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Base entende que a proposta é inconstitucional. Líder do governo
na Casa afirmou que, se passar, proposta será derrubada pela Justiça

Segundo vereador Paulinho Freire (PSDB), há uma grande possibilidade de o texto ser apreciado e votado ainda em meados 
de maio de 2020, caso o Executivo cumpra a promessa de entrar com a matéria no Legislativo logo após o fim do recesso
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Não custa lembrar 
o compromisso do 
jornalismo profissional nas 

democracias.
Como um produto de valor, a 

informação passa pelos rituais da 
apuração e da checagem, mas não 
pode, em absoluto, ser o resultado 
das preferências e da imaginação 
de quem a redige e edita.

Principalmente, a boa 
informação deve respeito ao 
cidadão comum, aos opostos, 
privilegiando-os, o mais 
fidedignamente possível, com a 
verdade, de sorte a permitir o 
direito inalienável do público de 
formar opinião se assim desejar.

Nenhuma ditadura, entre 
califados, republiquetas ou regimes 
falsamente democráticos, permite 
um livre exercício do jornalismo. 
É um privilégio das sociedades 
igualitárias, regidas por leis e uma 

Constituição.
Se a sociedade exibe 

desigualdade e perpetra injustiças, 
o jornalismo profissional 
estará presente em toda a sua 
inconveniência.

O problema, ultimamente, 
é que esse mesmo jornalismo 
profissional está sob ataque por 
parte de espíritos autoritários, 
que lidam com dificuldade com 
o contraditório e só conseguem 
expor seus pontos de vista 
desautorizando, desqualificando 
ou mesmo ofendendo o ponto de 

vista alheio.  
No dia em que as opiniões 

se confrontarem com civilidade, 
daremos o primeiro grande passo 
para nos guiarmos pelos conceitos 
certos. Dividindo o fato do boato, 
traduzindo versões irreais para 
verdadeiras e, sobretudo, expondo 
o que acontece, deixando a seus 
analistas os ônus e bônus de seu 
ofício.

O que não pode acontece, sob 
hipótese alguma, é prescindir 
da existência de uma imprensa 
profissional, seja ela de esquerda, 
centro ou direita.

Independentemente das 
linhas ideológicas – legítimas na 
democracia –, a boa informação é e 
sempre será o maior patrimônio da 
sociedade.

Traduzirá inteligência e conterá 
os excessos, servido melhor ao 
público e à sociedade.

Jornalismo, só o profissional

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

DIÁLOGO
Assim como Kelps, o deputado 

Allyson Bezerra (Solidariedade) 
reclamou ontem da falta de diálogo 
do governo com a Assembleia e 
do que classificou como falta de 
habilidade do líder George Soares. 
“Se a governadora quiser ter 
projetos aprovados, vai ter que 
aprender a dialogar”, afirmou o 
parlamentar.

SEM ADESÃO
A insatisfação é tanta com George 

que, na sessão desta terça-feira, 5, 
da Assembleia, a oposição chegou a 
começar a coletar assinaturas para 
cobrar a substituição do líder do 
governo, mas não conseguiu obter 
adesão suficiente.

VERGONHA
Com os ânimos exaltados, o 

deputado estadual George Soares 
chegou a declarar que a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) deve ter 
“vergonha” do fato de o deputado 
Kelps Lima ser também advogado. 
Na avaliação do líder do governo, 
a proposta que estende o reajuste 
de 16,38% para todos os servidores 
é “totalmente inconstitucional”. 
“Nenhum parlamentar pode dar 
aumento a servidor”, explicou.

APARELHADOS I
O deputado estadual Coronel 

A sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi tensa, com des-
taque para a troca de farpas entre o líder do governo na Casa, 
George Soares, e o líder da oposição, Kelps Lima. No fundo, a 

discussão em torno da polêmica emenda que estende a todos os servi-
dores o reajuste de 16,38% que o governo propõe para os procuradores. 
O clima esquentou na sessão quando Kelps insinuou que George era 
“fraco” na liderança e que sua atuação estaria prejudicando o governo 
na tramitação de projetos importantes. Em resposta, George cobrou 
respeito e respondeu que a oposição terá de “engoli-lo”, pelo menos até 
dezembro, quando termina o compromisso dele com a governadora. 
“Você vai ter de engolir o deputado George Soares pelo menos até 
dezembro, que é até quando eu me comprometi com a governadora. 
Você vai quebrar a cara lá no governo”, disse George a Kelps, avisando 
ao colega que não adianta ir direto falar com Fátima Bezerra.

“Vão ter que me engolir”

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Azevedo (PSC) criticou a postura 
de entidades sindicais que, segundo 
ele, estão omissas com relação a 
problemas enfrentados pela gestão 
da governadora Fátima Bezerra. 
De acordo com o parlamentar, os 
sindicatos não protestam contra o 
atual governo porque são ligados 
ao PT, partido de Fátima, e estão 
“aparelhados”.

APARELHADOS II
“Cadê a fúria dos sindicatos e 

a força das manifestações? O que 
se vê é um jogo de faz-de-conta, 
um jogo de comadres. Por muito 
menos, o Rio Grande do Norte foi 
palco de baderna”, discursou o 

deputado, durante sessão plenária 
da Assembleia Legislativa, referindo-
se a atos organizados por sindicatos, 
e pela própria Fátima Bezerra, em 
governos anteriores.

NEOSINDICALISTAS
O deputado Francisco do 

PT saiu em defesa do governo. 
Mais de uma vez, ele criticou os 
“neosindicalistas”, em referência 
aos deputados do PSDB e aos 
demais integrantes da oposição. 
Em tom de ironia, o parlamentar 
chegou a convidar os colegas da 
oposição a também defenderem 
servidores contra medidas duras do 
governo federal.

O governo poupou algumas carreiras das medidas 
previstas para cortar gastos com servidores quando for 
decretado o chamado estado de emergência fiscal.

Juízes, procuradores do Ministério Público, militares e 
diplomatas continuarão sendo promovidos mesmo se for de-
cretado o estado de emergência pelo Estado ou município em 
que trabalha ou pela União, no caso dos servidores federais.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) do pac-
to federativo, enviada nesta terça-feira, 5, ao Congresso 
Nacional (confira mais na Pág. 4), prevê a criação de um 
estado de emergência fiscal no caso de a despesa corren-
te do Estado ultrapassar 95% da receita corrente. Para a 
União, isso ocorrerá quando o Congresso Nacional auto-
rizar o desenquadramento da regra de ouro, norma que 
impede o governo de emitir dívida em montante acima do 
que gasta para investir.

Ao ser decretada a emergência, alguns gatilhos são 
acionados. Um deles é a proibição de que os servidores 
sejam promovidos, com exceção de algumas carreiras e no 
caso de mudança de função do funcionário.

Outras medidas incluem a proibição de reajustes, de 
concursos e de criação de gastos obrigatórios e benefícios 
tributários. Também será permitida a redução de 25% da 
jornada de trabalho, com redução do salário do servidor. 
Nesse caso, o funcionário será liberado a ter outras ativi-
dades remuneradas, que dependerá de cada carreira. 

Para os estados, a medida entra em vigor assim que 
o critério for atingido e valerá por um ano. Governadores 
podem requisitar o estado de emergência antes do limite 
de 95% da receita corrente. Nesse caso, o requerimento é 
apresentado para a Assembleia Legislativa, que tem seis 
meses para aprovar.

Já para a União, o processo será iniciado no envio do 
projeto de lei orçamentária de cada ano. Se o projeto previr 
o descumprimento da regra de ouro, ao ser aprovado, auto-
maticamente serão acionados gatilhos para o próximo ano.

SALÁRIO MÍNIMO
Segundo outra PEC enviada pelo governo nesta terça-

-feira, a chamada “emergencial”, o salário mínimo ficará dois 
anos sem reajustes acima da inflação. A medida pretende 
acionar gatilhos de ajuste para equilibrar as contas públicas.

Até o início deste ano, a política de valorização do salário 
mínimo previa reajuste pela inflação mais o crescimento do 
PIB de dois anos antes, o que garantia ganhos reais ao piso 
nacional. Hoje, o salário mínimo está em R$ 998.

A lei que criou a política, porém, perdeu eficácia e até 
agora não há nenhum substituto. A proposta orçamentária 
para 2020 já prevê reajuste do salário mínimo apenas pela 
variação da inflação, chegando a R$ 1.039.

PEC que corta salários 
poupa juízes e militares

Pacote de medidas

Projeto prevê a criação de um estado de 
emergência fiscal em casos de descontrole

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ministro Paulo Guedes (Economia), Jair Bolsonaro e senador Davi Alcolumbre
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O plenário da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte deci-
diu nesta terça-feira, 5, colocar em 
votação uma proposta do deputado 
estadual Nélter Queiroz (MDB) que 
estende a todos os servidores do Po-
der Executivo o reajuste de 16,38% 
que o governo propõe para os procu-
radores do Estado.

A decisão aconteceu após Nél-
ter apresentar no plenário um 
recurso à decisão da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ) que rejeitou a emenda na 
semana passada. O parlamentar 
invocou o artigo 146 do regimento 
interno da Assembleia, que prevê 
que decisões de comissões temáti-
cas da Casa podem ser revertidas 
por deliberação do plenário.

Agora, a expectativa é que tan-
to o projeto original, que aumenta 
os salários dos procuradores em 
16,38%, quanto a emenda de Nél-
ter Queiroz, que estende o reajuste 
a todo o funcionalismo, sejam vota-
dos na sessão plenária desta quar-

ta-feira, 6. A votação depende do 
deputado estadual Ezequiel Fer-
reira (PSDB), presidente da Casa, 
que controla a pauta de votações.

Servidores do Governo do Es-
tado lotaram as galerias da As-
sembleia nesta terça-feira, 5, para 
acompanhar a votação sobre a ad-
missibilidade da emenda. Com car-
tazes, representantes de sindicatos 
cobraram apoio dos deputados à 
proposta de Nélter e comemora-
ram quando o recurso foi aprovado, 
após votação simbólica.

O debate em torno do reajuste 
para os procuradores do Estado se 
arrasta na Assembleia desde maio, 
quando a governadora Fátima Be-
zerra enviou o projeto que trata do 
aumento salarial. A matéria passou 
pelas comissões temáticas e estava 
prestes a ser analisada em plenário, 
quando, na Comissão de Adminis-
tração, o deputado Nélter Queiroz 
apresentou a emenda que estende o 
reajuste a todos os servidores.

A proposta de Nélter ia direto 

para análise em plenário, mas o go-
verno pressionou, e a emenda teve 
de voltar para a CCJ. No colegiado, 
por 3 votos a 2, os deputados rejei-
taram a proposta e decidiram pelo 
arquivamento. O que o plenário de-
cidiu nesta terça-feira foi desarqui-
var a emenda e levá-la à votação, 
juntamente com o projeto original.

A bancada governista entende 
que a proposta é inconstitucional. 
O líder do governo na Casa, depu-
tado George Soares (PL), disse que 
a emenda, se aprovada pela Assem-
bleia, deverá ser derrubada pela 
Justiça. Há também a possibilidade 
de a governadora Fátima Bezerra 
vetar o reajuste, algo que os depu-

tados da base tentam evitar. Nélter 
alega que a emenda respeita o prin-
cípio da isonomia entre servidores.

