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A ex-presidente Dilma, 
num de seus momentos 
de transe catártico, 

sugeriu que era preciso uma 
tecnologia para estocar vento 
e quase foi crucificada por isso 
nas redes sociais.

Pois agora, fala-se numa 
extensão às avessas dessa tese 
destrambelhada: taxar o sol 
e o vento, como se eles fossem 
propriedades do fisco.  

A ideia, defendida pelo 
senador Marcelo Castro (MDB-
PI), é aproveitar as discussões 
sobre reforma tributária 
no Congresso para criar a 
cobrança de royalties sobre  a 
energia solar e a eólica.

O texto incluiria na 
Constituição os “potenciais de 
energia eólica e solar” como 
“bens da União”, abrindo 

para eles a possibilidade 
de se transformarem em 
compensação financeira na 
exploração desses recursos.

A alíquota desses royalties 
seria feita por meio de lei, 

que exige maioria simples na 
Câmara e no Senado, bem como 
os critérios de divisão desses 
recursos entre União, Estados e 
municípios.

É bom lembrar que, no 

Brasil, a Constituição já define 
petróleo, gás natural, minérios 
e a água utilizada para geração 
de energia como bens União 
e nesses casos, o pagamento 
de royalties são compensações 
pela cessão desse direito de 
propriedade.

Sol e vento são como o 
amor, já dizia o poeta Vinícius 
de Moraes: infinitos enquanto 
durem. Já as dívidas de Estados 
e municípios, espera-se que não.

Além disso, na medida 
em que se propõem royalties 
para a geração renovável – e 
se consegue emplacar isso 
na prática – como ficaria a 
imagem do Brasil perante os 
investidores estrangeiros nessa 
área e que não são poucos?

Uma coisa é tratar com um 
elenco de compensações energias 

fósseis, que agridem o meio 
ambiente e exigem reparações, 
de outras que são limpas e 
renováveis; não parece lógico 
nem do ponto de vista do Direito 
quanto da inteligência mais 
elementar.

É claro que os produtos ou 
serviços que protegem o meio 
ambiente devem ter tratamento 
diferenciado e favorecido. E é 
dever do legislador garantir 
que isso aconteça, a despeito 
da gastança patrocinada pelo 
modelo de administração 
pública que nos colocou nessa 
enrascada.

Se é verdade que, em breve, 
quase metade da matriz 
energética brasileira virá de 
fontes alternativas e limpas, a 
ideia que de que esses benefícios 
virem impostos, apavora. 

Tributar sol e vento
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A VOZ DA ZN
A deputada 

estadual 
Eudiane 
Macedo 
(Republicanos) 
lidera atualmente as bolsas de 
apostas para ser a candidata a 
vice do prefeito Álvaro Dias nas 
eleições de 2020. Ter Eudiane 
como companheira de chapa 
garante maior penetração do 
prefeito na zona Norte da cidade, 
onde ele é menos conhecido.

SEM ACORDO
Uma nova reunião para 

discutir a proposta do governo 
para compensar as perdas do 
Proedi para as prefeituras foi 
convocada para quinta-feira, 
24. O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, contudo, disse que não 
deve comparecer. Segundo ele, 
não há mais o que discutir se a 
governadora Fátima Bezerra 
continua irredutível e não cogita 
aumentar a contrapartida para os 
municípios.

BOA IDEIA
A Comissão 

de Constituição 
e Justiça da 
Câmara de 
Natal aprovou 
um projeto de lei que proíbe o 

Entra prefeito, sai prefeito; entra governador, sai gover-
nador, e os problemas enfrentados pelas pessoas com 
deficiência continuam rigorosamente os mesmos. As 

demandas desse público quase sempre estão em segundo plano 
na administração pública, com exceção de algumas poucas 
e raras iniciativas. A negação da cidadania para as pessoas 
com deficiência, expressa na dificuldade de essa parcela da 
população acessar serviços públicos (como educação, já que 
faltam escolas adaptadas) e até de se locomover (prédios, 
calçadas e o transporte público não são plenamente acessíveis), 
é diária. Gestores públicos parecem estar cegos e surdos para 
os problemas, que poderiam ser ao menos minimizados não 
fosse a aparente má vontade dos nossos gestores. Em Natal, 
o tema do momento é a revisão do Plano Diretor, tido como 
instrumento de modernização e desenvolvimento da cidade. 
Trata-se de mais uma oportunidade para que a cidade discuta 
as seculares demandas das pessoas com deficiência. Nenhuma 
cidade cresce ou se desenvolve excluindo pessoas. Uma cidade 
próspera é uma cidade sustentável, inclusiva. Acessível.

Em segundo plano

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Município de conceder incentivos 
fiscais a empresas envolvidas 
em corrupção. O projeto é uma 
iniciativa do vereador Paulinho 
Freire (PSDB, foto ao lado), 
presidente da Casa.

TUDO BEM, OBRIGADO
A relação do prefeito Álvaro 

Dias com o MDB está ótima, 
segundo o deputado federal 
Walter Alves, eleito ontem 

novo presidente estadual do 
partido. Para 2020, segundo o 
parlamentar, segue firme e forte 
o projeto de reeleger o atual 
prefeito. Em outros municípios, 
como Mossoró e Parnamirim, 
haverá discussão caso a caso.

SOB NOVA DIREÇÃO
Por falar em Álvaro Dias, o 

prefeito da capital potiguar agora 
é o 2º vice-presidente estadual da 

legenda. O 1º vice é o ex-senador 
Garibaldi Alves Filho, que 
estava no comando da sigla até 
anteontem. Completam a cúpula 
o deputado estadual Nélter 
Queiroz (3º vice-presidente) e o 
professor Luís Eduardo Carneiro 
Costa (secretário geral).

AGENDA
O presidente 

nacional do PSC, 
Pastor Everaldo, 
e o governador 
do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel (foto), 
estarão em Natal no próximo 
sábado, 26, para o ato de filiação 
ao partido do deputado estadual 
Coronel Azevedo, ex-PSL.

ANIVERSÁRIO DA OAB
A Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) – Seccional 
Rio Grande do Norte está 
comemorando o seu 87º 
aniversário. Para celebrar a 
data, será realizada, nesta 
terça-feira, 22, uma sessão 
solene do Conselho Seccional 
que homenageará a advocacia 
potiguar, às 17h30, na sede 
da entidade, em Candelária. 
Na ocasião, serão relembrados 
momentos que marcaram a 
história da Seccional ao longo de 
década.

SÓ ISSO
O PCdoB, do vice-governador 

Antenor Roberto, tem dito a 
Fátima Bezerra que só tem 
um pedido para 2020: o apoio 
da governadora à candidatura 
do tabelião Airene Paiva à 
Prefeitura de Parnamirim.

TRIBUNAL DA INTERNET
Sem se 

darem ao 
trabalho de ler o 
projeto de lei ou 
de se informar 
mais sobre o 
tema, tentaram 
ridicularizar 
o deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) pela lei de 
sua autoria que cria no RN a 
campanha “Outubro Rosa Pet”, 
de conscientização sobre o câncer 
de mama em cães e gatos. Ao 
contrário do que foi divulgado, 
o projeto do parlamentar 
não espera orientar os pets 
a realizarem o autoexame. 
“O termo ‘autoexame’ é, sim, 
utilizado para essa situação - 
fazendo referência ao que já é 
utilizado para a prevenção de 
câncer de mama em humanos -, 
pois se trata de análise feita em 
casa, pelo tutor do animal, e não 
por profissionais da medicina 
veterinária”, disse o deputado.

