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Energias renováveis 
sempre foram uma 
realidade em boa parte 

do mundo civilizado bem antes 
que o Brasil se desse conta 
que também figura entre os 
protagonistas desse processo.

Mesmo pouco antes da 
virada do milênio, essa era uma 
questão tão improvável para 
nós, brasileiros, que quando a 
primeira pá eólica começou a 
girar em Fortaleza, no ano 90, 
muita gente se referia àquela 
visão como um “cata-vento”.

Agora, o que não podia 

realmente se imaginar é 
que o Rio Grande do Norte, 
anos depois, assumiria o 
protagonismo nessa produção 
a ponto de responder, hoje, por 
1/3 da geração nacional.

Hoje, falar de energia 
renovável talvez seja um grande 
negócio para o Brasil em termos 
de reforço estratégico de suas 
matrizes energéticas; mas, 
definitivamente, é uma grande 
perspectiva de crescimento 
econômico para o RN.

Tanto que nessa onda, 
o próprio governo Fátima 

Bezerra, até agora obrigado 
a se digladiar com problemas 
de caráter financeiro e fiscal, 
enxergou acertadamente nas 
energias renováveis, como a 
eólica e a solar, a possibilidade 
de plantar projetos de futuro.

Bem a propósito disso, a 
governadora Fátima Bezerra 
deve anunciar já em setembro 
uma nova Câmara Setorial de 
Energia, dando prosseguimento 
a uma política de Estado a qual 
o RN tem se mantido fiel nas 
últimas administrações, desde 
que o hoje senador Jean Paul 

Prates chefiou a Secretaria 
Especial de Energia criada pela 
então governador Wilma de 
Faria.

Aliás, este fato foi 
pertinentemente lembrado pela 
governadora Fátima Bezerra 
ao discursar na abertura do 
11º Fórum Nacional Eólico, ao 
homenagear o protagonismo de 
Jean Paul nessa questão que se 
revela com tanta importância.

Com projeções importantes 
para o futuro próximo, a 
energia eólica e a fotovoltaica, 
a quem a missão chinesa que 

visitou recentemente o estado 
tanto se dedicou, revelam-se 
como temas prioritários, pois 
abrem possibilidades reais de 
desenvolvimento.

Não à toa, durante seu 
pronunciamento na abertura 
do Fórum para mais de 1,6 
mil pessoas, o secretário Jaime 
Calado, do Desenvolvimento 
Econômico, pediu licença 
dos presentes para exibir 
um filmete sobre as belezas e 
potencialidades do Estado.

Finalmente, estamos 
aprendendo a nos promover.

Energia eólica como protagonista
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NOTAS & INFORMES
FÓRUM EÓLICO I

Acontece até sexta-feira, em 
Natal, o 11º Fórum Nacional Eólico, 
com a presença das principais 
autoridades do segmento. As 
atividades acontecem na Escola 
de Governo, discutindo temas 
como regulação, mercado, 
projeção de investimentos, gestão 
socioambiental, financiamento de 
projetos e a produção eólica offshore.

FÓRUM EÓLICO II
Mais de 1,2 mil pessoas estão 

inscritas para participar do evento. 
A organização é do Centro de 
Estratégias em Recursos Naturais e 
Energia (Cerne).

FÓRUM EÓLICO III
O Rio Grande do Norte é líder 

na geração de energia eólica no 
País. O Estado tem, atualmente, 
151 parques e mais de 1,5 mil 
aerogeradores em operação, o que 
significa uma capacidade instalada 
de 4 GW. Isto é, quase um terço de 
toda a energia eólica produzida no 
Brasil.

MARCHA A BRASÍLIA
O deputado estadual Nélter 

Queiroz (MDB) sugeriu ontem 
que uma comitiva formada pela 
governadora Fátima Bezerra, pelos 
deputados estaduais e federais 
e pelos secretários estaduais vá 
a Brasília em busca de recursos 
federais para o Estado. O deputado 
José Dias (PSDB) concordou, desde 
que cada um pague a passagem, 
a hospedagem e a alimentação do 
próprio bolso.

Ogoverno calcula que a Medida Provisória da Liberdade 
Econômica, cujo texto-base foi aprovado na noite de ter-
ça-feira no plenário da Câmara, permitirá a geração de 

3,7 milhões de novos empregos em um prazo de até dez anos. 
Também em um prazo de dez anos, a medida provisória per-
mitiria um acréscimo de 7% ao Produto Interno Bruto (PIB). O 
impacto previsto pelo governo seria consequência do processo 
de desburocratização de uma série de atividades econômicas. 
A MP facilita a abertura e o fechamento de empresas, com a 
liberação do alvará e de licenças para empreendimentos de 
baixo risco, por exemplo.

Liberdade econômica

NEPOTISMO
A Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados 
aprovou ontem um projeto 
que proíbe o nepotismo na 
administração pública federal, 
incluindo a nomeação de parentes 
para o cargo de embaixador, 
como o presidente Jair Bolsonaro 
pretende fazer, indicando o 
filho Eduardo para ocupar o 
cargo em Washington. O projeto 
agora vai para outra comissão, 
a de Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Depois 
seguirá para o plenário – de onde, 
se for aprovado, vai para o Senado.

GRAMPO À VONTADE
Famoso pelas polêmicas, o 

senador Jorge Kajuru (Patriota-
GO) causou mais uma confusão 
nas redes sociais ontem. Irritado 
com a notícia de que o Senado 
iria criptografar os aparelhos 

celulares dos parlamentares após 
as recentes invasões de hackers, 
ele acabou divulgando o número 
do próprio telefone para todos os 
seguidores. “Pode me grampear à 
vontade”, escreveu.

AGRADECIMENTO DE LULA
O ex-presidente Lula 

escreveu uma carta ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), e a outros 14 parlamentares 
para agradecer pelo esforço para 
evitar sua transferência para o 
presídio de Tremembé, em São 
Paulo. "Manifesto que assisti 
a uma oportuna e inequívoca 
demonstração de defesa das 
garantias individuais e do 
Estado Democrático de Direito", 
escreveu o petista.

LIVRO EM BRANCO I
Vendido a R$ 39,64 reais 

no site da Amazon, o livro "Por 
que Bolsonaro Merece Respeito, 
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CRESCIMENTO VEGETATIVO
O deputado estadual Galeno 

Torquato (PSD, foto) propôs 
nesta quarta-feira, 14, um 
convite para que a secretária 
estadual de Administração, 
Virgínia Ferreira, vá à 
Assembleia Legislativa prestar 
mais esclarecimentos acerca do 
crescimento vegetativo da folha 
dos funcionários do Estado. 
Um estudo da pasta aponta 
que a folha dos mais de 100 mil 
servidores chegou a R$ 495,2 
milhões em 2019, o que significa 
um crescimento de 50% com 
relação à despesa observada em 
2014, que era de R$ 328 milhões.

Eduardo Maia / ALRN

Confiança e Dignidade?", 
publicado pelo suposto 
comentarista político Willyam 
Thums, está causando revolta 
de leitores que foram em busca 
da obra na internet. Assim que 
compraram o produto, clientes 
relataram ter encontrado 
apenas duas páginas escritas 
no exemplar; o restante vem em 
branco. Na descrição de venda do 
artigo, a Amazon diz que a obra 
tem 190 páginas.

LIVRO EM BRANCO II
“O livro é um protesto sim. 

Ele tem cerca de 190 páginas 
em branco. Tem uma breve 
introdução e depois a resposta 
que fica à pergunta-título são 
dezenas de folhas em branco”, 
explicou o autor, que é bolsista na 
Universidade de Michigan (EUA), 

em entrevista à revista Veja.

LUTO EM MOSSORÓ
Morreu nesta quarta-feira, aos 

68 anos, o ex-vereador de Mossoró 
Francisco Dantas da Rocha, 
mais conhecido por Chico da 
Prefeitura. Ele, que exerceu seis 
mandatos, estava internado desde 
julho e morreu por complicações 
cardíacas.

PRATAS DA CASA
Com direção artística 

do maestro Linus Lerner, a 
Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte apresenta 
no próximo dia 20, no Teatro 
Riachuelo, às 20h, o quinto 
concerto oficial da temporada de 
2019, intitulado “Pratas da Casa”. 
A apresentação será apenas dos 
integrantes da orquestra.
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Desde a sua primeira edição, 
em 2009, quando recebeu pouco 
mais de 200 inscrições, muita coi-
sa mudou na história do Fórum 
Nacional Eólico – Carta dos Ven-
tos, cuja programação de três dias 
foi aberta nesta quarta-feira, 14, 
na Escola de Governo.

Com um recorde de mais de 
1.600 inscrições, o evento, que che-
ga a sua 11ª edição, comemora o 
fato do Rio Grande do Norte seguir 
sendo o maior produtor de energia 
eólica do país, com uma invejável 
capacidade instalada de 4.043,1 
GW, em seus 150 parques, segun-
do dados da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica).

Com a presença de represen-
tantes dos maiores produtores de 
energia eólica do Nordeste, como 
Ceará, Paraíba e Piauí, mas na 
liderança de todos eles, a governa-
dora Fátima Bezerra prestou uma 
homenagem especial ao senador 
Jean Paul Prates, um precursor 
do trabalho em favor das energias 

renováveis, desde os tempos da 
então governadora Wilma de Fa-
ria (2003-2007/2007-2010) quando 
ocupou a Secretaria Especial de 
Energia.

“Hoje, com um terço da produ-
ção eólica nacional, trabalhamos 
para consolidar e atrair essa lide-
rança por meio de políticas inteli-
gentes de atração de novos investi-
mentos para essa área”, afirmou a 
governadora.

Com 1.500 turbinas eólicas em 
atividade e 60 novas em atividade 
até 2023, o setor eólico no RN, na 
verdade, obteve dois feitos: a pri-
meira fase atraiu investimentos 
para o Estado da ordem de R$ 15 
bilhões e nessa segundo, de ciclo 
mais curto, de quatro anos, atrai-
rá outros R$ 13 bilhões.

Entre os trunfos do Rio Gran-
de do Norte nessa corrida, tanto 
a governadora como, o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, destacaram os ní-
veis de excelência na qualificação 

de mão de obra para o setor eóli-
co, cujo estado figura como maior 
exportador. Um trabalho valioso, 
segundo eles, desenvolvido no 
plano dos Institutos Federais, da 
Universidade Estadual, da UFRN 
e do CTGás.

Mas, nesse ponto, fizeram 
questão de adicionar um outro 
diferencial: a especialização do 
Instituto de Desenvolvimento do 
Meio Ambiente (Idema), que che-
gou a um grau de especialização 
nos processos de licenciamento 
ambiental voltado para projetos 
de energia que tem conseguido li-
berar toda a papelada em até dois 
meses.

