANDÃO, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, 
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente fica CITADA a pessoa de 
ANR – CLÍNICAS ODONTOLOGICAS LTDA – ME, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os 
atos e termos da Ação monitória 0827679-15.2018.8.20.5001, proposta por 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 
contra ANR – CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA – ME, em tramitação 
por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que 
tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão 
aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em 
caso de revelia será nomeado curador especial. Tudo de conformidade com 
a petição inicial, cuja visualização das peças processuais poderá ocorrer 
mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, no endereço 
https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.sea
m, uti l izando o código 18070618414012600000027624496 e 
18071211080676100000027703935, sendo considerada vista pessoal 
(artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 07 de novembro de 2019. Eu, 
Romina Rodrigues da Escóssia, Chefe de Secretaria, conferi e subscrevi.

Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Processo: 0827679-15.2018.8.20.5001

Autor: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE

KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO

Ação: MONITÓRIA (40)

RÉU: ANR – CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA - ME

NATAL/RN, 7 de novembro de 2019.

11ª Vara Cível da Comarca de Natal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n° 11.419/06)

PROCESSO SEI Nº. 00410021000454/2019-92

Natal/RN, 09 dezembro de 2019.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna sem 
efeito a publicação do aviso de abertura, referente ao Pregão Presencial nº 008/2019-SRP, 
publicado no DOU - SEÇÃO 3; ISSN -1677-7069; Nº 234 e AGORA RN - 14 do dia 04/12/2019. 

Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira – CPL/SEEC

AVISO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

FOTO
1 – Jose Aldenir Souza Machado  

(ilustrou a matéria: “MP luta para acabar 
com lixões a céu aberto”);

2 – Magnus Teixeira do Nascimento 
(ilustrou a matéria: “RN: crianças que 
vivem em abrigos ganharão padrinhos”);

3 – Adriano Abreu dos Santos  (ilus-
trou a matéria: “Poder Público atua para 
tirar crianças de semáforos e pede ajuda 
à população”).

IMPRESSO
1 – Anderson da Silva Simões 

Barbosa (MP Luta para Acabar com 
Lixões a Céu Aberto);

2 - Julio Cesar Moreira Pinheiro (RN: 
Crianças que Vivem em Abrigos Ganha-
rão Padrinhos);

3 – Mariana Ceci de França e Silva 
(MP Recomenda Anulação de Edital).

WEB
1 – Everton Dantas Beserra (MPRN 

Vai Usar Inteligência Artificial no Comba-
te à Corrupção);

2 – Thyago Magnus de Macedo 
Paulino (Investigações do MPRN Reve-
lam Interligação em Esquemas de Des-
vios de Recursos em Prefeituras).

Coautora: 
Roberta Caroça Seixas;

3 – Augusto César do Nascimento 
Gomes (Recomendação do MP Tenta 
Diminuir Impacto de Corridas de Rua em 
Natal e “Clandestinidade”).

RÁDIO
1 – Caroline Emile Magalhães Ribei-

ro (MP e o Conselho Tutelar na Defesa 
da Infância e da Juventude),

Coautores: Moisés H. C. Albuquer-
que; Vonúvio Gouveia Praxedes Júnior;

2 – Jacson Damasceno Silva (Minis-
tério Público do RN Colhe os Frutos do 
Teletrabalho);

3 – Ana Beatriz Leão Nogueira (No-
va Lei Reduz Sensação de Impunidade 
por Divulgação de Fotos Íntimas),

Coautor: Ciro Pereira Revoredo 
Marques.

TELEJORNALISMO
1 – Taysa Tamara da Silva Nunes 

(MPRN e o Programa Acolher),

Coautores: Alexandre Pereira da 
Fonseca; Moisés H. C. Albuquerque; 
Leonardo de Brito Melo;     

2 – Marione Godeiro de Souza Duar-
te (Lixo Negociado);

3 – Oscar Xavier dos Santos Neto 
(Corridas de Rua).

DESTAQUE ACADÊMICO
Fellipe Matheus Peixoto Nunes 

(Hackfest: tecnologia no combate à cor-
rupção).

VEJA A LISTA DOS VENCEDORES DO VII PRÊMIO DE JORNALISMO DO MPRN