João Gilberto / ALRN

Elpídio Júnior / CMN

Fernando Frazão / ABr

Eduardo Maia / ALRN
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Tiago Rebolo
Editor geral

Diante da negociação frustrada 
com o Governo do Estado, o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, voltou a afir-
mar nesta segunda-feira, 21, que 
vai à Justiça para evitar que o Mu-
nicípio tenha perdas financeiras de-
correntes do Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial do 
Rio Grande do Norte (Proedi). Se-
gundo o gestor, o prejuízo para a 
capital potiguar com o programa 
supera os R$ 2 milhões por mês.

“Não há a possibilidade de 
abrir mão desses recursos. Se nós 
estivéssemos com o caixa bom, fol-
gado, atendendo às nossas necessi-
dades e pagando o funcionalismo 
com toda a tranquilidade, ninguém 
ia fazer questão de abrir mão. O 
problema é a dificuldade financeira 
imensa pela qual passam os mu-
nicípios dentro deste contexto de 
crise”, enfatizou Álvaro, em entre-
vista à 96 FM.

Álvaro já tinha ameaçado ir à 
Justiça para derrubar o Proedi na 
semana passada. Em entrevista a 
outra rádio, o prefeito havia anteci-

pado que Natal poderia perder até 
R$ 24 milhões por ano com o pro-
grama caso as regras não fossem 
revistas, e que a judicialização era 
uma possibilidade. Agora, ele disse 
que a decisão está tomada. “Vou 
agilizar isso porque está demoran-
do muito”, completou.

Substituto do antigo Proadi, o 
Proedi foi anunciado pelo Governo 
do Estado como uma estratégia pa-
ra manter indústrias instaladas no 
interior. Segundo a equipe econômi-
ca do governo, o novo programa é 
uma forma de manter o Rio Grande 
do Norte atrativo para as empresas 
e em pé de igualdade com estados 
vizinhos, como Paraíba e Pernam-
buco, que têm uma política fiscal 
mais agressiva do que o RN.

Pelo Proedi, indústrias que ge-
rem empregos no Estado poderão 
ter isenção de até 95% do ICMS 
devido. Antes, pelo Proadi, o abati-
mento máximo era de 75%, já que, 
constitucionalmente, os 25% res-
tantes devem ser transferidos dos 
governos estaduais para os municí-
pios. Como o novo programa bene-
ficia as empresas justamente com 
a isenção desta receita, que deixou 

de ser repassada aos municípios, os 
prefeitos protestaram. Cálculos da 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) apon-
tam que as perdas para as prefei-
turas com o Proedi podem chegar a 
R$ 80 milhões por ano.

Há 10 dias, como forma de 
amenizar as perdas das prefeitu-
ras, a governadora Fátima Bezerra 
anunciou a destinação, até janeiro, 

de R$ 10 milhões para os municí-
pios usarem na área da saúde. Ou-
tros R$ 10 milhões foram prometi-
dos para 2020. Este acordo, porém, 
não agradou a todos os prefeitos 
– incluindo Álvaro.

O prefeito de Natal lembra que, 
antes desse acordo ser anunciado, a 
governadora já havia sido alertada 
de que os municípios não concor-
dariam em ter perdas financeiras, 

qualquer que fosse a compensação. 
“Essa proposta de compensação 
que ela fez não está sendo nem 
levada em conta. Por isso, vai ser 
levada (a questão) à judicialização. 
Eu acredito na rapidez da judicia-
lização, e Natal vai judicializar in-
dependente da decisão dos outros 
municípios. O que ficou decidido é 
que, se a governadora se negasse, 
todos os municípios judicializa-
riam”, registrou.

A forma como o Proedi foi cria-
do – por decreto de Fátima Bezerra 
– irritou Álvaro Dias. O prefeito de 
Natal defende que a governadora 
deveria ter proposto o novo regime 
de isenções fiscais para a indús-
tria por meio de projeto de lei. “O 
dinheiro foi confiscado através de 
decreto, que é uma maneira ilegal. 
Era para ter elaborado um projeto 
de lei e enviado para a Assembleia 
Legislativa para ser discutido, de-
batido e votado pelos deputados 
estaduais, mas isso não foi feito. O 
que houve foi confisco de dinheiro. 
Todos os municípios perderam re-
cursos assegurados por lei. Essa é 
uma determinação constitucional”, 
acrescenta.

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, reclama de “confisco” de receitas do município

Álvaro confirma que Natal vai processar 
governo Fátima por perdas com Proedi
Segundo o prefeito, capital potiguar vai perder R$ 24 milhões por ano com novo programa de incentivo à indústria se regras
atuais forem mantidas. De acordo com ele, compensação anunciada pelo governo “não está sendo nem levada em conta”

Judicialização

José Aldenir / Agora RN

Apesar da pressão de prefei-
tos como Álvaro Dias, o Governo 
do Estado não pretende alterar 
as regras do Proedi ou oferecer 
mais contrapartidas para que os 
municípios recomponham as re-
ceitas perdidas com o programa. 
Na semana passada, o secretário 
de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, disse ao Agora RN que 
o programa vai continuar em vi-
gor e que a gestão estadual vai 
cumprir o acordo fechado com um 
grupo de prefeitos.

Recuar da iniciativa represen-
taria, segundo o secretário, o fim 
dos incentivos para a atividade 
industrial no Estado, já que o go-
verno tem autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) para aplicar as isenções 
apenas nos moldes previstos no 
decreto do Proedi. Qualquer nova 
alteração teria de ser submetida ao 
crivo do colegiado.

“O acordo foi fechado. Foram vá-
rios prefeitos presentes, uma comis-
são bem representativa. Nós enten-
demos que chegamos a um acordo 
com a Femurn (Federação dos Mu-

nicípios do Rio Grande do Norte). 
Nos reunimos com eles e acordamos 
uma forma de minimizar o impac-
to do Proedi nos primeiros meses”, 
afirma Carlos Eduardo Xavier.

O secretário de Tributação ex-
plica que a projeção de perdas feita 
pelos municípios (R$ 80 milhões 
por ano) não se confirmou no pri-
meiro mês de vigência do Proedi 

– agosto. A frustração de receitas 
para os municípios, segundo ele, 
foi de aproximadamente R$ 6 mi-
lhões. “E a gente entende que, com 
o crescimento natural da arrecada-
ção, esse impacto vai se dissipar e 
a compensação virá. A arrecadação 
é muito dinâmica. Este mês, já vai 
ser menor (o impacto)”, diz Carlos 
Eduardo Xavier.

Além da ameaça de judiciali-
zação pelo prefeito de Natal, há o 
risco de o Proedi ser derrubado na 
Assembleia Legislativa. Diante da 
pressão dos prefeitos, deputados 
apresentaram, no dia 1º de outu-
bro, uma proposta de decreto legis-
lativo para derrubar o decreto da 
governadora Fátima Bezerra que 
criou o Proedi. Os parlamentares 
alegam que as isenções fiscais não 
poderiam ter sido autorizadas por 
meio de decreto, e sim de projeto de 
lei aprovado pela Assembleia.