“Isso feito com correção técnica 
e sempre atenta ao meio ambiente 
representa a união de rapidez com 
segurança jurídica fundamental 
para a atração de novos investi-
mentos”, afirmou a governadora.

O senador Jean Pau Prates, 
um dos maiores especialistas bra-
sileiros em energias limpas, cuja 

palestra abriu o evento, fez um ba-
lanço da luta que foi o RN chegar 
a atual posição de liderança nacio-
nal na geração de energia eólica.

“No começo riam da gente, 
achando que o papel das eólicas 
não chegaria a 20% da matriz 
energética num futuro muito dis-
tante. Hoje, a matriz limpa dos 
ventos produz 15 GW, acumulan-
do investimentos da ordem de R$ 
60 bilhões”, lembrou o senador.

São seis mil torres aerogerado-
res que, segundo o parlamentar, 
atingem economicamente 4 mil 
famílias, que recebem pelo arren-
damento da área onde as torres 
são levantadas um pagamento de 
R$ 10 milhões por mês.

“Embora se diga que as eólicas 
não produzam muitos empregos 
diretamente nas estruturas, isso 
não corresponde à verdade, na 
medida que atraem investimentos 
em manutenção, segurança e em 
fábricas produtoras de equipa-
mentos”, afirmou.

Rio Grande do Norte continua sendo o maior produtor de energia eólica do país, com uma invejável capacidade instalada de 4.043,1 GW em seus 150 parques, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica

Recorde de 
público marca 
abertura do 
Fórum Eólico

Com mais de 1.600 inscrições, o evento, que chega a sua 11ª edição, comemora o fato 
do Rio Grande do Norte liderar a produção dessa matriz energética limpa e renovável

José Aldenir / Agora RN

Hoje, com um terço 
da produção eólica 
nacional, trabalhamos 
para consolidar e atrair 
essa liderança por meio 
de políticas inteligentes 
de atração de novos 
investimentos para a área”

Fátima Bezerra
Governadora do RN

é o montante atraído em 
investimentos para o Rio Grande 
do Norte por meio das eólicas

"

R$ 15 bi

é o valor que 4 mil famílias 
recebem, por mês, com o 
aluguel da área onde as torres 
estão instaladas no RN.

R$ 10 mi
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No próximo dia 12 de se-
tembro, a governadora Fáti-
ma Bezerra deve anunciar a 
instalação da Câmara Setorial 
de Energia, segundo antecipou 
à reportagem do Agora RN o 
secretário Jaime Calado, ti-
tular da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Rio 
Grande do Norte.

Ele acrescentou que a evo-
lução das energias renováveis 
e os reflexos econômicos desse 
processo estão entre as moti-
vações que levaram o governo 
Fátima a reconfigurar o anti-
go Proadi, cuja nova versão, o 
Proedi, foi imaginado em boa 
parte justamente para atrair 
empresas de energia eólica e 
fotovoltaica (solar) para o inte-
rior do Estado, com incentivos 
sobre o ICMS de até 95%.

“Só o Banco do Nordeste 
financiou no ano passado algo 
ao redor de R$ 3,2 bilhões para 
o setor”, lembrou o secretário.

Hélvio Guerra, secretário-
-adjunto da Secretaria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério das 
Minas e Energia, representan-
do o ministro Bento Albuquer-
que na abertura do Fórum, 
afirmou que o governo federal 
observa com grande atenção 
a evolução das energias reno-
váveis, como a eólica, a solar e 
o gás, como forte ascensão no 
contexto de outras matrizes 
como a hídrica e mesmo a tér-
mica.

Segundo ele, só com a nova 
política do gás desencadeada 
pelo atual governo, como já an-
tecipou o ministro Bento Albu-
querque, das Minas e Energia, 
há uma grande expectativa 
que, entre dois e três anos, o 
preço do gás caia cerca de 40%.

“Questões dessa natureza 
se encaixam no todo dos negó-
cios futuros já amarrados para 
a energia eólica nos próximos 
anos e na importância do seg-
mento das energia renováveis 
para o país”, avaliou.

Sobre os linhões para levar 
essa energia no Rio Grande 
do Norte, Hélvio Guerra lem-
brou as linhas de transmissão 
já contratadas que passarão 
pelas cidades de Assú, Upa-
nema, Caraúbas, Governador 
Dix-sept Rosado, Mossoró, 
Baraúna e Tibau. Trata-se do 
projeto Dunas, que viabilizará 
novos projetos de geração no 
interior, favorecendo as usinas 
fotovoltaicas”.

Câmara Setorial de Energia 
será anunciada em setembro
Informação foi confirmada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, 
durante a realização do primeiro dia do Fórum Nacional Eólico, na Escola do Governo, nesta quarta

Hélvio Guerra durante pronunciamento na abertura do Fórum Nacional Eólico, no RN

Questões dessa 
natureza se encaixam 
no todo dos negócios 
futuros já amarrados 
para a energia eólica 
nos próximos anos 
e na importância do 
segmento das energias 
renováveis para o país”

Hélvio Guerra
Ministério das Minas e Energia

"
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As usinas eólicas instala-
das em alto mar já são rea-
lidade em países da Europa 
e Ásia. No Brasil, a fonte 
esbarra nos custos e na fal-
ta de regulação específica. 
Entretanto, a grande e rasa 
plataforma continental do 
país, que se estende até 40 
km de distância ao longo dos 

9.000 km de costa com pro-
fundidades de 8 a 12 metros, 
tem atraído os olhares para 
o potencial desenvolvimento 
do setor.

Durante a abertura do 
11º Fórum Nacional Eólico, a 
produção offshore – a partir 
de aerogeradores instalados 
no mar – mobilizaram parte 

dos debates.  Os participan-
tes da mesa lembraram que 
os litorais do Rio Grande do 
Norte e do Ceará contam com 
uma vasta área com profun-
didades inferiores a 50 me-
tros e essa condição permite 
a utilização de subestruturas 
mais simples para a geração 
eólica offshore.

Segundo eles, estudos 
técnicos já acontecem para 
medir a viabilidade e o po-
tencial energético offshore 
no Brasil. Estudos do Institu-
to Federal de Educação Tec-
nológica do Rio Grande do 
Norte (IFRN), até já fizeram 
previsões de possíveis capa-
cidades instaladas.

Eólicas
no mar Durante a abertura do Fórum Nacional Eólico, 

debate girou em torno dos novos limites para 
a geração de energia para dentro das águas

de costa com profundidades 
de 8 a 12 metros, tem atraído 
os olhares para o potencial 
desenvolvimento do setor.

9.000 km
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Oministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) gostou 
da sugestão do deputado José Medeiros (PSD-
-MT), oficializada ao presidente Jair Bolsonaro, 

para que o Brasil envie sementes para o reflorestamen-
to da Alemanha, da Noruega e da França, que devas-
taram suas matas. “Mas para plantar, teriam antes que 
demolir muitas de suas cidades para desocupar as áreas 
de proteção ambiental”, que destruíram, ponderou.

A ideia do deputado é que reflorestem esses países 
“tudo o que já foi desmatado em seus territórios” e con-

tribuam para o meio ambiente.
Indagada por e-mail, a embaixada da Alemanha, 

país onde só restam 2,5% da Floresta Negra, não co-
mentou a oferta de sementes.

Medeiros não incluiu o Vaticano entre os destinatá-
rios de sementes. Com apenas 44 hectares de extensão, 
“seria exigir demais”.

O presidente Jair Bolsonaro viajou nesta quarta (14), 
por isso o Palácio do Planalto informou à coluna que 
não vai comentar a sugestão.

Deputado quer o Brasil reflorestando a Europa

NOVO ATAQUE A BRASÍLIA
O ministro Walton Alencar 

não gosta do governador do 
DF, nem parece ter apreço por 
Brasília, onde vive: liderou 
outra decisão do TCU para 
criar dificuldades à gestão do 
DF, proibindo o uso de recursos 
do fundo constitucional para 
aposentados e pensionistas de 
educação e saúde.

SEM DINHEIRO PÚBLICO
Pela primeira vez na 

história recente, a “Marcha 
das Margaridas”, realizada a 
cada quatro anos, foi realizada 
sem dinheiro público. Mas 
ainda assim mobilizou muitas 
“mortadelas”.

LADAINHA DE SEMPRE
A Polícia Militar do DF 

estimou em 35 mil os presentes 
nos atos contra a reforma da 
Previdência e a Marcha das 
Margaridas. Já a organização 
dos atos, diz que foram 100 mil 
pessoas, a mesma estimativa de 
2015.

PODER SEM PUDOR

MARIA BARBUDA É A MÃE
O saudoso ex-prefeito de Curitiba Maurício Fruet, uma figuraça, 

incorrigível gozador, estava em campanha para deputado federal, 
em 1986, em dobradinha com Paulo Furiatti (estadual). A caminho 
de um pequeno distrito de Antônio Olinto (PR), ele avisou a Futiat-
ti para tratar muito bem a “Maria Barbuda”, dona de um bar que 
controlava uns cem votos, na localidade. Só não avisou que a mulher 
odiava o apelido. Ao chegar, Furiatti foi caloroso:

- Dona Maria Barbuda! Agora tenho honra de conhecê-la pesso-
almente!

Fruet teve 1.300 votos em Antônio Olinto; Furiatti, cem a menos.

Começa a trilhar o 
rumo da Venezuela”

Presidente Jair Bolsonaro 

destacando a ameaça que paira 
sobre a Argentina

"

Bolsonaro blinda o porta-voz e expõe Wajngarten
A demissão do ex-secretário de Imprensa Paulo 

Fona após 7 dias no cargo mostrou como está “mal 
na foto” o secretário de Comunicação do governo, 
Fábio Wajngarten, que o nomeou. Na manhã de 
terça (13), Bolsonaro ouviu de ministros críticas à 

comunicação como “o maior problema” do governo, 
e resolveu agir. Demitiu Fona, deixando clara sua 
insatisfação, e blindou o porta-voz de subordinação 
a Wajngarten. Mas manteve a Secretaria de 
Imprensa sob o comando da Secom.

NOVO ENDEREÇO
A equipe do porta-voz Otavio do Rêgo 

Barros ficará alojada na Secretaria de Governo 
do general Luiz Eduardo Ramos.

 
HABILIDADE EM CAMPO

Ramos tem sido muito hábil coordenando 
uma solução consensual para a qual já 

conta com a boa vontade de Rêgo Barros e 
Wajngarten.

GORDURA PESSOAL
Wajngarten não foi demitido, como se 

aventou, porque Bolsonaro gosta dele e confia 
no seu talento para destravar a área de 
publicidade oficial.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

QUE PAPELÃO
Velha militante do PCdoB, 

Delaíde Arantes não faz ideia 
do seu papel institucional de 
ministra do TST. Recusou-se a 
participar da cerimônia em que 
autoridades como o presidente 
da República (o primeiro a 
comparecer) receberam a Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho.