Em situação de calamidade 
financeira, o Governo do Estado 
tem argumentado que não há or-
çamento disponível para conceder 
reajustes para servidores. A gestão 
de Fátima Bezerra tem alegado 
que o aumento para os procurado-
res é uma previsão legal, já que os 
vencimentos da categoria são inde-
xados aos salários dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Planejamento e Finan-
ças (Seplan), a emenda de Nélter 
Queiroz, que estende o reajuste 
para todos os servidores (da ativa 
e aposentados), representaria um 
aumento de R$ 1,2 bilhão por ano 
na despesa do Estado. “Não acre-
dito que a Assembleia Legislativa 
resolveu aderir a pautas bombas”, 
escreveu o secretário Aldemir Frei-
re, em publicação no Twitter no 
mês passado.

Sessão desta terça-feira foi tensa, marcada por bate-boca entre governo e oposição

Assembleia decide votar emenda que dá 
reajuste de 16,38% a todos os servidores
Bancada governista entende que a proposta é inconstitucional. Líder do governo na Casa, deputado George Soares (PL), afirmou
que a emenda, se aprovada pela Assembleia, deverá ser derrubada pela Justiça. Há também possibilidade de veto da governadora

Aumento

Eduardo Maia  / ALRN

A Polícia Federal pediu 
ao relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ed-
son Fachin, a prisão tempo-
rária da ex-presidente Dilma 
Rousseff, do ex-ministro da 
Fazenda Guido Mantega, dos 
ex-senadores Eunício Olivei-
ra (MDB-CE) e Valdir Raupp 
(MDB-RO) e do ministro Vi-
tal do Rêgo Filho, do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 

Os pedidos – negados por 
Fachin – foram formulados 
no âmbito de um inquérito 
que apura a “compra e venda” 
do apoio político do MDB em 
benefício do PT nas eleições 
presidenciais de 2014.

Em delação premiada, o 
executivo Ricardo Saud, do 
grupo J&F, disse ter havido 
pagamento da ordem de R$ 
46 milhões a senadores do 
MDB, a pedido do PT.

Polícia Federal 
pede a prisão de 
Dilma e Mantega, 
mas Fachin nega

Propina para o MDB

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
sancionou três projetos de lei 
complementar que preveem re-
ajuste salarial para servidores 
do Tribunal de Justiça (TJRN), 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e da Assembleia Legislati-
va. Os aumentos começam a valer 
imediatamente – com pagamento 
retroativo a maio, no caso dos fun-
cionários do Judiciário e do TCE, 
e a agosto, no caso da Assembleia.

O reajuste para os servidores 
do TJRN seria aplicado em três 
parcelas, segundo a lei comple-
mentar. No entanto, como a nor-
ma tem efeito retroativo, as duas 
primeiras já serão aplicadas ime-
diatamente – totalizando 3,47% 
de aumento. A última parcela, de 
1,47% sobre o salário que estava 
em vigor até abril, será acrescida 
aos salários a partir de 1º de de-
zembro. No final das contas, servi-
dores do Judiciário terão, a partir 
de agora, 4,94% de reajuste sobre Governadora do RN, Fátima Bezerra

Fátima sanciona leis com aumento
para servidores do TJ, TCE e Assembleia

Reajuste

José Aldenir / Agora RN

a folha do último mês de abril.
No caso do Tribunal de Justiça, 

a única determinação da lei é para 
que o aumento só seja concedido 
caso a despesa total com pessoal 
do Judiciário não extrapole 95% 
do limite que é estipulado pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para os servidores do TCE, o 
reajuste será de 4%, tanto para 
funcionários efetivos quanto para 
aqueles que ocupam cargos comis-
sionados. Além disso, o reajuste 
será estendido aos aposentados e 
pensionistas do órgão. O aumento 
será retroativo a maio.

Por mim, a governadora Fáti-
ma Bezerra também sancionou lei 
complementar que trata do rea-
juste para os servidores da Assem-
bleia. Segundo o projeto original, 
o aumento seria em duas parcelas 
– uma em 1º de agosto e outra em 
1º de dezembro –, mas, como a 
lei terá efeitos retroativos, o per-
centual de 1,95% já será aplicado 
imediatamente. A segunda etapa 
do reajuste, com índice de 1,94%, 
será concedida no mês que vem.

Assim como no caso do Tri-
bunal de Justiça, o reajuste está 
condicionado à não extrapolação 
de 95% do limite máximo de des-
pesa com pessoal previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Os poderes Judiciário e Legis-
lativo, assim como o Tribunal de 
Contas, são mantidos com recur-
sos transferidos pelo Executivo, os 
chamados duodécimos. Até agora 
em 2019, segundo o Portal da 
Transparência, os três órgãos jun-
tos receberam R$ 978,1 milhões 

R$ 978 mi
DESTAQUE

é o que o Executivo Estadual já 
repassou de duodécimo este ano 
aos poderes Legislativo e Judiciário
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Uma das propostas de emen-
da à Constituição apresentadas 
ao Congresso Nacional nesta ter-
ça-feira, 5, pelo presidente Jair 
Bolsonaro, a que trata do novo 
pacto federativo, pode extinguir 
pelo menos 10 dos 167 municípios 
hoje existentes no Rio Grande do 
Norte. Isso porque o projeto prevê 
a absorção por municípios vizinhos 
de cidades que tenham menos de 
5 mil habitantes e receita própria 
inferior a 10% da receita total.

Atualmente, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Rio Grande do Norte 
tem 49 municípios com menos de 
5 mil habitantes. Porém, segundo 
levantamento feito pela Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) no ano passado, ao qual 
o Agora RN teve acesso, apenas 
10 deles possuem receita própria 
inferior a 10% do custo para manu-
tenção da máquina pública, o que 
torna as prefeituras dessas cidades 
dependentes de repasses federais.

O governo alega que a fusão de 
municípios promoverá o fortaleci-
mento da federação e maior auto-
nomia para gestão de recursos.

No País todo, segundo o IBGE, 
há 1.253 cidades com menos de 5 
mil habitantes. O órgão, entretan-
to, não detalhou quantos também 
atendem ao outro requisito: ter 
receita própria inferior a 10% da 
receita total. O Agora RN solicitou 
à Firjan dados atualizados sobre a 
receita dos municípios, mas não 
conseguiu acesso às informações 
até o fechamento desta edição.

Em nota, a Federação dos Mu-
nicípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn) disse que as mudanças 
pretendidas pelo governo “afetam 
desde a economia até o dia a dia 
da poulação”. A entidade pediu que 
sejam avaliados cautelosamente 
os impactos econômicos, políticos e 
sociais da medida e prometeu rea-
lizar um levantamento completo de 
quais municípios podem ser afeta-
dos com a medida no RN.

Nesta terça-feira, 5, Bolsonaro 
e o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, entregaram ao Congresso 
três  propostas (confira ao lado).

Essa nova fase de reformas, 
batizada de “Plano mais Brasil”, 
é a principal tentativa da equipe 
econômica para mudar a gestão 
das contas públicas nas três 
esferas de governo, com a criação 
de um novo marco institucional 
para o País quase 20 anos 
depois da aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Proposta de Bolsonaro pode acabar
com ao menos 10 municípios potiguares
Segundo IBGE, Rio Grande do Norte tem 49 municípios com menos de 5 mil habitantes. Porém, segundo levantamento feito 
pela Firjan no ano passado, apenas 10 deles possuem receita própria inferior a 10% do custo para manutenção da máquina

Pacto federativo

MUNICÍPIO POPULAÇÃO
                                  /RECEITA PRÓPRIA

São F. Oeste 4.206 / 2,35%

Taboleiro Grande 2.542 / 3,46%

Jundiá 3.881 / 3,89%

Passagem  3.092 / 5,26%

Lagoa de Velhos 2.768 / 7,97%

Riacho de Santana 4.278 / 8,01%

São Fernando 3.603 / 8,30%

Major Sales 3.955 / 8,43%

Água Nova 3.235 / 8,84%

Pedra Grande 3.392 / 9,60%

Fonte: Firjan/2018

LISTA DOS MUNICÍPIOS AFETADOS NO RN:

O pacote também inclui uma 
divisão dos recursos do pré-sal, 
que deve injetar R$ 400 bilhões 
em 15 anos nos cofres públicos 
estaduais e municipais.

O governo espera aprovar o 
pacote no Senado e na Câmara 
até abril do ano que vem. O 
prazo de tramitação leva em 
conta a proximidade das eleições 
municipais.

O deputado federal potiguar 
João Maia (PL) criticou a proposta 
do governo que pode extinguir 
municípios. Segundo ele, trata-se 
da “proposta de um burocrata que 
acha que uma suposta eficiência 
econômica pode desprezar a 
história e a cultura”. Ainda segundo 
João Maia, a “chance de   (o projeto) 
passar no Congresso é zero”.

PEC EMERGENCIAL

A PEC Emergencial prevê o acionamento 

mais rapidamente de mecanismos para 

conter gastos obrigatórios e abrir espaço 

para investimentos no Orçamento. Hoje, só 

4% das despesas são alteradas livremente 

pelo governo ou Congresso. Entre as 

principais medidas previstas na PEC está a 

redução temporária, por até 12 meses, da 

jornada de trabalho dos servidores públicos, 

com redução proporcional de salários.

A previsão é de que 25% da economia 

obtida com as medidas seja direcionada a 

projetos de infraestrutura. A estimativa do 

governo é de que a PEC gere R$ 50 bilhões 

em investimentos nos próximos dez anos.

PACTO FEDERATIVO
O governo federal também divulgou a chamada PEC do Pacto Federativo, com uma nova divisão dos recursos arrecadados entre União, Estados e municípios, além das obrigações de cada governo com o usos desse dinheiro.Uma das principais medidas é a alteração no processo de distribuição dos recursos do pré-sal, o que resultará na distribuição, aos estados e municípios, de R$ 400 bilhões a mais em 15 anos.

De acordo com o governo, o repasse nos próximo anos de recursos do pré-sal aos entes deve encerrar a disputa judicial sobre a Lei Kandir entre os estados e a União. Estados cobram do governo compensação por perdas nos últimos anos com essa legislação que desonerou as exportações.

PEC DOS FUNDOS PÚBLICOS
A PEC dos Fundos Públicos, enviada pelo governo ao Congresso Nacional nesta terça-feira, prevê o uso de recursos parados nos fundos para pagamento da dívida pública. Segundo o governo, há quase R$ 220 bilhões parados em 281 fundos enquanto o País está no vermelho

O texto determina que a maior parte dos fundos será extinta no fim do segundo ano seguinte à aprovação da PEC. Além disso, novos recursos serão aplicados prioritariamente nos programas de erradicação da pobreza e de reconstrução nacional.

Presidente Jair Bolsonaro entrega proposta para presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Marcos Corrêa / Presidência da República
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A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte vai realizar 
na próxima sexta-feira, 8, uma 
sessão solene para homenagear o 
secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Econo-
mia, o potiguar Rogério Marinho. 
A homenagem, que deverá reunir 
autoridades e empresários, acon-
tecerá no plenário principal da 
Assembleia, em Natal, a partir das 
10h30 da manhã.

A sessão foi proposta pelo 
deputado estadual Gustavo Car-
valho (PSDB). No requerimento 
em que solicita a realização da 
homenagem, o parlamentar jus-
tifica que Rogério Marinho tem 
“serviços prestados ao País”. A 
solenidade, inclusive, já deveria 

ter acontecido semanas atrás, mas 
teve de ser adiada.

