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Uma frase de inspiração 
formidável, atribuída 
ao ex-ministro Pedro 

Malan, um dos responsáveis pela 
criação do Plano Real e também 
ministro da Fazenda de FHC, 
diz que no Brasil até o passado 
é incerto. Com isso, ele pode ter 
querido sugerir que, neste país, 
nem a Deus o futuro pertence.

De fato, quem olha o 
ambiente político brasileiro se 
sente igualzinho àquele cachorro 
caído da mudança, tamanha 
a desorientação sobre o futuro 
imediato.

Mal terminou seu 
primeiro ano na Presidência 

da República, descobre-se 
que Jair Bolsonaro já pensa 
desabridamente na reeleição 
e não está sozinho nessa 
empreitada.

Junto a ele, os governadores 
de São Paulo, João Dória, e do 
Rio, Wilson Witzel, contribuem 
para a cizânia, no momento em 
que o ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, realinha-se ao mandato 
pelo qual trocou a segurança do 
manto sagrado que o consagrou.

Todos, sem exceção, querem 
alguma coisa do futuro.

Na outra esfera, a dos 
partidos políticos, o PSL abre-
se para outras possibilidades, 

já que nem é certo mais que 
Bolsonaro continue no partido, 
como ele mesmo já deu a 
entender algumas vezes.

Sem tradição nenhuma 
na política, nascido e criado 
gigante de um dia para o outro, 
a sigla tem uma trajetória tão 
recente que muitas pessoas ali 
nem se conhecem, o que dizer 
do conteúdo programático do 
partido. Elas foram mobilizadas 
nas redes sociais e seguiram 
prontamente sem fazer 
perguntas.

Elas tinham apenas um 
Norte chamado Jair Bolsonaro 
e agora nem são capazes de 

entender para onde o futuro 
aponta com a espetacular 
fragmentação das direitas nesses 
tempos conturbados. Se antes 
não tinham perguntas, agora 
elas têm.

Mas já entenderam algumas 
coisas.

Sabem, de concreto, que até 
o cimento mais curado sofre 
com as intempéries. Que a 
unidade contra as esquerdas 
e o petismo ainda os agrega, 
mas parte do grupo de apoio, os 
mais fiéis à causa, começaram 
a pular fora, seduzidos por 
outros chamamentos difusos, 
igualmente à direita.

De sorte que a única situação 
que elas podem redesenhar, 
nesse momento, é que todo o dia 
um roteiro diferente será escrito, 
sem direito a “spoiler”, aquela 
expressão de origem inglesa 
associada àquele inconveniente 
que, sem você pedir ou querer, 
revela fatos a respeito do 
conteúdo de determinado livro, 
filme, série ou jogo.

De sorte que a única coisa 
que pode dar contornos mais 
definidos à político continua 
sendo os rumos da economia. E 
até agora, nesse departamento, 
as coisas continuam de mal à 
pior.

Certa é a incerteza
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ESPECULAÇÃO I
Segundo o presidente do 

PSL no Rio Grande do Norte, 
os rumores sobre a saída de 
Bolsonaro do partido também 
são “mera especulação” por 
enquanto. Coronel Hélio 
afirma que esta será uma 
decisão pessoal do presidente 
da República e que, se isso 
vier realmente a acontecer, a 
tendência é que os apoiadores 
do presidente o sigam em 
qualquer outra legenda.

ESPECULAÇÃO II
Apesar disso, coronel Hélio 

defende que algumas “ações 
relevantes” sejam levadas em 
consideração neste momento 
em que a saída de Bolsonaro do 
PSL é cogitada. Ele lembra que, 
após a chegada do presidente, 
o PSL se tornou uma marca 
robusta no Rio Grande do 
Norte, com 40 comissões 
municipais inauguradas, 
abrangendo 70% do eleitorado 
potiguar.

PLANO DEMOCRÁTICO
Apesar de parte da 

oposição criticar o processo, 
esta revisão do Plano Diretor 
de Natal já é considerada 
a mais participativa da 
história. Segundo a Coluna 
apurou, durante as reuniões 
realizadas nas quatro regiões 
administrativas da cidade, a 
população apresentou nada 

Opresidente estadual do PSL, coronel-aviador Hélio 
Oliveira, diz que as denúncias sobre um suposto caixa 
dois na campanha do presidente Jair Bolsonaro 

não passam de “choro de perdedores”. Segundo o dirigente 
partidário, as recentes revelações a respeito da movimen-
tação financeira do PSL durante a campanha de 2018 são 
“especulações”, que partem, segundo ele, de adversários que 
buscariam um “terceiro turno”. “Cabe ao Ministério Público 
oferecer denúncia (no caso). Até agora, nada comprovado”, 
disse o coronel Hélio, à coluna.

Choro de perdedores

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
Cedida

menos que 1 mil sugestões para 
o texto, que segue em discussão 
na Semurb, com reuniões 
públicas.

CORTEJADO
Alforriado do MDB, o 

deputado estadual Hermano 
Morais espera definir a nova 
legenda até o final do ano. Ele 
diz que conversa com lideranças 
partidárias sem açodamento 
e que tomará a decisão “no 
momento certo”. O parlamentar 
afirma já ter recebido convites 
do Cidadania (antigo PPS) e de 
PDT, PSB, PL e Podemos.

PLANO DIRETOR
Pré-candidato a prefeito 

de Natal, Hermano tem 
acompanhado as discussões 
em torno do Plano Diretor, que 
está em processo de revisão 
após doze anos. Em entrevista à 
rádio Agora FM, ele pediu mais 

atenção para o potencial da 
zona Norte da capital. Chegou a 
falar em aumentar o coeficiente 
de habitação e até na construção 
de um segundo porto, para 
facilitar o escoamento da 
produção do interior do Estado.

CONVOCAÇÃO
A Comissão de 

Transparência do Senado 
aprovou nesta terça-feira 
um pedido para convocar o 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, por causa 
das denúncias de uso de 
candidaturas laranjas em 
campanhas do PSL. O ministro 
deve ser ouvido no dia 22. 
Como se trata de convocação, 
o ministro não tem a opção de 
recusar o chamado.

PARADA LGBT
A 21ª edição da Parada 

LGBT de Natal vai acontecer 

 

ALÔ, URBANA
Montanhas de lixo têm se 

acumulado nas calçadas de 
Petrópolis, na zona Leste de 
Natal. Na foto, sacolas de lixo 
residencial, restos de material 
de construção e até sobras de 
poda de árvores se avolumam 
próximo ao cruzamento da rua 
Seridó com a avenida Afonso 
Pena, perto da Praça das Flores.

no próximo dia 27 de outubro, 
um domingo. A saída será das 
imediações do shopping Midway 
Mall, tendo a Arena das Dunas 
como destino provável. Três 
trios elétricos para animar os 
participantes são previstos no 
evento.

NÉLIO DIAS
A Prefeitura do Natal 

finalmente vai iniciar os 
serviços de manutenção e 
adequação no ginásio Nélio 
Dias, na zona Norte, que está 
interditado desde 2016. Foi 
publicado ontem no Diário 
Oficial o termo de homologação 
da tomada de preços. O serviço 
está orçado em R$ 1 milhão 
e deverá ser executado pela 
empresa MMC Construções e 
Empreendimentos. O ginásio 
precisa de um novo sistema de 
prevenção e combate a incêndios.

MONOPÓLIO DA CAIXA
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), defendeu ontem 
que o Congresso abra o debate 
sobre o fim do monopólio da 
Caixa Econômica Federal como 
gestor dos recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). O tema está 
sendo apreciado pela comissão 
especial mista, formada por 
deputados e senadores para 
analisar a medida provisória 
que libera os saques do FGTS.

Governo de São Paulo / Reprodução

ENCONTRO EM BRASÍLIA
A governadora do Rio 

Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, de papo com o 
governador de São Paulo, João 
Doria, durante reunião do 
Fórum dos Governadores, em 
Brasília, nesta terça-feira, para 
discutir temas como o leilão 
da cessão onerosa do pré-sal e 
Fundeb.



QUARTA-FEIRA, 09.10.2019 Política 3

O deputado estadual Herma-
no Morais (sem partido) defendeu 
a implementação de um “projeto 
ousado” de regularização fundiária 
em Natal. O parlamentar disse 
que, atualmente, cerca de metade 
dos imóveis da capital potiguar 
tem problemas de documentação – 
o que, segundo ele, desvaloriza re-
giões da cidade e cria um ambiente 
desfavorável aos negócios.

De acordo com Hermano, a re-
gularização fundiária deveria ser 
um dos destaques do debate em 
torno do Plano Diretor de Natal, 
que está em processo de revisão 
após doze anos. Ele lembrou que, 
a despeito da atualização, a legis-
lação atual já regulamenta ações 
neste sentido.

“Temos que aproveitar meca-
nismos do Plano Diretor atual que 
são pouco utilizados ou até des-
prezados, mas que poderiam estar 
ajudando a garantir mais receita 
para o município de Natal”, afir-
mou o parlamentar, em entrevista 
na última segunda-feira, 8, ao pro-
grama Agora News, da rádio Agora 
FM (97,9).

Segundo o deputado, a irre-

gularidade na documentação dos 
imóveis é um “problema seríssi-
mo”, pois causa “incerteza para os 
proprietários, insegurança jurídica 
para a cidade e desvalorização dos 
próprios imóveis”.

“Isso leva à impossibilidade de 
se fazer financiamento junto aos 
bancos, o que diminui a possibili-
dade de fazer negócios. Eu penso 
em um projeto, o ‘Natal Legal’, 
para legalizar (os imóveis), pois, 
quando os proprietários tiverem de 
fato a propriedade, esses imóveis 
vão se valorizar, vão surgir novos 
negócios e a Prefeitura vai faturar 
com isso”, argumentou Hermano, 
que admite ser pré-candidato à su-
cessão do prefeito Álvaro Dias nas 
eleições de 2020.

VERTICALIZAÇÃO DA ORLA
Ainda sobre o Plano Diretor, 

Hermano Morais disse “estra-
nhar” o fato de o prefeito Álvaro 
Dias defender a permissão para 
construções mais elevadas na orla 
de Natal. O deputado afirmou que 
teve acesso a estudos da própria 
gestão municipal que apontam 
a necessidade de uma “abertura 

gradual” para grandes empreen-
dimentos à beira-mar, não uma 
permissão abrupta para esse tipo 
de construção.

“O prefeito defende uma aber-
tura indiscriminada. Existe um 
estudo que abre a possibilidade de 
a ampliação da habitação naquela 
área acontecer de forma gradual, 
que não venha a prejudicar o turis-
mo nem a qualidade de vida do povo 

de Natal”, enfatizou o parlamentar.
Hermano defende que seja 

construído um “denominador co-
mum” em torno da questão da ver-
ticalização na orla. Ele ressaltou 
que outras cidades que permitiram 
construções maiores na orla, como 
Recife (PE), hoje estudam formas 
de resolver impactos socioambien-
tais. “Tem o problema do sombre-
amento das praias, a questão da 

ventilação e o visual, que é o di-
ferencial que nós temos em nossa 
cidade e que precisa ser melhor 
aproveitada”, exemplificou.

A verticalização da orla é um 
dos principais temas em discus-
são na revisão do Plano Diretor. 
Atualmente, o projeto segue em 
elaboração na Prefeitura do Natal. 
No momento, grupos de trabalho 
se reúnem para avaliar sugestões 
da população até o dia 18 de outu-
bro. A previsão é que a minuta seja 
votada no Conselho da Cidade no 
fim de novembro, para depois ser 
encaminhada à Câmara.

O prefeito de Natal tem defen-
dido a verticalização. Em visita à 
Câmara Municipal no mês pas-
sado, Álvaro Dias afirmou que a 
verticalização é uma forma de se 
“atrair novos investimentos, mo-
dernizar e melhorar o contexto da 
orla de Natal”. O prefeito também 
afirmou que “temos uma das orlas 
mais feias do Brasil” e que é neces-
sário mudar isso. Ele também citou 
cidades que passaram pelo proces-
so de verticalização, como Fortale-
za, Recife e o Rio de Janeiro, como 
exemplos de prosperidade.