Carlos Eduardo Xavier discor-
da desse argumento. Segundo ele, 
a ação do governo está amparada 
na lei e em exemplos de estados 
vizinhos. Ele lembrou que outras 
isenções fiscais, como a redução 

do ICMS sobre o querosene da 
aviação, foram determinadas por 
decreto. “Todo e qualquer benefício 
que tem autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) pode ser concedido via 
decreto”, frisa, lembrando que, em 
Pernambuco, o mesmo benefício 
já foi concedido 17 anos atrás – e 
através de decreto.

O secretário de Tributação 
acrescenta que qualquer iniciati-
va para derrubar o Proedi pode 
ser fatal para o setor industrial 
do Estado, que depende das isen-
ções fiscais. “A única consequên-
cia disso é que (se o Proedi for 
derrubado) vai acabar o incenti-
vo à indústria no Rio Grande do 
Norte. A gente causaria uma in-
segurança jurídica e um prejuízo 
muito grande para as indústrias 
do Estado. Estamos falando de 24 
mil empregos”, encerra.

Ainda segundo o Governo do 
Estado, o novo Proedi já apresenta 
resultados positivos. O programa 
tem, segundo a Tributação, 120 
empresas cadastradas, contra 106 
do antigo programa.

Secretário Carlos Eduardo Xavier

Tributação descarta rever regras do programa
José Aldenir / Agora RN

NÚMEROS

R$ 80 mi
é a previsão de perdas para
as prefeituras, segundo cálculos
da Federação dos Municípios

R$ 24 mi
é o prejuízo só da Prefeitura do
Natal, segundo o prefeito
Álvaro Dias

R$ 10 mi
foi a compensação prometida
pelo governo para as prefeituras, 
com depósito até janeiro

120
é o número de empresas
beneficiadas com o programa,
segundo a Tributação

95%
é a alíquota máxima de isenção
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Com o nome ventilado para 
disputar a Prefeitura de Parna-
mirim nas eleições de 2020, a ex-
-primeira-dama de Natal Andréa 
Ramalho Alves tem intensificado 
os compromissos na cidade e as 
reuniões políticas. Com “jeito” de 
pré-candidata, Andréa tem con-
versado com lideranças da cidade 
e aparecido em eventos públicos na 
busca de viabilizar seu nome para 
a disputa do ano que vem.

No último final de semana, 
dentro do ciclo de visitas que tem 
realizado, Andréa Ramalho com-
pareceu à Festa do Boi – acompa-
nhada do marido, o ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves, e da 
vereadora no município Fativan 
Alves (PSDB).

Pelas redes sociais, a ex-pri-
meira-dama da capital resumiu a 
passagem pelo Parque de Exposi-
ções Aristófanes Fernandes – onde 
aconteceu a festa agropecuária 
– como uma “noite agradável de 
bons encontros e bom papo”. Ela 
publicou, ainda, fotos ao lado de 

expositores e visitantes da feira.
Também no fim de semana, 

Andréa Ramalho participou de 
uma festa para crianças no bair-
ro Liberdade e visitou um projeto 
social no Jockey Club. Na semana 
passada, ela já tinha ido à Câmara 
Municipal para uma sessão solene 
em homenagem a professores de 
Parnamirim. Depois do evento, 
jantou em um restaurante no cen-
tro da cidade e cumprimentou os 
presentes.

Atual secretária de Políticas 
Públicas para as Mulheres da 
Prefeitura do Natal, a mulher de 
Carlos Eduardo ainda não admite 
oficialmente que vai disputar a 
sucessão do prefeito Rosano Ta-
veira, mas tem dado sinais de que 
vai concorrer ao cargo. O fato mais 
recente foi a oficialização da mu-
dança do domicílio eleitoral para 
Parnamirim.

Uma das principais entusias-
tas da candidatura de Andréa e 
articuladora da pré-campanha, a 
vereadora Fativan Alves diz que, 

nos bastidores, a ex-primeira-da-
ma da capital já demonstra estar 
decidida a concorrer em 2020. “Ela 
já decidiu, sim, colocar o nome à 
disposição do povo de Parnamirim 
para disputar a majoritária (elei-
ção para prefeita). Ela tem o apoio 
de Carlos Eduardo e dona Celina 

(sogra), enfim, de todos da família”, 
afirma a vereadora.

Além de Fativan, outras par-
celas da oposição em Parnamirim 
têm defendido a candidatura de 
Andréa. A principal estratégia 
estudada é ligar a imagem da ex-
-primeira-dama da capital à figura 

do ex-prefeito Agnelo Alves, sogro 
dela, que administrou Parnami-
rim entre 2001 e 2008, com altos 
índices de aprovação. O ex-pre-
feito morreu em 2015, durante o 
exercício do mandato de deputado 
estadual, mas ainda aparece em 
pesquisas como liderança política.

Para Fativan, Andréa é um “no-
me fortíssimo” para 2020. Segundo 
a vereadora, o primeiro passo para 
a candidatura foi a transferência 
do domicílio eleitoral, que será 
sucedida de outras ações. “Ela já 
tem agendadas algumas reuniões 
e começou a fazer visitas. O traba-
lho apenas começou, e ela vai con-
versar com todos os segmentos da 
sociedade e com os grupos políticos 
também”, finalizou.

Na Câmara, a vereadora tem 
feito duras críticas à atual gestão, 
do prefeito Rosano Taveira. “É 
uma gestão dorminhoca, sem pla-
nejamento e amor ao povo. Têm 
acontecido coisas absurdas em 
Parnamirim, e o pior é ele falar que 
tem dinheiro guardado”, finaliza.

Andréa Ramalho (de echarpe) com Carlos Eduardo e Fativan (dir.) na Festa do Boi

De olho na Prefeitura, Andréa Ramalho 
intensifica agenda pública em Parnamirim
No último final de semana, dentro do ciclo de visitas que tem realizado, Andréa Ramalho compareceu à Festa do Boi – 
acompanhada do marido, o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves, e da vereadora no município Fativan Alves (PSDB)

Eleições 2020

Twitter / Reprodução

O secretário estadual de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Frei-
re, confirmou que vai à Assembleia 
Legislativa no dia 31 de outubro 
para prestar contas de movimen-
tações financeiras envolvendo re-
cursos de órgãos da administração 
indireta do governo, como o Depar-
tamento de Trânsito (Detran) e o 
Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente (Idema).

Deputados da Comissão de Ad-
ministração da Assembleia querem 
saber detalhes sobre a utilização de 
verbas desses órgãos, que tiveram 
os caixas unificados ao caixa da ad-
ministração direta em agosto.

Na semana passada, o presi-
dente da comissão, deputado Kelps 
Lima (Solidariedade), reclamou da 
demora de Aldemir Freire para 
prestar os esclarecimentos solicita-
dos. O parlamentar disse que o se-
cretário é chamado na Assembleia 
desde setembro e até agora não 
compareceu.