Um dos idealizadores da pro-
posta de reforma da Previdência 
que foi enviada pelo presidente Jair 
Bolsonaro ao Congresso, e de outras 
medidas do atual governo nas áreas 
de previdência e trabalho, Rogério 
Marinho foi deputado federal pelo 
Rio Grande do Norte entre 2007 e 
2012, na primeira vez, e entre 2015 
e 2018, no segundo momento.

Além disso, o tucano foi secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico 
do Rio Grande do Norte durante a 
gestão da ex-governadora Rosal-
ba Ciarlini (2011-2014). Em sua 
passagem pelo cargo, desenvolveu 
projetos como o Pró-Sertão, de inte-
riorização da indústria têxtil.

Na Câmara dos Deputados, fo-
ram três mandatos – dois para os 
quais foi eleito (em 2006 e em 2014) 
e outro assumido em 2011 após li-
cença do titular.

Os primeiros mandatos de Ro-
gério na Câmara foram marcados 
por projetos na área da educação. 
Foi iniciativa dele, por exemplo, a 
criação do projeto Metrópole Digi-
tal, desenvolvido dentro da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

Na legislatura passada, duran-
te o governo do ex-presidente Mi-
chel Temer, o potiguar foi relator 
na Câmara da reforma trabalhista. 
A pauta polêmica lhe causou des-
gaste político, o que atrapalhou 
sua reeleição. Nas eleições 2018, 

obteve apenas 59,9 mil votos e, por 
isso, não conseguiu conquistar no-
vo mandato. Atualmente, ele é 2º 
suplente.

PROTESTO
Por causa da homenagem a 

Rogério Marinho, a Central Única 
dos Trabalhadores no Rio Grande 
do Norte (CUT/RN) e a Frente Bra-
sil Popular convocaram protestos 
para a frente da Assembleia na 
próxima sexta-feira. Em nota, a or-
ganização do movimento disse que 
a sessão solene é um “desrespeito” 
aos trabalhadores - “que sofrem 
diariamente com a reforma traba-
lhista” - e um “insulto” à sociedade 
potiguar. O protesto está marcado 
para começar às 9h. Secretário especial Rogério Marinho

Deputados do RN farão homenagem a 
Rogério Marinho por “serviços ao País”
Atual secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, potiguar foi um dos idealizadores da reforma
da Previdência. CUT e a Frente Brasil Popular convocaram protestos para a frente da Assembleia na próxima sexta-feira

Solenidade

Marcelo Camargo / Agência Brasil



O senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT) foi escolhido nesta 
terça-feira, 5, como relator da Co-
missão Temporária Externa para 
acompanhar as ações de enfren-
tamento às manchas de óleo no 
litoral brasileiro. A comissão será 
presidida pelo senador Fabiano 
Contarato (Rede-ES).

Durante a reunião de insta-
lação, o relator destacou a impor-
tância da identificação do tipo e 
origem do óleo que atingiu o litoral 
nordestino. Jean Paul adiantou 
que organizará uma audiência 
pública para que o governo federal 
esclareça os fatos sobre o desastre 
ambiental.

Na última sexta-feira, 1º, a 

Polícia Federal cumpriu man-
dados de busca e apreensão na 
Lachmann Agência Marítima, 
que seria representante do navio 
Bouboulina - suspeito do derra-
mamento. “Existem formas de 
monitorar e conter o fenômeno 
ainda no mar, antes que ele afete 
as praias. Queremos saber do go-
verno federal por que isto não foi 
feito”, questionou.

No próximo final de semana, 
dias 8 de 9 de novembro, os par-
lamentares estarão em Pernam-
buco e no Rio Grande do Norte 
averiguando os efeitos e as ações 
em curso em relação ao incidente. 
Mais de 4 mil toneladas de óleo já 
foram recolhidas no Nordeste.

A defesa do ex-PM Élcio Quei-
roz e do PM reformado Ronnie 
Lessa pediu a suspensão do pro-
cesso em que são acusados do as-
sassinato da vereadora Marielle 
Franco (PSOL) e do motorista 
Anderson Gomes. Segundo os ad-
vogados, novas informações sobre 
falhas e fraudes na investigação 
levantadas pela então procurado-
ra-geral da república Raquel Do-
dge no pedido de federalização do 
caso indicariam a necessidade de 
novos depoimentos.

“É preciso suspender o proces-
so até que todas essas novas infor-
mações sejam apuradas”, afirmou 
o advogado Fernando Santana.

No pedido ao juiz, a defesa 
pede “suspensão do curso do pro-
cesso até decisão do STJ sobre fe-
deralização do caso; reabertura da 
instrução com oitiva de novas tes-

temunhas; ofício ao STJ, Procura-
doria Geral da República e Polícia 
Federal; e pedido de liberdade dos 
acusados”. Com isso, o inquérito 
foi remetido de volta ao MPRJ.

As supostas irregularidades 
cometidas pela Polícia Civil do 
Rio na investigação do caso foram 
reveladas depois que a Polícia Fe-
deral, a pedido da PGR, instaurou 
um inquérito para apurar obstru-
ções no processo.

“É imperiosa a federalização 
para unir, de vez, toda a atividade 
estatal de apuração do mandante 
dos assassinatos em tela, evitando 
que a manutenção do inquérito na 
Polícia Civil possa gerar o risco de 
novos desvios e simulações”, afir-
mou Dodge na época.

O STJ deve analisar até de-
zembro o pedido da PGR para fe-
deralizar as investigações.
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Senado

Investigação

Os investimentos de US$10 bilhões da 
Arábia Saudita, anunciados na visita de Jair 
Bolsonaro àquele país, foram definidos em 

negociação rápida, durante reuniões amistosas 
entre os chefes de governo. A certa altura, gentil, o 
anfitrião quis saber se satisfaziam os US$3 bilhões 
R$12 bilhões combinados antes mesmo da viagem. 
Bolsonaro sorriu, matreiro, e o príncipe herdeiro 
virou o rei da simpatia: “Quanto seria bom, US$8 
bilhões?” O brasileiro arriscou: “Vamos arredondar 
para US$10 bi?”. O príncipe sorriu, e um aperto de 
mão celebrou o acordo.

Bolsonaro e o príncipe herdeiro Mohammed 
bin Salman pareciam velhos amigos, quando se 
encontraram em Riad pela terceira vez.

O presidente contou sua paixão por motos, e 
o príncipe disse que também aprecia motocicletas, 
mas gosta mesmo é de cavalgar.

Os R$40 bilhões sauditas representam o maior 
investimento obtido na História por um presidente 
brasileiro em visita oficial ao exterior. 

Os US$10 bilhões representam uma pequena 
parte do fundo soberano saudita, estimado em 
mais de US$840 bilhões R$3,4 trilhões.

Bolsonaro triplicou investimento saudita previsto

FALTA DE VERGONHA
Os senadores deram a prova 

dos privilégios dos poderosos 
no Brasil. Intimados pela 
PF, disseram que dia e hora 
não eram compatíveis com as 
agendas. Pior, alegaram não 
estar em Brasília em plena 
terça-feira.

DOEU A COLUNA
No mesmo dia em que foi 

intimado a depor na PF no 
caso dos senadores do MDB 
acusados de receberem propina 
da J&F, em 2014, Eduardo 
Braga (AM) quase fraturou 
a coluna esticando-se para 
conseguir um aperto de mão 
do presidente Bolsonaro, no 
Congresso.

FARRA NA REDE
Ex-candidato ao governo 

de Pernambuco, Júlio Lóssio 
(Rede) é acusado pelo MPF de 

PODER SEM PUDOR

CONTA DE SOMAR
Homem sério, o líder mineiro Milton Campos 

nunca foi daqueles políticos que tentam explicar 
o inexplicável. Ele perdeu para João Goulart, 
em 1960, a eleição para vice-presidente da 
República, que na época não era “casada” com a de 
presidente. Na expectativa de obter uma avaliação 
profunda do seu próprio insucesso, um jornalista 
provocou: “Dr. Milton, por que o senhor perdeu?” 
Ele encerrou a conversa mole: “Perdi porque ele 
teve mais votos, ora”.

Nós não podemos nos 
endividar em bola de neve”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia), 
ao apresentar o Plano Mais Brasil, 
com três PECs

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Jefferson Rudy/Agência Senado

superfaturar festas juninas em 
R$5,7 milhões de Petrolina (PE). 
Ele chamou a acusação de um 
“absurdo equívoco”.

QUEM DIRIA
Apesar do mensalão, 

petrolão, prisão de Lula, de três 

tesoureiros, de deputados, 
dos últimos três presidentes 
do partido etc., o PT continua 
sendo o maior partido da 
Câmara com 55 deputados 
federais.

TÁ FEIA A COISA
Apesar da acentuada 

crise financeira, desde o final 
de 2015, ainda no governo 
da petista Dilma, despesas 
obrigatórias do governo só 
sobem. Atualmente, R$65 de 
cada R$100 arrecadados são 
gastos em salários.

BOA VIDA
Com melhores salários e 

criminalidade entre as mais 
baixas, o DF teve maior procura 
por concurso para polícia. 
Segundo o GranCursos, foram 
147 mil contra 132 mil na 
Bahia, que tem população cinco 
vezes maior.

Aneel assume seu golpe contra a energia solar
Diretor da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp assumiu no 
Senado o golpe da “agência reguladora” de 
incentivar consumidores a investirem em 
geração de energia fotovoltaica (solar) para 

depois lhes puxar o tapete, criando a taxa 
criminosa. O golpe começou em 2015. Limp 
diz que, para a Aneel, o atual modelo “não 
é sustentável”. Perante os interesses das 
distribuidoras, faltou dizer.

GOLPE RASTEIRO
A Aneel decidiu inviabilizar a energia solar 

após aumentar de 1,8 mil para 128 mil os 
consumidores que levaram a Aneel a sério.

GANÂNCIA E LOBBY
Com “base de cálculo” pequena, a Aneel 

não achava “necessário” taxar. Mas as 

distribuidoras se incomodaram com a perda 
de clientes.

PURA CRUELDADE
Para Rodrigo Marcolino, da Absolar, a 

“instabilidade regulatória” asfixia a geração 
distribuída, que equivale a apenas 1% da 
matriz brasileira.

Jean Paul Prates é relator de 
comissão sobre óleo nas praias

Acusados de matar Marielle 
pedem suspensão do processo

Senador adiantou que organizará uma audiência 
pública para que o governo federal esclareça os fatos

Senadores Fabiano Contarato (esq.) e Jean Paul Prates (dir.) na comissão sobre manchas

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
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A saúde no Rio Grande do Nor-
te passa por uma grave crise que 
atinge o serviço de atendimento 
hospitalar. Em pouco mais de 10 
meses, o governo já encerrou as ati-
vidades da unidade do município 
de Canguaretama; estuda o fecha-
mento do Hospital Ruy Pereira, em 
Natal; deixou de renovar contrato 
com médicos cooperados – o que 
afetou a realização de cirurgias 
ortopédicas –; e permanece com 
constantes atrasos no pagamento 
dos fornecedores.

Nesta terça-feira, 5, médicos 
em falta, pacientes sem atendi-
mento e familiares em desespero 
deram a tônica do Hospital Deo-
clécio Marques, em Parnamirim, 
considerada a maior unidade de 
referência para o atendimento de 
cirurgias ortopédicas no Estado. Os 
serviços prestados pelos médicos 
cooperados que atuam na unidade 
foram suspensos desde as 7h.