STALKING É CRIME
A Comissão de Constituição 

e Justiça do Senado aprovou 
o Projeto de lei que tipifica o 
crime de perseguição obsessiva 
(stalking, em inglês), com pena 
de 6 meses a 2 anos de prisão. O 
projeto vai à Câmara.

DEMISSÃO NO DETRAN/SP
O governador de São Paulo, 

João Doria, demitiu o diretor 
do Detran-SP, Maurício Alves, 
acusado de ser o pivô de esquema 
montado para favorecer a 
Tecnobank, empresa ligada à B3/
Bovespa que realiza registro de 
contratos de financiamento de 
veículos, o gravame.

NÃO DÁ TEMPO
A Comissão de Trabalho da 

Câmara aprovou projeto anti-
nepotismo com a emenda de 
Kim Kataguiri (DEM-SP), que 
barra a nomeação de parente 
de autoridade para os cargos de 
ministro e embaixador. Rodrigo 
Maia garante que isso não vai 
atrapalhar Eduardo Bolsonaro.

O deputado federal potiguar 
Walter Alves (MDB) subscreveu 
um requerimento que convida o 
presidente da Caixa Econômica 
Federal (CEF), Pedro Duarte 
Guimarães, para prestar esclare-
cimentos à Câmara dos Deputa-
dos sobre a redução no número de 
empréstimos concedidos pela ins-
tituição financeira para estados e 
municípios da região Nordeste.

“As informações divulgadas 
pela imprensa são preocupantes. 
Houve uma redução no número 
de concessão de novos emprés-
timos para prefeitos e governa-
dores apenas no Nordeste, e isso 
ocorreu sem que houvesse uma 

explicação por parte da direção da 
Caixa. Subscrevi o requerimento 
que pede a presença do presiden-
te do banco justamente para que 
algumas dúvidas sejam sanadas”, 
explica Walter Alves.

Um levantamento do jornal O 
Estado de S. Paulo mostra que, 
em 2019, até o mês de julho, a 
Caixa autorizou novos emprésti-
mos no valor de R$ 4 bilhões para 
governadores e prefeitos de todo 
o País. Para o Nordeste, foram fe-
chadas menos de dez operações, 
que juntas totalizam R$ 89 mi-
lhões, ou cerca de 2,2% do total 
– volume muito menor do que em 
anos anteriores.

Walter Alves cobra explicações 
sobre redução de empréstimos

Caixa

Presidente do banco, Pedro Guimarães, foi convidado 
pela Câmara para esclarecer liberação de financiamentos

O plenário do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 21ª Re-
gião (TRT-RN) se reúne nesta 
quinta-feira, 15, para a escolha 
dos integrantes da lista tríplice 
para a vaga de desembargador 
pelo quinto constitucional dos 
advogados. Seis concorrem.

A sessão solene que definirá 
os três nomes que serão subme-
tidos à apreciação do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, se-

rá presidida pelo desembargador 
Bento Herculano Duarte Neto.

Os seis nomes que integram 
a lista que será apreciada pelos 
nove desembargadores do TR-
T-RN é composta pelos advoga-
dos Marcelo Barros, Eduardo 
Rocha, Marisa Almeida, Au-
gusto Maranhão, Lúcia Jales e 
Eduardo Gurgel, que formam a 
lista sêxtupla após terem sido os 
mais votados pelos advogados.

TRT-RN define lista tríplice para 
desembargador nesta quinta

Justiça do Trabalho

Deputado federal pelo RN assinou requerimento para que presidente da Caixa vá à Câmara

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados

Washington Costa / Ministério da Economia

Integrantes da lista sêxtupla com presidente da OAB, Aldo Medeiros, e Bento Herculano

TRT-RN / Assessoria
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Novos prédios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e atacarejo da Rede de Supermarcados Nordestão, juntas, somarão investimentos próximos de R$ 100 milhões na região de Nossa Senhora de Nazaré

Investimentos
 Iuri Alves

Região se fortaleceu após a Rede de Supermercados Nordestão escolhê-
la para instalar seu segundo atacarejo Superfácil; aliado a isso, também foi 
selecionada pelo Tribunal de Justiça do RN para suas novas instalações

As lupas do mercado imobiliá-
rio de Natal estão todas voltadas 
para Nossa Senhora de Nazaré, 
na Zona Oeste, desde que alguns 
iniciativas anunciaram que se ins-
talariam por lá ainda este ano.

“É uma justiça tardia a um dos 
bairros mais bem estruturados da 
capital e cujo potencial começou a 
ser reconhecido de poucos anos pa-
ra cá”, afirma o corretor Lavoisier 
Rocha de Oliveira, há 30 anos no 
mercado e um profundo conhece-
dor das peculiaridades do segmen-
to de compra e venda de imóveis. 

Foi a região da cidade, por 
exemplo, escolhida pela Rede de 
Supermercados Nordestão para 
instalar o segundo “atacarejo” da 
bandeira Superfácil, bem do lado 
da rodoviária, e também foi o local 
escolhido pelo Tribunal de Justiça 
para inaugurar suas novas insta-
lações, cujas obras estão bastante 
adiantadas. 

“Tudo isso meio que requalifi-
cou os investimentos imobiliários 
naquela região às vésperas da 
primeira atualização do Plano Di-
retor de Natal em 12 anos”, acres-
centa Lavoisier.

Tanto que a nova sede do Tri-
bunal de Justiça e da Rede Super 
Fácil, juntas, somarão investimen-
tos próximos de R$ 100 milhões. 

Uma boa notícia porque renta-
bilizou consideravelmente quem 

investiu em imóveis naquela re-
gião.

Bairro dotado de infraestru-
tura muito antes de outros, Nos-
sa Senhora de Nazaré já recebia 
empreendimentos imobiliários de 
fôlego desde 2013, quando uma 
das maiores construtora da cidade 
começou a inaugurar suas torres 
num terreno de quase 46 mil m² no 
coração da Avenida Mor Gouveia.  

Ali, já são 440 unidades pron-
tas dispostas em cinco torres de 
20 andares cada, com unidades 
de dois e até três quartos, vagas 

de garagens e todas essas coisas 
que acompanham esse tipo de 
empreendimento, como quadras 
poliesportivas, piscinas, saunas, 
academias, brinquedoteca.  

E é apenas o começo, segundo 
enquete conduzida pelo Agora RN 
junto a corretores que trabalham 
produtos imobiliários, para uma 
aguardada retomada do mercado.

Mercado imobiliário se volta 
para Nossa Senhora de Nazaré

NOVO 
BOOM
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Deputado prevê "convulsão" se 13º não for pago

Palocci diz que PT recebeu R$ 270 mi em propinas

Em apenas cinco anos, o va-
lor da folha de benefícios pagos a 
aposentados pelo Governo do Rio 
Grande do Norte aumentou 173%, 
segundo a Secretaria Estadual de 
Administração (Sead). O valor sal-
tou de R$ 77,1 milhões, em janeiro 
de 2014, para os R$ 210,4 milhões 
registrados em junho deste ano.

O crescimento dos gastos com 
aposentados pressionou uma alta 
expressiva nos gastos com pessoal 
pelo governo estadual. O volume 
da total folha de pagamentos – 
para inativos e ativos – aumentou 
50,93% ao longo dos últimos cinco 
anos. Os vencimentos totais passa-
ram dos R$ 328,1 milhões registra-
dos no mês de janeiro de 2014 para 
R$ 495,2 milhões, em 2019.

Segundo os dados da Sead, a 
partir do boletim de informações 

da administração, o atual quadro 
de servidores estadual registra 106 
mil vínculos, dos quais 48,9% são 
ativos e 51,1% são inativos (apo-
sentados e pensionistas).

O número evidencia a situação 
de desequilíbrio no quadro de ser-
vidores da administração pública 
estadual. Em janeiro de 2014, por 
exemplo, os vínculos ativos repre-
sentavam 64,7% da folha, ao passo 
que os vínculos inativos represen-
taram 35,3%.

Nos primeiros seis meses do 
ano, o maior crescimento se deu 
na folha de pagamento dos servi-
dores aposentados, que teve uma 
elevação de 5,42%, passando de 
R$ 203,8 milhões para R$ 214,9 
milhões. O menor crescimento foi 
na folha dos pensionistas, que os-
cilou positivamente 0,85%. A folha 

dos servidores ativos, por sua vez, 
cresceu 1,26%.

Atualmente, cinco órgãos do 
Poder Executivo Estadual têm fo-
lhas de pagamento superior a R$ 
10 milhões e representam mais de 
81% do total da folha dos servido-
res ativos. São eles a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte e La-
zer (Seec), a Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap), Polícia 
Militar, Polícia Civil e Secretaria 
de Tributação (SET).

Entre os servidores ativos, a 
média salarial é de R$ 4,5 mil. Os 
integrantes da pasta de Trabalho e 
Assistência Social (Sethas) tem a 
menor média de vencimentos, com 
R$ 2,1 mil. O maior valor médio 
está na Tributação (SET), com sa-
lários entre R$ 23,6 mil, para um 
grupo de 670 pessoas. Valor pago pelo Ipern saltou de R$ 77,1 milhões em 2014 para R$ 210 milhões este ano

Gasto com aposentados aumentou mais 
de 170% em 5 anos no RN, mostra estudo
Em janeiro de 2014, vínculos ativos representaram 64,7% da folha, ao passo que os vínculos inativos representavam 35,3%. 
Atual quadro registra 106 mil vínculos, dos quais 51,1% são inativos (aposentados e pensionistas) e 48,9% são ativos

Previdência

José Aldenir / Agora RN

Deputado estadual Tomba Farias (PSDB)

Ex-ministro Antonio Palocci

Eduardo Maia / ALRN

Geraldo Bubniak

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) defendeu que a go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, adote medidas 
urgentemente para garantir o pa-
gamento do décimo terceiro salário 
dos servidores estaduais referente 
ao ano de 2019. O governo diz que 
aguarda receitas extraordinárias 
para fazer o pagamento.

O parlamentar disse que o 
eventual não pagamento do 13º de 
2019 irá gerar o que classificou co-
mo "convulsão social e econômica" 

no Rio Grande do Norte.
“Não adianta o governo ficar es-

condendo a verdade. A gente vinha 
avisando, alertando, que o governo 
tinha que ter tomado medidas du-
ras para que a situação não che-
gasse a esse ponto”, ressaltou, lem-
brando que o governo também não 
pagou ainda o 13º salário de 2018.

