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E em meados de setembro, 
Natal sediou a 37ª edição 
Encontro Econômico 

Brasil-Alemanha (EEBA), o 
mais importante evento focado 
nas relações entre os dois países. 
Temos uma grata lembrança 
desse evento e por várias razões.

A Alemanha é uma 
república federativa, 
com sistema de governo 
parlamentarista, encabeçado 
pelo chanceler federal, que 
exerce as funções de chefe de 
governo, cargo equivalente ao 
de primeiro-ministro de outros 
regimes parlamentaristas.

Como no Brasil, o Poder 
Legislativo federal possui duas 
casas: o Bundestag (câmara 
baixa) e o Bundesrat (câmara 
alta), equivalente ao nosso 
Senado. O Poder Judiciário 

tem como instância máxima 
o Tribunal Constitucional 
Federal, o nosso STF.

Apesar de, como chefe de 
Estado, o presidente possuir 
algumas atribuições executivas, 
o papel dele na Alemanha é 
quase apenas simbólico com 
a competência apenas e tão 
somente de assinar acordos 
e tratados internacionais, já 
que a política externa cabe ao 
governo, chefiado pelo chanceler 
federal, hoje Angela Merkel.

Faz bem pouco tempo, 
o Ministério da Justiça 
da Alemanha lançou uma 
campanha publicitária 
informativa sobre a 
importância do Estado de 
Direito com foco nos benefícios 
que as liberdades e garantias 
proporcionam para a sociedade 

como um todo.
A campanha publicitária 

teve como origem o “Pacto pelo 
Estado de Direito”, assinado 
entre o governo central e os 16 
estados daquele país, tendo 
como meta aperfeiçoar o sistema 
de Justiça e o funcionamento 
das polícias.

Independência e harmonia 
foram os valores que 
patrocinaram os grandes 
avanços daquela república no 
pós-guerra e transformaram 
a Alemanha, de um país 
destroçado e limitado por 
sanções internacionais, na 
grande potência econômica e 
política da Europa.  

Em outras palavras, 
enquanto as instituições forem 
fortes e independentes sempre 
haverá uma luz no final do 
túnel. Agora, se um poder 
começar a investir o outro e 
a militância se sobrepuser 
sobre os fundamentos legais 
e constitucionais, aí teremos 
problemas e sérios.

Se nenhum político, de 
sua casa legislativa, pode 
influenciar as decisões de um 

juiz, o contrário igualmente 
verdadeiro. O direito à ampla 
defesa e presunção de inocência 
é o que separa a civilização da 
barbárie.

Manifestações bizarras no 
Congresso como a CPI da Lava 
Toga, por exemplo, que ameaça 
tumultuar sessões legislativas, 
leva o equilíbrio das relações 
institucionais no Brasil a um 
patamar perigoso.

Da mesma forma, 
prisões temporárias, que se 
transformam em permanentes, 
conduções coercitivas sem 
fundamento e vazamentos de 
investigações em andamento, 
influenciando a opinião 
pública, sinalizam para uma 
subversão da ordem legal, o 
que péssimo para qualquer 
democracia.

Cada qual no seu quadrado
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CÍVICO-MILITAR
Depois de Natal, Mossoró 

e Parnamirim, foi a vez de a 
Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante pedir adesão ao 
programa do governo federal 
para implantar escolas 
cívico-militares. Segundo o 
MEC, serão escolhidas duas 
escolas por estado.

PROVA DE FOGO
Como esta coluna vem 

apontando, Fátima Bezerra 
encontra dificuldades na 
Assembleia Legislativa. 
Com uma bancada instável, 
oscilando entre 11, 12 e 13 
deputados, a governadora 
tem tido dificuldade para 
formar maioria na votação 
dos projetos de interesse do 
governo. O decreto do Proedi 
será a próxima prova de 
fogo.

FIEL DA BALANÇA
Um deputado disse 

à coluna ontem que tem 
um caminho para que as 
discussões em torno do 
Proedi se encerrem mais 
rapidamente, pró ou contra o 
governo. Segundo ele, basta 
o presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira, indicar 
qual o caminho a seguir.

Abancada federal avalia incluir no Orçamento Geral 
da União de 2020 uma emenda coletiva para garantir 
a construção de galpões no interior do Estado para 

abrigar novas oficinas de costura adeptas do programa 
Pró-Sertão. O deputado Benes Leocádio (Republicanos) explica 
que, após a vitória na Justiça do Trabalho, a Guararapes 
Confecções pensa em ampliar o projeto – pelo qual a gigante 
têxtil terceiriza a produção com pequenas facções do interior. 
Os galpões construídos com recursos públicos seriam empres-
tados às empresas de pequeno porte em regime de comodato. A 
justificativa é a geração de emprego e renda com o programa. 
A meta inicial é construir, inicialmente, galpões em 10 a 15 
cidades por ano. Segundo Benes, pelo menos um outro depu-
tado da bancada já concordou com a proposta: Walter Alves 
(MDB).

Ampliar o Pró-Sertão

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

MAIS VOOS
A partir do primeiro trimestre 

de 2020, como anunciou a com-
panhia aérea TAP, o número de 
voos entre as cidades vai passar 
de quatro por semana para um 
voo diário. Os voos partem de Lis-
boa às 17h e chegam em Natal às 
21h40 (hora local). Já os de volta 
deixam Natal às 23h10 e chegam 
na capital portuguesa às 09h30 do 
dia seguinte (hora local).

PESO NO BOLSO
Com a cidade vocacionada 

para outra praia – o setor de 
comércio e serviços –, o prefeito de 
Parnamirim, Rosano Taveira, não 
estaria muito preocupado com o 
programa do governo para atrair 
indústrias. O problema é que o 
Proedi diminui a arrecadação de 
ICMS de todas as prefeituras, 
tanto as das cidades que têm 
indústria como as que não têm.

MINERAÇÃO
O presidente 

da Federação 
das Indústrias 
do Rio Grande 
do Norte, 
Amaro Sales (foto), manifestou 
“grave preocupação” com a 
possibilidade de encerramento 
das atividades do escritório da 
Agência Nacional de Mineração 
no Estado. “O fechamento do 
escritório local dificultará em 
muito o ambiente de negócios para 
os empreendedores da mineração”, 
escreveu, ao destacar que, em 
2018, as atividades do setor 
mineral no Rio Grande do Norte 
movimentaram R$ 164,7 milhões.

  
EMERGÊNCIA

O Corpo de Bombeiros 
continua no combate ao incêndio 
florestal na Serra de Portalegre. Já 

são oito dias de trabalho intenso 
com mais de 40 militares no local. 
Os agentes encontram dificuldade 
para acessar os focos devido à 
topografia da região e à mata 
fechada.

MEU E SEU
Depois da 

polêmica do 
Descobrimento, 
Bahia e Rio 
Grande do Norte 
encontraram 
outro ponto de divergência. Agora, 
a discussão é em torno de que 
estado tem a “primeira santa 
católica”. Depois da canonização de 
Irmã Dulce, a Bahia diz que é dela 
o título. Mas há quem advirta que, 
entre os 30 mártires de Uruaçu 
e Cunhaú, mortos em massacre 
no território potiguar 374 anos 
atrás, havia três mulheres não 
identificadas.

ENEM
O Over Colégio e Curso, líder 

na aprovação para o Enem, vai 
trazer a Natal Maria Inês Fini, 
presidente do Inep, órgão ligado 
ao MEC que organiza o Exame 
Nacional do Ensino Médio, 
durante a gestão Michel Temer. 
Será na semana que antecede a 
primeira prova, na Semana de 
Humanas.

DIREITO DO CONSUMIDOR
A instalação de balanças 

com visores voltados para os 
consumidores, possibilitando 
a conferência do peso das 
mercadorias, será obrigatória 
nos estabelecimentos que 
comercializam produtos a granel. 
É o que prevê um projeto de lei 
de autoria do vereador Ney Lopes 
Júnior (PSD) aprovado ontem 
pela Comissão 
de Defesa do 
Consumidor da 
Câmara Municipal 
de Natal.

José Aldenir / Agora RN
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Cerca de 60 prefeitos de muni-
cípios potiguares são aguardados 
nesta terça-feira, 15, na Assem-
bleia Legislativa para uma reunião 
que pode definir a continuidade ou 
não do Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
Grande do Norte (Proedi). Os depu-
tados ainda analisam uma propos-
ta de decreto legislativo que visa à 
derrubada do programa, criado por 
decreto da governadora Fátima 
Bezerra em julho.

A reunião entre prefeitos e 
deputados acontece quatro dias 
depois de o governo se comprome-
ter com um grupo de prefeitos a 
repassar, até janeiro, cerca de R$ 
10 milhões como contrapartida 
pelas perdas dos municípios com 
o Proedi. Outros R$ 10 milhões fo-
ram prometidos para 2020. Toda a 
verba, segundo o acordo, deverá ser 
usada na área da saúde.

Este acordo, porém, não teria 
agradado a todos os prefeitos. De 
acordo com o deputado estadual 
Tomba Farias (PSDB), pelo menos 
49 prefeitos já assinaram uma lista 
– cuja íntegra será divulgada logo 
mais – na qual os gestores munici-
pais manifestam insatisfação com 
a contrapartida anunciada pelo 
governo e exigem mudanças no 
Proedi ou o repasse de mais verbas. 
A tendência é que outros prefeitos 
assinem o documento na reunião 
desta terça-feira na Assembleia.

Substituto do antigo Proadi, o 
Proedi foi anunciado pelo governo 
Fátima como uma estratégia para 

manter indústrias instaladas no 
interior do Estado. Segundo a equi-
pe econômica do governo, o novo 
programa é uma forma de manter 
o Rio Grande do Norte atrativo 
para as empresas e em pé de igual-
dade com estados vizinhos, como 
Paraíba e Pernambuco, que têm 
uma política fiscal mais agressiva 
do que o RN.