A crise no hospital foi deflagra-
da após o encerramento do contra-
to entre o Governo do Estado e a 
Cooperativa Médica do Rio Grande 
do Norte (Coopmed). O prazo se 
extinguiu em 31 de outubro e não 
foi realizada nova licitação para 
renovar a prestação de serviço. Se-
gundo a entidade representativa, 
mais de 100 pessoas estão aguar-
dando por uma cirurgia. Até o fim 
do contrato, ainda de acordo com a 
Coopmed, o hospital realizava cer-

ca de 2,5 mil cirurgias por mês.
Antes disso, em julho passado, 

a Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap) desativou os serviços do 
Hospital Regional de Canguare-
tama. A medida decorreu de uma 
fiscalização da Subcoordenadoria 
de Vigilância Sanitária do Estado 
(Suvisa), que concluiu que o local 

não tem quaisquer condições de 
funcionamento.

Outra unidade prestes a fechar 
as portas é o Hospital Ruy Pereira 
dos Santos, em Natal, que é refe-
rência para o atendimento de pa-
cientes com problemas vasculares. 
Enfrentando graves falhas estru-
turais, os pacientes do local terão 

de ser remanejados para outros 
hospitais públicos. A expectativa é 
de que a estrutura encerre as ativi-
dades até o fim deste ano.

Em março de 2019, houve a 
suspensão do fornecimento de re-
feições para acompanhantes de pa-
cientes e funcionários de hospitais 
da Região Metropolitana de Natal.

O deputado estadual Nélter 
Queiroz, do MDB, criticou a gestão 
da saúde no Rio Grande do Norte. 
Para ele, ferrenho crítico das polí-
ticas públicas para o setor, o atual 
secretário estadual de Saúde, Ci-
priano Maia, deveria renunciar ao 
cargo. “Cipriano Maia tem aquela 
cara sorridente, mas não está nem 
aí. Caro Cipriano, entregue esta 
secretaria. O senhor não tem com-
petência. O povo está morrendo à 
míngua”, reclamou, durante entre-
vista ao programa “Manhã Agora”, 
da rádio Agora FM (97,9).

Ainda de acordo com ele, o pro-
blema da saúde não se deve ape-
nas à falta de recursos, mas pela 
incompetência dos gestores. “Falta 
planejamento, falta gestão, falta 
competência. O Hospital Deoclécio 
Marques, em Parnamirim, não po-
de ficar assim”, ressalta. O próprio 
Nélter Queiroz tem na família um 
caso que se relaciona com a falência 
do sistema público de saúde. Uma 
tia do deputado estadual passou 
mais de 100 dias aguardando uma 
cirurgia ortopédica no Hospital De-
oclécio Marques.

“Foram fechados os hospitais, 
não há repasse para o Hospital 
Varela Santiago, entre outros pro-
blemas. Com isso, a governadora 
Fátima Bezerra vai ficar conhecida 
como ‘Fátima Cadeado’, ou seja, 
passando cadeado nas ações de 
saúde”, concluiu o deputado.

Pacientes sofreram para receber atendimento durante esta terça-fera, 5, em algumas unidades de Saúde do Rio Grande do Norte

Cipriano Maia, da Saúde, trabalha com a governadora Fátima para corrigir problemas

Fechamento de hospitais e falta de médicos 
mergulham saúde do Estado em grave crise
Nesta terça-feira, 5, ausência de médicos, pacientes sem atendimento e familiares em desespero deram a tônica do Hospital 
Deoclécio Marques, em Parnamirim, maior unidade de referência para o atendimento de cirurgias ortopédicas no Estado

Problema

 José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública iniciou nesta terça-fei-
ra, 5, a organização do novo fluxo 
de trabalho do Hospital Deoclécio 
Marques, em Parnamirim, após o 
encerramento do contrato firmado 
com a Cooperativa dos Médicos do 
Rio Grande do Norte (Coopmed).

Segundo a pasta, por meio da 
assessoria de comunicação, a pro-
jeção é de que as cirurgias possam 
ser retomadas em breve, embora 
tenha sido identificada a necessi-
dade de organizar os fluxos de tra-
balho para conseguir atender aos 
pacientes. No entanto, o órgão não 
definiu prazos para encerrar esta 
nova organização dos trabalhos.

A pasta informou, também, 
que há médicos atuando no Deo-
clécio Marques e que os pacientes 

que necessitam de cirurgias estão 
sendo monitorados por ortopedis-
tas, que avaliam a situação dos ca-
sos. Para medidas mais urgentes, 
o Hospital Walfredo Gurgel vai 
receber a demanda.

Sobre a relação do Estado com 
a Coopmed, a Sesap informou que 
o contrato foi encerrado por moti-
vos legais, pois o prazo se encerrou 
no dia 31 de outubro. Ainda de 
acordo com a Secretaria, um novo 
processo licitatório será aberto, 
possivelmente até o fim desta 
semana, para contratar nova em-
presa que irá fornecer o serviço de 
médicos ortopedistas. Outra pos-
siblidade é convocar 42 médicos 
ortopedistas a partir do concurso 
público da Saúde, realizado du-
rante o ano passado.

Governo promete retomar 
as cirurgias no Deoclécio 31/10

DESTAQUE

foi a data em que se encerrou o 
contrato do Estado com a Coopmed 
para serviços no Deoclécio Marques

O secretário Cipriano Maia tem 
aquela cara sorridente, mas 
na verdade não está nem aí 
para os problemas. Por favor, 
entregue a Secretaria. O povo 
está morrendo à míngua e o 
senhor não tem competência 
para exercer este cargo”

Nélter Queiroz
Deputado estadual pelo MDB,
durante entrevista ao programa 
“Manhã Agora”, na rádio 97,9 FM

“

 José Aldenir / Agora RN
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O presidente da Câmara de 
Natal, Paulinho Freire (PSDB), ad-
mitiu nesta terça-feira, 5, durante 
seminário sobre a revisão do Plano 
Diretor, que há uma grande possi-
bilidade de o texto ser apreciado e 
votado ainda em meados de maio 
de 2020, caso o Executivo cumpra a 
promessa de entrar com a matéria 
no Legislativo logo após o fim do 
recesso parlamentar, em fevereiro.

Para acelerar o processo de 
votação, em parceria com a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb), a Câmara 
iniciou o primeiro de quatro semi-
nários temáticos a serem realiza-
dos todas as manhãs de terças-fei-
ras das próximas quatro semanas 
sobre a revisão do Plano Diretor. O 
desta terça trouxe aspectos concei-
tuais e históricos sobre o Plano. A 
próxima reunião acontecerá na ter-
ça-feira, 19, e abordará o macrozo-
neamento, uso e ocupação do solo.

Na primeira terça-feira de de-
zembro, dia 3, o seminário terá o 
tema “Áreas Especiais”. O último 
encontro, agendado para o dia 11, 
terá o assunto “Gestão, Planeja-
mento e Fundos” relacionados ao 
Plano Diretor de Natal.

“Trata-se de um seminário 
muito importante porque estamos 
preparando as assessorias dos 
vereadores e eles próprios para 
conhecer melhor o que já foi trata-
do nas etapas anteriores do Plano 
Diretor e, assim, agilizar o processo 
de votação”, lembrou Paulinho.

“Esperamos que eles (os vere-
adores) tirem proveito e que re-
almente conheçam de perto o que 
está sendo debatido para estarmos 
preparados quando o Plano Diretor 
chegar aqui, em meados de feve-
reiro, como o Executivo tem pro-
metido e eu espero que não atrase 

mais, pois estaremos em pleno ano 
eleitoral”, acrescentou.

Segundo o secretário adjunto 
da Semurb, Thiago Mesquita, a 
etapa da Semurb da revisão do Pla-
no Diretor deve encerrar no final de 
janeiro. “Até meados de fevereiro é 
a etapa do ConCidades (órgão cole-
giado que reúne representantes do 
poder público e da sociedade civil, 
de natureza permanente, caráter 
deliberativo e consultivo) e, final-
mente, a Câmara”, afirmou.

Sobre a rodada de seminários 
iniciada nesta terça-feira, Mesqui-
ta disse que o objetivo é levar ao 
conhecimento dos 29 vereadores 
como está o status do processo, 
qual é o papel legal da Câmara 
em relação às revisões do Plano 
Diretor, fundamentadas na Lei 
10.257/2001, que estabelece o Es-
tatuto das Cidades, e tirar dúvidas 
conceituais.

“Vamos apresentar todos os 
temas e tirar todas as dúvidas 
para facilitar o entendimento dos 
vereadores para que, quando o 

processo chegue a Câmara, esteja 
mais amadurecido já com melhor 
fundamentação para discussão dos 
parlamentares”, resumiu.

Ele reconheceu que, entre 
tantas dúvidas que mobilizam di-
ferente setores da sociedade, pelo 
menos três se sobressaíram: a 
questão do adensamento, de como 
vai ser distribuída a população de 
Natal no futuro, se permanecerá o 
modelo atual de uma distribuição 
muito dispersa ou se vai se tentar 
concentrar a população; em relação 
às áreas especiais, com as regula-
mentações das áreas de interesse 
social (AIS); e, em terceiro, a gestão 
da orla de Natal.

Especificamente sobre a Zona 
Norte da cidade, Thiago Mesquita 
afirmou que há muitas novida-
des, uma vez que, desde a última 
revisão, há 12 anos, pavimentou e 
drenou milhares de ruas e pratica-
mente 100% já tem ligação de es-
goto, faltando a finalização da ETI 
Jaguaribe, que deve acontecer em 
meados ou final de 2021.

Presidente da Casa, Paulinho Freire tem expectativa otimista para votação da matéria

Revisão do Plano Diretor poderá ser 
votada em maio de 2020, diz Paulinho
Para acelerar o processo, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Câmara iniciou o 1º de quatro seminários temáticos na Casa

Câmara de Natal

Marcelo Marroso / CMN

Será realizada neste, 9, em 
Ponta Negra, a limpeza da área 
de praia localizada embaixo do 
Morro do Careca, que é um dos 
principais cartões postais do 
turismo natalense. A ação será 
desenvolvida pelo Movimento 
Sócio Ambiental Soul Ativismo 
com apoio da empresa potiguar 
Fio a Fio Beach, que agora con-
vidam voluntários interessados 
em participar da iniciativa. Os 
trabalhos serão iniciados às 
7h30, indo até o final da manhã.

Com o objetivo de promo-
ver a educação e sensibilização 
sócio-ambientais, integrantes 
do Projeto Cetáceos da Costa 
Branca (PCCB), desenvolvido 
pela Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte (UERN), 
vão realizar palestras e promo-
ver exposição de material ilus-
trativo e educativo sobre o meio 
ambiente. Também está previs-
ta a realização de uma palestra 
sobre “Moda Sustentável”.

“No início dos trabalhos será 
oferecido aos voluntários água 
para manter a hidratação e 
frutas frescas para ajudar a dar 
energia. Essa ação de limpeza 
tem como objetivo ajudar a cons-
truir um mundo mais limpo e 
organizado, além de promover o 
diálogo e o encontro entre pesso-
as interessadas em transformar 
a atual realidade do meio am-
biente do planeta, diminuindo os 
impactos ambientais e melhor 
gerindo os resíduos sólidos dos 
lugares que habitamos”, explica 
Larissa Marinho, coordenadora 
do movimento.