Tomba ressaltou, ainda, que o 
funcionalismo não podem ficar na 
dependência de dinheiro de em-
préstimo para  receber o 13º salário 
de 2019. “Esse não é o caminho. É 

preciso que o governo tome deci-
sões para resolver as necessidades 
do Rio Grande do Norte”, ressaltou.

Em pronunciamento na As-
sembleia Legislativa, Tomba ques-
tionou sobre qual a providência 
que o governo tomou até hoje, para 
evitar que a situação chegasse ao 
patamar crítico atual. “Não adian-
ta o governo estar economizando 
telefone ou energia, se o problema 
mais grave é o previdenciário, que 
por dia custa R$ 4 milhões de défi-
cit para os cofres do Estado”.

O ex-ministro Antonio Palocci 
revelou, em delação premiada, que 
o PT recebeu R$ 270,5 milhões 
para suas campanhas eleitorais 
de 2002 a 2014. Segundo ele, as 
doações (parte delas não declara-
da) partiam de grandes grupos e 
empresas em troca de favores do 
partido. As informações foram pu-
blicada nesta quarta-feira, 14, pela 
coluna Radar, da revista Veja.

O ex-ministro narra, segundo 
Veja, o esforço petista para sepul-
tar a Operação Castelo de Areia no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Por esse empenho, a legenda teria 
aceitado R$ 50 milhões em propi-
nas pagas pela Camargo Corrêa 
na forma de doação eleitoral para 
a campanha de Dilma Rousseff à 
Presidência em 2010 e para outros 
políticos petistas, como Gleisi Hof-
fmann, atual presidente do PT.

Palocci afirmou que Gleisi rece-
beu de três empreiteiras (Camargo 
Correa, Odebrecht e OAS) R$ 3,8 mi-
lhões na campanha de 2010, quando 
se elegeu senadora pelo Paraná.

De acordo com a reportagem, 
diversos empresários apoiaram 

financeiramente as campanhas 
presidenciais de Luiz Inácio Lula 
da Silva e Dilma Rousseff em troca 
de benefícios, que variavam desde 
a “menor tributação para um setor 
específico, obtenção de alguma li-
nha de crédito no BNDES para es-
sas empresas a auxílio em fusão de 
grupos de um mesmo setor a apoio 
da base governistas a medidas que 
tramitavam no Congresso”.

De acordo com a revista, o acor-
do firmado pelo ex-ministro no Su-
premo tem 23 anexos, que tratam 
de 12 políticos.

Crise no RN

Delação

O deputado federal po-
tiguar Rafael Motta (PSB) 
defendeu nesta quarta-feira, 
14, que o governo federal 
divida os recursos do leilão 
do excedente da chamada 
cessão onerosa – pagamento 
pelo direito de exploração do 
petróleo no pré-sal – com es-
tados e municípios. Previsto 
para novembro, o leilão tem 
estimativa de lucro para o go-
verno federal superior aos R$ 
100 bilhões.

Um projeto de lei que tra-
mita no Senado propõe que 
30% do lucro do leilão seja 
compartilhado com estados 
e municípios, o que poderia 
render às prefeituras uma 
receita equivalente a duas 
cotas e meia mensais do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), uma das 
principais fontes de receita 
dos municípios.

“Precisamos que esse pro-
jeto seja transformado em lei 
antes do leilão para dar segu-
rança jurídica", disse Motta, 
durante pronunciamento na 
Câmara dos Deputados.

Rafael defende 
divisão de verba 
do pré-sal com
as prefeituras

Cessão onerosa



O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quarta-feira, 14, que 
“bandidos de esquerda” começam 
a voltar ao poder na Argentina. A 
afirmação é mais uma referência 
ao resultado das primárias presi-
denciais no país vizinho, em que o 
presidente Mauricio Macri, aliado 
de Bolsonaro, foi derrotado por am-
pla margem por Alberto Fernán-
dez, que tem como candidata a vice 
a ex-presidente Cristina Kirchner.

“Olha o que está acontecendo 
com a Argentina agora. A Argen-
tina está mergulhando no caos. A 
Argentina começa a trilhar o rumo 
da Venezuela, porque, nas primá-
rias, bandidos de esquerda come-
çaram a voltar ao poder”, disse o 
presidente em Parnaíba, no Piauí, 
onde participava de cerimônia alu-
siva a um projeto de irrigação.

A eleição presidencial na Ar-
gentina está marcada para outu-
bro, mas as primárias, realizadas 
no domingo, são apontadas como 
uma prévia do que deve ocorrer na 
eleição geral.

A vantagem obtida pela coali-
zão de Fernández sobre a de Macri 
indica amplo favoritismo da oposi-
ção no pleito.

Ele disse que, nas próximas 
eleições, a “turma vermelha” será 
varrida do Brasil e voltou a acusar 
governadores da Região Nordes-
te — amplamente governada pela 

oposição a Bolsonaro— de busca-
rem dividir o País.

“Quando a gente vê agora pelo 
Brasil alguns governadores que-
rendo separar o Nordeste do Bra-
sil, esses cabras estão no caminho 
errado. O caminho do Brasil é um 
só: um só povo, uma só raça, uma 
só bandeira verde e amarela”, disse 
o presidente, ao lado do prefeito de 
Parnaíba, o ex-senador Mão Santa, 

a uma plateia de apoiadores que o 
aclamava como “mito”.

Pela terceira vez na semana, 
Bolsonaro utilizou a palavra “cocô” 
como metáfora, ao afirmar que é 
preciso “acabar” com os “comunis-
tas e corruptos” no País.

“Vamos acabar com o ‘cocô’: 
comunistas e corruptos”, disse, em 
um palco montado no aeroporto 
da cidade. Após discursar, o presi-

dente desceu do palco em direção 
ao público.

“Nas próximas eleições, vamos 
varrer essa turma vermelha no 
Brasil”, completou. Ele afirmou 
que vai mandar os “esquerdistas 
para Cuba ou Venezuela”: “Va-
mos mandar essa turma pra lá, 
Venezuela. Já que lá tá bom, vão 
pra Cuba. Lá deve ser muito bom 
também”.
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Ovacionado, presidente Jair Bolsonaro cumprimenta público em Parnaíba, no Piauí. Ele voltou a comentar eleições argentinas

No Piauí, Bolsonaro pede para povo 
"varrer turma vermelha" do Brasil
Pela terceira vez na semana, agora na região Nordeste, Bolsonaro utilizou a palavra “cocô”
como metáfora, ao afirmar que é preciso “acabar” com os “comunistas e corruptos” no País

Nordeste

Alan Santos / Presidência da República

Policiais federais prende-
ram nesta quarta-feira, 14, 
na zona Sul de Natal, um em-
presário belga de 48 anos, em 
cumprimento a um mandado 
de prisão preventiva expedi-
do pela Justiça Estadual da 
Paraíba.

Segundo consta no proces-
so, o estrangeiro é suspeito de 
envolvimento em um duplo 
homicídio ocorrido em feve-
reiro de 2010, no Loteamento 
Village de Jacumã, em Con-
de, no litoral sul paraibano, 
e desde então não havia sido 
localizado. 

Com a informação de que 
o procurado poderia estar no 
Rio Grande do Norte, a PF 
começou a investigar e, na 
manhã de ontem, o prendeu 
na avenida Ayrton Senna, 
logo após ele deixar os filhos 
na escola. Ao ser abordado, o 
belga se disse surpreso e ale-
gou desconhecer os fatos que 
motivaram a sua detenção.

Após ser submetido a 
exame de corpo de delito no 
Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep), o homem foi 
levado para a Superintendên-
cia da PF, onde permanece 
custodiado à disposição da 
Justiça.

A Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte vai promo-
ver na próxima sexta-feira, 
16, uma edição especial da 
Quinta Jurídica, comemorati-
va aos 15 anos do projeto. O 
evento vai contar com a pre-
sença do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes.

A palestra com o tema 
“Interpretação Constitucio-
nal e Ativismo Judicial” co-
meçará às 19h, no auditório 
da Justiça Federal.

A Quinta Jurídica é um 
projeto de extensão jurídica 
que foi criado ainda no ano 
2004 pelo Núcleo Seccional 
potiguar da Escola da Magis-
tratura Federal da 5ª Região.

PF prende em 
Natal empresário 
belga foragido da 
Justiça da Paraíba

Gilmar Mendes 
vem a Natal
para projeto 
"Quinta Jurídica"

Suspeito de homicídio

Justiça Federal

O Governo do Rio Grande 
do Norte pretende fechar até 
dezembro deste ano o contrato 
definitivo para fornecimento de 
alimentação para o sistema peni-
tenciário. 

No último mês de junho, foi 
firmado um contrato de caráter 
emergencial, visto que, desde no-
vembro de 2018, os documentos 
venceram e não foram renovados. 
Os contratos extintos previam o 
suprimento de comida para todo 
o sistema, incluindo os agentes 
prisionais.

Segundo o controlador geral 
do Estado, Pedro Lopes Neto, a 
Procuradoria-Geral do Estado 
entendeu que os servidores só 

poderiam receber os alimentos se 
houvesse uma lei designando que 
este seria um benefício para o 
servidor. Por causa disso, no con-
trato temporário não foi possível 
incluir refeições para os agentes 
penitenciários, o que gerou pro-
testos da categoria.

Para resolver o problema, foi 
realizado com o Ministério Públi-
co Estadual um termo de acordo 
provisório para permitir a entra-
da dos servidores no contrato de 
alimentação emergencial.

Durante entrevista nesta quar-
ta-feira, 14, ao programa “Manhã 
Agora”, da rádio Agora FM (97,9), 
Pedro Lopes disse que a licitação 
para fornecimento de alimentação 

é um contrato que gira em torno de 
R$ 40 milhões por ano.

O sistema prisional do Rio 
Grande do Norte conta com apro-
ximadamente 10 mil detentos, e 
são gastos em torno de R$ 3 mi-
lhões por mês para alimentação 
dos internos.

“O Governo do Estado gasta 
R$ 16 por dia com alimenta-
ção dos internos: café, almoço e 
janta. Inclusive, vale salientar, 
este é um dos estados que paga 
menos  por isso no Nordeste. São 
10 mil detentos em média, além 
dos agentes penitenciários e poli-
ciais que estão lá dando suporte”, 
explicou o controlador-geral na 
entrevista à rádio. Controlador-geral, Pedro Lopes Neto

Governo do RN pretende fechar contrato
de alimentação nos presídios até dezembro

Licitação

José Aldenir / Agora RN



A Prefeitura do Natal entre-
gou nesta quarta-feira, 14, a re-
forma, ampliação e climatização 
da Unidade de Saúde da Família 
(USF) da África, situada no bair-
ro da Redinha. A obra recebeu 
investimentos R$ 363 mil, que 
foram oriundos do Ministério da 
Saúde (por meio do Programa Re-
qualifica), e também do próprio 
Poder Executivo Municipal.