Pelo Proedi, empresas que ge-
rem no mínimo oito mil empregos 
no Estado poderão ter isenção de 
até 95% do ICMS devido. Antes, 
o abatimento máximo era de 75%, 
pois, constitucionalmente, os 25% 
restantes devem ser transferidos 
dos governos estaduais para os 

municípios. Como o novo programa 
beneficia as empresas justamente 
com a isenção desta receita, os pre-
feitos protestaram.

Cálculos da Federação dos Mu-
nicípios do Rio Grande do Norte 
(Femurn) apontam que as perdas 
para as prefeituras com o Proedi 
podem chegar a R$ 80 milhões por 
ano. “O governo está fazendo graça 
com o chapéu alheio. Por que tem 
que invadir a receita dos municí-
pios? Por que não faz a concessão 
apenas com a sua receita?”, critica 
Tomba Farias, que já foi prefeito de 
Santa Cruz, município da região 
Agreste.

Além de Tomba, outros deputa-

dos ouvidos pelo Agora RN disse-
ram que o acordo da última sexta-
-feira não encerra necessariamente 
a tramitação do projeto de decreto 
legislativo que pode derrubar o 
Proedi. Onze dos 24 parlamentares 
já manifestaram apoio público à 
medida. O deputado Gustavo Car-
valho (PSDB) registra que menos 
de dez prefeitos participaram da 
última reunião com o governo e, 
por isso, o encontro não foi repre-
sentativo. Ele também afirma que 
a compensação “acordada” não é 
suficiente para cobrir a perda das 
prefeituras. “Vamos avaliar na 
reunião desta terça-feira (a manu-
tenção do projeto de decreto legisla-

tivo)”, conta.
Líder do governo na Assem-

bleia, o deputado George Soares 
(PL) discorda dos colegas e afirma 
que vai pedir formalmente para 
que o projeto de decreto legislativo 
seja considerado prejudicado – isto 
é, inválido, já que o governo fechou 
acordo com os prefeitos para o pa-
gamento de uma contrapartida. 
“No meu entendimento, a situação 
está resolvida”, afirmou.

Perguntado se o acordo é re-
presentativo, já que só um grupo 
diminuto de prefeitos participou da 
reunião com Fátima e secretários 
na sexta, George disse que sim. 
“Se o presidente da Femurn (José 
Leonardo Cassimiro, o Naldinho) 
participou, então sim”.

Para o deputado estadual Ubal-
do Fernandes (PL), o acordo fecha-
do na última sexta-feira deve ser 
considerado válido, já que contou 
com a participação de uma comitiva 
que representa os demais prefeitos. 
Diante da pressão de outros gesto-
res, contudo, o parlamentar defende 
que o governo banque uma contra-
partida maior. “Como um 13º de 
FPM, por exemplo, como aconteceu 
em Pernambuco”, sugeriu.

Ex-presidente da Femurn, o 
deputado federal Benes Leocádio 
(Republicanos) defendeu que o go-
verno aumente a isenção para as 
empresas de forma paulatina. “To-
do programa de benefício fiscal é 
aplicado gradativamente. Eu acre-
dito que esta é a melhor opção para 
este caso”, afirmou o parlamentar.

Na última sexta-feira, governadora recebeu grupo de prefeitos que concordaram em receber R$ 10 milhões de contrapartida

Deputados ainda avaliam derrubar Proedi, 
mesmo após Fátima anunciar compensação
Em reunião nesta terça-feira, deputados vão ouvir de prefeitos de municípios potiguares se proposta do governo para 
repassar R$ 10 milhões para a saúde é contrapartida suficiente para reparar perdas com o programa criado por decreto

Assembleia

Elisa Elsie / Governo do RN

O Governo do Estado inicia 
nesta terça-feira, 15, o pagamen-
to de outubro com o depósito de 
pouco mais de R$ 204 milhões na 
conta de mais de 90 mil servido-
res do funcionalismo estadual. A 
segunda parcela do pagamento 
será depositada também dentro 
do mês trabalhado, no próximo 
dia 30 de outubro.

Os R$ 204.192.666,68 injeta-
dos na economia potiguar nesta 
terça correspondem ao salário de 
quem recebe até R$ 3 mil (valor 
bruto) e 30% do salário dos ser-
vidores que ganham acima desse 
valor, além do pagamento inte-
gral a servidores da segurança 

pública.
No próximo dia 30, recebem o 

salário integral os servidores das 
pastas com recursos próprios e da 
educação, além dos 70% restan-
tes de quem ganha acima de R$ 
3 mil, concluindo a folha de R$ 
494.617.230,58 do mês de outubro. 
Todas essas datas são válidas para 
ativos, inativos e pensionistas.

13º DE 2019
O Governo do Estado também 

informou que o pagamento do 13º 
salário de 2019 está garantido, 
independente do que o RN irá 
obter com o megaleilão da cessão 
onerosa. Em nota publicada nesta 

segunda-feira, 14, a gestão esta-
dual explicou que a verba da ces-
são onerosa será empregada no 
pagamento das folhas em atraso: 
novembro e dezembro de 2018 e o 
13º de 2018.

O valor final da partilha será 
definido nesta terça-feira, 15, pelo 
Senado Federal. Ao todo, serão 
partilhados R$ 109 bilhões entre 
União, Estados e Municípios. 

Se os senadores não alterarem 
o que já foi aprovado pela Câma-
ra dos Deputados, o valor a ser 
destinado para o Rio Grande do 
Norte será algo em torno de R$ 
320 milhões, segundo cálculos do 
governo.

Governo adianta folha de outubro
Funcionalismo

Servidores do Detran encerram 
greve, e órgão volta a funcionar

Acordo

O Governo do Estado e repre-
sentantes do Sindicato dos Servi-
dores Públicos da Administração 
Indireta (Sinai) e da Associação 
dos Servidores do Detran (As-
tran) finalizaram nesta segun-
da-feira, 14, um acordo para dar 
fim à greve no Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran).

Para encerrar o movimento, 
o governo se comprometeu com 
vários itens reivindicados pelos 
servidores, como a estipulação 
de março como a data-base da 

categoria; iniciar em 2020 o pro-
cesso para realização de concur-
so público; pagar indenizações 
pendentes; criar um banco de 
horas para compensação dos 
dias não trabalhados, com a exi-
gência de no máximo três horas 
diárias a serem adicionadas na 
jornada de trabalho; e elaborar 
folha suplementar para fazer 
compensações salariais.

Com o fim da greve, o órgão 
voltou a funcionar normalmente 
nesta segunda-feira, 14.
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W O R K S H O P

DAS FAMÍLIAS
EMPREENDEDORAS
Gestão Compartilhada em Família

Dr. Armando
Lourenzo
Doutor em Administração (Governança
na empresa familiar) e Mestre em Administração
de Recursos Humanos (Sucessão e Profissionalização
de empresas familiares) pela FEA/USP

Maestro de formação, o português Eugénio Graça tem
liderado músicos de grande talento em orquestras por
diversos países como Portugal, Espanha, França,
Holanda, Cuba, Estados Unidos e Brasil.

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

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, marcou para a próxima 
quinta-feira, 17, o julgamento do 
mérito de três ações que discutem 
a possibilidade de prisão após con-
denação em segunda instância. 

A discussão da medida faz par-
te de uma série de julgamentos que 
traz implicações diretas para o ru-
mo da Operação Lava Jato, poden-
do beneficiar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, preso após ser 
condenado no caso do tríplex.

A decisão a ser tomada pelos 11 
ministros do STF pode atingir mais 
de 190 mil presos que estão atual-
mente em execução provisória, se-
gundo dados do Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões.

Relator de três ações que discu-
tem a execução antecipada de pe-
na, o ministro Marco Aurélio Mello 
já cobrou tanto Toffoli quanto a sua 
antecessora no comando da Corte, 
Cármen Lúcia, pedindo a inclusão 
do tema na pauta do plenário. Em 
dezembro de 2018, na véspera do 
recesso de fim do ano, Marco Auré-
lio deu liminar derrubando a possi-
bilidade de prisão após condenação 
em segunda instância, mas a deci-
são foi cassada por Toffoli.

Agora, a expectativa de minis-
tros tanto da ala alinhada à Lava 
Jato quanto da corrente mais críti-
ca à atuação do Ministério Público 
é a de que a atual posição do STF 
sobre o tema seja revista. A dúvi-
da é se o Supremo vai permitir a 

prisão apenas após se esgotarem 
todos os recursos, o chamado “trân-
sito em julgado”.

O tribunal também pode optar 
por uma solução intermediária, 
fixando como marco uma definição 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) – posição que já foi defendi-
da por Toffoli e o ministro Gilmar 
Mendes. É da ministra Rosa We-
ber o voto considerado decisivo pa-
ra definir o placar.

Em abril do ano passado, Rosa 
votou contra um habeas corpus pa-
ra Lula, ainda que tivesse votado 
antes contra a prisão após segunda 
instância. “Reputo o princípio da 
colegialidade imprescindível (isto 
é, necessário e suficiente) para o 
sistema, porquanto a individua-

lidade dentro do tribunal, no pro-
cesso decisório, tem um momento 
delimitado, a partir do qual cede 
espaço para a razão institucional 
revelada no voto majoritário da 
Corte”, disse na ocasião.