Deputado estadual adverte que problemas na documentação desvalorizam imóveis

Hermano defende “projeto ousado”
de regularização fundiária na capital
Segundo o parlamentar, regularização fundiária deveria ser um dos destaques do debate em torno do Plano Diretor de 
Natal, que está em processo de revisão após doze anos. Ele salientou que cerca de metade dos imóveis está irregular

Legalização de imóveis

João Gilberto / ALRN

A ex-primeira-dama de Natal 
Andréa Ramalho Alves, mulher do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, 
transferiu o domicílio eleitoral pa-
ra Parnamirim. Atual secretária 
de Políticas Públicas para as Mu-
lheres da Prefeitura do Natal, An-
dréa tomou a decisão a um ano das 
eleições municipais, o que endos-
sou os rumores de que ela pretende 
disputar a Prefeitura de Parnami-
rim nas eleições de 2020.

Segundo a legislação, para con-
correr às eleições, o candidato deve 
possuir domicílio eleitoral no muni-
cípio em que deseja se candidatar 
em no mínimo seis meses antes da 
eleição. Isto é, Andréa, que votava 
em Natal, teria até abril do ano que 
vem para optar pela transferência 
do título para Parnamirim, caso 
decida concorrer à prefeitura local.

O marido de Andréa, Carlos 
Eduardo, é  filho do ex-prefeito de 

Parnamirim Agnelo Alves (2001-
2008), que morreu em 2015, mas 
ainda é apontado em pesquisas 
como a maior liderança política da 
história da cidade. Por causa disso, 
parcelas da oposição ao prefeito 
Rosano Taveira ligadas ao PDT - 
partido de Carlos Eduardo - têm 
defendido a candidatura de Andréa 

como forma de resgatar a memória 
afetiva do eleitorado local.

Apesar da movimentação polí-
tica, especialistas acreditam que a 
ex-primeira-dama de Natal estaria 
inelegível para a Prefeitura de Par-
namirim em 2020.

Ouvido pelo Agora RN, o advo-
gado Fábio Holanda aponta que o 
Supremo Tribunal Federal já defi-
niu que um político que já exerceu 
dois mandatos consecutivos na che-
fia de executivo municipal, mesmo 
que pleiteie candidatura em muni-
cípio diferente, estaria impedido de 
buscar o terceiro mandato.

A decisão também recairia para 
os cônjuges, como é o caso da ex-pri-
meira-dama de Natal, uma vez que 
Carlos Eduardo Alves já foi prefeito 
de Natal duas vezes consecutivas, 
sendo eleito em 2012 e 2016. Ele 
renunciou no ano passado para dis-
putar o Governo do Estado.

Carlos Eduardo e Andréa Ramalho Alves

Mulher de Carlos Eduardo muda título 
e endossa rumores sobre candidatura

Parnamirim

José Aldenir / Agora RN

Ministro suspende campanha 
do pacote anticrime de Moro

Segurança

O ministro Vital do Rêgo, do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), suspendeu a veiculação 
de publicidade envolvendo o 
“pacote anticrime”, como fica-
ram conhecidos os projetos de 
lei idealizados pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, que ainda se en-
contram em discussão no Con-
gresso Nacional.

A campanha publicitária foi 
lançada no último dia 3 de ou-
tubro em cerimônia no Palácio 
do Planalto, ao custo estimado 
em R$ 10 milhões. A decisão 
tem validade até que o plenário 
do Tribunal de Contas se mani-
feste sobre o tema, o que deve 
acontecer na sessão do plenário 
desta quarta-feira, 9.

O argumento central do 
relator, Vital do Rêgo, é que os 
projetos ainda estão tramitando 

no Congresso e, dessa forma, 
poderão sofrer “drásticas altera-
ções”, razão pela qual o investi-
mento de recursos no momento 
poderia gerar desperdício de 
dinheiro público.

Ministro Vital do Rêgo, do TCU

Antônio Cruz / Agência Brasil
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O ex-prefeito de Baraú-
na (Oeste Potiguar) Aldi-
von Simão do Nascimento 
foi condenado pela Justiça 
por improbidade adminis-
trativa. Ele deixou de pres-
tar contas da Prefeitura no 
ano de 2007 e, com isso, 
está proibido de contratar 
com o Poder Público ou re-
ceber benefícios ou incenti-
vos fiscais por três anos.

O político também foi 
condenado a pagar multa 
equivalente a dez vezes 
o valor do último salário 
de prefeito e ressarcir a 
prefeitura em R$ 152 mil, 
a título de despesas não 
comprovadas. A decisão foi 
da juíza Andressa Luara 
Holanda.

Na denúncia à Justiça, 
o Ministério Público apon-
ta que a não prestação de 
contas é tipificado pelo ar-
tigo 11 da Lei 8.429/92 co-
mo sendo de improbidade 
administrativa.

Ex-prefeito
é condenado
por não prestar 
contas de 2007

Baraúna

Fundador e presidente da 
UDN – partido que está em fase 
final de criação no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) –, Marcus 
Alves disse nesta terça-feira, 8, 
ter a expectativa de que a sigla 
seja homologada em meados de 
novembro.

Nesse caso, estaria, portanto, 
apta a registrar candidatos para 
as eleições do ano que vem. “Só 
falta homologar os diretórios de 
alguns Estados”, afirmou.

O dirigente tem conversado 
com interlocutores da família Bol-
sonaro, que tem enfrentado crises 

internas no PSL.
O presidente Jair Bolsonaro 

chegou a falar a um apoiador nes-
ta terça que era para ele “esque-
cer” a sigla pela qual ele se elegeu 
e acrescentou que o presidente 
da legenda, o deputado Luciano 
Bivar (PE), “está queimado para 
caramba”. “Estamos de braços 
abertos para a família Bolsonaro”, 
disse Alves.

Em fevereiro, o jornal O Esta-
do de S. Paulo revelou que o clã 
Bolsonaro negociava migrar para 
nova UDN, reedição da antiga 
União Democrática Nacional.

Líder da UDN convida 
Bolsonaro para o partido

“Braços abertos”

Presidente Jair Bolsonaro durante compromisso em Brasília nesta terça-feira, 8

Alan Santos / Presidência da República

Assembleia solicita impacto 
financeiro do reajuste da PM

Reestruturação das carreiras

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa so-
licitou nesta terça-feira, 8, ao 
Governo do Estado, uma esti-
mativa do impacto financeiro 
que o projeto de restruturação 
das carreiras militares vai 
acarretar sobre o orçamento.

O projeto, enviado pela go-
vernadora Fátima Bezerra há 
dez dias, reduz as distorções 
salariais e o tempo necessário 
para as promoções na carreira 
militar da Polícia e do Corpo 
de Bombeiros. A proposta, que 
prevê um reajuste de 23% para 
a categoria, é parte de um acor-
do firmado entre o governo e os 
militares estaduais.

De acordo com o secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves Júnior, os re-
ajustes salariais serão feitos de 
forma escalonada, divididos em 
seis parcelas, sendo: 2,5% em 
março de novembro de 2020; 
3,5% em março e novembro de 
2021; 4,5% em março de 2022 
e 4,58% em novembro de 2022, 
totalizando o acumulado de 

23% no período.
Dentro do projeto está con-

templada também a redução do 
tempo para as promoções den-
tro das carreiras dos policiais e 
bombeiros militares. O projeto 
diminui o tempo de promoção 
do soldado para o cabo – de 10 
para 8 anos; do cabo para o ter-
ceiro sargento – de 6 anos para 
4 anos; e, nas demais carreiras, 
de 4 anos para 3 anos.

Na CCJ, o relator do projeto 
é o líder do governo na Assem-
bleia, George Soares (PL).

Relator do projeto, George Soares

José Aldenir / Agora RN

Governadores dos principais 
estados exportadores, sobretudo 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, querem uma fatia maior 
dos recursos do megaleilão de pe-
tróleo marcado para novembro. O 
impasse atrasou, inclusive, a con-
clusão da votação da reforma da 
Previdência no Senado.

O assunto fazia parte da pauta 
de um encontro entre 24 governado-
res em Brasília, nesta terça-feira, 8, 
mas não houve acordo. A proposta 
está na Câmara dos Deputados. Pe-
los critérios aprovados no Senado, o 
repasse de R$ 21 bilhões seria feito 
seguindo os critérios do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), beneficiando mais o 
Norte e o Nordeste.

Estados maiores sugerem duas 
alternativas: dos 15% da cessão 
onerosa que ficarão com estados, 

10% seja liberado pelo critério do 
FPE e 5% seja repasse pelos crité-
rios da Lei Kandir; ou que a com-
pensação de R$ 4 bilhões da Lei 
Kandir referente a 2019 seja colo-
cada na mesma proposta. A última 
ideia foi antecipada pelo Estado e 
agrada a cúpula do Congresso.

A proposta de 10% por FPE e 5% 
por Lei Kandir foi apresentada pelo 
Governo de São Paulo. “O critério de 
distribuição não pode ficar exclusiva-
mente por FPE. O uso de critério na 
Lei Kandir é fundamental, precisa-
mos ter equilíbrio”, disse o secretário 
de Fazenda de São Paulo, Henrique 
Meirelles, após a reunião.

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, declarou apoio em 
incluir a compensação de R$ 4 
bilhões da Lei Kandir na mesma 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC). “Não sabemos quando 
o governo terá outra fonte capaz 

de cumprir esse pagamento. Com 
o leilão, já teremos essa garantia e 
a partir daí nivelaríamos o repasse 
aos Estados sem que haja um dese-
quilíbrio muito grande entre Esta-
do de uma região e Estado de outra 

região”, afirmou Caiado.
Governadores do Norte e do 

Nordeste são contra a proposta de 
alterar as regras definidas no Se-
nado. “Defendemos que os critérios 
de FPE e FFM sejam mantidos. 

Isso com base na Constituição”, de-
clarou a governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra.

LEILÃO
A cessão onerosa é um contra-

to em que o governo cedeu uma 
parte da área do pré-sal para a 
Petrobras, que obteve o direito de 
explorar até 5 bilhões de barris de 
petróleo por contratação direta por 
40 anos. No entanto, descobriu-se 
posteriormente um volume maior 
do combustível fóssil na região, o 
que fez a Petrobras pedir ajuste no 
contrato por conta da desvaloriza-
ção do preço do barril de petróleo. 
É esse excedente que será leiloado 
em novembro.

Caso a proposta do Senado 
prospere, o Rio Grande do Norte 
seria beneficiado com pouco mais 
de R$ 719 milhões (Governo do 
Estado e todas as 167 prefeituras).

Governadora do RN, Fátima Bezerra, durante reunião nesta terça-feira em Brasília

Governadores não entram em acordo 
sobre divisão de recursos de megaleilão
Proposta está na Câmara dos Deputados. Pelos critérios aprovados no Senado, o repasse de R$ 21 bilhões seria feito
seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Cessão onerosa

Paulo H. Carvalho / Agência Brasília
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O ex-prefeito de Baraú-
na (Oeste Potiguar) Aldi-
von Simão do Nascimento 
foi condenado pela Justiça 
por improbidade adminis-
trativa. Ele deixou de pres-
tar contas da Prefeitura no 
ano de 2007 e, com isso, 
está proibido de contratar 
com o Poder Público ou re-
ceber benefícios ou incenti-
vos fiscais por três anos.

O político também foi 
condenado a pagar multa 
equivalente a dez vezes 
o valor do último salário 
de prefeito e ressarcir a 
prefeitura em R$ 152 mil, 
a título de despesas não 
comprovadas. A decisão foi 
da juíza Andressa Luara 
Holanda.

Na denúncia à Justiça, 
o Ministério Público apon-
ta que a não prestação de 
contas é tipificado pelo ar-
tigo 11 da Lei 8.429/92 co-
mo sendo de improbidade 
administrativa.

Ex-prefeito
é condenado
por não prestar 
contas de 2007

Baraúna

Fundador e presidente da 
UDN – partido que está em fase 
final de criação no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) –, Marcus 
Alves disse nesta terça-feira, 8, 
ter a expectativa de que a sigla 
seja homologada em meados de 
novembro.

Nesse caso, estaria, portanto, 
apta a registrar candidatos para 
as eleições do ano que vem. “Só 
falta homologar os diretórios de 
alguns Estados”, afirmou.

O dirigente tem conversado 
com interlocutores da família Bol-
sonaro, que tem enfrentado crises 

internas no PSL.
O presidente Jair Bolsonaro 

chegou a falar a um apoiador nes-
ta terça que era para ele “esque-
cer” a sigla pela qual ele se elegeu 
e acrescentou que o presidente 
da legenda, o deputado Luciano 
Bivar (PE), “está queimado para 
caramba”. “Estamos de braços 
abertos para a família Bolsonaro”, 
disse Alves.