No geral, a UBS da África 
passou pela construção de um 
auditório e dois banheiros aces-
síveis. Foi feita, ainda, a revisão 
da cobertura e nova instalação 
elétrica, instalação hidrossanitá-
ria e revestimento cerâmico das 
paredes, além da revisão de jane-
las e instalação de novas portas. 
A obra está dentro das normas 
de acessibilidade NBR-9050 e 
atende aos padrões da Vigilância 
Sanitária. 

A Unidade de Saúde possui 
525 metros quadrados de área 
construída e dispõe de três con-
sultórios médicos, três de enfer-
magem, dois odontológicos, um de 

psicologia, uma sala dos agentes 
comunitários de saúde (ACS), 
uma farmácia, recepção, arquivo, 
sala de regulação, direção, sala de 
vacinação, sala de preparo, sala 
de curativo e um expurgo. 

Os serviços oferecidos na UBS 
da África vão desde consultas 
médicas (nas áreas de psicolo-

gia, fisioterapia e enfermagem) 
até atendimentos odontológicos, 
planejamento familiar, pré-natal, 
vacinação, curativo, práticas in-
tegrativas e complementares (PI-
CS), testes rápidos de HIV/sífilis/
hepatites, acompanhamento de 
crescimento e desenvolvimento 
(CD), entre outros.
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Em reunião realizada na úl-
tima terça-feira, 13, em Brasília, 
com o ministro de Desenvolvi-
mento Regional Gustavo Canuto, 
a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, solicitou a 
liberação de R$ 55 milhões para a 
conclusão das obras do Pró-Trans-
porte, que beneficiarão principal-
mente a população da zona Norte 
de Natal. No encontro, a chefe do 
Executivo estadual agradeceu a 
destinação de verbas do Ministério 
para as áreas de mobilidade urba-
na e recursos hídricos do RN, que 
já foram liberadas.

“Mais uma vez, o Ministério do 
Desenvolvimento acatou nossas 
reivindicações, que são de fun-
damental interesse para o povo 
do RN. Agradeci ao apoio que o 
Ministério vem dando ao nosso 
Estado, como a liberação de R$ 2,8 
milhões para a proteção da Ponte 
Newton Navarro; a liberação de 
R$ 72 milhões para a reestrutu-

ração da Avenida Roberto Freire, 
e R$ 58 milhões para a construção 
da Barragem de Oiticica. Pedi agi-
lidade para liberação dos R$ 55 
milhões do Pró-Transporte”, des-

tacou Fátima, ao fazer um balanço 
da reunião, que contou com a pre-
sença da deputada federal Natália 
Bonavides e dos secretários João 
Maria Cavalcanti (Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos) e Gustavo Co-
elho (Infraestrutura).

João Maria disse que as obras 
de Oiticica estão 75% prontas. 
“Quando concluída, Oiticica vai ser 
um dos braços de captação do pro-
jeto Seridó, cujo estudo está em fa-
se de conclusão. Dentro de alguns 
dias, inclusive, iremos apresentar 
à governadora alguns projetos de-
senvolvidos pela secretaria e pela 
Caern para captação de água do 
projeto Seridó”, explicou.

“Nós voltamos ao Ministério 
para assegurar a continuação das 
obras do Pró-transporte, agora 
com orçamentos mais avançados, 
praticamente concluídos. A gover-
nadora reiterou o pleito, feito em 
maio deste ano, sobre a continui-
dade dessas obras. Contamos com 
a sensibilidade do ministro para 
que possamos dar prosseguimento 
a esta importante obra de mobili-
dade urbana da zona norte de Na-
tal”, acrescentou Gustavo Coelho. 

Além disso, o titular da pasta afir-
mou que o projeto para revisão das 
proteções laterais da ponte New-
ton Navarro está quase finalizado 
e que em breve será apresentado 
ao Ministério de Desenvolvimento 
Regional. 

As obras do Pró-Transporte 
estão 45% concluídas. Dividido em 
três eixos, sendo que apenas o 1º 
eixo foi concluído, o planejamento 
inclui duplicação de vias, cons-
trução de viadutos, passarelas e 
ciclofaixas. Criado há 14 anos para 
melhorar a mobilidade da Zona 
Norte de Natal, o Pró-Transporte 
responsabilidade de execução do 
projeto passou da Prefeitura do 
Natal para o Governo do Estado. 
As reestruturações passam pelas 
avenidas Moema Tinoco, Tocantí-
nea, Itapetinga, Rio Doce e Fron-
teiras, sendo o trecho mais com-
plexo o da Avenida das Fronteiras 
que necessita de desapropriações e 
duplicações.

Governadora se reuniu com o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional

Fátima solicita R$ 55 milhões à União para 
concluir obras do Pró-Transporte em Natal
Projeto antigo beneficiará, principalmente, a população da zona Norte da capital; pleito da governadora foi direcionado ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional; no encontro, ela ainda agradeceu pelos pedidos já atendidos pelo titular da pasta

Mobilidade urbana

Derick Nunes / Governo do RN

Prédio recebeu melhorias da Prefeitura do Natal e está apto para receber pacientes

Unidade de Saúde da África recebe 
reforma, ampliação e climatização

Investimento

Divulgação / PMN

Mais de 1,5 tonelada de 
cabos roubados da rede elétri-
ca e dois medidores da Com-
panhia Energética do RN 
(Cosern) foram recuperados 
nesta quarta-feira, 14, du-
rante a terceira fase da Ope-
ração Sucata (ação conjunta 
Companhia com Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Secreta-
ria de Tributação, Petrobrás 
e operadoras de telefonia). 
As recuperações acontece-
ram nos municípios de Natal, 
Mossoró, Ceará Mirim, Ma-
caíba e São José de Mipibu.

Operação Sucata 
recupera mais de 
1,5 tonelada de 
cabos no estado

Produtos de roubo

Cabos estavam em cinco cidades

Divulgação / Cosern

O Departamento Estadu-
al de Trânsito do Rio Grande 
do Norte (Detran) liberou, 
após a notificação oficial da 
Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE) sobre a decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que reconheceu a 
constitucionalidade da Taxa 
de Proteção contra Incêndio, 
Salvamento e Resgate em via 
Pública (Taxa de Bombeiros), 
a emissão dos boletos para 
pagamento do novo tributo.

Os boletos podem ser 
acessados no site do Detran 
(www.detran.rn.gov.br) na 
aba “Consulta de Veículos e 
Boletos”. Na página, o usuá-
rio digita a placa e o renavam 
do veículo a ser consultado, 
tendo logo a seguir acesso a 
emissão do boleto para qui-
tação da taxa.  As datas de 
pagamento continuam as 
mesmas já definidas anterior-
mente pelo órgão. 

Detran libera 
acesso a boletos 
para quitar "Taxa 
dos Bombeiros"

Novo tributo
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Conte com os amigos para o que 
precisar. No trabalho, pode conseguir 
um cargo melhor ou fazer contatos 
importantes se souber se comunicar 
com colegas e clientes. Vida amorosa 
protegida! 

Vai sobrar disposição para lutar pelo 
que acredita e, de quebra, a sorte 
pode sorrir para os seus planos! 
Mas tenha diplomacia para driblar 
imprevistos. Na paquera, aposte no 
seu charme. 

Bom dia para cuidar do visual. Se tem 
tarefas pendentes, seja no lar ou no 
trabalho, tire um tempinho para deixar 
tudo em ordem. A relação com quem 
ama talvez precise de alguns ajustes. 

A companhia da família terá papel 
importante em várias áreas, 
especialmente na vida profissional. 
Tente diminuir um pouco as 
expectativas se quiser se dar bem na 
conquista. 

O contato com colegas e clientes conta 
com excelentes energias. Aproveite 
para finalizar pendências, já que seu 
raciocínio rápido ajudará a deixar tudo 
em dia. Faça algo diferente com o par. 

Sua atenção vai se concentrar na 
vida profissional e um pouco mais de 
diálogo deve abrir algumas portas. 
Um bom papo será a melhor maneira 
de se destacar na conquista. 

Mudanças inesperadas podem agitar 
a sua vida financeira. Hora ideal para 
investir no seu crescimento profissional 
e até mesmo tentar algo mais ousado. A 
dois, a paixão esquenta!

Boa fase para colocar as contas em 
ordem. Se não der para comprar tudo 
o que deseja agora, mantenha o ânimo 
e faça planos para o futuro. Seu lado 
sedutor deve agradar a pessoa amada. 

Bom dia para organizar as suas metas, 
se envolver com as tarefas do dia a dia 
e definir prioridades. Uma sociedade 
ou parceria talvez precise de ajustes. A 
vida amorosa está protegida. 

Bom dia para correr atrás dos seus 
interesses. No serviço, a competição pode 
provocar momentos desagradáveis com 
os colegas mais próximos. Você e o par 
devem se entender bem. 

Concentre-se no serviço que ficou 
pendente e poderá encher o bolso 
nesta quinta. Vale a pena cuidar 
melhor do seu corpo e evitar 
desgastes desnecessários. Na 
paquera, seja discreto(a). 

Tenha mais sensibilidade e cuidado 
ao lidar com as pessoas. Atenção aos 
avisos do seu sexto sentido, ainda mais 
ao cuidar do seu corpo. Evite atritos com 
sua cara-metade.

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

Rock afirma a Zé Hélio que precisa contar a Maria da Paz sobre Jô e Régis. Kim invade o 
apartamento de Márcio e se intromete entre o rapaz e Silvia. Téo conversa com Jô sobre seu 
relacionamento e diz que a ama. Otávio pede que Vivi descubra a profissão de Chiclete. Linda 
comenta com Beatriz que acredita que Chiclete não é uma boa pessoa. Jô se incomoda com o 
afastamento de Régis. Leandro conversa com Chiclete sobre Agno. Silvia e Kim decidem sair 
com Márcio. Gilda vai ao médico e confessa a Amadeu que mentiu sobre seu estado de saúde.

A DONA DO PEDAÇO

Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se 
converter ao judaísmo e Abner comemora. Geraldo afirma a Eva que comprou sua floricultura com 
documentos fornecidos por Omar. Muna parabeniza Faruq por seu novo emprego como médico. 
Bóris encontra Mamede desorientado na praça. Jamil pede ajuda a Evandro para libertar Almeidinha. 
Zuleika se desespera quando Almeidinha é transferido para uma prisão. Bóris alerta Ali para o estado 
de Mamede. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Nana fica preocupada ao saber que Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com 
Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos de todos. Ramon sente ciúmes. Paloma e 
Leo evitam uma briga entre Ramon e Marcos. Luan diz a Waguinho que gosta de Alice.
Diogo tenta influenciar Nana a interditar Alberto.Ester defende Ramon para Paloma. 
Waguinho é cobrado pelo bandido.Silvana se declara para Marcos. 