No mês passado, o ministro Ri-
cardo Lewandowski, do STF, anun-
ciou durante a sessão plenária que 
decidiu submeter ao plenário da 
Corte a análise de 80 casos em 
que ele próprio barrou a execução 
antecipada de pena de pessoas que 
haviam sido condenadas e presas 
pela Justiça. O gesto foi uma forma 
de pressionar Dias Toffoli a pautar 
logo o julgamento do mérito das 
três ações que discutem a possibili-
dade de prisão após condenação em 
segunda instância. Presidente do Supremo, Dias Toffoli

Toffoli marca para quinta julgamento de 
ações sobre prisão em segunda instância
Expectativa é a de que a atual posição do STF sobre o tema seja revista. Dúvida é se a Corte vai permitir a prisão apenas após
se esgotarem todos os recursos, o chamado “trânsito em julgado” ou se opta por solução intermediária, como após 3ª instância

Supremo

Rosinei Coutinho / SCO / STF
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Aproveitando a 57ª edição da 
Festa do Boi, a Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
promoveu nesta segunda-feira, 14, 
no Parque Aristófanes Fernandes, 
em Parnamirim, uma sessão sole-
ne em homenagem à Associação 
Norte-rio-grandense dos Criadores 
(Anorc), promotora do evento, com 
homenagem a 24 personalidades 
que contribuíram para agropecuá-
ria do Estado.

Os homenageados já falecidos 
da lista foram representados por 
familiares. Além deles,  muitas 
personalidades da política de di-
ferentes gerações se reuniram no 
evento, como o ex-ministro Henri-
que Eduardo Alves; o ex-ministro, 
ex-senador e ex-governador Ga-
ribaldi Alves Filho, o ex-senador 
e ex-governador José Agripino 
Maia, o empresário Bira Rocha e 
o ex-senador e ex-governador Ge-
raldo Melo.

Num longo pronunciamento 
lido, o presidente da Assembleia 
e propositor da homenagem, de-
putado Ezequiel Ferreira (PSDB), 
lembrou a atuação do legislativo 
potiguar, principalmente nos últi-
mos cinco anos, em favor do setor 
produtivo e da economia.

Ao falar em nome dos demais 
homenageados, o ex-governador 
Geraldo Melo lembrou que foi alvo 
de críticas quando, na sua admi-
nistração, o Parque Aristófanes 
Fernandes passou a ser adminis-
trado pela Anorc.

Lembrou que, com a depredação 
do local durante os outros meses 
do ano, ficou inviável para o Esta-
do arcar com tantos custos anuais 
a cada Festa do Boi. “Tínhamos 
praticamente que refazer todas as 
instalações e o tempo provou que eu 
estava certo. A Anorc está sendo fiel 
às suas finalidades e objetivos, como 
um instrumento de transformação 
da atividade agropecuária nos últi-
mos anos no RN”, afirmou.

Já o presidente da Anorc, 
Marcelo Passos, agradeceu a ho-
menagem do Legislativo e citou 
as principais dificuldades para o 
setor, como a falta de crédito, a in-
segurança e a seca. Reconheceu os 
esforços do governo estadual para 
auxiliar o setor produtivo e encer-
rou: “Não haverá um novo ciclo de 
crescimento sem um novo olhar 
para o produtor”, disse Passos.

Outro homenageado, Bira Ro-
cha, que foi secretário de Agricul-
tura e também presidiu a Federa-
ção das Indústrias do RN (Fiern), 
disse que, com a homenagem, a 
Anorc e a Assembleia Legislativa 
estão fazendo história.

Participaram da sessão solene, 
além do presidente Ezequiel, os 
deputados Coronel Azevedo (PSC), 
Dr. Bernardo (Avante), Raimundo 
Fernandes (PSDB), Kleber Rodri-
gues (Avante), Isolda Dantas (PT), 
Vivaldo Costa (PSD), Ubaldo Fer-
nandes (PL), George Soares (PR), 
Tomba Farias (PSDB), Nelter 
Queiroz (MDB), Gustavo Carvalho 

(PSDB), José Dias (PSDB), Getúlio 
Rêgo (DEM) e Hermano Morais.

O vice-governador Antenor Ro-
berto  representou a governadora 
Fátima Bezerra. Participaram 
ainda do evento os deputados fe-
derais Benes Leocádio (Republi-
canos) e Walter Alves (MDB); o 
prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira; o secretário de Agricul-
tura do RN, Guilherme Saldanha; 
Alexandre Confessor, presidente 
da Associação Norte-rio-grandense 
dos Caprinos e Ovinos; e Edilson 
Trindade, representante da Fiern.

HOMENAGEADOS
Abelírio Vasconcelos da Ro-

cha, Alexandre Chaves Dantas 
Barretto, Antônio Alexandre Con-
fessor Júnior, Aluízio Alves (in 
memoriam), Clovis Veloso Freire 
(In memoriam), Cristovam Pra-
xedes, Eduardo Carlos de Melo, 
Flávio Mousinho Moreira, Gari-
baldi Alves Filho, Geraldo José da 
Câmara Melo, Guilherme Moraes 
Saldanha, João Bosco Costa, João 
Dinarte Patriota (In memoriam), 
José Bezerra de Araújo Júnior, 
Kleber de Carvalho Bezerra, Mar-
celo Passos Sales, Moacir Torres 
Duarte (In memoriam), Nélio Sil-
veira Dias (In memoriam), Otto 
Wagner de Araújo, Ottoni Fer-
nandes Maia (In memoriam), Roo-
sevelt José Meira Garcia, Rosano 
Taveira da Cunha, Sílvio Pizza Pe-
droza (In memoriam) e Tarcísio de 
Vasconcelos Maia (In memoriam).

Presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, citou contribuições da Assembleia para o setor produtivo e a economia

Gerações de políticos se 
encontram em homenagem à 
Anorc durante a Festa do Boi
Ex-governadores, senadores, deputados e empresários se encontram para 
celebrar os 60 anos da Associação Norte-rio-grandense dos Criadores

Agropecuária

João Gilberto / ALRN
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Oex-ministro Antonio Palocci revelou relações 
promíscuas da cúpula do PT até com 
empresas de lacticínios, em seu depoimento à 

Polícia Federal. Ele contou haver recebido propina de 
R$100 mil para interferir junto ao então presidente 
do Banco do Brasil, Rossano Maranhão Pinto, 
atual executivo do Banco Safra (citado 68 vezes na 
delação de Palocci), para liberar uma linha de crédito 
à Parmalat, mesmo a operação sendo prejudicial ou 
“desfavorável” ao BB.

Palocci relatou à PF que tinha “ascendência forte” 

sobre Rossano Maranhão porque o havia nomeado 
para presidir o Banco do Brasil.

O ex-ministro foi procurado pelo dono do fundo 
Latin America Equity Partners (Laep) Investments, 
Marcos Elias, que comprou a Parmalat.

Para comprovar o que delatou, Palocci 
entregou o contrato com o Laep, notas, extrato e o 
procedimento de liberação de crédito do BB.

A coluna enviou perguntas a Rossano Maranhão 
Pinto e ao Banco Safra para comentarem as 
denúncias. Mas não as responderam.

Delação de Palocci enrola até italiana Parmalat

PODER SEM PUDOR

CHEIRO DE POVO
Ao chegar a Belo Horizonte (MG) na campanha 

presidencial de 1960, Jânio Quadro recusou as ofertas 
de hospedagem, inclusive a do aliado Magalhães Pinto. 
Preferiu um hotel, “para evitar ciúmes e intimidades”.

Para garantir a privacidade do candidato, 
Magalhães conseguiu que a Polícia Militar isolasse 
o hotel, mas ao deixar o prédio para ir ao comício, 
Jânio ficou revoltado com o aparato. Desabafou com 
Magalhães: “É por isso que a UDN de vocês não ganha 
eleição. Eu quero meu povo!” Seguiu para o comício nos 
braços dos eleitores. Magalhães foi a pé.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

INSANIDADE EM MARCHA
O Congresso discute se fecha 

a Justiça do Trabalho, mas, 
apesar da redução de 60% no 
número de ações trabalhistas, o 
Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da Bahia quer comprar o 
Complexo 2 de Julho, com três 
torres de 20 andares cada uma 
por R$240 milhões. Nossos.

HÁ COISAS MAIS RELEVANTES
Concentrando-se na briga 

pessoal com o PSL, Bolsonaro 
não pôde celebrar os dados 
do IBGE indicando que a 
construção civil cresceu 2% 
entre abril e junho, e já gera 
um em cada cinco empregos no 
País.

SEMANA DA CARA-DE-PAU
No DF, o calendário escolar 

da Secretaria de Educação 
definiu dois dias como “recesso” 
e mais dois de inacreditáveis 
“dias letivos móveis”, para 

Exemplo de 
dedicação ao próximo”

Ministro Augusto Heleno 
sobre a Irmã Dulce, 
canonizada Santa Dulce dos 
Pobres

"

PR/Marcos Corrêa

juntar o feriado do dia 15 e criar 
a “Semana do Saco Cheio” nas 
escolas. O cidadão, que paga a 
farra, não tem o direito ao saco 
cheio.

FACADA FOI MORAL
O presidente do PSL, Luciano 

Bivar, define o que sente em 

relação a Bolsonaro. “Não 
estou com raiva, apenas triste”, 
disse ele, que vê no ataque do 
presidente “uma facada moral 
que dói mais que a física”.

POSTO AVANÇADO
Senadores do Podemos 

como Alvaro Dias (PR), Reguffe 
DF), Lasier Martins (RS), 
Styvenson Valentim (RN) e 
Eduardo Girão (CE) têm se 
reunido durante o almoço no 
restaurante Peixe na Rede, em 
Brasília.

DIVERSAS EVIDÊNCIAS
No caso “Frei” Chico, irmão 

de Lula que levava mesada 
da Odebrecht, o MPF afirma 
que, ao contrário que diz o 
juiz que barrou a ação, há 
testemunhas e documentos 
comprovando que a propina 
foi retribuída com benefícios a 
Odebrecht nos governos Lula. 
Que vergonha.