Por conta disso, a Comissão de 

Administração pediu formalmente 
à Procuradoria da Assembleia que 
apure se o secretário de Planeja-
mento e Finanças cometeu crime 
de responsabilidade ao não aten-
der ao pedido de informações. Além 
disso, os deputados transformaram 
o “convite” em “convocação” – que o 
secretário é obrigado a atender, sob 

pena de perder o cargo.
“Precisamos apurar se houve 

crime de responsabilidade, sob 
pena de desmoralização da Assem-
bleia e a instituição de que aqui é 
um anexo do Governo do Estado”, 
afirmou Kelps, em pronunciamen-
to na sessão plenária. “É inaceitá-
vel que uma comissão que integra 
esta Casa seja desmoralizada des-
ta forma”, registrou o deputado Co-
ronel Azevedo (PSC), que também 
integra a comissão juntamente 
com Kelps e o deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB).

Ao Agora RN, a Secretaria de 
Planejamento e Finanças explicou 
que Aldemir Freire recebeu dois 
“convites”, e que ele não era obriga-
do a atender. Apesar disso, a pasta 
afirma que o secretário justificou as 
ausências, apresentando documen-
tos que atestaram a impossibilida-
de de ele ir. Com a nova solicitação, 
agora em forma de convocação, a 
pasta confirmou que o secretário 
comparecerá.

Secretário vai à AL em 31 de outubro

Aldemir Freire confirma que vai à 
Assembleia para prestação de contas

Convocação

José Aldenir / Agora RN

Walter quer “oxigenar” bases
MDB

Aclamado nesta segunda-fei-
ra, 21, como novo presidente do 
diretório estadual do MDB, o de-
putado federal Walter Alves dis-
se que a meta de sua gestão será 
“oxigenar” as bases, atraindo jo-
vens para a atividade política, e, 
assim, preparar o partido para 
as eleições municipais de 2020.

Segundo Walter, durante 
o seu mandato, o MDB do Rio 
Grande do Norte fará uma apro-
ximação com a direção nacional 
da sigla, o que vai proporcionar 
aos filiados potiguares o acesso 
a cursos oferecidos pela Funda-
ção Ulysses Guimarães. Essas 
capacitações vão ajudar, segun-
do Walter, na capacitação dos 
novos políticos.

“(A nossa meta é ter) uma 
gestão focada nos jovens, esti-
mulando os jovens a participar 
da atividade política. Na políti-
ca, não existe vácuo. Se os bons 
não ocuparem (os espaços), os 
ruins o farão. (Nosso objetivo) 
é preparar o partido, não só 
candidatos, mas também para 
a gestão pública”, enfatizou, em 

entrevista ao Agora RN.
Após a eleição, Walter con-

firmou também a filiação de 
oito novos prefeitos ao MDB, 
incluindo o de Caicó, Batata da 
Rural. Com isso, o partido che-
gou a 50 prefeitos no Estado.

O deputado potiguar anteci-
pou, ainda, que, no dia 7 de no-
vembro, o presidente nacional 
do partido, Baleia Rossi, virá a 
Natal para um evento no Hotel 
PraiaMar que vai confirmar sua 
posse como presidente do dire-
tório local. Na oportunidade, 
também serão discutidas regras 
para as eleições 2020.

Deputado federal Walter Alves

Assessoria
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Tiago Rebolo
Editor geral

O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) adiou para a primeira quin-
zena de novembro a estimativa de 
conclusão das obras nas vias mar-
ginais da BR-101 em Parnamirim. 
Com isso, foi suspensa também a 
religação dos semáforos que ficam 
localizados nos cruzamentos da ro-
dovia com as ruas Edgar Dantas e 
Getúlio Vargas, no Centro.

O prazo inicial para a finaliza-
ção das obras era esta segunda-fei-
ra, 21, mas o DNIT não conseguiu 
concluir os serviços a tempo. No 
local, homens ainda trabalham 
na abertura das pistas no sentido 
Parnamirim-Natal. Depois dessa 
etapa, ainda será feita a pavimen-
tação e a sinalização de todo o tre-
cho. No sentido inverso, a execução 
está mais adiantada, restando pra-
ticamente apenas a sinalização e 
retoques finais.

Para acelerar a execução das 
obras, os cruzamentos da BR-101 
com a Edgar Dantas e a Getúlio 
Vargas foram fechados. Segundo o 
engenheiro do DNIT Flávio Matos, 
o funcionamento dos semáforos no 
trecho e o tráfego intenso estavam 
deixando o trânsito lento e pre-
judicando o acesso de caminhões 
e máquinas ao canteiro de obras 
instalado às margens da rodovia.

Apesar de ter desafogado o 
fluxo e minimizado os congestio-
namentos na região, a medida foi 
criticada por empresários. De acor-
do com o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Parnamirim 
(CDL), Bira Marques, o comércio 
foi drasticamente afetado pelo fe-
chamento dos dois cruzamentos. 
Na opinião dele, as opções de con-
versão existentes – nos viadutos da 
Cohabinal e do Parque Aristófanes 
Fernandes – não são satisfatórios 
e afastam consumidores da região 
central da cidade. “Nossa cidade 
foi dividida ao meio, e isso é ruim. 
Precisamos fazer algo que reverta 
essa situação”, destacou Bira, em 
reunião na Câmara Municipal no 
início deste mês.

Diante da pressão dos empre-
sários, o DNIT e a Prefeitura de 
Parnamirim fecharam um acordo 
para, assim que fossem concluídas 
as obras nas marginais, os dois 
cruzamentos seriam reabertos; e 
os semáforos, reativados. Nesta se-
gunda-feira, 21, contudo, além de 
adiar os prazos para a finalização 
das obras nas marginais, o DNIT 
afirmou que a religação dos sinais 
não está definida.

“Esta Superintendência Regio-

nal, juntamente com a Secretaria 
Municipal de Trânsito de Parna-
mirim e a Polícia Rodoviária Fe-
deral, estudarão a melhor solução 
de mobilidade para os usuários 
daquele segmento da BR-101. 
Ressalte-se que, após a conclusão 
das obras marginais, os semáforos 
continuarão inativos, para que os 
usuários conheçam e ponderem as 
vantagens desta opção”, escreveu o 
órgão federal, em nota enviada ao 
Agora RN.

Pedestres ouvidos pelo Agora 
RN reclamaram da desativação 
dos semáforos – que pode ser de-
finitiva, segundo a nova nota do 
DNIT. Isso porque, com o trânsito 
sem retenção na BR-101, a úni-
ca opção de travessia passou a 
ser uma passarela que fica a 140 
metros da rua Getúlio Vargas e a 
130 metros da rua Edgar Dantas. 
O DNIT calcula que a caminhada 
dos cruzamentos até a passarela 
seria de apenas dois minutos (ida e 
volta), mas pedestres têm ignorado 
o equipamento e preferido se arris-
car entre os carros.