Lindomar diz a Jeff que se lembrou de toda conversa que teve com Ciro. No laboratório, 
Pendleton da os toques finais em seu projeto secreto. Poliana vai até a casa de Pendleton 
para perguntar o motivo dele ter alterado a pontuação da menina no jogo Vetherna. Vini 
conta a Mirela sobre a conversa que teve com o pai de Gabi. Fernanda sugere que Raquel 
vá a conversar com um psicólogo. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

O Brasil registrou queda em 
todos os nove crimes registrados 
nos quatro primeiros meses do 
ano, na comparação com igual pe-
ríodo de 2018, segundo dados do 
Sistema Nacional de Informações 
de Segurança Pública, Prisionais, 
de Rastreabilidade de Armas e 
Munições, de Material Genético, 
de Digitais e de Drogas (Sinesp) 
divulgados na terça-feira, 13.

O número de homicídios caiu 
21,2 por cento —de 16.670 para 
13.142. Os latrocínios tiveram re-
dução de 23,8 por cento no período 
—de 689 para 525. As tentativas 
de homicídio caíram 8,6% e o rou-
bo de veículo teve queda de 27,5%.

Desde março de 2019, segundo 

nota do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, o país conta 
com estatísticas criminais oficiais 
e confiáveis publicadas no site 
da pasta com base nos boletins 
de ocorrência dos Estados e do 
Distrito Federal, registrados pelo 
Sinesp.

Na véspera, em entrevista à  
agência Reuters, o titular da pas-
ta, Sergio Moro, detalhou ações 
que a pasta trabalha para reforçar 
o combate à criminalidade: criação 
de centros integrados de operações 
de combate a crimes na fronteira 
do país, os chamados “Fusion Cen-
ters”, lançamento do “Em Frente 
Brasil” e a aprovação, pelo Con-
gresso, do pacote anticrime.

Número de crimes caiu durante 
primeiro quadrimestre no País

Resultado

Homicídios reduziram 21,2% (de 16.670 para 
13.142); já os latrocínios tiveram queda de 23,8% 

Dados foram publicados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública

José Aldenir / Agora RN

Os presidentes dos Creas de 
todo país estão em Natal discu-
tindo temas importantes para a 
engenharia, agronomia e geoci-
ências até a próxima sexta-feira, 
16, no Hotel Barreira Roxa, na 
Via Costeira. Na pauta da 4ª 
Reunião Ordinária do Colégio de 
Presidentes do Sistema Confea/
Crea e Mútua estão sendo abor-
dados assuntos relevantes como 
o salário-mínimo profissional, 
programa de auxílio financeiro 
aos Conselhos Regionais, ativi-
dades de Microempreendedor 
Individual (MEI), entre outros. 

A abertura do evento foi re-
alizada nesta quarta-feira, 14, e 
contou com a presença do vice-
-governador do Estado, Antenor 
Roberto. 

A presidente do Crea-RN, 
Ana Adalgisa Dias, anfitriã do 
evento, falou da importância 
das discussões abordadas. "É 
um momento relevante para 
o Crea-RN, pois durante esses 
três dias vamos ser a capital da 
engenharia, agronomia e das 
geociências, discutindo temas 
de relevância para a sociedade", 
comemorou.

Natal recebe presidentes dos 
Creas de todo o País até esta sexta

Capital potiguar está sediando a 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes

Divulgação / Crea-RN
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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 NatalCard lançou nesta 
quarta-feira, 14, o aplicativo "Meu 
NatalCard", uma plataforma de 
serviços para usuários da Carteira 
de Identificação Estudantil (CIE) 
e do Cartão de Passagem Natal-
Card. O objetivo do app é tornar 
mais prática a vida dos estudantes 
que utilizam o transporte público 
coletivo da capital potiguar.

A ferramenta oferece aos pas-
sageiros diversos serviços, entre 
eles recarga de créditos eletrôni-
cos, histórico e recibos de compra 
de passagens, informações sobre 
locais de descontos exclusivos das 
empresas parceiras do NatalCard, 
localização da rede de vendas na 
cidade, entre outras vantagens. 

Além disso, o estudante tam-
bém poderá solicitar a carteira 
de estudante e recebê-la em casa.

Para acessar, é preciso baixar e 
instalar o app Meu NatalCard 
no Google Play ou Apple Store.  
Antes mesmo do lançamento oficial 

o aplicativo já contava com mais de 
1 mil downloads no Google Play. A 
tendência é que o número aumente 
nos próximos dias.

Antes do lançamento oficial, app já somava mais de 1 mil downloads no Google Play

Trocas serão realizadas na área externa do evento nos dias 17 e 18 de agosto

NatalCard lança aplicativo para 
usuários do transporte público 
Ferramenta oferece aos passageiros diversos serviços inovadores, entre 
eles a possibilidade de recarregar os cartões de passagens de forma online

Novidade

Agora RN

José Aldenir / Agora RN

A Campus Party Natal co-
meça na próxima sexta-feira, 16, 
e quem ainda não adquiriu um 
ingresso agora tem uma nova 
para participar do maior evento 
de tecnologia da América Latina. 
Basta levar um aparelho eletrô-
nico que não usa ou não funciona 
(computador, impressora, apare-
lho de DVD) e trocar por um dia 
de acesso ao evento. Serão dispo-
nibilizados 50 ingressos/dia.

A campanha da Prefeitura 
do Natal tem por objetivo in-
centivar o descarte correto de 
lixo eletrônico. Todo o material 
coletado será distribuído para 
empresas responsáveis por reci-
clagem. Para garantir entrada 
na 2ª edição da Campus Party 
Natal, basta comparecer ao Eco-
ponto da Natal Reciclagem, que 
estará na parte aberta do evento 
nos dias 17 e 18, das 10h às 20h.

Lixo eletrônico poderá 
ser trocado por ingressos

Campus Party Natal

EVITE CRISES EM SUA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO! 

Módulo II 
 Compliance Escolar 
e Código de Conduta, 

Direito Digital e Aplicação 
de penalidades 

Prepare-se juridicamente para a 
nova era da legislação educacional.

Plenário OAB
30 e 31 de agosto

Inscrições e informações:
84 98606-6500
me_educacao Ministrado por

Dra. Michele Elali
Advogada. Dra. em Direito - USP e USAL. 

Professora UFRN. Especialista em 
Direito Digital e Compliance.
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Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornalista Guga 
Chacra: "Algoritmo do 
YouTube foi responsável 
for disseminação de 
ideologia de extrema-
direita no Brasil e levou à 
eleição de Jair Bolsonaro, 
segundo reportagem na 
capa da edição impressa 
do New York Times. Noto 
que Bolsonaro, nos EUA 
e Europa, é descrito como 
'extrema-direita' e não 
'direita'"; 
...do The Intercept 
Brasil: "Jair Bolsonaro 
tem usado o poder do 
cargo de presidente para 
se vingar de críticos, 
fazer estatais romperem 
contratos com desafetos, 
ameaçar jornalistas e 
nomear parentes para 
cargos importantes"; 
...da Folha de S Paulo: 
"Dodge segurou 
investigações sobre 
Bolsonaro enquanto 
articulava recondução. 
PGR negou acesso a 
inquérito de 'fantasma' 
e, quando fora do 
páreo, desengavetou 
apuração".

>> GIRO PELO TWITTER...

A governadora Fáti-
ma Bezerra (PT) 
sancionou uma 

importante Lei proposta 
pelo deputado estadu-
al Ezequiel Ferreira, 
presidente da Assembleia 
Legislativa. É que a 
nova legislação institui 
mecanismo de inibição 
da violência contra a 
mulher, pois, partir de 
agora, o agressor será 
submetido ao pagamento 
de multa, como forma de 
ressarcimento ao Estado, 
por despesas decorren-
tes de acionamento dos 
serviços públicos de 
emergência.  
 
n Para o Governo, a 
proposta é mais do que 
justa. E o melhor, os 
recursos serão destinados 
a políticas públicas volta-
das à redução da violên-
cia contra a mulher. A 
intenção do Governo é 
que a 'dor no bolso' seja 
exemplar e que a medida 
possa contribuir para 
reduzir ainda mais estes 
casos de agressão. 
 
n É uma ótima notícia, 
no entanto, a coluna 
insiste em ressaltar a 
denúncia feita pela depu-
tada estadual Cristiane 
Dantas, de que a Lei Pa-
trulha Maria da Penha 
não vem sendo cumprida 
pelo Estado. Em entre-
vista ao Agora News, na 
97FM, a parlamentar 
afirmou que o efetivo de 
policiais femininas que 
faziam as operações da 
patrulha haviam sido re-
locadas para a segurança 
pessoal da governadora 
Fátima Bezerra.

Destaques
 da coluna

Presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, e o deputado 
estadual Gustavo Carvalho foram recebidos, nesta terça-feira, no Ministério 
da Economia, pelo secretário Especial da Previdência e Trabalho, o potiguar 
Rogério Marinho. Em pauta, reforma tributária e pacto federativo

CONTRA DIAS TOFFOLI
O potiguar Styvenson Valentim (Pode-

mos) está entre os sete senadores da Repú-
blica que anunciaram apoio ao pedido feito 
pela deputada federal Janaína Paschoal 
de abertura de processo de impeachment 
contra o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.  
Nesta terça, a deputada - autora da ação 
de impeachment contra Dilma - foi con-
vidada pelo grupo de senadores que deci-
diram pressionar o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, a aceitar o pedido de 
investigação contra o presidente do Su-
premo.

BOA RELAÇÃO
Com exceção do péssimo tratamento 

dispensado pelo ministro da Educação 
Abraham Weintraub a autoridades das 
universidades e instituições de ensino 
federal do RN há alguns meses, no geral 
o que se tem visto das visitas de políticos 
e gestores potiguares aos ministérios do 
governo Bolsonaro são bons resultados. 
Como o que foi comemorado pela gover-
nadora Fátima Bezerra e pela deputada 
federal Natália Bonavides, ambas do PT, 
após audiência nesta terça-feira com o 
ministro do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canutto. “Na reunião com o 
ministro conseguimos garantir R$2,8 
milhões para obras na Ponte Newton 
Navarro; R$72 milhões para a reestrutu-
ração da av. Engenheiro Roberto Freire; 
e R$58 milhões para a construção da Bar-
ragem de Oiticica e para a recuperação 
da Barragem em Passagem de Traíras", 
contabilizou Natália.