São Fernando

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) rejeitou 
um recurso contra a absolvição do 
prefeito de São Gonçalo do Ama-
rante, Paulo Emídio de Medeiros, 
que era acusado pelo Ministério 
Público de ter cometido improbi-
dade administrativa quando era 
prefeito de São Fernando. O MP 
apontava que Paulo Emídio e seu 
então vice-prefeito, José Nilvan 
dos Santos, cederam gratuitamen-
te um imóvel público para uma 
empresa. Com a decisão de agora, 
proferida pela 3ª Câmara Cível, 
Paulo Emídio segue inocentado.

No entendimento da 3ª Câ-
mara Cível, a ação dos gestores 
encontra amparo na Lei Orgânica 
do Município de São Fernando, 
“e, por conseguinte, não há como 
constatar a ilegalidade e o dolo na 
conduta que autorizou a cessão do 
bem imóvel”.

Em 2012, após o recebimento 
de uma denúncia, o MP instaurou 
inquérito civil para investigar a 
cessão de um imóvel localizado na 
rua Joaquim José de Araújo, 146, 
no Centro de São Fernando, que 
pertencia à Prefeitura Municipal 
de São Fernando e foi cedido ao 
preposto de uma pessoa jurídica 

de direito privado em razão de su-
postos laços de amizade que man-
tinha com o vice-prefeito.

Segundo o MP, as provas pro-
duzidas apontam para a conclu-
são de que houve a cessão de bem 
imóvel público, para fins particu-
lares alheios ao interesse público, 
realizada de forma irregular e em 
desacordo com ditames legais.

Em sua contestação, Pau-
lo Emídio defendeu que foram 
atendidas as exigências legais 
de publicidade, impessoalidade 
e legalidade na cessão de uso do 
bem imóvel para a empresa de-
mandada e de que a sua iniciativa 
estimulou a geração de uma nova 
atividade industrial no município 
em que era gestor.

José Nivan dos Santos argu-
mentou que a cessão atendeu a 
uma política de desenvolvimento 
econômico e geração de empregos.

A representante da empresa 
também ressaltou que a cessão 
do bem foi feita com o intuito de 
beneficiar a população local, ge-
rando empregos e expandindo a 
economia local, e foi precedida de 
chamamento público, sem qual-
quer distinção entre os possíveis 
interessados.

TJ absolve Paulinho por 
cessão gratuita de imóvel
Ex-prefeito alegou que iniciativa estimulou a geração 
de uma nova atividade industrial naquele município

CPI de Caiado afugenta investidores de Goiás
Uma CPI criada por ordem do governador 

de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), para 
investigar a concessão de incentivos fiscais, 
está levando pânico a investidores. Vários 
deles chamam a CPI na Assembleia de “caça 

às bruxas” e têm procurado governos de 
Estados vizinhos à procura de facilidades 
semelhantes àquelas que os atraíram a Goiás, 
em administrações anteriores, para transferir 
negócios e indústrias.

CAÇA A INVESTIDORES
Empresários do Tocantins e Distrito 

Federal têm sido convidados a participar da 
transferência de indústrias na condição de 
investidores.

PROPINA POR INCENTIVOS
A CPI investiga pagamento de propina 

a integrantes de governos anteriores ao 
de Caiado, em troca de incentivos fiscais 
bilionários.

ALVO É PERILLLO
O maior alvo de Caiado, com a CPI, é o 

ex-governador tucano Marconi Perillo, que ele 
tem como maior ameaça à sua reeleição.

Prefeito de São Gonçalo respondia ação da época em que ele prefeito de São Fernando

José Aldenir / Agora RN

Cai número de homicídios
Segurança

O número de homicídios 
caiu 22% em todo o País duran-
te o primeiro semestre deste 
ano, em comparação com o mes-
mo período de 2018.

A informação foi divulgada 
nesta segunda-feira, 14, em 
Brasília, pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
com base em dados do Sistema 
Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais, 
de Rastreabilidade de Armas 
e Munições, de Material Ge-

nético, de Digitais e de Drogas 
(Sinesp).

O resultado já havia sido 
parcialmente antecipado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que, 
no domingo, 13, usou sua con-
ta no Twitter para comemorar 
o que classificou como um dos 
pontos positivos de seu governo. 

Segundo o presidente, no 
primeiro semestre deste ano 
foram registrados 5.423 assas-
sinatos a menos que no mesmo 
período de 2018.



O Ministério Público Fe-
deral no Rio Grande do Norte 
(MPF) não descarta ingressar 
com uma ação civil pública 
em razão dos efeitos da polui-
ção no litoral potiguar. O ór-
gão abriu um inquérito civil 
no último dia 17 de setembro 
para apurar as responsabili-
dades do descarte irregular 
de óleo nas praias do estado.

“Queremos relatório de 
medidas já adotadas para 
minorar o avanço do óleo, so-
licitamos o monitoramento de 
áreas consideradas sensíveis 
(mangue, estuários, foz, en-
trou outros) e também vamos 
cobrar as medidas serão to-
madas para evitar que estas 
áreas sensíveis sejam atin-
gidas. Após isso, nós vamos 
avaliar a possibilidade de 
uma ação civil pública”, diz 
o procurador federal Victor 
Mariz, chefe de investigação 
do MPF.

Em 24 de setembro, o 
MPF expediu recomendação 

aos municípios costeiros do 
Rio Grande do Norte com 
orientações sobre monitora-
mento, limpeza e descarte 
adequado de manchas de óleo 
encontradas em vários pontos 
do litoral potiguar. O objetivo 
é evitar o aumento dos danos 
ao ecossistema ambiental e 
preservar a saúde da popula-
ção local e dos banhistas. 

O Rio Grande do Norte terá um 
comitê unificado para atuar nas 
ações de controle e monitoramento 
das manchas de óleo mineral en-
contradas ao longo do litoral poti-
guar. A ação pretende reforçar ati-
vidades de limpeza, prevenção e de 
resgate da imagem do estado, que, 
na avaliação dos gestores públicos 
estaduais, foi arranhada com a di-
vulgação dos números de pontos de 
poluição ao longo dos últimos dias.

A primeira reunião do comitê, 
que vai funcionar como “gabine-
te de crise”, está marcada para a 
próxima quinta-feira, 17, às 9h, 
no auditório do Parque das Dunas. 
“A criação de uma força-tarefa é 
importante para atuar neste pro-
blema, com ações protetivas, e há 
uma necessidade imperiosa de 
sabermos o trabalho do governo 
federal com novas atividades pre-
ventivas. É importante termos o 
monitoramento efetivo do avanço 
dos poluentes”, aponta a governa-
dora Fátima Bezerra.

Fátima Bezerra participou na 
segunda-feira, 14, de uma reunião 
com municípios afetados pelas 
manchas de petróleo. O encontro 
também teve a participação de 
integrantes de órgãos federais e 
instituições que atuam na defesa 
do meio ambiente.

Uma agenda de atividades foi 
apresentada para as três esferas 
da administração público – União, 
Estado e Municípios. A meta é pro-
mover ações que garantam a lim-
peza das áreas afetadas, permita o 
monitoramento de novas ocorrên-
cias e, por fim, delimite medidas 
para o tratamento do material já 
recolhido das praias potiguares.

De acordo com informações do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), o Rio Grande 
do Norte já registrou 42 pontos com 
ocorrência do poluente, isso desde o 
dia 6 de setembro, data que mar-
ca o início dos primeiros registros 
em litoral potiguar. No Nordeste, o 
primeiro local a presenciar as man-
chas foi a Paraíba, em 30 de agosto.

Na avaliação do governo es-
tadual, a chegada de manchas de 
petróleo resultou não apenas em 
prejuízos ambientais, mas em uma 
ameaça ao turismo. Cidades lito-
râneas atingidas têm no turismo 
a principal fonte de receitas. Desta 
forma, a força-tarefa tem como ob-
jetivo garantir, também, a restau-
ração da imagem potiguar diante 
do segmento empresarial turístico.

No último dia 5 outubro, ainda 

segundo o órgão federal, foram re-
gistradas as últimas manchas em 
território potiguar, que alcança-
ram praias dos municípios de Ní-
sia Floresta e de Tibau do Sul. Dos 
42 pontos iniciais, aponta o órgão 
federal, 17 deles não têm mais res-
quícios do poluente. “No restante, o 
porcentual de poluição varia entre 
1% e 10%”, diz Rondinelle Silva 
Oliveira, superintendente do Iba-
ma no Rio Grande do Norte.

Apesar de registrar o maior 
número de pontos do material be-
tuminoso, o Rio Grande do Norte 
não detém a maior concentração 
do material. O município de Tibau 
do Sul, o mais atingido até agora, 
avalia que foram retiradas três 
toneladas de óleo. Para efeito de 
comparação, o estado de Sergipe é 
o mais atingido na região. Dados do 
Administração Estadual do Meio 
Ambiente de Sergipe (Adema) 
apontam que mais de 100 tone-
ladas de óleo recolhidas no litoral 
daquele estado.  

Segundo Rondinelli Oliveira, o 
poluente se trata de óleo mineral 
cru. Ele diz, ainda, que o material 
não foi produzido pela Petrobras. 
“O indicativo é de que o óleo tem as 
características físico-químicas do 
que é produzido na Venezuela. Isso 
não quer dizer que o responsável 
é tal país, mas que o óleo é seme-
lhante ao que gerado na Venezue-
la”, explicou.