Em fevereiro, o jornal O Esta-
do de S. Paulo revelou que o clã 
Bolsonaro negociava migrar para 
nova UDN, reedição da antiga 
União Democrática Nacional.

Líder da UDN convida 
Bolsonaro para o partido

“Braços abertos”

Presidente Jair Bolsonaro durante compromisso em Brasília nesta terça-feira, 8

Alan Santos / Presidência da República

Assembleia solicita impacto 
financeiro do reajuste da PM

Reestruturação das carreiras

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa so-
licitou nesta terça-feira, 8, ao 
Governo do Estado, uma esti-
mativa do impacto financeiro 
que o projeto de restruturação 
das carreiras militares vai 
acarretar sobre o orçamento.

O projeto, enviado pela go-
vernadora Fátima Bezerra há 
dez dias, reduz as distorções 
salariais e o tempo necessário 
para as promoções na carreira 
militar da Polícia e do Corpo 
de Bombeiros. A proposta, que 
prevê um reajuste de 23% para 
a categoria, é parte de um acor-
do firmado entre o governo e os 
militares estaduais.

De acordo com o secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves Júnior, os re-
ajustes salariais serão feitos de 
forma escalonada, divididos em 
seis parcelas, sendo: 2,5% em 
março de novembro de 2020; 
3,5% em março e novembro de 
2021; 4,5% em março de 2022 
e 4,58% em novembro de 2022, 
totalizando o acumulado de 

23% no período.
Dentro do projeto está con-

templada também a redução do 
tempo para as promoções den-
tro das carreiras dos policiais e 
bombeiros militares. O projeto 
diminui o tempo de promoção 
do soldado para o cabo – de 10 
para 8 anos; do cabo para o ter-
ceiro sargento – de 6 anos para 
4 anos; e, nas demais carreiras, 
de 4 anos para 3 anos.

Na CCJ, o relator do projeto 
é o líder do governo na Assem-
bleia, George Soares (PL).

Relator do projeto, George Soares

José Aldenir / Agora RN

Governadores dos principais 
estados exportadores, sobretudo 
das regiões Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, querem uma fatia maior 
dos recursos do megaleilão de pe-
tróleo marcado para novembro. O 
impasse atrasou, inclusive, a con-
clusão da votação da reforma da 
Previdência no Senado.

O assunto fazia parte da pauta 
de um encontro entre 24 governado-
res em Brasília, nesta terça-feira, 8, 
mas não houve acordo. A proposta 
está na Câmara dos Deputados. Pe-
los critérios aprovados no Senado, o 
repasse de R$ 21 bilhões seria feito 
seguindo os critérios do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), beneficiando mais o 
Norte e o Nordeste.

Estados maiores sugerem duas 
alternativas: dos 15% da cessão 
onerosa que ficarão com estados, 

10% seja liberado pelo critério do 
FPE e 5% seja repasse pelos crité-
rios da Lei Kandir; ou que a com-
pensação de R$ 4 bilhões da Lei 
Kandir referente a 2019 seja colo-
cada na mesma proposta. A última 
ideia foi antecipada pelo Estado e 
agrada a cúpula do Congresso.

A proposta de 10% por FPE e 5% 
por Lei Kandir foi apresentada pelo 
Governo de São Paulo. “O critério de 
distribuição não pode ficar exclusiva-
mente por FPE. O uso de critério na 
Lei Kandir é fundamental, precisa-
mos ter equilíbrio”, disse o secretário 
de Fazenda de São Paulo, Henrique 
Meirelles, após a reunião.

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, declarou apoio em 
incluir a compensação de R$ 4 
bilhões da Lei Kandir na mesma 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC). “Não sabemos quando 
o governo terá outra fonte capaz 

de cumprir esse pagamento. Com 
o leilão, já teremos essa garantia e 
a partir daí nivelaríamos o repasse 
aos Estados sem que haja um dese-
quilíbrio muito grande entre Esta-
do de uma região e Estado de outra 

região”, afirmou Caiado.
Governadores do Norte e do 

Nordeste são contra a proposta de 
alterar as regras definidas no Se-
nado. “Defendemos que os critérios 
de FPE e FFM sejam mantidos. 

Isso com base na Constituição”, de-
clarou a governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra.

LEILÃO
A cessão onerosa é um contra-

to em que o governo cedeu uma 
parte da área do pré-sal para a 
Petrobras, que obteve o direito de 
explorar até 5 bilhões de barris de 
petróleo por contratação direta por 
40 anos. No entanto, descobriu-se 
posteriormente um volume maior 
do combustível fóssil na região, o 
que fez a Petrobras pedir ajuste no 
contrato por conta da desvaloriza-
ção do preço do barril de petróleo. 
É esse excedente que será leiloado 
em novembro.

Caso a proposta do Senado 
prospere, o Rio Grande do Norte 
seria beneficiado com pouco mais 
de R$ 719 milhões (Governo do 
Estado e todas as 167 prefeituras).

Governadora do RN, Fátima Bezerra, durante reunião nesta terça-feira em Brasília

Governadores não entram em acordo 
sobre divisão de recursos de megaleilão
Proposta está na Câmara dos Deputados. Pelos critérios aprovados no Senado, o repasse de R$ 21 bilhões seria feito
seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Cessão onerosa

Paulo H. Carvalho / Agência Brasília
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Governadores reunidos em 
Brasília nesta terça-feira, 8, ela-
boraram uma carta na qual defen-
dem o aumento da participação da 
União no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

A Câmara discute uma propos-
ta que aumenta a fatia da União 
no fundo de 10% para 40% em dez 
anos. A medida preocupa o gover-
no, que calcula um impacto de R$ 
855 bilhões nos gastos em dez anos, 
anulando o ajuste promovido com a 
reforma da Previdência. Como con-
traproposta, o Planalto aceita subir 
a fatia de participação para 15%.

A carta defende a “imprescindi-
bilidade de tornar o Fundeb perma-
nente e a necessidade de ampliar os 
recursos da União” no fundo como 
ferramentas para reduzir as desi-
gualdades educacionais no País.

No encontro, a relatora da pro-
posta na Câmara, deputada Pro-
fessora Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO), fez uma apresentação 
defendendo o seu parecer, que dá 
aval para o aumento da fatia da 
União no Fundeb para até 40%. A 
ideia havia sido apresentada origi-
nalmente pela governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra.

O Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 

da Educação foi criado pela emenda 
constitucional 53, de 2006. O meca-
nismo responde por mais de 63% 
das verbas hoje disponíveis para os 
níveis fundamental e médio, segun-
do o Ministério da Educação (MEC).  

Durante a apresentação do re-
latório na quarta, a deputada apre-
sentou números da consultoria le-
gislativa da Câmara que apontam 
impacto de R$ 279 bilhões para a 
União em 10 anos. Ela, no entanto, 
não soube informar a base do cál-
culo e nem se esses valores foram 
corrigidos pela inflação.

Para chegar aos 40%, a pro-
posta de Dorinha prevê que novas 
fontes de arrecadação sejam des-
tinadas ao Fundeb. A lista inclui 
75% de tudo que União, Estados, 
municípios e DF arrecadarem em 
royalties de extração mineral.

Estados defendem que União 
aumente sua fatia no Fundeb

Educação

Governo calcula um impacto de R$ 855 bilhões 
nos gastos em dez anos e sugere contraproposta

O diretor-presidente da Agríco-
la Famosa, Luiz Roberto Barcelos, 
disse nesta terça-feira, 8, que sua 
empresa, com fazendas no Rio 
Grande do Norte e no Ceará, não 
pretende acabar com as exporta-
ções pelo Porto de Natal, de onde 
atualmente a Famosa embarca 300 
contêineres semanais de melão, se-
gundo ele. 

Em reportagem publicada na 
terça, o Agora RN revelou que, na 
primeira quinzena de setembro, o 
Porto de Natal deixou de embarcar 
300 contêineres de frutas por sema-
na, associando essa quantidade à 
Agrícola Famosa. Barcelos desmen-
tiu que ela pertencesse à empresa. 

Disse apenas que a Famosa, 
maior exportadora de melão do Pa-
ís, direcionou 50 contêineres para 
uma terceira nova linha aberta pelo 
porto de Pecém, no Ceará, mas que 
a empresa se preparou para suprir 
essa rota sem desabastecer as ex-

portações pelo Porto de Natal.
Barcelos acrescentou que as ex-

portações por Natal estão resumi-
das aos 300 contêineres semanais 
(“é o que o porto pode fazer”), sem 
diminuição recente.

Em nota, a Companhia Docas 
do Rio Grande do Norte (Codern), 
que administra o Porto de Natal, 
informou que as empresas continu-
am exportando frutas normalmen-
te pelo terminal em um patamar 
equivalente ao de 2018, quando fo-
ram exportadas 361.702 toneladas 
de produtos.

Dados fornecidos pelo Órgão 
Gestor de Mão de Obra do Porto 
(OGMO), repassados pelo operador 
portuário, no entanto, dizem que, 
em setembro de 2018, entre contê-
ineres cheios de vazios, o porto de 
Natal movimentou 5.478 unidades, 
contra 3.873 unidades em setembro 
deste ano – uma queda de 1.605 
contêineres.

Famosa diz que não cogita 
deixar de exportar por Natal

Frutas

Oex-ministro Antonio Palocci, homem de 
confiança de Lula, contou à Polícia Federal como 
Guido Mantega articulou, em 2009, a demissão 

do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 
para que ele não atrapalhasse o esquema de venda 
de informações privilegiadas. Ele alegava que para 
“viabilizar” a campanha de Dilma, em 2010, precisaria 
de alguém no comando do BC “ajudando” o PT. Não 
conseguiu derrubar Meirelles, por isso, diz Palocci, ele 
ficou “muito aborrecido”.

Palocci conta que o substituto de Meirelles 

seria Luiz Gonzaga Belluzzo e o BTG, claro, o banco 
destinatário das informações privilegiadas.

Lula deu a ordem, durante reunião com Mantega 
e José Carlos Bumlai, segundo Palocci. Tudo está no 
Anexo 9, item 2, da delação de Palocci.

Palocci diz que afinal convenceu Meirelles a 
se demitir, mas fez Lula suspender o esquema de 
informação privilegiada. Só iniciaria em 2011.

O BTG é descrito como o banco “que possuía 
proximidade” com o PT e acertou o repasse ao partido 
de parte dos ganhos com as operações.

Meirelles ‘atrapalhava’ e Mantega o queria fora 

FIM DA PICARETAGEM
O governador do DF, 

Ibaneis Rocha, e Gustavo 
Rocha, secretário de Justiça, 
chamaram para uma conversa 
o presidente da Inframérica, 
Jorge Arruda. E ele prometeu 
que não permitiria mais, no 
aeroporto de Brasília, a venda 
picareta de assinaturas de 
revistas.

CPI DA UNE JÁ
A deputada Caroline De 

Toni (PSL-SC) quer CPI para 
investigar a UNE (União 
Nacional dos Estudantes). 
Segundo o TCU, chegam 
a 90% os gastos sem 
comprovação do dinheiro 
recebido do Ministério da 
Cultura 

PEGA LEVE, DEUS
Dá gastura observar a 

lista dos prováveis candidatos 
à prefeitura do Rio: Marcelo 

PODER SEM PUDOR

ACM ERA DUREZA
Foi durante uma greve de motoristas de 

ônibus em Salvador, que o falecido senador baiano 
ACM apelidou de “Waldir Moleza”, que também 
chamaria depois de “Waldir Lerdeza”, o então 
governador da Bahia Waldir Pires. Chamado 
de “Toninho Ternura” ou “Toninho Malvadeza”, 
dependendo dos fatos políticos, ACM viveu dias de 
glória naquela greve, com o povo revoltado gritando 
nas ruas: “Chega de Moleza, queremos Malvadeza!”

Tais operações em nada 
beneficiaram o Brasil”

Altineu Côrtes (PL-RJ),
 no relatório da CPI do BNDES que 
indiciará Lula e Dilma

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Globo / G1

Crivella (PRB), Benedita da 
Silva ou Lindbergh Faria 
(PT) e Marcelo Freixo (Psol). 
Que Deus tenha piedade dos 
cariocas.

PS SE LIBERTANDO

Em Portugal, após 
eleições, o Partido Socialista 
do primeiro-ministro António 
Costa tenta se livrar do Bloco 
de Esquerda para governar 
com a “gerigonça”, sua aliança 
com alhos & bugalhos. Tem 
chances.