Reprodução

O ex-presidenciável pelo PDT Ciro Gomes postou o 
seu treino de natação  "para ganhar fôlego para 
responder as perguntas" sobre este momento político 
vivido pelo Brasil

Primavera
Vankoke pelas 
lentes de
Humberto Lopes

Reprodução
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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 NatalCard lançou nesta 
quarta-feira, 14, o aplicativo "Meu 
NatalCard", uma plataforma de 
serviços para usuários da Carteira 
de Identificação Estudantil (CIE) 
e do Cartão de Passagem Natal-
Card. O objetivo do app é tornar 
mais prática a vida dos estudantes 
que utilizam o transporte público 
coletivo da capital potiguar.

A ferramenta oferece aos pas-
sageiros diversos serviços, entre 
eles recarga de créditos eletrôni-
cos, histórico e recibos de compra 
de passagens, informações sobre 
locais de descontos exclusivos das 
empresas parceiras do NatalCard, 
localização da rede de vendas na 
cidade, entre outras vantagens. 

Além disso, o estudante tam-
bém poderá solicitar a carteira 
de estudante e recebê-la em casa.

Para acessar, é preciso baixar e 
instalar o app Meu NatalCard 
no Google Play ou Apple Store.  
Antes mesmo do lançamento oficial 

o aplicativo já contava com mais de 
1 mil downloads no Google Play. A 
tendência é que o número aumente 
nos próximos dias.

Antes do lançamento oficial, app já somava mais de 1 mil downloads no Google Play

Trocas serão realizadas na área externa do evento nos dias 17 e 18 de agosto

NatalCard lança aplicativo para 
usuários do transporte público 
Ferramenta oferece aos passageiros diversos serviços inovadores, entre 
eles a possibilidade de recarregar os cartões de passagens de forma online

Novidade

Agora RN

José Aldenir / Agora RN

A Campus Party Natal co-
meça na próxima sexta-feira, 16, 
e quem ainda não adquiriu um 
ingresso agora tem uma nova 
para participar do maior evento 
de tecnologia da América Latina. 
Basta levar um aparelho eletrô-
nico que não usa ou não funciona 
(computador, impressora, apare-
lho de DVD) e trocar por um dia 
de acesso ao evento. Serão dispo-
nibilizados 50 ingressos/dia.

A campanha da Prefeitura 
do Natal tem por objetivo in-
centivar o descarte correto de 
lixo eletrônico. Todo o material 
coletado será distribuído para 
empresas responsáveis por reci-
clagem. Para garantir entrada 
na 2ª edição da Campus Party 
Natal, basta comparecer ao Eco-
ponto da Natal Reciclagem, que 
estará na parte aberta do evento 
nos dias 17 e 18, das 10h às 20h.

Lixo eletrônico poderá 
ser trocado por ingressos

Campus Party Natal

EVITE CRISES EM SUA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO! 

Módulo II 
 Compliance Escolar 
e Código de Conduta, 

Direito Digital e Aplicação 
de penalidades 

Prepare-se juridicamente para a 
nova era da legislação educacional.

Plenário OAB
30 e 31 de agosto

Inscrições e informações:
84 98606-6500
me_educacao Ministrado por

Dra. Michele Elali
Advogada. Dra. em Direito - USP e USAL. 

Professora UFRN. Especialista em 
Direito Digital e Compliance.
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O Twitter irá permitir 
que os usuários sigam tópicos 
de seu interesse, da mesma 
forma que seguem outros 
usuários. Com o novo recurso 
será possível seguir temas 
como esportes, celebridades 
e programas de TV, com os 
tweets aparecendo em seu 
feed principal.

Segundo a empresa, os 
tópicos serão criados pelo 
próprio Twitter e populados 
usando tecnologia de apren-
dizado de máquina, ou seja, 
um sistema de inteligência 
artificial selecionará os twe-
ets mais relevantes dentro do 
tema. O recurso está sendo 
testado no app para Android, 
e no momento o único tópico 
disponível são esportes.

Usuários também pode-
rão colocar tópicos seleciona-
dos no “mudo”, para evitar 
ver spoilers sobre seu pro-
grama de TV favorito em sua 
timeline.

Twitter testa 
recurso que 
permite usuário 
seguir tópicos

Novidade

Nova ferramente está em testes

Reprodução / Olhar Digital

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ANGÉLICA LOURDES FERNANDES DA NÓBREGA, CPF nº 512.701.374-68, torna público, 
conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 27/06/2019, através do 
Processo Administrativo Nº SEMURB-039958/2019, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para 
um Prédio Residencial Mutifamiliar, com área construída de 683,67m² em um terreno de 552,75m², 
situado na Rua Praia do Rio Vermelho, 2202, Conjunto Ponta Negra, Natal/RN, ficando estabeleci-
do um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE
OPERAÇÃO - LRO

A BOLLO BRASIL PROD. E COM. DE FRUTAS EIRELI, 07.224.156/0001-03, torna público que obte-
ve junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte – IDEMA, uma Licença de Regularização de Operação(LRO) em favor do empreendimento 
de atividade de agricultura irrigada, localizada na Rod. BR 304, KM 16, Fazenda Bollo Brasil, zona 
rural de Mossoró - RN.

Horismar Raliedson de Souza Galdino
Administrador-Não sócio

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

POSTO SANTA FÉ CNPJ/MF: 30.322.001/0001-13 com sede à Rua. Luiz Correia de Sá Leitão, 
Nº366, Bairro Vertentes, Assu/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de operação para a atividade 
de posto de combustível.  

Antônio Cláudio Nunes de Oliveira 
Diretor Técnico

LICENÇA AMBIENTAL

S L C DE MOURA, inscrita no CNPJ: 30.578.176/0001-96 torna público, conforme a Resolução CO-
NAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 23/07/2019, através do Processo Administrativo Nº 
027079/2019-46, a Licença Simplificada de uma Pousada, com área construída de aproximadamente 
698,05 m² em um terreno de 487,82 m², situado na Av. Erivan França, 35, Ponta Negra – CEP 59.090-
100 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

INTERNACIONAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 16.540.646/0001-63, com endereço na 
Av. Amintas Barros, nº 3700, Sala 2602, Lagoa Nova Natal/RN torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação - LI para o 
Complexo Fotovoltaico Raios do Poeta I e II, com 104,60 MW de potência total instalada, a ser locali-
zado na zona rural do município de Lagoa Nova/RN.

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável  Legal

PEDIDO DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA, CPF: 284.443.294-87, torna Público que recebeu ao INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
-IDEMA a RENOVAÇÃO de LICENÇA de OPERAÇÃO-RLO n° 2017-113231, com validade até 
07/01/2024, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Macau-RN.

JOSIVAN SOUTO DE OLIVEIRA
Proprietário

LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Alteração – LA da Linha de Surgência do poço 7-CLD-1-RN, localizado no Campo 
Cardeal, zona rural do município de Mossoró/RN. Que passará de Produtor para Injetor.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Operação – LO para o Sistema de Injeção do poço 7-CLD-1-RN, localizado no Campo 
Cardeal, zona rural do município de Mossoró/RN. Que passará de Produtor para Injetor.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

A Microsoft está alertan-
do os usuários para quatro 
novas vulnerabilidades de 
“alta severidade” em seus 
sistemas operacionais. As 
falhas são especialmente pe-
rigosas pois podem se espa-
lhar de uma máquina para 
outra em uma rede, como 
um “worm”, e comprometer 
rapidamente grandes redes 
corporativas, da mesma 
forma que os worms Wan-
naCry e NoPetya fizeram 
em 2017.Os bugs estão loca-
lizados no serviço de desk-
top remoto (RDS, Remote 
Desktop Service), e foram 
catalogados com os códigos 
CVE-2019-1181, CVE-2019-
1182, CVE-2019-1222, e 
CVE-2019-1226. 

Sistemas do 
Windows estão 
ameaçados por 
quatro bugs

Cuidado

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
055/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ALUÍZIO AL-
VES E PARA A ACADEMIA DA SAÚDE. A sessão pública dar-se-á no dia 28/08/2019 às 08h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 14/08/2019. Pregoeira/PMM.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 
Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião extraordinário.
Solicitante: a empresa PIPA GROUP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direi-
to privado, estabelecida à Rua Deputado Clóvis Mota, 3094, sala C, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.064-430, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.141.381/0001-01, neste ato representada por seu sócio  administrador, o Sr. 
JORDI PICOLA XART, espanhol, solteiro, empresário, com domicilio profissional na Rua Clóvis Mota, 3094, 
Sala C, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.064-430, que vem através do seu advogado, o Dr. Wellington de 
Macêdo Virgínio, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 2432, com escritório profissional na 
Rua Coronel Norton Chaves, 209, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59075-20.
Área objeto da usucapião: ““terreno urbano localizado na Rua dos Flamingos (antiga Rua do contorno), s/n, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 10.239,92m² (dez mil, duzentos e trinta e nove metros e 
noventa e dois decímetros quadrados), perímetro de 647,37m, cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.015.11.3756.0000.6 e sequencial n° 1.002925.7, CEP: 59.178-000. 
Confrontantes: ao NORTE com a Travessa das Araras, com o Sr. Raymond Jeffrey Honour, ao SUL com a 
Rua dos Flamingos, com a Sra. Maria de Lourdes da Silva Gomes, e com a Napopipa(Eireli), ao LESTE com 
a Travessa dos Flamingos, com o Sr. Emanuel M. Lopes dos Santos, Romildo Alves da Silva, Josef Devich, 
Marcia Brito Tchao e os Herdeiros de Ramiro Alves da Silva, e ao OESTE com Alexandre Martins Villas, José 
Gonçalves Ramos e Maria Joselia Coutinho Ramos, Elione Carla Fidelis Marinho e Paulo Arthur Marinho. 
Memorial correspondente ao serviço registrado no CAU/BR n° 0000006433561.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 900.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 20 (vinte) anos, somadas as posses de seus antecessores.
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam os Herdeiros de Ramiro Alves da Silva, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo apresentação de impugnação no prazo pre-
visto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O pre-
sente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; 
II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes 
ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 15.08.2019