TERÇA-FEIRA, 15.10.2019 Cidades 7

Leonlene Aguiar, diretor-presidente do Idema, ao lado do deputado estadual Francisco do PT, durante evento nesta segunda-feira

Estado vai montar gabinete de crise para 
monitorar presença de óleo nas praias
Internção do Governo é reforçar atividades de limpeza, prevenção e de resgate da imagem do estado, que, na avaliação dos 
gestores públicos estaduais, foi arranhada com a divulgação dos números de pontos de poluição ao longo dos últimos dias

Problema ambiental

Elisa Elsie / Governo do RN

O Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema) realizou no último fim de 
semana a Operação “Mancha Ne-
gra”. Servidores do órgão percorre-
ram o litoral para identificar locais 
com a presença de poluentes.

Segundo o diretor do órgão, 
Leonlene Aguiar, a ação identi-
ficou 21 pontos com óleo ao longo 
da costa. “O principal objetivo foi 
a de averiguar o impacto desses 
materiais nos locais, se há novas 
ocorrências de óleo, e como as Pre-
feituras estão procedendo diante 
dos fatos nas praias”, explicou.

A visitação mostrou que, no li-
toral Norte, entre os municípios de 
Touros a Rio de Fogo, os materiais 
encontrados são fragmentos de 
óleo, com presença nas faixas de 
areia e nas marés altas. “O mate-
rial está mais ressecado, perdendo 
a aderência e viscosidade”, detalha. 
No trecho entre Maxaranguape 
até Extremoz, a vistoria encontrou 
pequenos materiais isolados.

No litoral Sul, de Pirangi do Sul 
até Tabatinga, em Nísia Floresta, 
os fragmentos não se apresentam 
em grande concentração, mas têm 
aderência. Em Natal, a ocorrência 
de óleo se deu na praia de Ponta 
Negra, já na Via Costeira.

O Idema revelou que está bus-
cando parcerias com a iniciativa 
privada para tratar o material 
recolhido no Rio Grande do Norte. 
Duas empresas já se mostraram 
interessadas em recolher o pro-
duto. Uma das possibilidades é de 
que o material seja tratado e enca-
minhado para uso na construção 
civil.

O secretário de Meio Ambiente 
de Tibau do Sul, Leonardo Tinôco, 
avalia que a situação está contro-
lada, mas teme que novas man-
chas apareçam. Ele explica que o 
município teve a ajuda da classe 
empresarial e de organizações 
sociais para a limpeza das praias. 
“O óleo retirado das praias está 
acondicionado na sede prefeitura. 
O material está guardado em uma 
garagem, fechada, para impedir 
que pessoas tenham acesso das 
pessoas”, detalha.

Segundo ele, o prejuízo sofrido 
pela cidade não foi apenas ambien-
tal, mas também econômico. 

Idema faz operação 
para identificar locais 
com mancha de óleo

Ministério Público Federal 
avalia entrar com ação civil

Manchas estão por todas as partes

José Aldenir / Agora RN
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A Prefeitura do Natal deu 
início às obras na Praça Au-
gusto Leite, no Tirol. A ordem 
de serviço foi autorizada na 
última terça-feira, 8.

O trabalho de recupera-
ção será realizado em duas 
frentes. A Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer (Sel) 
será responsável pela recupe-
ração geral da quadra, com a 
instalação de uma cobertura 
completa, recuperação do pi-
so e do alambrado, além da 
pintura de toda a instalação. 
Além disso, será responsável 
por instalar traves para fut-
sal, postes para a prática de 
vôlei e duas tabelas de bas-
quete.

Com a recuperação re-
alizada pela Prefeitura, a 
quadra será qualificada para 
receber atividades de vôlei, 
basquete e futsal, uma vez 
que contará com uma melhor 
infraestrutura para a prática 
de atividades físicas.

A Praça Augusto Leite 
também receberá ações das 
equipes de Operações, Pai-
sagismo e Iluminação da 
Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur), que 
fará a recuperação completa 
da área de passeio e da Aca-
demia ao Ar Livre (ATI). O 
equipamento também recebe-
rá uma nova pintura, os ban-
cos e o parque infantil serão 
recompostos e a iluminação 
será modernizada.

O Executivo Municipal 
trabalhará ainda em uma 
nova jardinagem e na poda 
das árvores. A revitalização 
da Praça Augusto Leite es-
tá dentro do cronograma de 
ações prioritárias do prefeito 
Álvaro Dias. Um dos objeti-
vos da atual gestão é investir 
no bem-estar da população, 
através da recuperação de 
espaços urbanos,  devolvendo 
à sociedade um melhor am-
biente para se viver.

Prefeitura inicia 
restauração na 
Praça Augusto 
Leite, no Tirol

Reforma

Equipamento será 100% reformado

Divulgação

Ana Lourdes Bal
Repórter

O presidente da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern), Roberto Linhares, 
afirmou que a abertura de capital 
da empresa é “uma possibilida-
de real e concreta”. Segundo ele, 
por não se tratar de um processo 
simples, tem sido necessária uma 
preparação e valorização da es-
tatal para conseguir conquistar 
a abertura de 49% de suas ações. 
“Já começamos (o processo) e até o 
final do ano que vem estaremos no 
mercado. Tenho isso como objetivo 
para 2020”, destacou.

Em entrevista ao Agora RN, 
Linhares deixou claro, no entanto, 
que não há nenhuma possibilidade 
de privatização total da Compa-

nhia, situação que foi descartada 
tanto pela Caern quanto pelo 
próprio Governo do Estado. Justa-
mente por isso, ele frisou que todo 
o processo de abertura de capital 

vem sendo feito como muita cau-
tela para que o poder público não 
perca o controle da empresa.

“Temos que lançar as ações e 
ter gente que queira comprar para 

entrar o dinheiro e fazermos o in-
vestimento necessário. Inclusive, 
uma parte vai para o controlador, 
que é o Governo do Estado, que 
precisa neste momento de calami-
dade financeira”, reforçou. Por ou-
tro lado, ele disse que Fátima tem 
sido muito acessível para esse tipo 
de parceria “que envolva o privado, 
mas que traga desenvolvimento”.

“Lidar com um cenário novo 
requer atitude nova, requer pla-
nejamento, requer abertura de 
cabeça para o novo. Podemos fazer 
isso com a Caern. Não é simples, 
há amarras grandes, inclusive 
históricas, mas não vamos ceder. 
O que vai imperar na Companhia 
é a questão técnica e o interesse 
de quem se beneficia do serviço. A 
gente se beneficia quando a socie-
dade se beneficia”, concluiu. 

Roberto Linhares admitiu que Estado pensa em vender 49% das ações da Caern

Abertura de capital é “possibilidade 
concreta e real”, diz presidente da Caern
Companhia responsável pelo abastecimento de água em quase todo o Estado pretende ter tudo 
pronto até o ano que vem; privatização total, no entanto, foi descartada por Roberto Linhares

Estudos

José Aldenir / Agora RN
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O Governo do Rio Grande do 
Norte, por meio da Companhia 
Estadual de Habitação e Desen-
volvimento Urbano (CEHAB), 
assinou nesta segunda-feira, 14, 
convênios do Pró-Moradia/Viver 
Melhor com 60 municípios. Parali-
sado desde 2012, o programa volta 
com a previsão de construção de 
1.000 casas populares.

Serão beneficiadas cerca de 4 
mil pessoas de famílias em situ-
ação de risco social, que vão ter 
acesso à moradia e, consequente-
mente, a mais qualidade de vida. 
O programa conta com financia-
mento, suporte técnico e acompa-
nhamento dos projetos da Caixa.

As moradias têm valor médio 
de R$ 50 mil, num total de investi-

mento que chega a mais de 55 mi-
lhões. Cada casa conta com sala de 
estar/jantar, hall, dois quartos, ba-
nheiro, cozinha e área de serviço.

Os municípios beneficiados 
passaram por uma análise crite-
riosa, na qual se avaliou o Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH), o déficit habitacional e 
situação de vulnerabilidade da 
população local, entre outros indi-
cadores exigidos pelo banco.

Para a governadora Fátima 
Bezerra, o governo cumpre mais 
um compromisso assumido, desta 
vez o de diminuir o déficit habita-
cional no estado. “O povo merece 
ter a sua casinha, merece que ela 
seja cercada de infraestrutura e 
segurança, e é para isso que re-

tomamos o programa, além de in-
vestir em outros projetos da área 
habitacional”, disse.

A Caixa aprovou o levanta-
mento de municípios feito pela 
CEHAB, sendo responsável por 
traçar o cronograma de obras para 
as construções das casas.

“A retomada do Pró-Moradia/
Viver Melhor é um passo impor-
tante na implementação das polí-
ticas habitacionais no estado”,de-
clarou o presidente da Companhia 
Estadual de Habitação, Pablo 
Thiago Lins. 

A cerimônia de assinatura dos 
convênios foi realizada durante a 
tarde desta segunda-feira, com a 
governadora Fátima Bezerra des-
tacando a importância do projeto. Cerca de quatro mil famílias devem ser beneficiadas com o projeto Pró-Moradia RN

Governo do RN assina convênios para
a construção de 1 mil casas populares
Serão beneficiadas cerca de 4 mil pessoas de famílias em situação de risco social, que vão ter acesso à moradia e, 
consequentemente, a mais qualidade de vida; programa conta com financiamento, suporte e acompanhamento da Caixa

Habitação

Divulgação / Governo do RN
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V ocê sabe o que é mediu-
nidade? Basicamente, 
Allan Kardec definiu 
que “todo aquele que 

sente em um grau qualquer influ-
ência dos espíritos é, por esse fa-
to, médium”. Portanto, para ele, 
mediunidade seria a capacidade 
avançada de perceber seres de 
outras dimensões.

Todavia, um dos médiuns 
mais conhecidos do mundo, além 
de Kardec, foi o brasileiro Chico 
Xavier. Por anos, ele reuniu mi-
lhares de pessoas em sua casa 
para psicografar mensagens de 
entes queridos.