O também engenheiro do DNI-
T-RN Alexandre Pereira explicou 
que, para os motoristas, o impac-
to do fechamento dos semáforos é 
pouco significativo. Ele mostrou 
que o viaduto do Parque Aristófa-
nes Fernandes está a apenas 1.050 

Obras nas marginais da BR-101 em Parnamirim só devem ser concluídas em novembro

Homens trabalham na pavimentação de trecho no sentido Parnamirim-Natal

Conclusão das marginais é adiada, 
e semáforos seguem desligados
DNIT-RN afirma que obras ainda vão durar cerca de um mês. Assim
que serviços forem concluídos, será avaliada a reativação dos sinais

Parnamirim

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

metros da Getúlio Vargas e que 
fazer o retorno lá não demora mais 
que três minutos. Se a opção for o 
viaduto da Cohabinal, a manobra 
é ainda mais rápida: 2 minutos, 
já que o elevado está a apenas 800 
metros dos cruzamentos fechados.

Mesmo assim, na reunião que 
resultou no acordo no início do 
mês, vereadores e empresários 
insistiram na reativação dos dois 
semáforos. O presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Irani Gue-
des (Republicanos), ressaltou que 
a livre circulação nas ruas Edgar 
Dantas e Getúlio Vargas é funda-
mental para o comércio e para o 
acesso a regiões importantes da ci-
dade, como a do Hospital Deoclécio 
Marques de Lucena e o cemitério 
São Sebastião.

Diante dos pedidos de empre-
sários e vereadores, os engenheiros 
do DNIT haviam consentido com 
a reativação dos semáforos. Na 
ocasião, o secretário municipal de 
Segurança Pública, Defesa Social 
e Mobilidade Urbana, coronel Mar-
condes Pinheiro, esclareceu que 
os semáforos ficariam em funcio-
namento até que a Prefeitura e o 
DNIT encontrassem uma solução 
para os congestionamentos que se 
formam na BR-101 e nas ruas Ed-
gar Dantas e Getúlio Vargas por 
causa dos semáforos.
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Osilêncio de ONGs ambientais nacionais e 
estrangeiras, no caso do petróleo que polui 
praias nordestinas, intriga os órgãos de 

investigação e inteligência que rastreiam a origem 
da poluição. Até em razão do comportamento 
estridente dessas ONGs no caso das queimadas. A 
omissão fortalece a suspeita de ecoterrorismo contra 
o País, a fim de constranger interessados no “mega-
leilão” do Pré-sal, no dia 10.

O governo não bate o martelo na hipótese de 
ecoterrorismo, mas estranha a omissão das ONGs no 

desastre das praias do nordeste.
A ONG Greepenace não é suspeita de 

ecoterrorismo, mas o governo estranhou a 
movimentação do seu navio na provável área do 
acidente.

O navio “Esperanza” saiu e voltou 3 vezes da 
Guiana Francesa, entre 30 de agosto e 5 de outubro, 
mas não há registro dos destinos.

A ONG Greenpeace explicou que nessa ocasião 
fez expedições com cientistas franceses para 
observar e fotografar os Corais da Amazônia.

Hipótese de ecoterrorismo ganha força no governo 

PODER SEM PUDOR

CUIDADOS REDOBRADOS
Ao saber que estava sendo filmado pelo 

cinegrafista que flagrou o aspone Marco Aurélio 
Garcia fazendo top-top e era entrevistado pela 
jornalista cuja pergunta resultou no “relaxa e 
goza” da então ministra Marta Suplicy (Turismo), 
Renato Casagrande (PSB), na época senador e hoje 
governador capixaba, ficou mais cauteloso: “Acho 
que não quero mais ficar aqui, não. Tenho de ter 
ainda mais cuidado com o que falo e com o que faço 
com as mãos!...”  

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

RIDÍCULAS INTERINIDADES
O arrumadinho para Davi 

Alcolumbre virar presidente da 
República por um dia é coisa 
da velha política. Faz lembrar 
como é ridícula a figura de 
“presidente em exercício” 
durante viagem do titular ao 
exterior. Pode-se alegar até, 
com razão, que são nulos atos 
assinados pelo titular lá fora.

DIREITO IMOBILIÁRIO
O Instituto Brasileiro de 

Direito Processual (IBDP) 
realizará no dia 11 o seminário 
Novas Tendências do Direito 
Imobiliário. A abertura será 
de luxo, com o ministro João 
Otávio de Noronha, presidente 
do STJ.

PRECEDENTE VERGONHOSO
Restabelece-se de uma vez 

a imunidade parlamentar, até 
para roubar, a decisão do STF 
de transferir à Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) a 

Caso único no mundo”

Presidente em exercício 
Hamilton Mourão 
sobre a tragédia ambiental no 
Nordeste

"

PR/Marcos Corrêa

decisão de soltar cinco deputados 
acusados de receberem suborno.

DIZ-ME COM QUEM ANDAS
O presidiário Lula falou, 

em mais uma entrevista, desta 
vez à emissora RTP (Portugal), 
das “excelentes relações” com o 
ex-presidente Cavaco Silva, o ex-
premier José Sócrates e o atual 

António Costa. Coincidência 
ou não, todos foram acusados 
de corrupção. Sócrates até foi 
preso.

DIZ QUE FUI ALI
Presidente da CPI do 

BNDES, Vanderlei Macris 
(PSDB-SP) enviou pedido a 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) para 
prorrogar a comissão. “Hoje ele 
não está aqui. Amanhã parece 
que viaja para o exterior”, 
lamentou.

ACUSAÇÃO RECORRENTE
Não foi a primeira, a 

devassa no CPF do diretor 
de redação do site Diário 
do Poder pelo Banco Safra, 
após notícia da instituição 
financeira enrolada na Lava 
Jato. Importante publicitário 
paulista também teve a vida 
devassada. Exigiu explicações 
ao banco e nunca obteve 
resposta.

Obras

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio Grande do 
Norte (DER-RN) iniciou os tra-
balhos de recuperação de parte 
da malha viária potiguar, com 
frentes de trabalho em várias re-
giões, priorizando as rodovias de 
maior movimento no Alto Oeste 
e no Seridó, e em municípios lito-
râneos, devido à aproximação da 
alta estação.

A meta é concluir os reparos 
até a primeira quinzena de de-
zembro. Na Grande Natal, se-
gundo o órgão, há cinco pontos 
em obras, incluindo operações 
tapa-buraco e movimentos de 
terra. Confira a lista ao lado.

Os serviços haviam sido auto-

rizados pela governadora Fátima 
Bezerra no início do mês passado. 
Na ocasião, foi firmado um convê-
nio pelo qual o Departamento de 
Trânsito (Detran) repassou à Se-
cretaria de Infraestrutura, pasta 
à qual está vinculada ao DER, R$ 
8 milhões arrecadados em multas.

Mesmo com os serviços sendo 
concluídos até dezembro, como 
indica a meta, o objetivo é con-
tinuar mantendo as estradas 
conservadas, com vistorias men-
sais para detectar novos buracos. 
“Não queremos voltar numa ro-
dovia daqui a seis meses e encon-
trá-la do mesmo jeito”, afirma o 
diretor-geral do DER, Manoel 
Marques Dantas.

DER recupera estradas em 
cinco pontos da Grande Natal

Líder, Eduardo fica mais distante de Washington
A menos que em dois meses pacifique a 

bancada e viabilize um substituto aceito pela 
maioria dos 53 deputados, Eduardo Bolsonaro 
(RJ), como Líder do PSL, ficou ainda mais 
distante da sua designação para o cargo 

de embaixador do Brasil em Washington. 
Até porque, para exercer a liderança com o 
governo do pai e o momento exige, faltarão 
foco e tempo para articular a aprovação de seu 
nome pelo Senado.