TCU CRIA OBSTÁCULOS
A pedido de deputados do 

PT e PCdoB, só podia ser, o 
ministro Vital do Rêgo (TCU) 
suspendeu da publicidade do 
Pacote Anticrime. Afinal, não 
seria fácil mesmo apertar o 
cerco à impunidade no Brasil.

SÃO ESPECIALISTAS
O Tribunal Superior do 

Trabalho alterou o feriado do 
Dia do Servidor de segunda 
(28) para quinta (31). Com 
isso, enforca-se a sexta (1º) e 
troca-se um fim de semana 
prolongado por um feriadão de 
quatro dias.

TRF-3 retoma caso que opõe Bolsonaro a Moro
O Tribunal Federal de São Paulo (TRF-

3) retoma nesta quarta (9) a análise do 
caso que opõe Jair Bolsonaro a Sérgio Moro 
pelo controle de R$2,3 bilhões do Fundo 
de Defesa dos Direitos Difusos, obtidos na 
maior parte com multas do Cade (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica) a 
empresas, por formação de cartel. O governo 
precisa do dinheiro para equilibrar as 
contas, superávit fiscal. A turma do Fundo 
quer gastá-lo à vontade. A votação está 4x3 
pró-governo.

CONFLITO DE INTERESSES
O desembargador Fábio Prieto, do TRF-3, 

acha isso um escândalo. Para o magistrado, 
“salta aos olhos” o conflito de interesses.

É INCONSTITUCIONAL
Prieto lembra que o MP pretende gerir 

bilhões obtidos em condenações resultantes 

das próprias iniciativas. Ele considera isso 
inconstitucional.

CADA VEZ AUMENTA MAIS
O valor do fundo aumenta a cada cano. Em 

2010, eram R$30,9 milhões e em 2018 bateu 
em quase R$600 milhões (exatos R$596,5 
milhões).

Vinícius Loures / Câmara dos Deputados

Deputada Professora Dorinha Seabra
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O cenário é de guerra. Paredes 
esburacadas, entulho, lixo e ferro 
retorcido. A decrépita paisagem, no 
entanto, não foi causada por uso de 
material bélico, mas pelo desam-
paro do antigo Hotel Reis Magos, 
localizado na Praia do Meio, na 
zona Leste de Natal. O cenário de 
abandono, que se perpetua desde 
1995, quando encerrou as ativi-
dades comerciais, assevera ainda 
mais a degradação da orla urbana 
da capital, algo que afeta o turismo 
e gera problemas sociais para quem 
mora ou trabalha na região.

“É um absurdo o que acontece. 
Isso é péssimo para quem reside 
por aqui. O hotel se transformou 
em moradia de bandido e foco de 
mosquitos. Isso afasta o turismo”, 
relata o vendedor João Maria de 
Silva, 46 anos, que trabalha ven-
dendo coco verde bem em frente ao 
antigo Reis Magos.

A estrutura do desativado equi-
pamento hoteleiro – inaugurado em 
1965 e fechado trinta anos depois – 
hoje é, em suma, um “esqueleto” de 
concreto armado. É moradia para 
pombos, que ocupam a laje superior 
do imóvel, e para um cavalo (um 
pangaré de cor branca) que passeia 
tranquilamente pela área descober-
ta do imóvel.

Dentro do prédio, a reportagem 
do Agora RN flagrou um homem, 
que não quis se identificar, em bus-
ca de materiais recicláveis – peças 
metálicas – para revenda. Descalço, 
sem camisa e com uma bermuda de 
cor vermelha, ele percorre corredo-
res sem se preocupar com o estado 
precário de paredes, vigas e lajes 

– estruturas corroídas em razão da 
lixiviação (formação de depósitos de 
sais sobre o concreto), o que faz com 
que as peças metálicas enferruja-
das fiquem à mostra.

O hotel tem cerca de 3,5 mil me-
tros quadrados de área construída, 
de acordo com a empresa Hotéis 
Pernambuco S/A, que é a proprie-
tária do imóvel. Ele está encrava-
do em um terreno que ocupa um 
quarteirão da Avenida Presidente 
Café Filho, principal via de acesso 
para toda a orla urbana da capital 
potiguar.

A fazendeira Mirian Oliveira, 
50 anos, moradora da cidade de 
Formoso, na região Norte de Minas 
Gerais, ficou abismada com o aban-
dono do hotel. “Um espaço enorme 
como este não poderia ficar sem 
uso. É um absurdo ter uma obra 
parada numa orla linda como a de 
Natal. Quando eu cheguei aqui pa-
ra as férias, pois estou hospedada 
num hotel vizinho, eu vi este prédio 
abandonado e sujo. Tem até um ca-
valo andando por ali”, comenta.

Para a aposentada Damiana 
Mendes, 63 anos, moradora do 
bairro de Pajuçara, na zona Norte 
de Natal, o prédio abandonado de-
veria ser reformado e transformado 
em um espaço comercial. “Não que-
ro que seja derrubado, mas que se 
transforme em algo útil para os mo-
radores e para os turistas”, analisa.

A vendedora de protetor solar e 
produtos para bronzeamento, Jane-
cleide Marcelino, 32 anos, que mora 
na Avenida 25 de Dezembro, que fi-
ca por trás do Reis Magos, reclama 
dos problemas gerados em razão 

Fechado desde 1995, Hotel Reis Magos, que possuía até boate de luxo, tem contribuído para o enfraquecimento da orla e 
assustado turistas que visitam a região; até mesmo um cavalo pangaré de cor branca está habitando as ruínas da estrutura

José Aldenir/AgoraRN

A cara do
abandono

do imóvel. “A piscina é um foco de 
mosquitos. Quando chove por aqui, 
a população sofre com aumento dos 
casos de dengue”, lembra.

Percorrendo a orla da Praia do 
Meio, após se consultar no Hospi-
tal Onofre Lopes, o agricultor João 
Mendes Souza, 45 anos, deparou-se 
com a feiura provocada pela cons-
trução abandonada. “Eu vim de 
Jaçanã (na região Agreste do Rio 
Grande do Norte). Nunca tinha vis-
to o hotel, mas já sabia da história, 
mas achei muito sujo e feio. Isso 
aqui não merece ficar assim”, diz.

O empresário Mario Roberto 
Barreto, que mora há 40 anos na 
região da Praia do Meio, reclama 
do descaso da empresa Hoteis 

Pernambuco S/A com o local. Ele 
teme que os coqueiros existentes no 
local tombem. Sem manutenção, os 
troncos de duas árvores estão cada 
vez mais inclinados e próximos da 
rede elétrica que abastece a região. 
“Nunca geraram um emprego. Isso 
é um desrespeito. Se um coqueiro 
cair, pode gerar um acidente bem 
grave”, aponta.

Ainda segundo o empresário, 
o espaço deveria comportar uma 
estrutura comercial. “Serviria de 
ponto de atração turístico. Hoje, os 
turistas tiram fotos e vão embora. 
Não há um local, uma praça, para 
uso turístico”, relata.

A reportagem tentou ouvir re-
presentantes da empresa Hoteis 
Pernambuco S/A, situada em Re-
cife (PE), mas os telefonemas não 
foram atendidos.

Segundo informações da Se-
cretaria Municipal de Tributação 
(Semut), a partir de dados da Dívi-
da Ativa do Município, a empresa 
pernambucana acumula um débito 
total de R$ 436 mil em tributos não 
pagos.

CENÁRIO INDEFINIDO
A agonia do Hotel Reis Ma-

gos não tem prazo para acabar. O 
outrora imponente equipamento 
turístico, que está fechado há 24 
anos, tão cedo não terá a situação 
resolvida. Atualmente, a constru-
ção aguarda um posicionamento da 
Secretaria Estadual de Educação e 
Cultura (Seec). O órgão definirá so-
bre o tombamento ou não da estru-
tura predial. A partir disso, o desti-
no do desativado empreendimento 

hoteleiro será traçado: demolição 
total ou reforma do que ainda resta.

Segundo a procuradora estadu-
al Marjorie Madruga, que atua no 
processo judicialmente, o processo 
administrativo de tombamento que 
tramita no Rio Grande do Norte 
ainda não tem decisão final. Após 
parecer técnico favorável da Fun-
dação José Augusto (FJA), órgão 
executivo da política cultural do es-
tado, e do parecer jurídico também 
favorável ao tombamento por parte 
da Procuradoria Geral do Estado, 
o processo seguiu para o Conselho 
Estadual de Cultura, que tem ca-
ráter meramente consultivo, tendo 
este se posicionado pelo não tomba-
mento do bem.

“Após, o processo seguiu para a 
Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura, a quem cabe proferir a de-
cisão, e não parecer, sobre o proces-
so de tombamento, devendo antes, 
entretanto, o processo ser enviado 
para o Conselho de Gerenciamento 
do Estado.  Da decisão do secretário 
de Educação, cabe recurso adminis-
trativo a Governadora do Estado, 
de acordo com a Lei Estadual n. 
4.775/78, que regulamenta o pro-
cesso de tombamento no âmbito 
estadual”, explica.

Os proprietários do imóvel, con-
tudo, descartam a restauração do 
Reis Magos, em razão dos custos 
envolvidos. Segundo a assessoria 
de imprensa da Educação, o titular 
da pasta, Getúlio Marques, segue 
com a análise do parecer feito pelo 
Conselho Estadual de Cultura. A 
decisão sobre o tombamento não 
tem data final para ser emitida.

HISTÓRIA

O Hotel Internacional dos Reis 
Magos, localizado na Praia do 
Meio, em Natal, foi inaugurado 
em 7 de setembro de 1965. Foi 
o primeiro empreendimento 
turístico de alto padrão do 
estado. O empreendimento 
funcionou até 1995, quando foi 
desativado. A estrutura abrigava 63 
apartamentos, suíte presidencial, 
recepção, salões nobres, parque 
aquático, sauna, playground, 
restaurante, estacionamento e 
salão de beleza. Também foi sede 
da Boate Royal Salute, local de 
confluência da alta sociedade 
potiguar entre as décadas de 1970 
e 1980. 
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Uma falha de segurança em 
um banco de dados do Departa-
mento Estadual de Trânsito do 
Rio Grande do Norte (Detran-
-RN) expôs na internet dados 
pessoais de aproximadamente 
70 milhões de pessoas, incluindo 
autoridades como o presidente 
Jair Bolsonaro. A informação 
foi divulgada nesta terça-feira, 
8, pelo site Olhar Digital, espe-
cializado em tecnologia, e confir-
mada ao Agora RN pelo próprio 
Detran-RN.

Segundo o Olhar Digital, a fa-
lha permitia a qualquer usuário 
obter, apenas com o número do 
CPF, informações como endere-
ço residencial completo, número 
de telefone, dados da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
foto, RG, data de nascimento e 
sexo. O site diz ter tomado co-
nhecimento do problema a partir 
de uma denúncia feita por um 
pesquisador de segurança.

O site afirma que a fonte anô-
nima explorou a falha no banco 
de dados do Detran-RN por três 
meses e descobriu, por meio de 
testes com variados números de 
CPFs gerados aleatoriamente, a 
falha que dava acesso ao banco 
de dados completo dos Detrans 

de todo o Brasil – que têm seus 
sistemas integrados e unificados.

“Por se tratar de um banco 
de dados de base nacional, era 
possível obter dados de qual-
quer pessoa, inclusive de figuras 
públicas como o presidente Jair 
Bolsonaro e seus filhos, o cantor 
Wesley Safadão, a apresentado-
ra Xuxa, o atacante Neymar, o 
empresário Eike Batista, entre 

outros”, diz um trecho da publi-
cação do Olhar Digital.

O pesquisador disse ao Olhar 
Digital que procurou o Departa-
mento Nacional de Trânsito duas 
vezes para notificar a falha, mas 
diz que não obteve nenhum retor-
no do órgão. Na semana passada, 
ao tentar acessar o site novamen-
te, a fonte anônima diz ter desco-
berto que a página que retornava 

com os dados não mostrava mais 
informações da ficha cadastral, 
mas continuava ativa e, assim, 
passível de ser acessada e explo-
rada por algum invasor.

O diretor-geral do Detran-
-RN, Jonielson Pereira de Oli-
veira, confirmou ao Agora RN 
que a falha aconteceu, mas que o 
problema já foi corrigido. Ele não 
soube dizer por quanto tempo o 
sistema ficou vulnerável, a par-
tir de que sistema era possível 
ter acesso às informações nem 
qual foi a extensão do vazamento 
dos dados pessoais. “Estamos fa-
zendo um levantamento de onde 
veio a falha. Isso vai ser apurado 
pela equipe de informática. Hou-
ve uma falha no sistema, mas 
que já foi bloqueada”, resumiu o 
diretor do órgão.

O secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social do Gover-
no do Estado, coronel Francisco 
Canindé de Araújo, também con-
firmou a ocorrência da falha no 
sistema do Detran-RN, mas não 
detalhou a extensão do dano. 
Ele afirmou apenas que um pro-
cedimento administrativo será 
aberto – provavelmente, já nesta 
quarta-feira, 9 – para investigar 
o problema.

Ficha obtida a partir de acesso a banco do Detran-RN mostra dados de Bolsonaro

Falha de segurança no Detran-RN expôs 
na web dados de 70 milhões de pessoas
Fonte anônima explorou sistema e descobriu, por meio de testes com variados números de CPFs 
gerados aleatoriamente, a falha que dava acesso ao banco de dados completo dos Detrans do País

Denúncia

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura do Natal, 
através da Secretaria de 
Cultura (Secult/Funcarte), 
publicou na edição desta ter-
ça-feira, 8, do Diário Oficial 
do Município, a seleção pú-
blica para atrações musicais 
que irão compor a programa-
ção do Natal em Natal 2019 
no Espaço Cultural Marilene 
Dantas (Árvore de Miras-
sol). Serão selecionadas 29 
atrações (bandas, grupos ou 
intérpretes).

A Prefeitura do Natal 
seleciona através de co-
missão artística, jurídica e 
administrativa e renumera 
financeiramente os diversos 
segmentos musicais. O perí-
odo de apresentação das 29 
atrações vai de novembro de 
2019 a 5 de janeiro de 2020, 
dentro do projeto Natal em 
Natal.

O processo de seleção 
consiste em analisar o por-
tfólio de cada atração e a 
pertinência da proposta ar-
tística, sua inserção na cena 
musical, além da audição do 
material, figurino e outros 
itens constantes no edital.

O Espaço Cultural Mari-
lene Dantas é ponto tradicio-
nal do Turismo, Cultura e da 
Economia Criativa da cidade 
graças aos incentivos da Pre-
feitura do Natal para a músi-
ca, gastronomia, artesanato 
e manifestações artísticas 
populares.

PRORROGAÇÃO
Foram prorrogados os 

prazos de inscrição para os 
editais de Literatura Otho-
niel Menezes (Poesia), Câ-
mara Cascudo (Folclore) e 
Moacy Cirne (Ficção) até o 
dia 30 de outubro. Os inte-
ressados em participar da 
seleção pública que remune-
ra financeiramente os vence-
dores podem baixar os regu-
lamentos e anexos no www.
blogdafuncarte.com.br.

Prefeitura do Natal 
lança seleção para 
atrações culturais na 
árvore de Mirassol

Edital

Árvore é ponto turístico no Natal

José Aldenir / Agora RN

O diretor técnico do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (Idema), Sérgio Macedo, 
afirmou que o surgimento das 
manchas de petróleo espalhadas 
pelo litoral do Nordeste desde o 
mês passado pode ser considera-
do o maior acidente ambiental da 
história da região.

Para Sérgio, devido à propor-
ção do óleo, oriundo da mesma 
fonte, espalhado em grande parte 
do território marítimo nordesti-
no, caracteriza-se o acidente de 
maior gravidade já sofrido.“Este 
é o maior acidente como um todo. 
Todo o Nordeste foi atingido com 
a mesma substância poluente, 
vinda da mesma fonte”, contou.

Conforme informado em ba-
lanço feito pelo Instituto Brasi-

leiro do Meio Ambiente (Ibama), 
no último dia 6, ao todo já são 
nove estados atingidos, todos do 
Nordeste. Dos 133 locais em que 
foram encontradas as manchas, 
43 são do RN, o que equivale a 

32% do total.
De acordo com o coordenador 

do programa de balneabilidade 
“Água Azul”, Ronaldo Diniz, exis-
te a possibilidade de as manchas 
serem parte de um crime ambien-

tal. Diniz afirma que o risco de 
atingir os mangues e o estuário 
do Rio Potengi é real, mas que 
maiores análises ainda serão fei-
tas sobre a situação.

“Dependendo das investiga-
ções, pode ser que estejamos falan-
do de um crime ambiental, que com 
certeza é o maior destes últimos 
tempo aqui no Nordeste. Além das 
praias, estamos observando a situ-
ação de mangues e do Rio Potengi, 
pois há a possibilidade de atingir 
seu estuário”, relatou.

Nesta terça-feira, 8, o presi-
dente Jair Bolsonaro deixou em 
aberto a possibilidade doe  petró-
leo ter sido espalhado por moti-
vação criminosa. Investigações 
preliminares apontam que o óleo 
não foi produzido no Brasil e pode 
ser oriundo da Venezuela.

Nas últimas semanas, forte presença de uma substância escura foi percebida em 

Óleo em praias do Nordeste é o maior 
desastre da região na história, diz Idema

Acidente ou crime?
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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

Déborah
Sayonara
Matersol

Ricardo
Abreu
Abreu
Imóveis

Denerval
Júnior
Casa 
Sarmento

Leonardo 
Melo
Potiguar 
Honda

1 7  d e  O u t u b r o  

1 4 H  à s  2 1 H

H o l i d a y  I n n  N a t a l

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e  i n s c r i ç ã o :  

f a m i l i a s e mp r e e n d e d o r a s . c o m . b r

E nvie  o  c ó di go

W E F 2 0 19  
p a r a  o  what s app  
8 4  9 9 8 7 7 - 8 8 22
e  ga nhe  1 0 %  d e  
d e s c o nt o  na
in s c r iç ã o

A p o i o
P a t r o c í n i o

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car

 FIAT CRONOS | 2018HYUNDAI IX35 | 2017MITSUBISHI L200 TRITON | 2015 AUDI A4 | 2017FIAT ARGO | 2018

MERCEDES-BENZ C 180 | 2015MITSUBISHI OUTLANDER | 2017MITSUBISHI ASX | 2017BMW X1 | 2017 NISSAN SENTRA SL | 2017

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

Ana Lourdes Bal
Repórter

A Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov) realizará na próxima sex-
ta-feira, 11, às 9h, a abertura dos 
envelopes com as propostas das 
empresas com preços para obras 
em ruas da Zona Leste da capital 
potiguar. De acordo com a neces-
sidade de cada uma das vias, será 
realizado recapeamento ou revesti-
mento de asfalto.

Após adjudicação e homologa-
ção e, caso não haja nenhum ques-
tionamento judicial das empresas 
que estão participando da concor-
rência pública, o prazo é de 15 a 20 
dias para o início das obras.

“Estamos sendo bastante cui-
dadosos nesse processo para que 
não fiquemos perdendo prazos, 
acabando prejudicando a cidade. 
São obras que precisamos para me-
lhorar e qualificar as vias de Na-
tal”, afirmou Tomaz Neto, titular 
da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura (Semov). 
As ruas, separadas em três lotes, 
estão no quadro ao lado. Confira!

AV. HERMES DA FONSECA
Tomaz informou ainda que a 

1ª parte da obra da Av. Hermes 
da Fonseca, entre a Assembleia de 
Deus e a Av. Alexandrino de Alen-
car, foi realizada semana passada. 
A expectativa é de que os serviços 
continuem nos próximos 15 dias.

Prefeitura pretende retomar, ainda este 
mês, obras de recapeamento em Natal
Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura vai abrir, na próxima sexta-feira, os envelopes com as propostas das empresas 
interessadas em executar os serviços; previsão é de que obras sejam retomadas até 20 dias após homologação do resultado

Melhorias

Lote I:
Av. Rio Branco (Trecho entre a R. 
Silveira Barreto com a Av. Gustavo 
Cordeiro de Farias)
Av. Deodoro da Fonseca (Trecho 
entre a R.Meira e Sá com a Av. 
Gustavo Cordeiro de Farias)
Rua Ulisses Caldas (Trecho Largo da 
Junqueira Aires com a Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca)
Rua Dom Pedro I (Trecho entre 
a Rua Padre João Manoel e Av. 
Junqueira Aires)

Lote II:
Av. Prudente de Morais (Trecho 
entre a Av. Alexandrino de Alencar e 
a Av. Amintas Barros)
Av. Prudente de Morais (Trecho 
entre a Av. Raimundo Chaves até 

a Av. Gov. Tarcísio de Vasconcelos 
Maia (Av. da Integração)
Av. Cônego Monte (Trecho entre a 
Mário Negócio e a Av. Leão Veloso)
Rua Projetada (Trecho entre Rua 
Prof. Moura Rabelo e Rua Min. 
Marabeu da Cunha Melo)
Rua Amaro Barreto/Rua Manoel 
Miranda (Trecho entre a Av. 
Presidente Bandeira com Av. 
Presidente José Bento)

Lote III:
Rua do Catetinho (Trecho entre 
a Praça Presidente Juscelino 
Kubitscheck e a Rua Gov. Antonio de 
Melo e Souza)
Praça Juscelino Kubitscheck (Trecho 
entre a Rua José Antonio Sampaio e 
a Av. Dr. João Medeiros Filho)

Rua Cerro Azul (Trecho entre Av. 
Itapetinga e a Rua Piracanjuba)
Rua São Expedito (Trecho entre a 
Rua Piracanjuba e a Rua Governador 
Antonio de Melo e Souza/Rua 
Governador Antonio de Melo e 
Souza)
Rua Alto da Boa Vista (Trecho entre 
a Rua Castelo Branco e a Rua São 
Expedito)

O recurso para a produção da obra 
vem de multas da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU), em 
razão de que diversas avenidas e 
ruas de Natal estão com o prazo 
de validade de asfalto vencido. No 
Portal Agora RN, confira a relação 
das empresas que estão disputando o 
processo para realizar as obras.

ç

ç

ç
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Relação

Como a 

interfere no bem-estar
saúde bucal

Pessoas com doença 
periodontal têm risco 
aumentado para hipertensão; 
nesta reportagem, confira 
a relação entre os dois 
temas e tire suas conclusões 
sobre a importância 
da higienização bucal 

Fotos: Divulgação

Dois trabalhos recentes, 
divulgados mês passado, 
reforçam a estreita relação 
entre a saúde da boca e a 
do organismo em geral. De 
acordo com a Sociedade 
Europeia de Cardiologia, 
pessoas com doença 
periodontal – quando a placa 
bacteriana vai aderindo 
às margens das gengivas, 
causando infecção que 
primeiro ataca essa região, e 
depois os ossos que sustentam 
os dentes – têm risco 
aumentado para hipertensão.

Francesco D´Aiuto, 
professor da University 
College London e principal 
responsável por estudo que foi 
publicado na “Cardiovascular 
Research”, afirma: 
“observamos que, quanto 
mais severa for a periodontite, 
maior a probabilidade de 
hipertensão. A descoberta 
sugere que pacientes com 
periodontite devem ser 
informados sobre esse risco 
para que realizem mudanças 
em seu estilo de vida, como 
adotar uma dieta saudável e 
fazer exercício, para prevenir 
a pressão alta”.

A hipertensão afeta de 30% 
a 45% dos adultos e é a principal 
causa de morte prematura, 
enquanto a doença periodontal 
atinge mais de 50% da população 
mundial. O estudo compilou cerca 
de 80 outros trabalhos realizados 
em 26 países. Periodontite 
de moderada a severa estava 
associada a um risco aumentado 
em 22% para hipertensão; no 
caso de problemas severos das 
gengivas, o percentual subia para 
49%. Há uma conexão entre as 
bactérias que se encontram na 
boca, que podem se disseminar na 
corrente sanguínea, e um possível 
quadro inflamatório sistêmico 
no organismo. Baixa imunidade, 
obesidade e fumo são fatores 
adicionais de risco.

À medida que envelhecemos, 
a saúde oral tem um papel 
ainda mais relevante. “Todos os 
profissionais de saúde devem 
zelar pela higiene oral de seus 
pacientes. Devem inclusive 
considerar um exame da boca 
durante a consulta, especialmente 
se o paciente não estiver indo 
com regularidade ao dentista”, 
enfatizou o médico Patrick 
Coll, professor de medicina da 
University of Connecticut e 

autor de artigo publicado no 
“Journal of the American 
Geriatrics Association”.