Portanto, a mediunidade po-
de ser definida como um processo 
espiritual, em que pessoas de ele-
vado grau espiritual atuam como 
porta-vozes de entidades e espí-
ritos. Entretanto, é importante 
reforçar as práticas mediúnicas 
tanto na doutrina espírita e suas 
vertentes, quanto no catolicismo, 
protestantismo e demais religiões.

A MEDIUNIDADE, 
A CIÊNCIA E HOLLYWOOD

Muito retratada em filmes de 
terror de Hollywood e alvo de po-
lêmicas, a mediunidade também 
é vista como uma prática que 
atende às necessidades emocio-
nais que a ciência não consegue 
explicar.

Desta forma, a perda de um 
ente querido e o tratamento de 
doenças, como a depressão, estão 
entre os principais motivos pelos 
quais as pessoas procuram o au-
xílio de médiuns.

Contudo, a mediunidade não 
caminha pela negatividade das 
forças ruins. Basicamente, ela 
busca expressar-se como uma 
experiência de alívio, boas sen-
sações de paz e amor.

Porém, essas manifestações 
espíritas são limitadas e podem 
ser sentidas diferentemente de 
pessoa para pessoa. Daí, os re-
gistros de vários tipos de mediu-
nidade.

O que é, tipos e 
como se manifesta
Trata-se de um processo espiritual, onde pessoas de elevado
grau espiritual atuam como porta-vozes de entidades e espíritos

Mediunidade 

1. MEDIUNIDADE PICTOGRÁFICA
É manifestado por meio de desenhos, pinturas ou ilustrações.

2. VIDÊNCIA
Visualização de uma cena envolvendo a pessoa. Podendo ser atual 
ou passada, porém nunca futura.

3. CLARIVIDÊNCIA
Deixa mais evidente os fato da vidência, pois o médium consegue 
visualizar o mapa astral da pessoa.

4. MEDIUNIDADE CLARIOLFATIVA
Identificada à presença da pessoa pelo olfato. O cheiro de um lugar 
ou perfume.

5. MEDIUNIDADE CLARIGUSTATIVO
Ocorre quando pessoa sente o gosto da comida que a pessoa mais 
gostava, por exemplo.

6. CLARIAUDIÊNCIA
Esse pode ser de arrepiar e, se dá, quando o médium ouve o espírito 
falar em seu ouvido.

7. XENOGLOSSIA
Continue arrepiando, pois esse médium fala línguas estranhas, ou-
tros idiomas ou códigos.

8. PSICOFONIA MEDIÚNICA
Sabe quando eles incorporam a voz da pessoa? Aliás, Hollywood 
retrata muito bem em suas tramas.

9. INCORPORAÇÃO MEDIÚNICA
Neste tipo, o espírito é incorporado inteiramente no médium.

10. PSICOGRAFIA
Chico Xavier exemplificou muito bem esta categoria, pois transcre-
veu mensagens e cartas por anos.

Divulgação

OS 10 TIPOS DE MEDIUNIDADES

Do olfato ao paladar, da fala à escrita, as
sensações são as mais variadas possíveis.
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HIGIENE
Cuidados básicos para quem malha em academia
Aparelhos utilizados nas unidades são ambientes ideais para o desenvolvimento de vírus, bactérias e fungos, que 
podem causar uma série de problemas de saúde; nesta reportagem, confira dicas de como lidar da melhor maneira
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Aacademia é um lugar onde se 
busca saúde, mas também é um 
local favorável para a proliferação 
de microorganismos causadores de 
uma variedade de doenças de pele. 
“Lugares quentes e úmidos, como 
os equipamentos de musculação e 
os vestiários, são ambientes que 
favorecem o desenvolvimento de 
bactérias, vírus e fungos que po-
dem ser transmitidos pelo contato 
e causar problemas como micoses, 
infecções, verrugas, impetigo e 
furúnculos”, frisa a dermatologis-
ta Kédima Nassif, integrante da 
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia (SBD).

Para evitar o contato com os 
microorganismos, uma dica é in-
vestir em roupas que absorvam o 
suor, pois a pele seca previne o de-
senvolvimento de germes. Segun-
do a especialista, é interessante 
também trocar as roupas suadas 
por limpas assim que terminar a 
atividade física, evitando que haja 
proliferação bacteriana e fúngica 
no corpo favorecida pela umidade.

Ao tomar banho após a ativi-
dade física, a médica sugere que a 
água esteja morna, para evitar a 
remoção da camada de proteção da 
pele contra vírus e bactérias. “Se 
for utilizar o banheiro do vestiário 
da academia, não esqueça de usar 
chinelos para proteger os pés, pois 
banheiros públicos tendem a ser 
cheios de germes e bactérias que 
causam infecções”, destaca Kédi-
ma Nassif.

Outra recomendação impor-
tante consiste em desinfetar os 
equipamentos de musculação 
antes de utilizá-los. Se possível, 
acrescente uma barreira de prote-
ção extra entre sua pele e o equi-

pamento, como uma toalha. Outra 
dica valiosa é ter o próprio equi-
pamento, como tapetes de yoga, e 
nunca compartilhar itens pessoais 
(toalhas, capacetes e sabonetes) 
para evitar a propagação de vírus 
e bactérias.

Lavar roupas e toalhas após 
cada uso é fundamental para evi-
tar a propagação de microorganis-
mos. “Mochilas e sacolas também 
devem ser lavadas, pois os germes 
presentes nos equipamentos usa-
dos podem permanecer na bolsa 
e crescer, infectando roupas e 
toalhas guardadas em seguida”, 
acrescenta a dermatologista.

Para reduzir as chances de in-
fecções, lembre de usar esparadra-
po, talco, gel e pomada em regiões 
de maior atrito, prevenindo bolhas. 
Calçados arejados e que não sejam 
apertados demais também ajudam 
nesse sentido. Se mesmo assim 
surgir uma bolha ou corte, mante-
nha a ferida limpa e coberta com 
curativos até que esteja curada, 
pois uma pele machucada enfra-
quece o sistema de defesa do tecido, 
permitindo que germes e bactérias 
penetrem mais facilmente.

Segundo Kédima Nassif, o cui-
dado mais importante é checar a 
pele diariamente à procura de cor-
tes, feridas, vermelhidão, incha-
ços e infecções. Caso note alguma 
dessas alterações no corpo, o ideal 
é procurar um dermatologista 
imediatamente. “Sem tratamento 
adequado, condições de pele po-
dem piorar e apenas um médico 
especializado conseguirá diagnos-
ticá-las corretamente e indicar o 
melhor tratamento para o caso”, 
alerta a dermatologista. 
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Poliana vai levar o SBT à loucura e ao 
recorde de maior número de capítulos

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1

A qui já foi colocado, mas não custa repetir: o 
SBT só produz uma novela por vez, com pe-
ríodo de exibição nunca inferior há um ano, 

as vezes até um pouquinho mais, e ainda assim se 
atrapalha.

Essa decisão de espichar “Poliana” a perder 
de vista é tão estapafúrdia, como completamente 
irresponsável.  Não existe história para isso. Se 
depois de 16 meses, já se observa queda na audi-
ência, é de se imaginar como chegará daqui a um 
ano. Ou agora dois, como se pretende. No começo, 
os registros eram na casa dos 14 ou 15 pontos de 

média, contra 10 nos dias atuais. E a tendência é 
cair ainda mais.

O público do começo não é mais, na totalidade, 
o de agora. Muitos já desistiram no meio do ca-
minho. Um, dois anos, é bastante tempo na vida 
de uma criança ou adolescente. Os hábitos foram 
naturalmente se modificando. Será que nada disso 
é levado em conta?

Os tostões economizados com a sua continui-
dade, como alguns tentam fazer prevalecer por 
benefício pessoal, terão um custo impossível de ser 
calculado lá frente.

VALE O PARÊNTESES
“Patinho Feio”, próxima 

atração anunciada, já tinha 
sinopse e primeiros capítulos 
aprovados por Iris Abravanel, 
testes realizados e elenco infantil 
em fase de contratação. Alguém, 
no entanto, está levando Silvio 
Santos ao erro de espichar 
“Poliana”. As consequências, 
ruins, serão inevitáveis.Para o 
SBT, já de muito tempo, a novela 
tem importante papel no sucesso 
do seu prime time.  Serve de 
alavanca.

 PASSANDO A LIMPO
Vale repetir e deixar 

esclarecido: “Poliana”, por vias 
normais, iria até julho de 2020. 
Só aí já seriam mais de dois anos 
em cartaz, com seiscentos e tantos 
capítulos. Agora, diante da decisão 
de espichar, irá até metade ou 
um pouco mais que isso em 2021.  
Vai passar de mil. Já imaginou? 
“Chiquititas”, produção de 1997, 
por exemplo, teve 807.

CONTRAORDEM
A Record liberou mesmo 

Marcos Mion para o Teleton do 
SBT junto com Sabrina Sato.
Só que o Mion, envolvido com as 
apresentações do musical “Zorro”, 
não poderá comparecer. Não há 
informações se outro alguém irá 
em seu lugar.

ARDE OS OLHOS
Nesta segunda a Record 

estreou o novo cenário do “Fala 
Brasil”, nas berrantes cores 
verde e amarelo, em barras retas. 
Só que não ficou bom. É tão 
espalhafatoso, que chama mais 
atenção que a notícia. Contraria 
tudo que se aprendeu na vida.

LIÇÃO DO BONI
Lá atrás, quando na Globo se 

exagerava ou alguém escorregava 
em alguma coisa, Boni, José 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, 
disparava seus comunicados, 
explicando direitinho como devia 
ser feito. Este que vos fala, graças 
à amizade com Edwaldo Pacote, 
direto do Boni, teve acesso a 
vários deles. Lições que deixou 
para a televisão.