Após o encerramento dos 
trabalhos de limpeza e catação 
de resíduos sólidos na faixa de 
areia da praia, os voluntários 
vão participar de exercícios de 
Yoga. Para os participantes da 
ação, vão ser disponibilizados 
também os materiais conside-
rados necessários para coletar 
os resíduos, como luvas e baldes.

Grupo promoverá limpeza da
praia de Ponta Negra no dia 9

Mutirão
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Se a economia não reagir, 
como resultado das frequentes 
quedas na taxa básica de juros e 
de outras políticas monetárias, os 
consumidores de Natal enfrenta-
rão já no ano que vem a falta de 
imóveis para comprar, segundo 
construtores ouvidos nesta terça-
-feira, 5, pelo Agora RN.

Com os estoques nos menores 
patamares da história recente – 
10% a 15%, incluindo terrenos, 
sobre o que era há cinco anos – os 
tradicionais players do mercado 
imobiliário, no entanto, esperam 
boas novas para 2020.

A recente decisão do Comitê 
de Política Monetária (Copom) de 
reduzir a taxa Selic para 5% ao 
ano e um novo corte de 0,5% espe-
rado para breve foi bem recebida 
pelo setor, mas não acabou com os 
seus temores.

“A gente vê que a retomada já 
chegou a São Paulo e outras ca-
pitais e, dependendo do que acon-
tecer na revisão do Plano Diretor 
de Natal, as perspectivas podem 
ou não melhorar”, acredita Hugo 
Frederico Farias, diretor de Polí-
tica Ambiental do Sinduscon.

Com os últimos cortes, a Selic 
está no menor patamar desde o 
início da série histórica do Banco 
Central, em 1986.

Segundo o construtor Francis-
co Ramos (Constel), o impacto da 
Selic nos financiamentos do mer-
cado é indiscutível. “A se registra-
rem novas quedas, mais pessoas 
terão acesso ao imóvel próprio, 
mesmo recebendo a mesma ren-
da”, acredita.

O problema, alerta ele, está 
na resposta da economia local a 

partir desses estímulos e, sobre-
tudo, na velocidade em que essas 
respostas positivas virão. “Em 
praças como São Paulo e outras 
capitais, os reflexos positivos já 
acontecem e estão a todo o vapor”, 
constata.

Para Marcos Aguiar, vice-pre-
sidente de mercado imobiliário do 
Sinduscon, a reação do mercado 
ainda dependerá do pacote de 
medidas econômicas que o Go-
verno Federal está finalizando 
e da revisão do Plano Diretor de 

Natal, cuja votação está prevista 
para o primeiro semestre do ano 
que vem. “Se esses dois cenários 
colaborarem, acho que poderemos 
pensar numa retomada muito vi-
gorosa”, afirma.

Para Hugo Farias, do Sindus-
con, novos lançamentos do merca-
do devem realinhar os preços dos 
imóveis a patamares anteriores 
a crise instalada em 2014. “Hoje, 
essa defasagem está entre 20% a 
30% devido aos anos de inativida-
de do setor”, diz.

Francisco Ramos, um dos 
poucos construtores locais que se 
manteve lançando a despeito da 
crise, afirma que é preciso cau-
tela. “O nosso maior problema 
neste momento são as respostas 
da economia local, que são di-
ferentes de outras, nas quais a 
crise do mercado imobiliário já foi 
superada”, pondera.

Ramos explica que é preciso 
interpretar corretamente e com 
realismo os sinais da economia. 

“Há quem atribua vendas de 
imóveis como um sinal da queda 
da taxa básica de juros, o que de-
ve ser em parte verdade, mas há 
também outro fator decorrente, 
que é a baixa do estoque de imó-
veis à disposição”.

Empresários temem que população não encontrem unidades disponíveis em 2020

Mercado imobiliário de Natal aguarda 
novo Plano Diretor para definir estratégias

“Transporte público precisa de subsídios e isenções 
para se manter vivo”, afirma presidente da Fetronor

Com os estoques nos menores patamares da história recente, os tradicionais “players” do segmento esperam boas novas de 
2020, mas afirmam que tudo depende da revisão do Plano Diretor, que deve ser votado na Câmara de Natal em maio de 2020

Vendas

Avaliação

José Aldenir / Agora RN

10 a 15%

20 a 30%

DESTAQUES

é a atual realidade do estoque de 
imóveis à venda em Natal, um dos 
menores patamares da história

é a defasagem dos preços dos 
imóveis no período atual se 
comparado a 2014 (pré-crise)

A retomada já chegou em São 
Paulo e outras capitais. De-
pendendo da revisão do Plano 
Diretor, as perspectivas podem 
melhorar aqui também”

Hugo Frederico Farias
Diretor de Política Ambiental do 
Sindicato da Construção Civil do 
Rio Grande do Norte (Sinduscon)

“

O empresário Eudo Laranjei-
ras, atual presidente da Federa-
ção das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Nordeste (Fe-
tronor), afirmou que o Governo 
do Estado e a Prefeitura do Natal 
não estão demonstrando interes-
se na melhoria do sistema pú-
blico de transporte potiguar. Ele 
cobrou medidas como a inclusão 
de subsídios às empresas e de 
isenção tributária para a sobrevi-
vência do setor.

Segundo Eudo, 70% da popu-
lação potiguar utilizar o trans-
porte público no Rio Grande do 
Norte. No entanto, este serviço, 
identificado por ele como essen-
cial, não é devidamente presti-
giado pelo poder público – seja 

municipal ou estadual.
“Quando se fala em subsídios, 

muito se fala que essa discussão 
só acontece aqui, mas não é isso. 
O mundo inteiro oferece subsí-
dios. É preciso mudar o atual 
sistema de remuneração do setor, 

que hoje está fundamentado ape-
nas no público, que é quem banca 
a passagem e remunera as em-
presas”, declarou durante entre-
vista ao programa “Tudo Agora”, 
da rádio Agora 97,9 FM.

Laranjeiras criticou a falta 
de diálogo entre as empresas de 
transporte e os representantes 
governamentais. “O atual siste-
ma de transporte público é mui-
to bom para o governo, somos 
nós os pagadores de impostos. 
Aí, quando há algum problema 
do setor, a culpa é sempre das 
empresas. Em outros países, o 
transporte público é visto como 
um serviço essencial, como é o 
caso do fornecimento de energia 
elétrica”, prosseguiu.

Para melhorar a situação das 
empresas que atuam no siste-
ma de transporte público, Eudo 
Laranjeiras sugeriu que os go-
vernantes adotem medidas para 
subsidiar o setor. Além disso, de 
forma mais urgente, disse que o 
serviço necessita de desoneração 
de impostos. Ele apontou que o 
sistema de transporte poderia ter 
uma isenção semelhante ao que 
acontece com os produtos que for-
mam a cesta básica.

“Primeiro, é preciso reduzir 
impostos, como é o que ocorre com 
os produtos que formam a cesta 
básica. Isso reduziria em 30% o 
preço da tarifa”, detalhou.

Outro problema diagnosticado 
pela Fetronor é a qualidade das 

estradas potiguares. Segundo o 
presidente da entidade, mais de 
70% das rodovias federais no Rio 
Grande do Norte estão em condi-
ções ruins de piso e de sinalização.

Ele também cobrou maior 
empenho da Prefeitura do Na-
tal para concluir a licitação dos 
transportes públicos – pendência 
que se arrasta há dois anos. “O 
transporte público não tem sido 
uma prioridade da Prefeitura do 
Natal. Muito se fala sobre a licita-
ção do setor, mas por que ela não 
sai? É porque quando você tem 
um produto para vender, você o 
qualifica e o melhora para isso. Só 
que isso não acontece com o poder 
público. Temos que priorizar o 
transporte”, concluiu.

Eudo Laranjeiras, presidente da Fetronor

José Aldenir / Agora RN
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A juíza convocada Maria Neíze 
de Andrade Fernandes, do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, deu 72 horas para que o Go-
verno do Estado se manifeste acer-
ca do pedido da Prefeitura do Natal 
para que seja concluído imediata-
mente o processo administrativo 
que trata do tombamento do Hotel 
Internacional dos Reis Magos.

A magistrada está com a rela-
toria do processo porque o desem-
bargador titular, Vivaldo Pinheiro, 
está de férias. O despacho dela foi 
proferido na segunda-feira, 4, mas 
só veio a público nesta terça-feira, 
5. O prazo começa a contar depois 
que a Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE) for notificada. O órgão 
disse não ter recebido qualquer do-
cumento da Justiça quanto a este 
caso até ontem.

Na semana passada, o Muni-
cípio de Natal ingressou com uma 
ação civil pública na qual pede pa-
ra que a Justiça obrigue o governo 
a concluir o processo de tombamen-
to do Reis Magos, que se arrasta há 
mais de seis anos. O prédio que 
abrigou o hotel está abandonado 
desde 1995, mas, apesar de os pro-
prietários desejarem a demolição, a 
derrubada não é permitida porque 
a gestão estadual ainda não termi-
nou a discussão sobre o caso.

Na ação, a Prefeitura do Natal 
aponta que o abandono da estrutu-
ra tem colocado em risco a saúde 
da população, devido à proliferação 
de insetos no interior do antigo ho-
tel. Além disso, um laudo aponta 
que a estrutura está prestes a de-
sabar, o que pode afetar edificações 
vizinhas.

A Prefeitura solicita que, caso 
a Justiça acate o pedido e o Estado 
descumpra, ou seja, que não decida 
sobre o pedido tombamento, que o 
Município seja autorizado a expe-
dir alvará de demolição do prédio.

Após a manifestação do Go-
verno do Estado, se é que ela vai 
acontecer, é que a juíza vai decidir 
se aceita ou não o pedido da Pre-
feitura. Não há prazo para que a 
magistrada se manifeste sobre o 
assunto em caráter definitivo.

O procurador-geral do Muni-
cípio, Carlos Castim, reclama que 
o processo se arrasta no Governo 
do Estado há seis anos. “O prédio 
está em ruínas. Ultrapassamos to-
dos os limites de responsabilidade, 
cautela e bom senso. Queremos 
expedir alvará de demolição, mas 
não o fazemos porque Estado tem 
um processo de tombamento aber-
to e não decide”, afirmou, durante 
entrevista coletiva na semana pas-
sada para detalhar o teor da ação 

protocolada pela Prefeitura.

TOMBAMENTO
Castim cobra, na ação, que o 

Estado defina se o prédio deverá 
ser tombado definitivamente – o 
que deverá ser seguido de uma 
restauração – ou não – o que abri-
ria caminho para demolição, como 
defende a gestão municipal. “O que 

não dá é para permanecer como es-
tá. O processo está adormecido em 
alguma gaveta do Governo do Es-
tado e não podemos mais esperar”, 
comentou o procurador-geral.

A Prefeitura argumenta que o 
prédio está com a estrutura bas-
tante deteriorada e que os restos 
do hotel podem desabar a qualquer 
momento, o que coloca em risco a 
vizinhança. Também na coletiva, 
o secretário municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura, Tomaz 
Neto, apresentou um laudo no qual 
consta que a estrutura do antigo 
Reis Magos apresenta “colapsos 
pontuais” e que o problema só ten-
de a piorar.

Segundo Tomaz Neto, a recupe-
ração apenas da estrutura custaria 
algo em torno de R$ 10 milhões. 
Para revitalizar o hotel comple-
tamente, a despesa seria de R$ 
40 milhões. A demolição, por sua 
vez, seria bem menos dispendiosa: 
entre R$ 750 mil e R$ 1 milhão, a 
depender do local escolhido para 
destinação dos entulhos.