Segundo dados do Centro 
Nacional de Estatísticas em 
Saúde dos Estados Unidos, 
idosos têm o dobro de cáries 
que adultos jovens e, entre 
os mais velhos, a incidência 
de doença periodontal chega 
a 64%. O artigo lembra que 
a periodontite se associa 
a diversas enfermidades, 
como diabetes e doenças 
cardiovasculares. Seus 
autores alertam para o risco 
ainda maior da população 
com demência ou que vive 
em instituições de longa 
permanência.

A recomendação dos 
especialistas é clara: o ideal 
seria fazer uma limpeza dos 
dentes no consultório a cada 
seis meses. A questão é tão 
séria que este blog, em coluna 
publicada em junho, mostrou 
que, em Israel, o Ministério 
da Saúde pretende estender 
o atendimento dentário para 
todos acima dos 65 anos. “A 
boca é o espelho do corpo”, 
sentencia o professor Sree 
Raghavendra.
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A população felina está au-
mentando nos lares brasilei-
ros. Geralmente, as pessoas 

que optaram por morar em locais 
pequenos tendem a adotar gati-
nhos, com a ideia de que eles vivem 
tranquilamente nesse tipo de am-
biente. Mas a realidade é que nem 
sempre esses animais se adaptam a 
lugares pouco espaçosos.

Ambientes pequenos e sem 
acesso a áreas externas, como jar-
dins, podem contribuir para que os 
bichanos fiquem doentes devido ao 
estresse. Gatos são animais com um 
instinto caçador, gostam de ter con-
tato com a natureza e são territoria-
listas, o que os torna suscetíveis a 
esse transtorno.

De acordo com a veterinária 

especializada em felinos Alice Car-
valho, esse mal-estar pode fazer 
com que o gato desenvolva sérias 
patologias, como inflamação crônica 
da bexiga, vômitos crônicos, lam-
bedura excessiva e agressividade. 
No entanto, segundo a especialista, 
existem estratégias fáceis para li-
dar com o problema.

“O tutor pode verticalizar o 
ambiente, instalando prateleiras e 
brinquedos na parede. Além disso, 
brincadeiras com o dono e escova-
ção da pelagem podem minimizar 
o estresse por confinamento. A in-
trodução de comedouros funcionais, 
que exigem raciocínio e tempo, tam-
bém são excelentes para melhorar o 
bem-estar”, ensina.

Alice lembra que gatos peque-

nos podem se acostumar a utilizar 
coleira, assim, o tutor consegue 
levá-los para passeios diários ou 
semanais, o que ajuda melhorar o 
quadro. “Saídas podem ser uma boa 
estratégia se o gato é acostumado e 
tolera passear”, conta.

Para os bichanos que não são fãs 
de coleira, a veterinária sugere brin-
cadeiras que imitam e lembram o 
comportamento de caça dos felinos. 
Elas podem auxiliar na atividade 
mental e física. O tutor não precisa 
gastar muito para isso.

“Bolinhas de papel podem servir 
como excelente estímulo. As caixas 
de papelão também são soluções bo-
as e baratas. Para aumentar a ativi-
dade e brincadeiras dos gatos, basta 
ter disposição e usar a criatividade”.

Como evitar o

Com um instinto caçador e apaixonados pela natureza, 
gatos são mais suscetíveis ao estresse ao morar em locais pequenos

em ambientes pequenos
estresse dos gatos
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24ª Rodada - Série A

BOTAFOGO GOIÁS

x

Qua, 09/10 | Engenhão | 19h15

CSA INTERNACIONAL

x

Qua, 09/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA CHAPECOENSE

x
Qua, 09/10 | Castelão | 21h

GRÊMIO CEARÁ

x
Qua, 09/10 | Centenário | 21h

BAHIA SÃO PAULO

x
Qua, 09/10 | Fonte Nova | 21h

CRUZEIRO FLUMINENSE

x

Qua, 09/10 | Mineirão | 21h30

SANTOS PALMEIRAS

x
Qua, 09/10 | Vila Belmiro | 21h30

CORINTHIANS

x
Qui, 10/10 | Arena Corinthians | 19h15

AVAÍ VASCO

x
Qui, 10/10 | Ressacada | 19h15

FLAMENGO ATLÉTICO-MG

x

Qui, 10/10 | Maracanã | 20H

ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG         VI           SG

1º  Flamengo 52 23 16 27

2°  Palmeiras 47 23 13 21

3º  Santos 44 23 13 10

4º  Corinthians 42 23 11 11

5º  São Paulo 39 23  10  8

6º  Internacional 38 23  11  8

7º  Bahia 37 23  10 12

8º  Grêmio 35 23  9  7 

9º  Athletico-PR 34 23  10  9

10º  Goiás 33 23  10  1

11º  Atlético-MG 31 23  9 -4

12º  Botafogo 27 23  8 -11

13º  Vasco da Gama 27 23 6 -9

14º  Fortaleza 25 23 4  -1

15º  Fluminense 25 23 4 -8

16º  Ceará SC 23 23 5 -10

17º  CSA 22 23 5 -13

18º  Cruzeiro 20 23 4 -22

19º  Avaí 16 23 3 -19

20º  Chapecoense 15 23 3 -16

A base do time que conquistou 
a Copa América com a presença de 
Neymar. Será assim que a Seleção 
Brasileira vai entrar em campo 
nesta quinta-feira, 9, quando vai 
enfrentar Senegal, a partir das 9 
horas (de Brasília), em Cingapura, 
em um dos seus amistosos da Da-
ta Fifa de outubro.

Foi assim, afinal, que o técnico 
Tite testou a seleção nesta terça-
-feira, em treinamento preparató-
rio para o seu próximo compromis-
so e que foi realizado no Kallang 
Sport Hub. E com a presença de 
todos os jogadores convocados pe-
lo treinador, ao contrário do que 
aconteceu na segunda, quando 
apenas 11 atletas puderam ir a 
campo.

Do time que disputou a decisão 
da Copa América contra o Peru, as 
únicas novidades foram as presen-

ças de Ederson e Neymar. O golei-
ro do Manchester City assumiu a 
vaga de Alisson, que está lesiona-

do. Além disso, Neymar, que não 
disputou o torneio no Brasil por 
causa de uma contusão, substi-

tuiu Everton Cebolinha. Com is-
so, o quarteto ofensivo deverá ser 
composto por Philippe Coutinho, 
Gabriel Jesus, Neymar e Roberto 
Firmino.

Assim, o time que Tite testou 
e deverá enfrentar Senegal na 
quinta, no Estádio Nacional de 
Cingapura tem: Ederson; Daniel 
Alves, Marquinhos, Thiago Silva e 
Alex Sandro; Casemiro, Arthur e 
Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, 
Neymar e Roberto Firmino.

Já a equipe reserva treinou 
com a seguinte formação: We-
verton; Marcinho, Rodrigo Caio, 
Eder Militão e Renan Lodi; Fabi-
nho, Matheus Henrique e Lucas 
Paquetá; Richarlison, Gabriel e 
Everton. Depois de encarar Se-
negal, a seleção voltará a campo 
no domingo, quando enfrentará a 
Nigéria, a partir das 9 horas.

Neymar, que não jogou a Copa América, é a grande novidade do time titular brasileiro

Tite testa Brasil com Coutinho, Neymar, Gabriel 
Jesus e Roberto Firmino para encarar o Senegal

Amistoso

Lucas Figueiredo / CBF

Anunciado na semana passa-
da logo depois da aclamação de 
Leonardo Bezerra para o cargo de 
presidente do América, o técnico 
Waguinho Dias foi apresenta-
do oficialmente pelo clube nesta 
terça-feira, 8, durante entrevista 
coletiva realizada na sede social 
americana. No evento, que contou 
com a participação de dirigentes, o 
treinador destacou o tamanho do 
desafio que terá pela frente e se 
mostrou ciente dos objetivos para 
o ano que vem.

“É um desafio grande e eu gosto 
disso. Teremos pela frente um ca-
lendário cheio, a começar pelo Es-
tadual, onde somos os atuais cam-
peões e precisaremos manter esse 
posto. Depois virá um campeonato 
de grande visibilidade no Brasil que 
é a Copa do Nordeste e precisamos 
ir bem nela. Na sequência teremos 
a Copa do Brasil, onde precisamos 
avançar ao máximo para conseguir 
boas cotas, e por fim a Série D com o 
grande objetivo que é o acesso para 
a terceira divisão”, destacou.

Ricardo Valério, vice-presidente 
eleito, falou sobre o processo que fez 
o clube chegar até o nome de Wa-
guinho: “Aproveitamos o sorteio da 
Copa do Nordeste em Aracaju pra 
refletir muito sobre quem seria o 

nosso próximo treinador. Foram 4 
dias aprofundando os estudos para 
encontrar o melhor nome e chega-
mos até ele, que inclusive já tínha-
mos tentado antes da chegada do 
Moacir no primeiro semestre deste 
ano. Naquela oportunidade não 
deu, agora sim”, explicou.

Segundo o próprio Waguinho, 
não foi necessário muito tempo 
para que ele chegasse a um acor-
do com o América. O insucesso no 

Criciúma, que está disputando a 
Série B, acabou contribuindo. “De-
vo admitir que não esperava nesse 
primeiro momento vir pra cá, pois 
tinha um contrato grande com o 
Criciúma. Só que na medida em 
que deu errado por lá, recebi o con-
tato do América pouquíssimo tem-
po depois e conseguimos formalizar 
o acordo”, completou.

Em Natal já há alguns dias, 
Waguinho tem trabalhando ativa-

mente ao lado da diretoria ame-
ricana e também do novo execu-
tivo de futebol da equipe, Luciano 
Mancha. Alguns jogadores já estão 
apalavrados com o Alvirrubro pa-
ra a temporada 2020 e devem ser 
anunciados em breve. Sem contar 
que outros destaques da atual tem-
porada renovaram os contratos e se 
apresentarão ao time para a pré-
-temporada, que deverá se iniciar 
no mês de novembro.

Waguinho Dias foi apresentado pelo América e já está trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada alvirrubra

Apresentado, Waguinho cita calendário 
e se diz honrado por treinar o América
Novo comandante alvirrubro foi apresentado pelo presidente eleito do clube, Leonardo Bezerra, em 
entrevista coletiva na sede social rubra; ele vai comandar o time nas quatro competições de 2020

Novo técnico

Diego Simonetti

A apresentadora Daniela Al-
buquerque, de 37 anos, revelou em 
conversa com Regina Volpato, 51, 
que sofreu um aborto espontâneo 
antes do nascimento de suas duas 
filhas. No canal de Volpato no You-
Tube, ela contou que mesmo com a 
constatação da morte ficou com o 
bebê na barriga por vários dias.

“Eu dizia na terapia, na época, 
que era uma sensação muito tris-
te, porque eu não podia prosseguir 
com meus sonhos. Era como se eu 
estivesse velando meu filho sem 
nunca enterrar. Pra poder prosse-

guir eu tinha que passar por essa 
fase, tinha que esperar”, afirmou a 
apresentadora, que conta a história 
também em seu livro “Dani e Elas”.

Albuquerque contou que sou-
be que o coração do feto não batia 
mais durante uma consulta médi-
ca, quando ainda estava no primei-
ro mês de gestação. Na ocasião, ela 
teve que escolher entre fazer uma 
curetagem, em que deveria espe-
rar mais 6 meses para engravidar 
novamente, ou esperar o corpo ex-
pelir, que lhe exigiria 3 meses de 
espera. 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e ho-
mologação da Concorrência nº 00041/2019 cujo objeto é a Aquisição de Material Esportivo para 
atender ao SESTSENAT Unidade B29 Natal/RN, no valor total de R$ 30.011,90 (trinta mil e onze 
reais e noventa centavos) sendo R$ 5.585,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) para 
a empresa Brasil Sport Fitness Comércio Eireli ME, o valor de R$ 15.337,00 (quinze mil trezentos 
e trinta e sete reais) para a empresa Sport’s Magazine LTDA e o valor de R$ 9.089,90 (nove mil, 
oitenta e nove reais e noventa centavos) para a empresa Brasfisio Comércio de Equipamentos 
Fisioterapêuticos LTDA,  em 08/10/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Natal/RN

QUARTA-FEIRA, 09.10.2019Zapping12

Ken Humano diz que está com medo 
de perder o nariz após 11ª plástica

Intervenções

Rodrigo Alves, 36, conhecido 
como Ken Humano, disse que 
está com medo de perder o nariz. 
Em janeiro deste ano, ele fez a 
11ª rinoplastia com o objetivo de 
corrigir procedimentos anterio-
res. Mas, embora inicialmente o 
resultado tenha sido positivo, o 
nariz começou a afundar nova-
mente e ele agora sente dificul-

dades para respirar.
“Cada cirurgia é mais arris-

cada que a anterior e estou pre-
ocupado que os médicos não vão 
conseguir consertar meu nariz 
de forma permanente”, disse Al-
ves em entrevista ao Daily Mail.