EM UM DELES
Num desses comunicados 

distribuídos, foi explicado pelo 
Boni que as cores berrantes 
tinham que ser evitadas, a todo 
custo, nos cenários e figurinos. 
Assim como “contrastes fortes 
são rigorosamente proibidos em 
qualquer caso. Cores básicas claras 
e tons ‘pastel’ são fundamentais”.

INVERSÃO DE VALORES
Pior é que hoje o que mais tem 

são cenários rebuscados, cheios de 
luzinhas piscando o tempo todo, 
chamando mais atenção do que 
está em cena. É uma cafonice tão 
esparramada, que chega a doer os 
olhos.

TEM OUTRA
Ainda com relação às barras 

retas, Niemeyer disse certa vez: 
“Não é o ângulo reto que me atrai. 
Nem a linha reta, dura, inflexível, 
criada pelo homem. O que me atrai 
é a curva livre e sensual. A curva 
que encontro nas montanhas do 
meu país, no curso sinuoso dos 
seus rios, nas nuvens do céu, no 
corpo da mulher amada. De curvas 
é feito o Universo. O universo curvo 
de Einstein”.

PARTE 2
Marcus Majella começou a 

gravar, no Rio, “Um Tio Quase 
Perfeito 2”, como o protagonista 
Tio Tony. Com direção de Pedro 
Antônio, o filme também traz 
Letícia Isnard, como Angela, irmã 
de Tony, Ana Lúcia Torre, como 
Cecília, mãe e “ex-parceira” de 
trambique, e as crianças Julia 
Svacinna (Patricia), Sofia Barros 
(Valentina) e João Barreto (João). 
Completam o elenco Danton Mello 
(Beto) e Fhelipe Gomes (Rodrigo).

n O roteirista Vincent 
Villari, após sequência de 
trabalhos com Maria Adelaide 
Amaral, vai retomar 
parceria com João Emanuel 
Carneiro...

n... Os dois já estarão juntos 
numa próxima novela  para as 
21h, marcada para o segundo 

semestre de 2020...

n ... Carneiro tem dito 
e repetido que sua nova trama 
será contada a partir de uma 
mãe muito ruim.

n“Famílias Frente 
a Frente” estreou sexta-feira 
passada ocupando a vice-

liderança de audiência em São 
Paulo: 7.8 pontos...

n... A Record, no horário de 
confronto, deu 5.9. Globo em 
primeiro, 13.4...

n... O fato de aparecer 
entre dois grandes produtos, 
Ratinho e “The Noite”, 

certamente colaborou para esse 
resultado.

nO  lançamento de “No 
Rastro da Notícia”, livro do 
Roberto Cabrini, será agora em 
novembro...

n ... Possivelmente entre os dias 
6 e 8.

nNa Rede TV!, 
as produções começaram a 
se movimentar visando os 
programas especiais de fim de 
ano...

n... Mariana Godoy, por 
exemplo, foi a Florianópolis 
sexta-feira gravar com Gustavo 
Kuerten, o Guga.

Bate-Rebate

A DONA DO 
REALITY
Em “A Dona 
do Pedaço”, 
Maria da 
Paz (Julia-
na Paes) 
também 
encara um 
reality show 
de culinária 
e concorre 
a prêmio de 
um milhão 
de reais.

Globo/ Victor Pollak

Ana Luiza / Crédito Divulgação Band

PANELA NO FORNO
Hoje, o que mais se tem na televisão, é cheiro de comida. E vem mais: nesta terça, na Band, tem a 

estreia do “MasterChef – A Revanche”, com 20 ex-participantes.

C´EST FINI
De acordo com fontes do mercado, 

dentro de duas semanas deve 
sair o resultado do estudo que a 

consultoria Accenture está fazendo 
para unificar o Grupo Globo. O 

trabalho, anunciado como “Uma só 
Globo”, pretende transformar a TV 

Globo, Globosat, Globo.com, DGCorp 
e Som Livre em uma única empresa. 

A Editora Globo/Infoglobo/Valor 
Econômico e o Sistema Globo de 
Rádio não fazem parte do projeto. 

Então é isso. Mas amanhã tem mais. 
Tchau!
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É provável que você já 
saiba, mas vale a informa-
ção mesmo assim: muitos 
dispositivos de streaming 
de TV coletam dados pes-
soais dos usuários. A con-
firmação vem de um estu-
do das Universidades de 
Princeton e de Chicago, que 
analisou o Roku e a Amazon 
Fire TV.

Para monitorar os 
apps, foram criados “smart 
crawlers”. Com eles, foi pos-
sível descobrir que há ras-
treadores em 69% dos apli-
cativos do Roku e em 89% 
dos apps da Amazon Fire 
TV. Entre os dados acom-
panhados havia “identifica-
dores únicos, como IDs dos 
aparelhos, números seriais, 
endereços MAC e SSIDs”, 
que eram compartilhados 
em conexões desprotegidas.

Os rastreadores do dou-
bleclick.net, que pertence 
ao Google, foram encon-
trados em 975 apps Roku. 
Paralelamente, um tracker 
de anúncios da Amazon foi 
o mais frequente na Fire 
TV, em 687 aplicativos. No 
Roku, 90% dos hospedeiros 
eram games, enquanto na 
Amazon, 50% eram canais 
de notícias.

Para piorar, as ferra-
mentas disponíveis nos dis-
positivos para evitar moni-
toramento, como limitar as 
opções de acompanhamento 
e bloqueio de anúncios, são 
ineficazes.

Não foram dadas razões 
para não incluir a Apple 
TV, mas os pesquisadores 
mencionaram que o aplica-
tivo de segurança da marca 
deveria servir de exemplo 
para outras plataformas 
como forma de prevenir co-
nexões inseguras. Os espe-
cialistas acreditam que os 
crawlers usados podem ser 
adaptados para Apple TV, 
Samsung e Vizio.

Dados podem 
estar desprotegidos 
em dispositivos 
de streaming

Cuidado

SmartTVs são aparelhos vulneráveis

Olhar Digital

LICENÇA AMBIENTAL

A PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA, C.N.P.J 08.026.122/0009-16,  torna público conforme a 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em  14/04/2018 através do Processo 
Administrativo Nº 029661/2018, a licença ambiental de operação para o funcionamento de uma 
Escola, com área construída de 193,68 m² em um terreno de 287,67 m², situado na Av. Amintas 
Barros, 4090 – Lagoa Nova – Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0199

H G BARBALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 25.197.481/0001-
06, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação nº 0199, com prazo de validade até 
27/09/2025, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, locali-
zado na Rua Belarmino Costa, nº 2420, bairro da Una, Goianinha/RN.

GABRIELLA SIMONETTI MEIRA PIRES BARBALHO
Sócia-Administrador

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

LUCIANO CASSIMIRO DA COSTA,  CPF: 201.651.295-68, torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE-IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA-LS de um empreendimento de Carcinicultura, 
localizado no Município de Nízia Floresta-RN.

LUCIANO CASSIMIRO DA COSTA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
A CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., (08.439.659/0001-50), em nome da 
CHESF, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema,  a Licença de 
Alteração, para a implantação de um BAY na Subestação Touros, localizada na 
Zona Rural do município de São Miguel do Gostoso/RN.

Tatiana Marques - Gerente de Licenciamento Ambiental

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), inscrito no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, situado na Rua Dom José Tomaz, 
995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250, por sua Comissão Permanente de Licitações, torna pú-
blico aos interessados que a inscrição de empresas e profissionais para atualização ou formação 
de Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviço encontra-se permanentemente aberta. 
A relação da documentação necessária para cadastro, assim como maiores esclarecimentos 
poderão ser obtidos junto à própria CPL, através do Telefone (84) 3342-0200; pelo e-mail: cpl@
senarrn.com.br, ou através do sítio www.senarrn.com.br. 

Natal/RN, 14 de outubro de 2019.

Larissa Hermínia Augusta Bezerra. Presidente da CPL.

Pesquisadores de Minas Gerais 
desenvolveram um novo método 
para detectar o câncer de próstata, 
com eficácia de até 80% e resulta-
do em apenas 24 horas. O grupo 
de cientistas é incentivado pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fape-
mig) e conta com a participação do 
pesquisador Luiz Ricardo Goulart 
Filho, da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU).

A nova tecnologia, que já tem 
carta patente emitida, ajuda na 
prevenção e no tratamento da 
doença. Além da alta precisão de 
diagnóstico, Goulart Filho explica 
que o procedimento poupa o pa-
ciente clínica e psicologicamente e, 
ainda por cima, diminui os gastos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
na detecção do tumor.

Neste novo método de detec-
ção, procura-se identificar células 
tumorais por meio de marcadores 
específicos da próstata, extraídos 

do RNA mensageiro - molécula res-
ponsável pela síntese de proteínas 
das células do corpo. 

O processo não precisa de cirur-
gia, sendo necessária a retirada de 
apenas 5 ml de sangue. “Retiramos 

o sangue periférico, separamos os 
leucócitos (glóbulos brancos) e ex-
traímos o RNA. Posteriormente, 
colocamos em uma espécie de má-
quina para amplificar o DNA por 
marcadores específicos tumorais”, 

explica o pesquisador.
Além de maior eficácia, o mé-

todo detecta o câncer no estágio 
inicial, o que aumenta a possibi-
lidade de cura. 

De acordo com Goulart Filho, 
o tradicional exame de toque “só 
possui 20% de sensibilidade e o 
urologista só consegue perceber 
quando a doença já está em está-
gio avançado”.