TE VIRA, GAROTO
Bolsonaro deixou nas mãos do filho a 

viabilização da sua escolha como embaixador. 
O presidente não pode passar vergonha no 
Senado.

VAI SER DIFÍCIL
Para ser bom líder, é preciso ter paciência 

e humildade, qualidades pelas quais 
Eduardo Bolsonaro não é exatamente 
conhecido. 

AUTORIDADE DE SOBRA
Para ser bom líder, também é preciso 

autoridade. E Eduardo Bolsonaro chegou 
chegando, ao substituir doze vice-líderes.

A Comissão de Justiça da Câ-
mara Municipal de Natal aprovou 
nesta segunda-feira, 21, o projeto 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício financeiro de 2020. 
A LOA é a lei elaborada pelo Poder 
Executivo que estabelece as despe-
sas e as receitas que serão aplica-
das durante o ano no município.

A matéria chegou ao Legislati-
vo no último dia 30 de setembro. 
“Demos celeridade e agora segue 
para a Comissão de Finanças, 
depois para primeira votação em 
plenário e, assim, o texto poderá 
receber emendas dos parlamen-
tares”, explicou vereadora Nina 
Souza (PDT), relatora da peça or-
çamentária.

Esse trâmite deverá durar qua-
se todo o mês de novembro, ficando 
as discussões maiores para o mês 
de dezembro.

A lei prevê para Natal em 2020 
uma receita de R$ 3.174.155.966,00 

(R$ 3,1 bilhões), com despesas de 
igual valor. Segundo justifica o 
Executivo, para chegar a essa pre-
visão, levou-se em consideração a 
crise financeira dos últimos anos, 
além da dificuldade de ampliar a 
capacidade de investimento.

Lei Orçamentária de 2020 
avança na Câmara de Natal
Texto aprovado na Comissão de Justiça prevê 
receita de R$ 3,1 bilhões para o ano que vem

Finanças

Vereadores analisaram ontem o projeto

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

RN-064 (trecho entre 
Santa Maria, Ceará-Mirim e 
entroncamento com RN-023)
Total recuperado: 89 Km

Av. Maria Lacerda Montenegro 
e Av. Gastão Mariz até 
entroncamento com RN-063
Total recuperado: 12 Km

RN-305 (trecho entre 
entroncamento com BR-101 e 

Pitangui)
Total recuperado: 5 Km

RN-063 (trecho entre 
entroncamento com BR-101 e Nísia 
Floresta a Tabatinga)
Total recuperado: 25 Km

RN-316 (trecho entre Parnamirim, 
Japecanga e Mendes)
Total recuperado: 15 Km

PONTOS RECUPERADOS NA GRANDE NATAL

ç

ç

ç

ç

ç
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Apesar de concentrar 4.600 
empresas ativas - 40% de todo o 
comércio varejista e 31% de toda 
a atividade empresarial de Natal 
-, o bairro do Alecrim sofre com o 
trânsito sempre congestionado e 
com a falta de estacionamentos.

Embora todos os bairros im-
portantes da cidade estejam inter-
ligados ao Alecrim por linhas de 
ônibus e centenas de alternativos 
do interior tenham ali seu ponto 
de chegada e partida, os comer-
ciantes estabelecidos calculam 
uma perda progressiva de fatura-
mento nos últimos anos.

Não era para ser assim, já 
que existe um mix variado de co-
mércio ao lado de ruas inteiras 
de varejo especializado. Só a feira 
do Alecrim, que funciona há mais 
de 90 anos, é a maior do Estado e 
desperta interesse até de turistas 
estrangeiros.

“Nos últimos anos o bairro 
vem sofrendo com a ausência de 
políticas públicas e o abandono 
das últimas gestões que deram as 

costas ao bairro, permitindo que 
ruas fossem ocupadas de forma 
desordenadas e sem estrutura 
de estacionamento, afugentando 
clientes que buscam nos shoppin-
gs, melhores condições para reali-
zar suas compras”, explica Pedro 
Campos, presidente da Associação 
dos Empresários da Alecrim.

Desde que assumiu, Campos 
tem buscado um melhor diálogo 
com ambulantes e a prefeitura e o 
primeiro sinal de boa vontade foi 
a reforma da Praça Gentil Ferrei-
ra, mais conhecida como praça do 
relógio, um importante ponto de 
referência do bairro.

Ele lamenta, no entanto, que a 
implantação já anunciada de um 
estacionamento rotativo se encon-
tre com seu processo licitatório pa-
rado na STTU, quando, segundo 
ele, deveria ter sido homologado 
quatro meses atrás.

“Alegaram atraso no processo 
de licitação do estacionamento a 
um novo enquadramento, e o pro-
cesso havia voltado para o jurídico 

do município opinar”, explica.
Outra questão que, de acordo 

com Pedro Campos, não andou, foi 
a construção de um espaço para 
realocar os camelôs, proposta já 
encaminhada ao prefeito Álvaro 

Dias, mas que não prosperou.
“A melhoria do trânsito no 

bairro, objeto de reuniões com 
técnicos da STTU, já deveria estar 
funcionando, pelo tempo que esse 
processo vem acontecendo”, estra-

nha o empresário.
Para tentar amenizar o pro-

blema da falta de estacionamento 
nos bairros comerciais, entre eles 
o Alecrim, a prefeitura estuda im-
plantar estacionamentos rotativos 
de duas horas, renováveis no má-
ximo por mais duas, que seriam 
implantados em duas etapas.

A primeira etapa abrangeria 
41 ruas dos bairros de Alecrim, 
Cidade Alta, Ribeira e Tirol. Na 
segunda etapa, o sistema chegaria 
a 28 ruas nos bairros de Petró-
polis, Cidade Alta, Ponta Negra, 
Lagoa Nova e Lagoa Seca. Ambas 
as etapas somariam mais de 4 mil 
vagas.

Mas Pedro Campos tem uma 
boa notícia: a inauguração de um 
novo acesso pela Bernardo Vieira 
em direção ao Alecrim deve ser 
liberada nos próximos dias, fal-
tando somente a conclusão de ins-
talação do semáforo na Avenida. 
O novo acesso vai interligar a Rua 
dos Tororós com a avenida Presi-
dente Gonçalves.

Muita gente deixa de ir ao Alecrim fazer compras por não haver vagas de estacionamento

Estacionamento precário afasta clientela e 
preocupa empresários no bairro do Alecrim
Segundo Pedro Campos, presidente da Associação dos Empresários do bairro, falta de iniciativa do Poder Público escancara 
a preocupação dos lojistas, que já identificam evasão de clientes; região concentra 40% de todo comércio varejista de Natal

Poucas vagas

José Aldenir / Agora RN

Os policiais civis do Rio Grande 
do Norte suspenderam a greve que 
estava prevista para começar nes-
ta segunda-feira, 21. A decisão foi 
tomada pela manhã, em reunião 
realizada no Sindicato dos Policiais 
Civis do RN (Sinpol).

A principal cobrança da cate-
goria é com relação à demora do 
Governo do Estado nos processos 
de progressão e promoção para 
agentes e escrivães.