Segundo o site do jornal bri-
tânico, o brasileiro já fez 72 pro-
cedimentos estéticos.

Divulgação

Rodrigo Alves, que é brasileiro, tem o sonho de se parecer com o boneco “Ken”

Na última segunda-feira, 7, o 
jornalista Leo Dias publicou em 
suas redes sociais um vídeo onde 
aparece o youtuber Matheus Ma-
zzafera dando um beijo em Pedro 
Scobby. No entanto, as imagens 
acabaram repercutindo nas redes 
sociais e imprensa e o surfista aca-
bou comentando o assunto.

Pedro disse não entender por 
que esse beijo foi mais falado do 
que o discurso do vocalista da ban-
da Imagine Dragons, que falou de 
depressão e homofobia, por exem-
plo. “As pessoas dão muito mais 
valor a uma brincadeira de um se-
linho, num amigo meu, do que, por 
exemplo, ao vocalista do Imagine 
Dragons que falou coisas incríveis”, 
começou.

O atleta também falou sobre o 
selinho em outro homem: “Eu sou 
um cara que já sou do esporte, que 

é muito preconceituoso. E de re-
pente eu tenho essas atitudes para 
provar que não tenho preconceito 
nenhum”. Pedro ainda esclareceu 

sobre sua sexualidade e sua postu-
ra quanto a ‘ser gay’: “Eu não tenho 
medo de ser gay. Se eu fosse gay, eu 
assumiria com certeza”, concluiu.

Ex de Luana Piovani, Scooby deu um selinho no youtuber e amigo Matheus Mazzafera

Pedro Scooby sobre sexualidade: 
“Não tenho medo de ser gay”
Surfista, que recentemente namorou a cantora pop brasileira Anitta, 
decidiu comentar o selinho que deu no youtuber Matheus Mazzafera

Ex de Piovani

Reprodução / Instagram

No último final de sema-
na, a vida amorosa de Bruna 
Marquezine voltou a ser no-
tícia após um suposto flagra 
de Léo Dias. O colunista 
conseguiu um vídeo em que 
a atriz aparece aos beijos com 
Gian Luca, irmão de Giovan-
na Ewbank. Marquezine não 
confirmou o affair. Em uma 
entrevista para a colunista 
Fábia Oliveira, Neide, mãe 
da global, comentou que torce 
para a herdeira encontrar um 
amor. “Só Deus sabe quando 
isso vai acontecer, mas eu 
torço sim. Rezo porque ela 
merece”, disse ela. Bruna 
está solteira desde o término 
com Neymar, em 2018.

Mãe de Bruna
sobre vida 
amorosa da filha:
‘‘Rezo muito”

Novo affair?

Daniela Albuquerque fez capa 
de revista com bebê morto

Revelação

Marquezine está solteira há meses

Reprodução / Instagram
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24ª Rodada - Série A

BOTAFOGO GOIÁS

x

Qua, 09/10 | Engenhão | 19h15

CSA INTERNACIONAL

x

Qua, 09/10 | Rei Pelé | 19h15

FORTALEZA CHAPECOENSE

x
Qua, 09/10 | Castelão | 21h

GRÊMIO CEARÁ

x
Qua, 09/10 | Centenário | 21h

BAHIA SÃO PAULO

x
Qua, 09/10 | Fonte Nova | 21h

CRUZEIRO FLUMINENSE

x

Qua, 09/10 | Mineirão | 21h30

SANTOS PALMEIRAS

x
Qua, 09/10 | Vila Belmiro | 21h30

CORINTHIANS

x
Qui, 10/10 | Arena Corinthians | 19h15

AVAÍ VASCO

x
Qui, 10/10 | Ressacada | 19h15

FLAMENGO ATLÉTICO-MG

x

Qui, 10/10 | Maracanã | 20H

ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG         VI           SG

1º  Flamengo 52 23 16 27

2°  Palmeiras 47 23 13 21

3º  Santos 44 23 13 10

4º  Corinthians 42 23 11 11

5º  São Paulo 39 23  10  8

6º  Internacional 38 23  11  8

7º  Bahia 37 23  10 12

8º  Grêmio 35 23  9  7 

9º  Athletico-PR 34 23  10  9

10º  Goiás 33 23  10  1

11º  Atlético-MG 31 23  9 -4

12º  Botafogo 27 23  8 -11

13º  Vasco da Gama 27 23 6 -9

14º  Fortaleza 25 23 4  -1

15º  Fluminense 25 23 4 -8

16º  Ceará SC 23 23 5 -10

17º  CSA 22 23 5 -13

18º  Cruzeiro 20 23 4 -22

19º  Avaí 16 23 3 -19

20º  Chapecoense 15 23 3 -16

A base do time que conquistou 
a Copa América com a presença de 
Neymar. Será assim que a Seleção 
Brasileira vai entrar em campo 
nesta quinta-feira, 9, quando vai 
enfrentar Senegal, a partir das 9 
horas (de Brasília), em Cingapura, 
em um dos seus amistosos da Da-
ta Fifa de outubro.

Foi assim, afinal, que o técnico 
Tite testou a seleção nesta terça-
-feira, em treinamento preparató-
rio para o seu próximo compromis-
so e que foi realizado no Kallang 
Sport Hub. E com a presença de 
todos os jogadores convocados pe-
lo treinador, ao contrário do que 
aconteceu na segunda, quando 
apenas 11 atletas puderam ir a 
campo.

Do time que disputou a decisão 
da Copa América contra o Peru, as 
únicas novidades foram as presen-

ças de Ederson e Neymar. O golei-
ro do Manchester City assumiu a 
vaga de Alisson, que está lesiona-

do. Além disso, Neymar, que não 
disputou o torneio no Brasil por 
causa de uma contusão, substi-

tuiu Everton Cebolinha. Com is-
so, o quarteto ofensivo deverá ser 
composto por Philippe Coutinho, 
Gabriel Jesus, Neymar e Roberto 
Firmino.

Assim, o time que Tite testou 
e deverá enfrentar Senegal na 
quinta, no Estádio Nacional de 
Cingapura tem: Ederson; Daniel 
Alves, Marquinhos, Thiago Silva e 
Alex Sandro; Casemiro, Arthur e 
Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, 
Neymar e Roberto Firmino.

Já a equipe reserva treinou 
com a seguinte formação: We-
verton; Marcinho, Rodrigo Caio, 
Eder Militão e Renan Lodi; Fabi-
nho, Matheus Henrique e Lucas 
Paquetá; Richarlison, Gabriel e 
Everton. Depois de encarar Se-
negal, a seleção voltará a campo 
no domingo, quando enfrentará a 
Nigéria, a partir das 9 horas.

Neymar, que não jogou a Copa América, é a grande novidade do time titular brasileiro

Tite testa Brasil com Coutinho, Neymar, Gabriel 
Jesus e Roberto Firmino para encarar o Senegal

Amistoso

Lucas Figueiredo / CBF

Anunciado na semana passa-
da logo depois da aclamação de 
Leonardo Bezerra para o cargo de 
presidente do América, o técnico 
Waguinho Dias foi apresenta-
do oficialmente pelo clube nesta 
terça-feira, 8, durante entrevista 
coletiva realizada na sede social 
americana. No evento, que contou 
com a participação de dirigentes, o 
treinador destacou o tamanho do 
desafio que terá pela frente e se 
mostrou ciente dos objetivos para 
o ano que vem.

“É um desafio grande e eu gosto 
disso. Teremos pela frente um ca-
lendário cheio, a começar pelo Es-
tadual, onde somos os atuais cam-
peões e precisaremos manter esse 
posto. Depois virá um campeonato 
de grande visibilidade no Brasil que 
é a Copa do Nordeste e precisamos 
ir bem nela. Na sequência teremos 
a Copa do Brasil, onde precisamos 
avançar ao máximo para conseguir 
boas cotas, e por fim a Série D com o 
grande objetivo que é o acesso para 
a terceira divisão”, destacou.

Ricardo Valério, vice-presidente 
eleito, falou sobre o processo que fez 
o clube chegar até o nome de Wa-
guinho: “Aproveitamos o sorteio da 
Copa do Nordeste em Aracaju pra 
refletir muito sobre quem seria o 

nosso próximo treinador. Foram 4 
dias aprofundando os estudos para 
encontrar o melhor nome e chega-
mos até ele, que inclusive já tínha-
mos tentado antes da chegada do 
Moacir no primeiro semestre deste 
ano. Naquela oportunidade não 
deu, agora sim”, explicou.

Segundo o próprio Waguinho, 
não foi necessário muito tempo 
para que ele chegasse a um acor-
do com o América. O insucesso no 

Criciúma, que está disputando a 
Série B, acabou contribuindo. “De-
vo admitir que não esperava nesse 
primeiro momento vir pra cá, pois 
tinha um contrato grande com o 
Criciúma. Só que na medida em 
que deu errado por lá, recebi o con-
tato do América pouquíssimo tem-
po depois e conseguimos formalizar 
o acordo”, completou.

Em Natal já há alguns dias, 
Waguinho tem trabalhando ativa-

mente ao lado da diretoria ame-
ricana e também do novo execu-
tivo de futebol da equipe, Luciano 
Mancha. Alguns jogadores já estão 
apalavrados com o Alvirrubro pa-
ra a temporada 2020 e devem ser 
anunciados em breve. Sem contar 
que outros destaques da atual tem-
porada renovaram os contratos e se 
apresentarão ao time para a pré-
-temporada, que deverá se iniciar 
no mês de novembro.

Waguinho Dias foi apresentado pelo América e já está trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada alvirrubra

Apresentado, Waguinho cita calendário 
e se diz honrado por treinar o América
Novo comandante alvirrubro foi apresentado pelo presidente eleito do clube, Leonardo Bezerra, em 
entrevista coletiva na sede social rubra; ele vai comandar o time nas quatro competições de 2020

Novo técnico

Diego Simonetti
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Em outubro do ano 
passado, o jornal Folha de 
São Paulo divulgou a con-
tratação de agências de 
marketing para o envio em 
massa de mensagens políti-
cas durante as campanhas 
eleitorais. A reportagem 
constatou que a forma co-
mo o disparo de mensagens 
foi feita configura crime, já 
que foram utilizados CPFs 
de idosos e a contratação de 
agências estrangeiras para 
a prática.

Agora, durante uma pa-
lestra no Festival Gabo, Ben 
Supple, gerente de políticas 
públicas e eleições globais do 
WhatsApp, admitiu pela pri-
meira vez que a eleição bra-
sileira de 2018 teve o envio 
massivo de mensagens favo-
recendo alguns candidatos. 
Essa ação foi possível devido 
a contratação de empresas 
especializadas no disparo 
automático de mensagens.

“Na eleição brasileira 
do ano passado houve a 
atuação de empresas forne-
cedoras de envios massivos 
de mensagens que violaram 
nossos termos de uso para 
atingir um grande número 
de pessoas”, afirmou Supple.

A reportagem do jornal 
ainda noticiou que empresá-
rios apoiadores do então can-
didato Jair Bolsonaro (PSL) 
pagaram o disparo de men-
sagens contra o candidato ri-
val, Fernando Haddad (PT). 
O petista acabou multado 
pelo TSE pela mesma prá-
tica – impulsionar conteúdo 
desfavorável contra seu ad-
versário.

O uso de softwares para 
o envio em massa de men-
sagens é vedado pelo TSE. 
Além disso, os contratantes 
dos serviços não declararam 
os gastos com a prática à 
Justiça Eleitoral, o que con-
figura crime de caixa dois.

WhatsApp admite 
envio ilegal 
de mensagens 
durante as eleições

Disparos

Mensageiro foi usado irregularmente

Divulgação / Olhar Digital
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Posto de Combustível Riachão EIRELI, CNPJ 23.218.200/0001-10, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença de Operação (LO) para o posto de combustível, localizado na Rua Vereador 
Gonçalo Sampaio, nº 250, bairro Riachão do Meio, Pau dos Ferros/RN, CEP 59920-000. 

Nome do Representante Legal
Raimundo Nonato Oliveira de Araujo

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

M A DE ARAÚJO - ME,  30.913.703/0001-71, torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE REGU-
LARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para industria de produção de têxtil (facção), localizado na  Praça 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, 14, Centro, município de Jardim do Seridó/RN.