Também segundo o pesqui-
sador, os métodos convencionais 
utilizados atualmente têm eficácia 
entre 35% e 40% e geram desgaste 
desnecessário ao paciente.

CÂNCER DE MAMA
O grupo ainda desenvolveu 

sistemas alternativos para a tria-
gem de mulheres com suspeita de 
câncer de mama. O método possui 
90% de precisão e indica quais mu-
lheres devem seguir com a realiza-
ção de mais procedimentos, como 
mamografia e biópsias.

Luiz Goulart Filho é pesquisador e cientista da Universidade Federal de Uberlândia

Cientistas brasileiros criam tecnologia 
que é capaz de detectar câncer de próstata
Além de ser mais eficiente, novo sistema poupa o paciente de transtornos clínicos e psicológicos e 
economiza gastos públicos com saúde na detecção do tumor; tecnologia foi criada em Minas Gerais

Minas Gerais

Divulgação
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SLMA
DENUNCIAR

REMUNERADA
BEATIRAR

NINARMFI
TTCERAB

SOBRESSALTO
GERARMIAMI

CIIABAA
RODOPIAR
EOTELAS
DECONEE

LIDARTLIT

TECELAGEM
CONTROLADO

Fundador
da cidade
de Niterói

(Hist.)

A função
do aca-
lento 

Material
usado

para fazer
velas

Movimen-
to brusco
causado
por susto 

Dignida-
de; honra

Cidade 
da Flórida

(EUA)

Tipo de
cerveja
inglesa

Dar nu-
merosas

voltas 
Antecede 
o "oitavo"

Preposi-
ção que 
indica
origem

Jardim
onde vive-
ram Adão 
e Eva (Bíb.)

Trabalhar;
batalhar 

(?)
Zeppelin,

banda

Pão de (?),
bolo fofo
e macio

Literatura
(abrev.)

Paga por
serviços

prestados

Funções
do cartão
que subs-
tituem o
dinheiro

Criar 
102, em 

algarismos
romanos

Trabalho de
tapeçaria
Comedido;
moderado

Próprio
da Lua

Despido
de roupas

Apertar o
gatilho 

Seduzido;
fascinado

Forma do
funil

Ato, em
inglês

Ente;
criatura

Sininho
(Lit. inf.)
Fruta de

oásis

Bases de
quadros

Acreditar 

Sílaba
de "final"

Prova auto-
mobilística

O desma-
tamento

ilegal
Internet
(pop.)

Soltar a voz (o gato) Esperma
(Biol.)

Acusar 

Capaz;
habilitado
Tipo san-
guíneo

3/act — ale — led. 5/sêmen. 6/tâmara.

HORÓSCOPO

Se depender dos astros, você fará 
tudo para mostrar seus talentos e seu 
potencial no que faz. Fique de olho nas 
oportunidades. No amor, você vai querer 
segurança e compromisso. 

Pode receber uma grana que não 
está esperando. Atração por colega 
pode ficar irresistível, mas vá com 
cautela. Na união, clima quente e 
sedutor, apimente o sexo.

Explore sua determinação no 
trabalho e conte com o apoio dos 
colegas para atingir as metas em 
comum. Saia e conheça gente nova, 
especialmente se você está em 
busca de um amor. 

Sair com os amigos hoje será uma 
boa. Os astros vão beneficiar sua 
vida amorosa. Namoro recente pode 
ficar mais sério. E uma relação mais 
antiga tem tudo para ficar mais 
descontraída.

Vai mostrar boa vontade no serviço, 
mas cuidado para não assumir mais 
tarefas do que pode cumprir. Pode 
querer segredo de um romance, ainda 
mais se for com colega ou pessoa 
influente. 

Não vale prejudicar sua saúde com 
excesso de compromissos: respeite 
seus limites. Se o namoro é secreto, 
capriche na discrição. No romance, 
participe mais da rotina do par.

Boa hora para colocar os seus 
projetos em prática. A sorte está a 
seu favor: não deixe de fazer uma 
fezinha. Na união, fase de muita 
estabilidade, carinho e romantismo. 

Sua criatividade chamará atenção no 
trabalho. A Lua realça seu charme 
e indica uma fase incrível para as 
paqueras. Cuidado com as furadas. Na 
vida a dois, declare o seu amor. 

Conte com o apoio da família. Terá 
que se desdobrar no trabalho, mas 
valerá a pena, pode até pintar uma 
promoção. Forte atração por alguém 
do emprego, mas cuidado para não 
se iludir.

Use sua experiência para brilhar no que 
faz. Pode até retomar um projeto antigo 
e ter ganhos com isso. Na paquera, 
aventuras não vão satisfazer. Se já tem, 
prefira programas caseiros.

Você vai mostrar curiosidade 
e vontade de aprender. Siga 
o exemplo dos colegas mais 
experientes. Quem está livre pode 
se envolver com alguém de outra 
cidade ou até outro país.

Dê sugestões criativas para os 
problemas. Quem procura emprego 
terá ótimas chances nas entrevistas. 
Está livre? Aceite convites para sair e 
puxe papo na paquera. 

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

Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam 
Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha 
a fugir com Chiclete. Vivi é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala com Carmelinda 
que pretende usar Téo para conseguir um bom casamento. Yohana previne Téo contra Jô. Uma das 
concorrentes sabota a massa do bolo de Maria da Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana 
e Camilo interrogam Ellen e Evelina, que acusam Régis. Fabiana vê Rock e Joana se beijando. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo sem condições financeiras. Almeida 
afirma a Gusmões que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. Inês flagra Shirley 
com as cartas de João. Genu desconfia de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no 
banco. Inês revela a Afonso que Shirley esconde cartas dele. Emília se surpreende com a 
proximidade entre Justina e Zeca. Afonso discute com Shirley. Shirley pensa em procurar João. 
Almeida pede para conversar com Júlio. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma. 
Ramon hostiliza Waguinho, que é defendido por Elomar e Francisca. Nana pede a Paloma 
para voltar a trabalhar na mansão. Mário avisa a Silvana que o médico disse que há 
chances de sua visão voltar com o tempo. William aconselha Gisele a esquecer Diogo e 
ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não quer compromisso com ela. 

Roger cobra Nadine para que agilize seu plano contra OTTO. Eric e Hugo tentam sabotar 
a apresentação de Bento. Helô conversa com Ruth sobre sua decisão em priorizar a 
apresentação de Bento. Os valentões Eric e Hugo escolhem o “alvo da vez” para atormentar. 
Pendleton recomenda um novo professor de artes para a escola, e surge com uma dinâmica 
de aula diferente do habitual. Débora critica a decisão de Marcelo em mudar-se para o interior.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Natal voltará a ter um cir-
cuito de Kart indoor, após o fe-
chamento dos outros dois que a 
cidade tinha. A capital potiguar 
estava sem local para a prática 
da atividade automobilística. A 
inauguração está marcada para 
o dia 1º de novembro. O local 
da nova pista será no estacio-
namento do sexto piso do Natal 
Shopping, na avenida Senador 
Salgado Filho, zona Sul.

O novo circuito será o único 
no Rio Grande do Norte. Ante-
riormente havia outros dois no 
estado: um no estacionamento do 
Carrefour e outro no entorno da 
Arena das Dunas. Porém, ambos 
encerraram seu funcionamento.

Com o intuito de ampliar o 
alcance do kart no RN, o clube de 
adeptos do esporte, “Natal Kart”, 
irá promover a “Copa Natal Kart 
Lumen de Energia”, tendo início 
no dia sete de novembro com du-
ração até o dia cinco de dezembro.

De acordo com o presidente 

do Natal Kart, Bruno Saldanha, 
a pista e o campeonato são fato-
res necessários para expandir e 
divulgar o esporte automobilístico 
no estado. O kartista explica que 
a competição é apenas para fins 
de divulgação da prática do kart.

“Este circuito e o campeonato 
significam o retorno do kart e de 
suas competições para o estado. 
Ainda precisamos de mais espaço, 
o torneio servirá apenas para fins 
de promoção do esporte, que preci-
sa de reconhecimento no RN.

A competição terá três etapas 
em seu formato, sendo duas ba-
terias de 10 minutos, um Super 
Pole Hotlap em cada bateria e 
a inversão de karts na segunda 
bateria. Além de três categorias: 
Master, até 90 kg; Super, até 110 
kg e Novatos 85 kg. Os três pri-
meiros colocados de cada divisão 
receberão a premiação, que ainda 
não foi definida pela organização. 
Ao todo, serão 36 participantes, 
sendo 12 por categoria.

Natal volta a ter circuito de Kart, 
com inauguração em novembro

Diversão

Local da nova pista será no estacionamento do sexto 
piso do Natal Shopping, na avenida Salgado Filho

Potiguares poderão novamente desfrutar de uma pista da modalidade na própria capital

Cedida

O atacante Neymar vai desfal-
car o Paris Saint-Germain mais 
uma vez. Após sofrer lesão mus-
cular no amistoso da seleção brasi-
leira com a Nigéria, no domingo, o 
jogador vai ficar afastado dos gra-
mados por um mês. O clube francês 
confirmou nesta segunda-feira que 
o jogador sofreu uma lesão de grau 
dois no bíceps femoral da coxa es-
querda.

“Neymar realizou uma resso-
nância magnética nesta tarde que 
confirma lesão grau dois do bíceps 
femoral isquiose-tibial esquerdo”, 
anunciou o clube francês. O jogador 

será reavaliado pelo departamento 
médico do PSG daqui a oito dias. 
Ainda segundo o clube, o prazo pa-
ra retornar é de quatro semanas, a 
depender da evolução do atleta.

Neymar sofre lesão na coxa e 
vai desfalcar o PSG por um mês

Problema

Atacante sentiu problema em jogo da Seleção

Getty Images
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