O tombamento do Reis Ma-
gos é solicitado pelo Instituto dos 
Amigos do Patrimônio Histórico e 
Artístico Cultural e da Cidadania 
(Iaphacc) em quatro processos – 
três na esfera administrativa (Pre-
feitura, Estado e União) e uma na 

judicial (Justiça Federal). De todos 
os procedimentos, apenas um con-
tinua indefinido: o que tramita no 
Governo do Estado.

Atualmente, os autos do proces-
so estão na Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, aguar-
dando manifestação do titular da 
pasta, Getúlio Marques Ferreira.

INTERDIÇÃO DE RUAS
Por causa do risco de desaba-

mento, a Prefeitura do Natal anun-
ciou que vai bloquear ruas nas 
imediações do Hotel Reis Magos. 
O procurador-geral do Município, 
Carlos Castim, disse ao Agora RN 
que a expectativa é que as interdi-
ções das ruas comecem na próxima 
quinta-feira, 7. O pedido é para 
que todas as vias sejam fechadas, 
exceto a avenida Presidente Café 
Filho, que fica à beira-mar. O blo-
queio das ruas cabe à Secretaria de 
Mobilidade Urbana.

Ainda segundo Castim, o gru-
po Hotéis Pernambuco, dono do 
Hotel Reis Magos, deverá ser acio-
nado nos próximos dias para que 
providencie o isolamento do local 
com tapumes. A medida, afirma 
o procurador-geral, é uma forma 
de atenuar os possíveis estragos 
causados pelo desabamento da 
estrutura.

Juíza dá 72h para Estado se defender de ação 
da Prefeitura de Natal sobre Hotel Reis Magos
Na semana passada, o Município de Natal ingressou com ação civil pública na qual pede para que a Justiça obrigue o 
Governo do Estado a concluir o processo de tombamento, que se arrasta há mais de seis anos; PGE ainda não foi notificada

Tombamento

Este prédio está em ruínas. 
Ultrapassamos todos os
limites da responsabilidade, 
cautela e bom senso.
Queremos a demolição”

Carlos Castim
Procurador-geral do Município 
de Natal, sobre imbróglio para 
demolição do Hotel Reis Magos
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Geralmente, morcegos não são 
animais que despertam simpatia 
nas pessoas. Provavelmente o pri-
meiro motivo é o fato de sempre 
serem associados aos vampiros e, 
depois, a probabilidade em poten-
cial de transmitirem a raiva. Além 
desses dois fatores, há também o 
fato de alguns se alimentarem de 
sangue de gado, e também a apa-
rência.

Primeiramente, é importante 
dizer que espécies hematófagas, 
ou seja, as que se alimentam de 
sangue, são apenas três. Dessa for-
ma, dentre as mais de 1000 espé-
cies que temos, em todo o mundo, 
somente estas possuem tal hábito 
alimentar.

Outra questão é o fato de que 
nossa espécie não faz parte do car-
dápio de nenhum outro animal, 

Motivos para você vê-los com bons olhos

morcegos

CURIOSIDADES

→ O morcego-vampiro não 
suga o sangue, tal como 
geralmente se imagina! Ele 
faz um corte, geralmente nos 
pés ou orelhas do animal, com 
o auxílio de seus incisivos; 
e lambe o local até estar 
saciado (equivalente a cerca 
de uma a duas colheres de 
sangue).

 
→ A saliva do morcego-

-vampiro contém substâncias 
anticoagulantes e anestésicas. 
Estas fazem com que o animal 
sugado não sinta o que está 
ocorrendo, pelo menos não tão 
cedo; e aquelas permitem com 
que o sangue de suas vítimas 
não se solidifique, enquanto 
estão ali.

 
→ As substâncias antico-

agulantes presentes na sali-
va do morcego-vampiro têm 
sido estudadas por cientistas, 
para que medicamentos para 
problemas vasculares sejam 
desenvolvidos.

exceto em casos extremos. Assim, 
entre uma galinha e você, por 
exemplo, com certeza um morcego 
hematófago optará pelo primeiro, 
e entre uma galinha e uma espécie 
nativa, provavelmente esta será 
a escolhida. Isso porque morcegos 
preferem espécies que se encon-
tram em seu habitat. No entanto, 
quando seu ambiente está fragili-
zado, ou destruído, a alternativa é 
buscar outro local que possa ofere-
cer a ele abrigo e alimento.

Quanto à raiva, realmente os 
morcegos são capazes de transmi-
ti-la, assim como qualquer mamí-
fero, inclusive aqueles que vivem 
conosco, tais como gatos e cachor-
ros; revelando a importância da 
vacinação. Além disso, na maioria 

dos casos, os responsáveis são os 
hematófagos e, como você já sabe, 
são apenas três.

Assim como cachorros com 
raiva, morcegos acometidos pelo 
vírus responsável por esta doença 
apresentam sintomas caracterís-
ticos: são avistados durante o dia, 
e no chão. Diante disso, caso veja 
algum indivíduo assim, é necessá-
rio somente se afastar e contatar o 
Centro de Zoonoses.

Quanto à aparência, não há 
muito a ser dito, embora seja ne-
cessário perceber que temos uma 
tendência a dar juízo de valor para 
as outras espécies, de acordo com a 
visão que temos sobre elas, o que é 
algo discutível.

Morcegos são capazes de re-

alizar, com eficiência, o controle 
populacional de diversas espécies, 
inclusive daquelas capazes de 
nos transmitir doenças ou causar 
prejuízos econômicos, como ratos, 
mosquitos e pragas de plantação 
em geral. Além disso, graças a 
eles, há a polinização eficiente de 
diversas plantas e a dispersão de 
sementes, auxiliando também na 
recomposição de ambientes des-
truídos. Só para se ter uma ideia, 
aproximadamente dois terços das 
angiospermas tropicais são poli-
nizadas por morcegos – algumas, 
somente por eles!

 Assim, percebe-se que os mor-
cegos são animais muito impor-
tantes para a manutenção da vida 
de diversos ambientes e espécies, 
inclusive a nossa. Praticamente 
inofensivos, muitos são mortos 
em decorrência de preconceito e 
falta de conhecimento sobre a sua 
importância. Quanto a isso, é sabi-
do que, em alguns países, muitas 
famílias constroem abrigos e dis-
ponibilizam bebedouros para tais 
animais, como forma de protegê-los 
e gozar de seus benefícios.
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Domingo Espetacular insiste em copiar
o que o Fantástico  sempre teve de pior

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Uma das maiores besteiras do “Fantástico”, 

em um determinado período, foi rechear o progra-
ma com quadros fixos. Desde a sua estreia, além 
dos gols e de uma série musical do Michel Teló, só 
o do Chico Anysio funcionou, até como respiro ou 
para quebrar o peso dos assuntos colocados.

A missão número um de toda e qualquer re-
vista eletrônica será a de sempre surpreender o 
telespectador ou considerar pautas que possam 
atrair atenção.

Nada pré-estabelecido.
Pois bem, é tudo que até hoje o “Domingo 

Espetacular”, da Record, não aprendeu ou não 
consegue fazer. Ou, ainda sem se liberar do seu 
inspirador, insiste em copiar o que ele tem de pior.

E se entre o que já existe de desinteressante 
não bastasse, o último “DE” promoveu o lan-
çamento de um quadro falando da emoção das 
pessoas. Devagar, mal produzido e sem qualquer 
atrativo capaz de armar um clima ou amarrar a 
atenção de alguém. Nem a trilha sonora foi a ideal.

Um quadro que até caberia em qualquer outro 
programa, mas no “Domingo Espetacular” não. 
Até quando?

PÉ DENTRO
Contratado para o 

jornalismo da manhã, Celso 
Zucatelli também marcará 
presença no entretenimento 
da Record.É só uma questão 
de tempo para a decolagem 
desses novos voos.Zuca que já 
gravou piloto do “Balanço Geral 
Manhã” no dia de ontem.

 
NUMA DESSAS

O Best Cake, competição 
culinária, a que escolheu o 
melhor bolo, chegou ao fim em 
“A Dona do Pedaço”.Mas vai 
“continuar” na Globo. O registro 
da marca já foi devidamente 
providenciado.

PRIMEIRA CORRESPONDENTE
Luíza Duarte, que estava 

na Ásia, trabalhando para a 
Radio France Internationale, 
BBC News Brasil e GloboNews, 
acaba de ser contratada pela 
CNN Brasil.Será uma das 
correspondentes nos Estados 
Unidos.

César Alves/ TV Globo

OLHA SÓ
Luciano Jr. é conhecido desde os tempos de repórter esporti-

vo ou, agora, como correspondente da Rede TV! na Europa.
A novidade é que, nas horas vagas, Luciano passou a pintar 

aquarelas baseadas em fotos ou frames de vídeo. Um pouco des-
te seu trabalho será exposto neste final de semana, no Castelo de 
Hénonville, 40 km de Paris.

Arquivo Pessoal

PROCESSO 1
A emissora de Silvio Santos 

foi condenada essa semana 
por contrafação - violação de 
direitos autorais. A fachada da 
escola Ruth Goulart, cenário 
da novela “As Aventuras de 
Poliana”, apresentaria cópias 
idênticas de três obras dos 
artistas urbanos Luca Bastolla 
e Maria Carolina Mello, do 
canal Life is a Bit.

 PROCESSO 2
A advogada Gelsa Abreu 

Marques da Silva representou 
os artistas na 13ª Vara do Foro 
Central Cível de São Paulo, 
onde obteve decisão favorável 
quanto ao uso indevido 
das obras na telenovela, 
com indenização por danos 
materiais e morais no valor de 
R$700 mil. O SBT vai recorrer, 
por entender que não existe 
prova do prejuízo e a figura 
alvo do processo não é original 
o suficiente para que atraia 
proteção da lei autoral.

KIDS
A Globo já está com tudo 

pronto para disparar o “The 

Voice Kids 2020”. O programa, 

apresentado por André 

Marques, será exibido entre 

5 de janeiro e 26 de abril, nas 

tardes de domingo.

MESMA TURMA
A próxima edição do 

“The Voice Kids” continuará 

com Cláudia Leitte, Simone 

e Simaria e Carlinhos Brown 

como técnicos.Thalita 
Rebouças também seguirá 

responsável pelas entrevistas 

nos bastidores.

EM ANDAMENTO
Como parte do processo 

de ambientação, os 
profissionais da CNN Brasil 

farão novas visitas à CNN, nos 

Estados Unidos, em dezembro 

– executivos e apresentadores.

No começo de janeiro todos 

os setores do novo canal 

de notícias entrarão em 

funcionamento, preparando a 

estreia para depois do carnaval.

Na briga
Recém-chegada em “Malhação: 
Toda Forma de Amar” como a 
estudante de Direito Leila, Jade 
Cardozo (foto) ganha destaque nos 
próximos capítulos da trama.
A jovem fará de tudo para conquis-
tar Filipe (Pedro Novaes), mesmo 
sabendo que ele é apaixonado por 
Rita (Alanis Guillen).
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A startup curitibana Cy-
cor Cibernética vai lançar, 
em dezembro, uma mão elé-
trica implantável e um exo-
esqueleto, que permitirão 
pessoas paraplégicas e te-
traplégicas caminharem. A 
empresa está incubada na 
Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep) 
e a produção ocorre na Ci-
dade Industrial de Curiti-
ba, capital paranaense.