Iza Maria de Araújo F. Nogueira
Empreendedora

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO JOAO LOPES LTDA-ME, inscrito no CNPJ: 09.459.395/0001-60, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RE-
NOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, N0 2018-128214/TEC/RLO-1194, com prazo de validade 
até 18/09/2025, para a atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos, do empreendimento 
localizado na Av. 16 de Setembro, nº 145, Centro, Upanema/RN.

JOÃO LOPES - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

POSTO MAS LTDA - ME, CNPJ nº 17.729.626/0001-36, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Opera-
ção com prazo de validade até 25 de maio de 2019, em favor do empreendimento Revenda varejista 
de combustíveis líquidos (gas. com, gas. aditivada etanol, diesel com. e S10), localizado à Av. 
Manoel Severo da Silva – 1992 – zona rural -Massaranduba – Ceará Mirim - /RN.

PATRICIA JUNA LIMA FERREIRA DE CARVALHO
Sócia

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO E
MOAGEM DE SAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 09.393.950/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                          

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Refinação e Moagem de Sal do Estado 
do RN convoca todos os trabalhadores da categoria para participarem de Assembleia Geral Extra-
ordinária, que se realizará no dia 20/10/2019, na sede do Sindicato, na Rua Raimundo Nelson, 27, 
Abolição II, Mossoró/RN, às 09h00 horas em primeira convocação com número legal, ou às 10h00 
horas em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberar a so-
bre seguinte pauta: a) Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior; b) Apresentação, discussão 
e aprovação da pauta de reivindicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 c) Autorização 
para diretoria instaurar dissidio coletivo, caso fracassada a negociação. Mossoró/RN, 09 de Outubro 
de 2019. JOSE ROBERTO NUNES – Presidente. 

LUDOVICUS – INSTITUTO CÂMARA CASCUDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados nos termos da Legislação Vigente e dos Estatutos Sociais desta 
Entidade, todos os sócios e associados da referida instituição, CNPJ no. 09.217.106/0001-16, locali-
zada na Av. Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta, Natal/RN, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada, em primeira convocação, no dia 23 de outubro de 2019, às 15h, na 
sede retro citada. Não havendo número legal em primeira convocação, será realizada Assembleia em 
segunda convocação, meia hora após, no mesmo local, objetivando discutir a seguinte ordem do dia: 
alteração no Estatuto Social da entidade, onde se procederá a votação para mudança dos seguintes 
artigos: Art. 17º , Parágrafo Único; Art. 30º, §1º; Art. 31º; Art. 46º, §1º, §2º, §3º e §4º; Art. 49º; Art. 54º; 
Art. 56º e Art. 58º do referido Estatuto, com a finalidade de adequação ao Código Civil vigente, bem 
como possibilitar as convocações futuras. 

Natal/RN, 09 de outubro de 2019.
Daliana Cascudo Roberti Leite – Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

TAIPU COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 21.592.905/0001-78, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação com prazo de validade até 20/09/2020, em favor do empreendimento 
posto de revenda de combustíveis líquidos (gas. Comum, etanol, diesel comum) com cap. de 
30m³, localizado à Praça 10 de Março, nº 38 – Centro - Taipu/RN.

Ronaldo Marques Rodrigues Filho
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, 24.895.239/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplificada Prévia, com prazo de validade até 02/10/2021 em favor do empreendimento Linha de 
Transmissão LT 69 kV SE Terra Santa / SE João Câmara II, localizada nos municípios de Caiçara 
do Norte /RN e Parazinho/RN. 

João Crestes
Procurador Central Eólica Terra Santa SPE I LTDA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Esquadros Engenharia Ltda EPP, CNPJ nº 03.197.584/0001-25, torna público que está reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença 
Simplificada, referente ao processo nº 201917126038 para implantação do empreendimento re-
sidencial multifamiliar denominado Condomínio San Pablo, localizado à Rua Bom Jesus, s/n, 
Loteamento Parque das Árvores, Parnamirim/RN.

 Arnaldo Barbalho Simonetti Neto
Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Casa Grande Mineração Ltda., CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
LRO para a Indústria de Beneficiamento de Minerais não metálicos em uma área de 6.698,66 m², 
localizada no Sítio Boa Vista, Zona Rural do município de Parelhas – RN

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
DIRETOR

LICENÇA AMBIENTAL

PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A,  CNPJ 20.228.158/0001-20, torna público conforme 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 14/03/2018, através do Protocolo di-
gital nº 028793/2018 e Processo SEMURB-028793/2018, a Licença Ambiental de Instalação para 
Estação Rádio Base – RNP-NTL-017, com área construída de 11,10m2 em um terreno de 250m2, 
situado na endereço RUA LÍRIO DOS VALES, S/N PAJUÇARA, NATAL/ RN - CEP:59133-264, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

EDITAL DE LOTEAMENTO

Maria do Carmo da Silva Carneiro, Notária e Registradora do 1º Ofício de Notas de São José de 
Mipibu/RN, situado na Rua 26 de julho, 234, centro, telefone (84) 3273-2404, e-mail 1oficiosjm@gmail.
com, na forma da lei, etc. 
 Faz público para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §2º da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a proprietária, TERRA INVEST GROUP EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, situada na Rua José do Patrocínio, n° 3465, Candelária, Natal, Capital deste 
Estado, CEP 59.065-210, inscrita no CNPJ sob o n° 07.812.213/0001-67, apresentou o REQUERIMEN-
TO, inclusive memorial, planta e demais documentos necessários, para o registro do LOTEAMENTO 
aprovado pela Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN (Alvará nº 004/2012), na forma da Lei, 
encravado em Um (01) terreno, situado na Rua dos Limoeiros, s/n, Pau Brasil, neste Município, 
com uma área de 27.794,14m2 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro metros e quatorze 
centímetros quadrados), possuindo os seguintes dimensões e limites: Ao Norte 45,13 + 9,36 + 6,32 
+29,31 + 24,43 + 12,86 + 65,33 metros limitando-se com Estratégia Empreendimentos Imobiliários Ltda; 
ao Sul 264,06 limitando-se com a Rua dos Limoeiros; ao Leste 79,85 + 20,60 + 51,18 totalizando 151,63 
limitando-se com a Rua das Carambolas e residências diversas; e, ao Oeste 185,05 + 32,11 totalizando 
217,16 metros limitando-se com Exitus Fundo de Investimento Imobiliário FII, totalizando uma área de 
27.794,14m², com as demais características constantes da matricula nº 8.124 deste Registro Imobiliário, 
cujo imóvel foi havido pela loteadora nos termos do R-2 da matrícula nº 8.124 deste CRI, de JOSINO 
BATISTA DOS SANTOS, cuja área será dividida em 04 Quadras, subdivididas em 86 (oitenta e seis) 
Lotes urbanos, com 01 Área verde, área de circulação, área institucional, cujo loteamento se denominará 
“LOTEAMENTO PAU BRASIL”. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao 
domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15(quinze) dias a contar da 
data da terceira e última publicação do presente edital. Findo o prazo e não havendo reclamação, será 
feito o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados, neste Cartório, durante o horário 
de expediente ao público. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José de Mipibu/RN, em 
25/09/2019.

Maria do Carmo da Silva Carneiro -   Notária e Registradora

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e homo-
logação do Convite nº 00001/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de 
brindes (bola em vinil personalizada) para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor da 
empresa LM Servgráfica e Copiadora LTDA ME no valor total de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos 

e sessenta reais) no dia 07/10/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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HORÓSCOPO

Aproveite a manhã para se entender com 
colegas e concluir as tarefas em equipe. 
À tarde, você vai preferir trabalhar só, 
longe de agitação. Pode desejar pessoas 
misteriosas ou comprometidas.

Você vai encarar o trabalho com 
muita energia. Bom astral para 
investir na sua saúde, seja ao iniciar 
um tratamento ou ao entrar numa 
academia. A dois, colabore com seu 
bem em tudo que puder. 

Conte com os amigos para tudo 
que precisar. A união faz a força e 
trabalhar em equipe será uma ótima 
opção. Vida social animada, ainda 
mais para quem está só. Romantismo 
e cumplicidade na união.

Abuse da criatividade e da simpatia 
no trabalho. Sorte em jogos e sorteios. 
Cheio(a) de charme, você só ficará 
sozinho(a) se quiser. Se já achou a 
sua alma gêmea, hora demonstrar 
todo seu amor.

Assuntos ligados a justiça devem fluir 
bem nesta manhã. À tarde, seu foco 
está na carreira e nas metas que quer 
alcançar. Na paquera, vai caprichar 
no visual e escolher a dedo seus 
pretendentes.

Conversas, reuniões, entrevistas de 
emprego e negociações de todo tipo 
vão fluir melhor no período da manhã. 
À tarde, você vai querer mais sossego. 
A dois, aposte em programas caseiros.

Mexa noa armários e elimine o que 
não usa mais. A Lua dará a maior força 
para retomar os estudos ou iniciar um 
curso. Quem está livre pode conhecer 
alguém e se encantar à primeira vista.

Sucesso garantido em entrevistas de 
emprego. Contato com amigos fará bem 
ao seu coração. Aceite convites e marque 
encontros. Ótima sintonia na vida a dois: 
fale do futuro com seu bem.

Una-se aos colegas para cumprir as 
tarefas e as metas no trabalho. A Lua 
indica mudanças ou imprevistos à 
tarde. Será mais fácil atrair e envolver 
quem deseja, seja na paquera ou no 
romance.

Explore seus pontos fortes para 
brilhar no emprego. À tarde, terá sorte 
para lidar com dinheiro. No amor, a 
vontade de viver algo estável deve 
aumentar. 

Dia perfeito para cuidar da saúde e 
fazer seus exames de rotina. À tarde, 
pode fazer uma boa parceria ou 
sociedade com alguém de confiança. 
Pode pintar um pedido de namoro ou 
até casamento.

Vencer a preguiça pode ser uma tarefa 
difícil para você de manhã, mas a Lua 
vai renovar sua disposição ao longo 
do dia. Ótimo astral para estudar e 
aprender coisas novas. Renda-se ao 
romantismo. 

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

Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Britney exige que 
Fabiana se retrate com ela. Alex explica o trabalho na boate para Jô. Zé Hélio ajuda Maria da 
Paz a se inscrever no concurso. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira 
para ela contar para Téo. Régis recebe a intimação para o divórcio e fala com Maria da Paz. 
Camilo apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda arruma um emprego 
para Jô. Maria da Paz pede que Téo não ajude a filha. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem 
e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio 
reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. Shirley descobre a mentira de Inês. Genu 
acaba com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma visita inesperada. Benedita 
revela a situação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de castigar Alfredo, 
que foge de casa.

ÉRAMOS SEIS

Mário acompanha Silvana na ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital 
sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de emprego de um time de 
basquete de Chicago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada 
de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o apoio da NBA para o projeto 
de basquete de Bonsucesso. 

Chateada com as constantes discussões em casa, Poliana vai até a casa de Pendleton 
para desabafar. Vini recebe uma ligação da mãe de Gabi, que quer conversar com o 
menino. Luisa fica furiosa ao saber que Poliana continua se encontrando com Pendleton 
e toma uma medida drástica. Sophie recebe uma advertência da escola devido ao 
episódio ocorrido com seu braço. Débora pega Feijão escondido e o abandona sozinho.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO RH COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI inscrito sobre CNPJ: 05.932.284/0002-59   
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), a Concessão da Licença de Operação   de nº 2017-109589/TEC/
LO-0604 com validade até 27/07/2022 para um Revendedor de Combustíveis líquidos com capa-
cidade de armazenamento de 45m³, localizado na Rua Teotônio Freire 501 – Currais Novos -  RN

DANIELLY MARIA DA COSTA GALVÃO
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Angicos II Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 33.511.191/0001-05, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a Licença Prévia para uma subestação elevadora de 180 kV, denominada SE 
– Afonso Bezerra, localizada na zona rural do município de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA, CPF: 068.554.634-95, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a  Licença de Regularização de Operação, para Pousada com 17 Chales, em uma área de 
566,00m2, Localizado na Rua Jacinto Gameleira, 62, Centro, João Camara/RN.

HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DOM MARCOLINO LTDA, CNPJ: 01.677.348/0001-80, torna público que está requeren-
do do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a Licença de Operação, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade 
de 45m3, Localizado na Rodovia BR064, km22, S/N, Zona Rural, Maxaranguape/RN.

GABRIEL CARLOS DA ROCHA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
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