Segundo a diretoria do Sinpol-
-RN, os trâmites voltaram a andar 
na última semana, tendo sido reali-
zadas duas reuniões com o Governo 
do Estado. “Existe um prazo, assi-
nado em documento, estabelecendo 
o dia 31 de outubro como limite pa-
ra conclusão desse processo. Como 
as negociações estavam paradas, a 
categoria entendeu por deliberar a 
paralisação. Agora, com a retoma-
da dos diálogos e trabalhos técni-
cos, foi decidido pela suspensão do 
movimento”, explicou Nilton Arru-
da, presidente do sindicato.

O presidente do Sinpol-RN 
ressaltou ainda que, apesar disso, 
os policiais civis continuam mobili-
zados no sentido de cobrar o anda-
mento célere das negociações para 
que o prazo estabelecido no termo 
de compromisso seja cumprido.

“Temos praticamente uma se-
mana para construir um entendi-
mento satisfatório e esperamos que 
o governo honre com sua palavra. A 
reestruturação da carreira do poli-

cial civil é urgente. Estamos lutan-
do por dignidade e reconhecimento 
dos nossos direitos”, complementou.

Com a deliberação pela não 
continuidade da paralisação, as 
delegacias da Polícia Civil funcio-
naram normalmente ontem.

Um novo encontro entre o 
Sinpol-RN e o Gabinete Civil 
acontecerá na quarta-feira, 23. Na 
quinta, os policiais civis voltam a se 
reunir na sede do Sindicato.

Policiais civis se reuniram em assembleia nesta segunda-feira e suspenderam greve

Policiais civis do RN buscam acordo 
para reestruturação das carreiras

Ameaça de paralisação

Sinpol-RN / Reprodução

Caixa antecipa calendário de 
saques de até R$ 500 do FGTS

Economia

Os trabalhadores com con-
tas ativas e inativas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) poderão sacar até R$ 
500 de cada conta antes do fim 
do ano. A Caixa Econômica Fe-
deral antecipou o calendário de 
retiradas para não correntistas 
do banco estatal.

Os saques de até R$ 500 por 
conta do FGTS começaram na 
sexta-feira, 18, apenas para os 
não correntistas do banco nasci-
dos em janeiro. O calendário ori-
ginal previa a liberação gradual 
conforme o mês de nascimento 
do trabalhador, até que os nas-
cidos em dezembro pudessem 
sacar os recursos em março de 
do ano que vem.

Confira o novo calendário de 
saques, conforme o mês de ani-
versário:

Janeiro: saque a partir de 
18/10/2019

Fevereiro e março: saque a 

partir de 25/10/2019
Abril e maio: saque a partir 

de 08/11/2019
Junho e julho: saque a partir 

de 22/11/2019
Agosto: saque a partir de 

29/11/2019
Setembro e outubro: saque a 

partir de 6/12/2019
Novembro e dezembro: saque 

a partir de 18/12/2019

Liberação é conforme aniversário

Divulgação / Governo Federal
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O Governo do Rio Grande do 
Norte cobrou do governo federal 
nesta segunda-feira, 21, ações e 
apoio para a limpeza das praias 
no Estado atingidas pela mancha 
de óleo que, mesmo após 40 dias, 
ainda não tem causa identificada. 
Junto com o senador Jean Paul 
Prates, a governadora Fátima Be-
zerra solicitou ao senador Fabiano 
Contarato, presidente da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado, que 
ele venha aos estados do Nordeste 

verificar a gravidade do problema.
“É inadmissível que após 40 

dias do surgimento das manchas o 
Governo Federal não tenha toma-
do medidas efetivas para resolver o 
problema. As manchas ameaçam e 
já prejudicam a flora e fauna ma-
rítima. Possivelmente possa até 
afetar a saúde da população. A eco-
nomia dos estados do Nordeste fica 
prejudicada por que afeta a vida 
marinha e estamos iniciando a alta 
temporada do turismo”, afirmou 

Fátima em reunião na manhã des-
ta segunda, 21, na sede do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (Idema) em Natal.

Durante todo este final de se-
mana, representantes dos órgãos 
do Governo do RN ligados ao meio 
ambiente estiveram reunidos para 
adotar medidas no âmbito estadual 
em articulação com as prefeituras. 
Foi elaborado o Plano de Resposta 
e Mitigação de Desastre e o Gabi-

nete de Gestão Integrada (GGI), 
sob a coordenação da Defesa Civil 
Estadual.

Até a próxima quarta-feira, 23, 
o Governo do RN estará realizando 
o cadastro de voluntários que estão 
dispostos a atuar na operação “Se 
Chegar a Gente Limpa”, que tem 
como objetivo montar mutirões pa-
ra limpar as praias potiguares. Os 
cadastrados passarão por triagem, 
que será feita pelas coordenadorias 
de Defesa Civil de cada município.

JUSTIÇA
A Justiça em Pernambuco e 

em Alagoas determinou liminar-
mente à União e ao Ibama que 
adotem “providências imediatas” 
para contenção e recolhimento 
do óleo. Em 24 horas, a contar 
da notificação judicial, deverá ter 
início a implantação de barrei-
ras de proteção dos ecossistemas 
mais sensíveis, com instalação de 
equipamentos adequados feita por 
equipe especializada.

Com litoral manchado de óleo, RN cria Plano 
de Resposta e cobra providências da União
Governadora Fátima Bezerra classificou como “inadmissível” a falta de medidas efetivas do Governo Federal quanto 
as manchas de óleo que estão poluindo as praias nordestinas; Justiça deu 24h para cúpula de Bolsonaro entrar em ação

Marinha do Brasil / Divulgação

O Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte 
(Idema) estuda aumentar os 
parâmetros de balneabilidade 
para analisar o impacto do pe-
tróleo registrado em diversas 
praias potiguares no último 
mês. O governo estadual anali-
sa realizar um aditivo no atual 
contrato do Programa Água, 
que é uma parceria entre o 
Idema e o Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), 
para incluir a análise com rela-
ção aos materiais betuminosos.

Hoje, o programa leva em 
consideração apenas a quanti-
dade de coliformes fecais encon-
trados nas praias, como estabe-
lecido na resolução nº 274/2000 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA).

Os pesquisadores coletam, 
analisam e classificam as amos-
tras de água em 33 pontos entre 
os municípios de Natal, Nísia 

Floresta e Extremoz. Após o es-
tudo, os banhistas e moradores 
são informados das condições 
das praias monitoradas para o 
banho. O custo anual do progra-
ma é de R$ 240 mil.

Em razão da ocorrência de 
óleo no litoral do estado, se-
gundo Ronaldo Diniz, atual 
coordenador do Água Azul, fo-
ram feitas quatro análises da 
qualidade água, para verificar 
potenciais efeitos do petróleo 
na balneabilidade. Os estudos 

preliminares, no entanto, não 
determinaram mudanças drás-
ticas na qualidade. “Mas é ne-
cessário que os estudos sejam 
contínuos, pois não sabemos se 
a emissão do petróleo já termi-
nou”, detalha.