“Desenvolvemos, na re-
alidade, uma placa que co-
necta os impulsos elétricos 
do corpo a diferentes tipos 
de máquinas, como uma 
mão eletrônica”, explica Mi-
chele de Souza, neuroenge-
nheira e CEO da Cybercor 
Cibernética. A curitibana 
diz que a mão eletrônica 
custará R$ 4,9 mil, um pre-
ço econômico se comparado 
a outros modelos do merca-
do, que podem chegar a um 
valor dez vezes maior.

Já o exoesqueleto está 
previsto para custar R$ 
30 mil, sendo que o único 
equipamento existente no 
mundo custa por volta de 
R$ 800 mil. O equipamento 
vai permitir paraplégicos e 
tetraplégicos retomarem os 
movimentos das pernas pa-
ra se levantar, caminhar e 
sentar.

Até agora, 92 pessoas se 
inscreveram para receber 
os produtos da Cycor Ciber-
nética, de acordo com Sou-
za. Além disso, a empresa 
espera ser beneficiada pelo 
Fundo de Inovação, que co-
meça a operar em 2020. 

A lei para o Fundo de 
Inovação do Vale do Pinhão 
(Inova-VP) foi sancionada 
por Greca na última segun-
da-feira, 4, e injeta no mu-
nicípio R$ 10 milhões para 
apoiar projetos de inovação 
e pesquisa científica e tec-
nológica no País.

Brasileiros criam 
mão eletrônica e 
exoesqueleto para 
paraplégicos

Inovação

Lançamento será em dezembro

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO)

AUTO POSTO JR LTDA, CNPJ nº 40.993.123/0001-95, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Li-
cença de Operação (LO) do Posto de Revenda de combustíveis líquidos e GNV com capacidade 
total de armazenamento de 60m³ e 30.000l de GNV, localizado à Av. João Xavier Pereira Sobral, 
nº 301 – Centro – Ceará Mirim/RN.

MANOEL VENÂNCIO RODRIGUES JUNIOR
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

FRANCISCO FILGUEIRA DE SOUSA, inscrito sob o CNPJ no. 04.798.132/0001-61, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, localiza-
da na Sítio Quebradas, 45, Zona Rural, Severiano Melo - RN.

FRANCISCO FILGUEIRA DE SOUSA 
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JIEM AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, CNPJ: 02.303.637/0002-63, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação, com prazo de validade até 29 de agosto de 2025, em favor do empreen-
dimento de agricultura irrigada com o cultivo de melão e algodão de 498,88 hectares, localizada 
na Fazenda Agrosol, Rodovia BR 304 km 66, Zona Rural, Mossoró/RN.

TIAGO KOOITI IRIKITA
SÓCIO DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

R GURGEL SUPERMERCADO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 03.937.751/0001-27, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da ativi-
dade de Supermercado, localizada na Praça Coronel Francisco Pedro, 200, Centro, Lajes - RN.

R GURGEL SUPERMERCADO EIRELI
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

TAIPU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, CNPJ nº 34.772.930/0001-85, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação com prazo de validade até 20/09/2020, 
em favor do empreendimento posto de revenda de combustíveis líquidos (gas. Comum, etanol, 
diesel comum) com cap. de 30m³, localizado à Praça 10 de Março, nº 38 – Centro - Taipu/RN.

Vera Lucia Macedo Mosseline
Sócia

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

EDNA GERUSA DA COSTA DUTRA, CPF: 030.889.584-37 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para Tratamento de efluentes líquidos sanitários e 
transporte, com capacidade 400m3 por dia, localizado na Fazenda Fechado, S/N, Zona Rural, 
Jardim de Piranhas/RN.

EDNA GERUSA DA COSTA DUTRA
PROPRIETARIA

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

A CA Pesquisa e Comercio de Sementes LTDA, inscrita sob o CNPJ 30.153.922/0002-80, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – Idema a Regularização de Licença de Operação para a Pesquisa 
e Desenvolvimento de sementes de hortaliças, localizada no Sitio Jardim I, Pau Branco, s/n, 
Mossoró/RN.

Cesar Augusto de Oliveira
Supervisor Est. Pesquisa

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 00.900.625/0001-00, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a atividade de Fruticultura Irrigada, loca-
lizada em Rod. BR 304 Km 07, Sitio Pau Branco, zona rural, Município de Mossoró, Estado do 
Rio Grande do Norte.

Ajax Dantas de Góis Filho
Sócio/Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 07.231.103/0019-30 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença de Operação-LO, para a Projeto Carcinicultura Marinha, com Área Produção 
47,90ha, localizada na Fazenda Bananeiras I, Rod RN 118, KM 17,5, Zona Rural, Ipanguaçu-RN.

CARLOS  PRADO
DIRETOR PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA

A KURTKART CLUBE RN, neste ato convoca os senhores associados, atualmente em número 
de 05 (cinco) a comparecerem na sede do clube para Assembleia Geral Extraordinária, localizada 
na Av. Prudente de Morais n°. 5163, box 28, no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.063-
200, no próximo dia 08 de novembro de 2019, as 18:00 horas com 2/3 dos associados, as 18h30 
com 1/3 dos associados e as 19:00 horas com qualquer número de associados, afim de tratarmos 
de assuntos pertinentes a:
• Eleição e Posse da Junta Governativa
• Eleição e Posse da Nova Diretoria
• Alteração Estatuto

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

TRANSPORTE E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA, CNPJ nº.35.283.670/0001-
47 torna público conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 05/11/2019, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para fun-
cionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 
3712- NEÓPOLIS – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias 
para solicitação de qualquer esclarecimento.

LICENÇA AMBIENTAL

CARLOS DE MORAES PESSOA, CPF: 492.032.784-04, faz saber conforme a Re-
solução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 17/06/2019, através do 
Processo Nº. 00000.022476/2019-21, o licenciamento ambiental de Operação de um 
prédio comercial, situado à Av. Rio Branco, 682 – Cidade Alta - Natal/RN, ficando es-
tabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação 
e homologação da Concorrência nº 00024/2019 cujo objeto é a Aquisição de Tendas tipo 
Chapéu de Bruxa para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor da empresa 
Câmara Cascudo Comércio de Atacado LTDA EPP (15.160.493/0001-02) no valor de R$ 
20.250,00, no dia 05/11/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Fernando Pedroza/RN, 05 de Novembro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019
2ª CHAMADA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna Público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – 2ª CHAMADA DOS ITENS DESERTOS E 
FRACASSADOS, do tipo menor preço unitário, tendo por OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de material didático e pedagógico 
proveniente do Programa PAR, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer do Município de Fernando 
Pedroza/RN, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, 
que compõe o presente como se transcrito estivesse. A abertura será no dia 
20/11/2019, Abertura da Disputa de Preço as 09h:00min. O Edital contendo maiores 
informações encontra-se à disposição dos interessados no site www.bll.org.br, e endereço 
eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no setor de Licitação 
na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Wilk Jackson Assunção
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"tosca"

Retirei 
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sequestro

Capital da
Espanha
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Equivale a
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Ação do engraxate,
em relação ao sapato 

Que não é
mole

Possuem
débito 
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de micros
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buraco
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novelista
Rudeza;
aspereza

52, em
romanos
Roda da
bicicleta
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eletrônico
Liga usada para unir

peças metálicas

O plano al-
ternativo
Máquina
de tecer

Produz
som

Crença
religiosa

"O Ursinho
(?)", filme
Moradia

(fig.)

Arremessa
com força
As primei-
ras vogais 

3/fat — ram — zen. 5/polir. 9/dinamismo. 10/arredondar.

HORÓSCOPO

Tire um tempo para repensar escolhas 
que você já tomou na sua vida. Se 
tem planos para viajar ou planeja algo 
importante nos estudos, redobre a 
cautela. A dois, mantenha a calma e 
tudo vai melhorar. 

É hora de mergulhar no serviço e 
redobrar seu esforço, assim, terá 
mais chance de aproveitar uma 
oportunidade inesperada. A vida 
amorosa pode cair na rotina. Tente 
apoiar mais a pessoa amada. 

Você não vai se contentar com a rotina 
e poderá se envolver em projetos mais 
ousados. Uma amizade antiga pode 
chegar ao fim. A vida amorosa ganha 
mais companheirismo. 

Se trabalha com algo que exige 
criatividade ou envolve crianças, 
tem tudo para se destacar. Porém, 
as finanças pedem um pouco de 
cautela. Você tem tudo para se 
tornar irresistível na paquera! 

Você pode melhorar sua imagem se 
mostrar seu lado responsável. Mas 
priorize o que pode fazer a sós. Para 
melhorar a convivência com sua cara-
metade, deixe as críticas de lado. 

Talvez tenha que dedicar mais atenção 
aos assuntos familiares. Cuide de qualquer 
pendência em casa até mesmo uma 
reforma. Se tem compromisso, a relação 
tende a se tornar mais sólida. 

O desejo de aprender está em alta 
e, quanto mais conhecimento você 
adquirir, mais longe irá chegar! A 
vida amorosa se torna mais divertida 
se você e o par deixarem a rotina 
de lado.

Você conta com mais facilidade para 
fazer novos contatos, lidar com clientes 
e com serviços que exigem boas 
ideias. O romance ganha mais leveza e 
diversão. Não dê ouvidos a fofocas. 

Astral favorável para fazer ajustes 
e mudanças na sua vida. Se pensa 
em novos rumos para a sua carreira, 
agora é hora de dar os primeiros 
passos. Há chance de se envolver 
com alguém disputado. 

As finanças ganham destaque hoje e 
você pode comprar algo que deseja há 
tempos. Mas nada cai do céu, faça seus 
esforços renderem frutos. Há sinal de 
estabilidade na vida conjugal. 

Nesta quarta, investir em uma 
parceria será a melhor maneira de 
melhorar sua produtividade. O astral 
pode pesar um pouco em casa. A 
vida conjugal pede mais tolerância e 
menos ciúme. 

Vai sobrar disposição para lutar pelos 
seus interesses. Charme e um bom 
papo serão suas armas para se dar 
bem nos assuntos do coração, seja 
com o par ou na conquista. 

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

Jô orienta Agno sobre como encontrar Wiliam. Matilde confunde Maria da Paz com a mãe de Joana. 
Vivi marca um encontro com Chiclete. Jô fala com Agno sobre o documento que devolve a fábrica 
para Maria da Paz. Téo e Yohana se beijam. Régis pede que seu dinheiro seja liberado. Amadeu avisa 
a Maria da Paz que tentará reduzir a pena de Jô. Carlito tenta convencer Cássia e Merlin a avisar a 
Polícia sobre o encontro com Lauro. Camilo quebra os cartões de crédito de Vivi. Márcio pede para 
Kim não se casar com Paixão. Régis vai ao cassino para pagar a dívida e é tentado a jogar. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola defende Júlio e repreende Carlos. Candoca come um doce de Olga. Almeida 
lamenta ter se afastado de Clotilde. Carlos tenta escrever sua carta para Inês. Lili sente 
ciúmes de Soraia com Julinho. Lúcio convida Alfredo para se reunir com seu grupo 
político. Marcelo faz uma foto com toda a família de Lola. Júlio reclama da esposa para 
Almeida. Assad humilha Júlio. Alfredo dança com Marion no cabaré. Júlio pensa em 
procurar Marion. 