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 27/08/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-
710, Segundo Leilão, se necessário, dia 28/08/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre 
Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devida-
mente autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE 
LTDA, CNPJ n° 09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel 
identificado a seguir, no dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 
27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 05 (cinco) 
da quadra 09 (nove), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empreendimento 
residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, com área de 539,23 m² (quinhentos e 
trinta e nove metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), situado à margem da Rodo-
via RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 
1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.356. O lance mínimo para venda em Primeiro 
Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$491.849,55 (quatro-
centos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 
sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um 
Segundo Público Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$491.849,55 
(quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por 
transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas 
à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios 
e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta do ar-
rematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer 
razão, não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será 
considerado vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte) dias Processo: 0814318-96.2016.8.20.5001 Ação: Monitória (40) Autor: Fundação São 
Paulo Réu: Ana Carolina Santos Duarte Citando: Ana Carolina Santos Duarte, brasileira, CPF/MF nº 057.549.594-43, em lugar 
incerto e não sabido, por todos os atos e termos da ação a seguir identificada. Finalidade: para, no prazo de Ana Carolina Santos 
Duarte, brasileira, CPF/MF nº 057.549.594-43 15 (quinze) dias, pagar o débito ou apresentar embargos, através de advogado 
devidamente habilitado. Valor Do Débito: R$ 16.298,89 (dezesseis mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove 
centavos), acrescida de honorários no percentual de 5%. Advertência: a) Não sendo oferecidos os embargos no prazo de 
15(quinze) dias, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. b) Os autos encontram-se na Secretaria desta 
Décima Vara Cível, à disposição dos interessados; c) será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do CPC. Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço https:/pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listV iew.seam, 
utilizando o código 19062811310375200000035753148 (despacho proferido), sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, 
da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através 
do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É 
imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo 
compatível com o sistema PJe é o ".pdf". NATAL/RN, 3 de julho de 2019. K-14e15/08

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

A Prefeitura Municipal de Maxaranguape, CNPJ 08.170.540/0001-25, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Simplificada Prévia para a Reforma e Revitalização da Orla 
da Barra de Maxaranguape/RN (Etapa II), localizada na Rua 15 de Novembro, Centro do 
Município de Maxaranguape/RN – CR: 1.055.112-95/2018.
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Os planos do técnico Cuca de 
escalar Daniel Alves no meio de 
campo do São Paulo aumentaram 
com a lesão muscular de Hernanes, 
que será desfalque por cerca de um 
mês. O lateral-direito de origem 
treinou como meia na última terça-
-feira, 13, e pode estrear pelo São 
Paulo neste domingo, 18, contra o 
Ceará, no Morumbi.

Em sua apresentação, Daniel 
Alves disse "dominar" todas as 
posições em campo. No Paris Sain-
t-Germain e na Juventus, seus 
últimos clubes, ele vinha sendo 
escalado mais avançado. Já na 
Seleção Brasileira, atuou como la-
teral-direito e foi eleito o craque da 
Copa América.

Cuca conversou tanto com Da-
niel Alves quanto com Juanfran, 

lateral-direito espanhol que tam-
bém foi contratado recentemente. 
O treinador explicou para a dupla 
como pretende montar a equipe 
para o restante da temporada, e os 
dois devem ser titulares.

A expectativa era para saber 
quem sairia da equipe para a en-
trada de Daniel Alves. Com a lesão 
de Hernanes, Cuca poderá colocar 
o lateral-direito no meio de campo 
de forma natural. 

Daniel Alves e Juanfran ainda 
não haviam sido regularizados na 
Condeferação Brasileira de Fute-
bol (CBF), mas o São Paulo acre-
dita que os reforços poderão ficar à 
disposição de Cuca para a partida 
contra o Ceará. O elenco voltou a 
treinar na manhã da quarta-feira, 
com acesso restrito para imprensa. Daniel Alves vem treinando forte desde o início da semana e vive expectativa de estrear contra o Ceará, neste fim de semana

Desfalque de Hernanes facilita entrada 
natural de Dani Alves no time do São Paulo
Cuca conversou tanto com Daniel Alves quanto com Juanfran, lateral-direito espanhol que também foi contratado 
recentemente; treinador explicou para a dupla como pretende montar a equipe para o restante da temporada brasileira

Meio-campo

Rubens Chiri / São Paulo FC

A modelo Najila Trindade se 
pronunciou pela primeira vez sobre 
o pedido de arquivamento do inqué-
rito que investiga o suposto estupro 
que teria sido cometido por Neymar 
contra ela. "Eu acho normal, por-
que a palavra dele (Neymar) vale 
mais que a minha. É o caso de um 
jogador e eu sou só uma pessoa de 
família humilde. É muito mais fácil 
arquivar o caso do que ir atrás da 
verdade", disse Najila.

As afirmações foram feitas na 
noite desta terça-feira, após o de-
poimento concedido no 11º Distrito 
Policial de São Paulo para prestar 
esclarecimento sobre o suposto ar-
rombamento do seu apartamento 
em São Paulo. Na versão da mode-

lo, estava em seu apartamento um 
tablet que conteria um vídeo com o 
segundo encontro com Neymar em 
Paris.

Ela teria gravado imagens na 
tentativa de conseguir provas do 
estupro e da agressão que, ainda 
segundo ela, aconteceram no pri-
meiro encontro dos dois, em 15 de 
maio. Foram divulgados apenas 66 
segundos do encontro - o vídeo total 
nunca foi exibido. Na parte divul-
gada, Najila agride Neymar.

"Foi uma explosão ali, porque 
no fundo eu sabia que não haveria 
justiça para ele, uma questão de 
honra também. Falei, cara, não vai 
ter justiça, mas vou fazer a minha", 
afirmou a modelo.

Najila critica desfecho do caso: 
"Palavra do Neymar vale mais"

Suposto estupro em Paris

Diretor do departamento de 
futebol do Santos, Paulo Autuori 
tem agido internamente para evi-
tar que conflitos fujam ao controle 
e vazem para fora do clube. Após se 
encontrar com o técnico Jorge Sam-
paoli e o presidente José Carlos Pe-
res, o dirigente concedeu entrevista 
coletiva nesta quarta-feira, no CT 
Rei Pelé. 

Ele assegurou que a permanên-
cia do treinador não está ameaça-
da, exaltou o momento do clube, 

líder do Campeonato Brasileiro, e 
prometeu que ruídos serão resol-
vidos sem o uso da imprensa para 
declarações polêmicas que possam 
criar um ambiente de crise.

"Sempre respeitei três aspectos: 
quando, onde e quem. Nós fizemos 
isso na reunião que tivemos. Deba-
temos o tema da maneira que tem 
de ser debatida. Saímos com um 
acordo em comum. Sampaoli está 
aberto à continuidade. O time tem 
feito um trabalho extraordinário. 

Atual terceira opção para o 
comando do ataque do Corin-
thians, Gustagol está na mira 
do Bologna, da Itália. De acordo 
com o jornalista italiano Gianluca 
Dimarzio, o time brasileiro teria 
recusado proposta de 5 milhões 
de euros (R$ 22,2 milhões) e exi-

gido o dobro do clube itaiano.
O centroavante de 25 anos foi 

fundamental para a conquista 
do Campeonato Paulista, mas 
perdeu espaço na equipe nos úl-
timos meses por causa de segui-
das lesões. O último gol dele pelo 
clube foi no amistoso com o Bota-

fogo-SP, o primeiro da pausa da 
Copa América, em 29 de junho. 
Depois, ficou no departamento 
médico para se recuperar de lesão 
muscular na coxa direita e voltou 
a ser relacionado recentemente, 
mas sem entrar em campo nos 
últimos jogos.

Modelo acusou o craque brasileiro de ter lhe estuprado durante encontro em Paris

Após reunião, Paulo Autuori pede para 
Santos resolver problemas internamente

Gustagol é sondado por clube italiano 
e pode deixar elenco do Corinthians

Intrigas

Mercado

Renato Cerqueira / Futura Press

Paulo Autuori é dirigente do Santos FC

Ivan Storti / Santos FC
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Após dois jogos consecutivos 
fora de casa que lhe renderam 
três pontos na bagagem, o ABC 
retornou à Natal no último fim de 
semana e de imediato iniciou os 
preparativos para seu último com-
promisso em casa nesta Série C do 
Brasileirão, agendado para o pró-
ximo sábado, 17, contra o Sampaio 
Corrêa-MA. 

Na última terça-feira, 13, o 
atacante Lohan, titular da equipe 
Alvinegra, conversou com a im-
prensa e demonstrou confiança 
numa vitória da equipe. Para ele, o 
ABC tem totais condições de bater 
o Sampaio, apesar da equipe mara-
nhense liderar o Grupo A da com-
petição e ainda precisar de pontos 
para garantir a ponta.

"Sabemos da força do Sampaio 
Corrêa. É uma equipe que tem 
qualidade, mas não podemos nos 

intimidar. Chega um momento que 
precisamos vencer de qualquer for-
ma, e esse momento até já chegou 
pra gente, mas ainda estamos pe-
cando. Vamos trabalhar bastante 

para conseguir o resultado positi-
vo", declarou o camisa 9.

Com apenas 14 pontos ganhos 
até aqui, o ABC chega nas duas úl-
timas rodadas da Série C precisan-

do de duas vitórias. Atualmente, 
o time é lanterna e está com dois 
pontos a menos que o Globo, que é 
o primeiro time fora da zona de re-
baixamento. Acima dele ainda está 
o Treze-PB, com 15 pontos. 

Para escapar do rebaixamento, 
o ABC precisa vencer o Sampaio 
neste sábado e ainda torcer por 
tropeços, no domingo, de Globo 
(que enfrentará o Santa Cruz-PE 
no estádio do Arruda em Recife) e 
Treze (que medirá forças diante do 
Confiança-SE no estádio Batistão, 
em Aracaju, capital sergipana). 

Na última rodada, o confronto 
direto entre Globo e ABC no es-
tádio Barretão, em Ceará-Mirim, 
promete fortes emoções. Isso por-
que as duas equipes podem chegar 
com condições de escapar do rebai-
xamento e, para isso, precisarão 
vencer o duelo. 

Lohan, atacante do ABC, concedendo entrevista após o treino da última terça-feira

Lohan pede foco ao ABC na reta final e 
demonstra confiança para evitar descenso
Com 14 pontos conquistados e na lanterna do Grupo A da competição, Alvinegro precisa vencer o 
Sampaio Corrêa-MA neste sábado, 17, e ainda torcer por tropeços de Globo e Treze, que jogam fora

Série C

Luciano Marcos / ABC FC

Após o Barcelona enviar 
uma comitiva para Paris e 
conversar sobre Neymar mas 
não conseguir fechar a contra-
tação, o Real Madrid foi para 
o contra-ataque com um jo-
gador valorizado no mercado 
europeu: Vinicius Junior. A 
imprensa espanhola diverge 
sobre a maneira como o ata-
cante surgiu na negociação.

O jornal Sport, da Catalu-
nha, informa que o Real ofe-
rece o ex-flamenguista; já o 
Marca, diário da capital, diz o 
contrário e afirma que o PSG 
quer incluir o atacante de 19 
anos. Os dois concordam que 
o atleta pode ser um trunfo 
para time madrilenho na ne-
gociação. Na versão do Sport, 
o presidente Florentino Pérez 
decidiu "sacrificar" Vinicius 
Junior e incluí-lo na negocia-
ção com o PSG.

Negociação de 
Neymar com o 
Real envolve 
Vinicius Júnior

Transferência