ÉRAMOS SEIS

Paloma confessa a Marcos que gosta dele, mas que não consegue confiar no rapaz. Paloma 
vê Ramon com Francisca. Marcos convence Nana a contratar Vera para o cargo de Marketing 
da Editora. Vicente concorda em ajudar a avó. Patrick leva os atletas do Ipê para conhecer 
o projeto Nós do Basquete e pedir para Ramon treiná-los. Nana e Paloma decidem iniciar a 
coleção das roupas dos personagens clássicos pelo livro de Don Juan. 

João fica desconfiado de que algo tenha acontecido, mas Durval não conta. Arlete compra 
um vestido de marca com o dinheiro de casa, e Lindomar fica indignado. Raquel não 
consegue achar seus desenhos de ‘Dark Lady’. Ester não deixa que Lorena conheça 
seu quarto por ordens de Pendleton. As HQs de Raquel viralizam na internet sem sua 
permissão. Jeff desconfia que Raquel seja a Dark Lady. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A torcida brasileira começou a 
admirar nos últimos dias uma re-
velação que a torcida do Palmeiras 
já conhece. O atacante Gabriel Ve-
ron é um dos destaques da seleção 
no Mundial sub-17, com dois gols 
marcados, e consolida a cada jogo a 
expectativa para ser o novo craque 
do clube alviverde. A diretoria, in-
clusive, confia bastante no garoto e 
fixou uma elevada multa rescisória 
para diminuir o risco de perdê-lo: 
R$ 266 milhões.

Veron nasceu em 2002 e não 
tinha como primeiro sonho ser 
jogador de futebol. Na cidade de 
Assu, onde nasceu, o menino via o 
pai trabalhar como vaqueiro e pre-
tendia ter a mesma profissão. “É 
a vida do meu pai, ele é vaqueiro, 
cuida de vaca, cavalo, trabalha na 
roça. Tentei ser vaqueiro com ele, 
mas não consegui”, disse o jogador 
em entrevista coletiva na semana 
passada.

A ligação dele com o futebol já 
vem até pela escolha do nome. O 
pai do jogador quis homenagear o 
ex-meia argentino Juan Sebastián 
Verón, que disputou as Copas de 
1998, 2002 e 2010. “Ele (meu pai) 
teve três filhas meninas e sempre 
quis ter um menino para colocar o 
nome do ídolo dele, o Veron. Como 
minha mãe e meu pai estavam in-
decisos com o nome que iriam me 
dar, decidiram aceitar o pedido do 
vizinho”, contou.

Veron tem dois gols no Mun-
dial sub-17, um anotado na estreia 
contra o Canadá e outro na última 
partida, diante de Angola. O próxi-
mo compromisso do time será nes-
ta quarta-feira, com o Chile, pelas 
oitavas de final do torneio. O jogo 
será no estádio Bezerrão.

O sucesso de Veron no Mundial 
sub-17 mexeu até com o Palmeiras. 
O técnico Mano Menezes disse no 
último fim de semana que estuda 
promover o jogador ao elenco prin-
cipal do clube para ser testado em 
breve. O garoto tem contrato até 
outubro de 2021 e já teve algumas 

oportunidades para trabalhar no 
time de cima. Neste ano, ele che-
gou a ser inscrito para a disputa do 
Campeonato Paulista.

O jogador potiguar chegou ao 
Palmeiras em 2017, após ser des-
coberto em um teste. Antes disso, 
Veron defendia o Santa Cruz de 
Natal. A velocidade para driblar e a 
capacidade para jogar posicionado 
nos dois lados do campo atraíram 
o clube alviverde a trazê-lo para a 
capital paulista. Nos últimos anos, 
o atacante se despediu da família 
para morar no alojamento do Pal-
meiras, nos arredores do Allianz 
Parque.

Veron tem conquistado títulos 
importantes pelas categorias de 
base do Palmeiras desde a chega-
da à equipe. O último deles foi a 
Copa do Brasil sub-17, com direito 
a gol na final contra o São Paulo. 
Em 2018 a diretoria assinou com a 
revelação o primeiro contrato pro-
fissional. Também no ano passado, 
ele teve a primeira oportunidade 
para integrar um treino do time 
principal.

O talento do potiguar começou 
a ficar conhecido mesmo antes do 
Mundial sub-17. Em abril, o jornal 
espanhol Mundo Deportivo publi-
cou que o Barcelona monitorava o 
desenvolvimento de Veron. O inte-
resse catalão surgiu após o palmei-
rense se destacar em 2018 na cam-
panha do título mundial sub-17, 
conquistado contra o Real Madrid.

Atacante potiguar quase foi 
vaqueiro e hoje vale R$ 260 mi
Barcelona monitora o desenvolvimento do atleta 
desde 2017, quando foi campeão pelo Palmeiras

Gabriel Verón

Natural de Assu, Gabriel está se destacando durante a Copa do Mundo FIFA sub-17 

Alexandre Loureiro / CBF

Verón tem passe ligado ao Palmeiras

Alexandre Loureiro / CBF
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1º) SP �������������������R$ 60,7 milhões
2º) RJ: �������������������R$ 26,7 milhões
3º) MG: ����������������R$ 12,6 milhões
4º) RS �������������������R$ 11,7 milhões
5º) PR: ����������������R$ 6,2 milhões
6º) SC: ����������������R$ 5,2 milhões
7º) PE:�����������������R$ 5,1 milhões
8º) BA: ����������������R$ 5,1 milhões*
9º) SE: �����������������R$ 4,0 milhões
10º) CE:��������������R$ 3,8 milhões
11º) RN: .........R$ 3,5 milhões
12º) GO: ������������R$ 3,5 milhões
13º) PB: �������������R$ 3,1 milhões
14º) PA: �������������R$ 2,9 milhões
15º) MA: �����������R$ 2,8 milhões
16º) AL:��������������R$ 2,5 milhões
17º) AC: �������������R$ 2,4 milhões
18º) PI: ���������������R$ 2,2 milhões
19º) ES: ��������������R$ 2,1 milhões
20º) MT: ������������R$ 1,7 milhão
21º) RR: �������������R$ 1,6 milhão
22º) TO: �������������R$ 1,6 milhão
23º) MS: ������������R$ 1,5 milhão
24º) RO: ������������R$ 1,4 milhão
25º) AM: �����������R$ 1,3 milhão
26º) DF: �������������R$ 1,1 milhão
27º) AP: �������������R$ 992 mil 

RECEITAS DAS FEDERAÇÕES EM 2018

*valores de 2017; balanço 
de 2018 não divulgado

Embora mal tenha começado, 
o Campeonato Potiguar de Futebol 
Feminino de 2019 já está se aproxi-
mando do seu final. Das sete equi-
pes que iniciaram o torneio, apenas 
quatro continuam na disputa: Cru-
zeiro, Força e Luz, União e Visão 
Celeste. Elas são semifinalistas da 
competição e devem iniciar essa 
nova fase neste final de semana (a 
confirmação ainda carece de enten-
dimento da Federação Norte-Rio 
Grandense de Futebol, a FNF, que 
organiza o torneio).

Apesar do crescimento sig-
nificativo no número de equipes 
participantes entre 2018 e 2019 
(no ano passado apenas três 
agremiações entraram em campo 
para disputar a taça, ante as se-
te deste ano), o investimento na 
categoria ainda é pequeno, e isso 
pôde ser comprovado no último 
balancete financeiro da Federa-
ção, referente a 2018, que está 
disponível para consulta no site 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

De acordo com o documento, a 
FNF desembolsou R$ 13.068,72 
para promover a disputa do Cam-
peonato Estadual Feminino de 
2018. Essas cifras, apesar de não 
estarem detalhadas no balance-
te, envolvem custos operacionais 
como a arbitragem, além de ou-
tros gastos necessários como a 
confecção de troféu e a compra de 
medalhas. O gasto com o futebol 
feminino no RN em 2018 foi tão 

Atual campeão do Estadual feminino, time do Cruzeiro de Macaíba é um dos poucos que investem na modalidade em todo estado

Em 2018, Federação do RN gastou mais 
com telefonia do que com futebol feminino
Balanço financeiro da FNF, divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou que, no ano passado, 
foram gastos R$ 16 mil com telefonia, perante R$ 13 mil com futebol feminino; gastos com informática também foram maiores

Destinação de verbas

Júlia Medeiros / Cruzeiro de Macaíba

R$ 3,5 mi
DESTAQUE

foi a receita da Federação Norte-
Rio-Grandense de Futebol durante 
o exercício financeiro do ano 2018

irrisório que acabou superado 
até mesmo pelo investimento em 
telefonia (fixa/móvel), onde a en-
tidade gastou R$ 16.800,71.

O valor destinado pela Fede-

ração ao futebol feminino no ano 
passado corresponde a apenas 
0,36% da receita bruta da enti-
dade em 2018, quando a FNF 
teve R$ 3,5 milhões a disposição 
para promover os campeonatos 
por ela organizados, bem como, 
claro, para a manutenção de suas 
instalações, seja com custos fixos 
(aluguel, energia, água, etc) ou 
com pagamento de funcionários. 
Outro ítem que exigiu mais do 
que o futebol feminino foi o custo 
com materiais de expediente/in-
formática na sede da Federação, 
que demandou R$ 16.321,91.

No geral, a Federação Norte 
Rio-Grandense de Futebol ter-
minou a temporada de 2018 com 
superávit de R$ 485.050,22. Do 
valor que arrecadou ao longo do 
ano (R$ 3.575.132,00), a entida-
de gastou R$ 3.090.081,78. Em 
todo o Brasil, a responsável por 
gerir o futebol potiguar foi a 11ª 
que mais teve recursos no ano 
passado, ficando atrás apenas 
das federações de estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Para-
ná, Santa Catarina, Pernambuco, 
Bahia, Sergipe e Ceará.

Estádio Monumental, com capacidade para 80 mil torcedores, vai receber a partida

Final entre River Plate e Flamengo
é transferida para Lima, no Peru

Libertadores

Reprodução

A Conmebol anunciou nesta 
terça-feira, 5, que a final em jo-
go único da Libertadores entre 
River Plate e Flamengo não se-
rá mais em Santiago. Por causa 
dos protestos violentos ocorridos 
no Chile nas últimas semanas, 
a partida foi transferida para o 
Estádio Monumental de Lima, no 
Peru. A data está mantida: dia 23 
de novembro.

A decisão de tirar o jogo de 
Santiago foi tomada após reunião 
na sede da Conmebol, no Para-
guai, com representantes dos dois 

clubes e das federações nacionais 
de Brasil, Argentina e Chile. A 
entidade alegou que optou por 
mudar o local da final “conside-
rando a segurança dos jogadores, 
público e das delegações”.

A crise social enfrentada pelo 
Chile deixou 20 mortos e cancelou 
diversos eventos esportivos no 
país. Neste terça-feira, as federa-
ções chilena e da Bolívia anuncia-
ram o cancelamento do amistoso 
entre as duas seleções marcado 
para o próximo dia 15, na cidade 
de Concepción.

“A primeira coisa a se fazer 
diante desta situação (protes-
tos) é (garantir) a segurança dos 
principais atores dos eventos es-
portivos: os torcedores e os joga-
dores”, disse Sebastián Moreno, 
presidente da Associação Chilena 
de Futebol (ANFP, na sigla em 
espanhol).

O Estádio Monumental de 
Lima comporta 80 mil torcedores, 
enquanto o de Santiago tinha 
capacidade para 50 mil. O jogo 
deverá acontecer às 17h, pelo ho-
rário de Brasília.