Ele explica que, ao contrário 
de outros estados do Nordeste, o 
Rio Grande do Norte não regis-
trou grandes manchas de óleo 
nas praias. Ao longo do litoral 
potiguar, o petróleo está em 
pequenas quantidades, de for-

ma espaçada, e está localizado 
principalmente em terra.

De acordo com Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), que realiza o monito-
ramento ambiental no caso das 
manchas de óleo no Nordeste 
desde o fim de setembro, o Rio 
Grande do Norte contabilizou 
43 pontos de ocorrência de po-
luição. No entanto, deste total, 
20 pontos não apresentam mais 
óleo na faixa de areia e água.

Desastre

Idema estuda ampliar parâmetros de balneabilidade

Militares da Marinha atuam na limpeza da Praia de Barra de Tabatinga, no litoral sul
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O número de registros de ar-
mas de fogo dobrou no Rio Grande 
do Norte em apenas quatro meses, 
segundo dados do Sistema Nacio-
nal de Armas (Sinarm) da Polícia 
Federal. Em maio passado, o órgão 
contabilizou o registro de quase 
duas novas armas por dia, mas 
este número saltou para quatro em 
agosto.

Segundo os dados da Polícia 
Federal, houve uma evolução de 
128% nos armamentos ao longo 
do período de quatro meses. O au-
mento está relacionado com o de-
creto do presidente Jair Bolsonaro, 
publicado em maio deste ano, que 

flexibilizou as normas para compra 
de armas no país. Atualmente, o 
Rio Grande do Norte tem 6,4 mil 
armas registradas. O número re-
presenta 180 armas de fogo para 
grupo de 100 mil habitantes.

De acordo com o Sinarm, que 
trouxe informações detalhadas 
dos últimos quatro meses, o mês 
de maio fechou com 57 registros, 
junho ficou com 67, houve elevação 
para 136 em julho e agosto, com 
130. Em todo o Brasil, a Polícia 
Federal contabiliza mais de 340 
mil armas de fogo registradas em 
2019. A tendência é que o índice 
siga aumento no estado. No Rio Grande do Norte, está cada vez mais comum comprar e registrar arma de fogo

RN tem aumento 
de 128% no registro 
de armas de fogo
Aumento está relacionado ao decreto do 
presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou as 
normas para compra de armas em todo o País

Últimos 4 meses
José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte 
alcançou o maior patamar no 
Índice de Gestão Descentrali-
zada em relação ao programa 
Bolsa Família. Ao todo, o Es-
tado teve proveito de 70,93% 
e foi seguido dos estados da 
Paraíba (70,43%) e Pernam-
buco (69,30%), segundo dados 
divulgados em junho. O indi-
cativo mensura a eficiência da 
gestão conforme a legislação 
e leva em conta a frequência 
dos estudantes (Educação); 
o acompanhamento da saú-
de, como pré-natal, taxa de 
vacinação, índice nutricional 
(Saúde); e a equalização ca-
dastral (Assistência Social).

O conceito de interseto-
rialidade (Assistência Social, 
Educação e Saúde) é um dos 
fatores para que o Rio Grande 
do Norte venha ocupar o pri-
meiro lugar entre os 27 esta-
dos e o Distrito Federal. 

Como explica Jairo Bezer-
ra, coordenador estadual do 
Cadastro Único, “o trabalho 
intersetorial acompanha as 
famílias nas áreas da educa-
ção, saúde e assistência para 
que os índices sejam inseridos 
nos sistema do MEC (Minis-
tério da Educação), do MS 
(Ministério da Saúde) e o MC 
(Ministério da Cidadania). 
É a partir disso que temos 
acesso às informações e en-
quadramos essas famílias no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
do qual faz parte o Bolsa Fa-
mília.

Atualmente, outros 22 
programas federais compõem 
o CadÚnico, como a isenção 
de taxa de concurso público, 
o Minha Casa Minha Vida, 
o ID Jovem, entre outros. No 
âmbito estadual, o Programa 
do Leite Potiguar (PLP) e o 
Programa de Cisternas tam-
bém têm como base o banco 
de dados do Cadastro.

Estado salta no 
Índice de Gestão 
Descentralizada 
do Bolsa Família

Eficiência

RN está mais eficiente no programa

Divulgação / Governo Federal

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

uniccar.com.br | @unic.car
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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criaturas sinistras que 
você não precisa temer5 Natureza é algo realmente formidável e que faz 
prevalecer o ditado de que as aparências podem enganar

Muitas vezes, animais de pequeno porte 
e aparência frágil podem ter venenos 
extremamente poderosos e capazes de matar 
uma pessoa. Em contrapartida, existem 
espécies corpulentas e com grande acúmulo 
de massa muscular, mas que, geralmente, 

são dóceis. Nesta matéria, você vai conhecer 
uma lista criada pelo site Live Science que 
traz alguns dos animais mais mal-encarados e 
assustadores do mundo, mas que representam 
pouca ou nenhuma ameaça aos seres 
humanos.

2. ARANHA-CHICOTE

A aranha-chicote na verdade não 
é uma aranha. O amblipígio, 

seu nome “formal”, é um aracnídeo
que faz parte da mesma classe das aranhas, 

escorpiões e carrapatos. Seus olhos pequenos, 
pernas finas e corpo bulboso proporcionam 
uma aparência um tanto quanto asquerosa, 

mas ela é totalmente inofensiva. 
No Brasil, existem aproximadamente 
13 espécies catalogadas, as quais se

 concentram na região norte e 
no Mato Grosso do Sul.

1. LAMPREIA

A lampreia é o nome usado 
popularmente a várias espécies 

de peixe originárias de águas doces. 
Pertencentes à família Petromyzontidae 

e à ordem dos petromyzontiformes, 
elas amedrontam pelo fato de

possuírem bocas com o formato 
de ventosas recheadas de linhas 
circulares de “dentes”. Apesar de 
assustadora, a lampreia oferece 
um “risco muito pequeno para a

s pessoas”.

4. TUBARÃO-DUENDE

É inegável que seus 5 metros de 
comprimento, o longo nariz em forma 

de faca e os maxilares salientes repletos 
de dentes no formato de agulha dão 

ao Mitsukurina owstoni uma aparência 
horrenda. Porém, segundo Chip Cotton, 

ecologista de pesca da Universidade 
Estadual da Flórida, a probabilidade de um 

tubarão-duende atacar um humano 
é baixíssima. Exemplares dessa 

espécie já foram encontrados no Brasil. 
O ocorrido mais recente é datado 

de 22 de setembro de 2011.

5. CARANGUEJO-
DOS-COQUEIROS

É impossível ao menos não ficar 
receoso na presença de um caranguejo-

dos-coqueiros, animal muito comum 
em  ilhas tropicais dos oceanos Índico e 

Pacífico que se alimenta de vegetais, 
incluindo cocos. Ele é o maior artrópode 

terrestre do mundo, podendo chegar
a um metro de comprimento de ponta 

a ponta de uma perna a outra e
 pesar mais de 4 KG. 

3. MORCEGO ORELHUDO
DE TOWNSEND

Corynorhinus townsendii, popularmente 
conhecido como “morcego orelhudo de 
Townsend”, é uma espécie comumente 

encontrado na América do Norte (México, 
Estados Unidos da América e Canadá). Embora 
tenham essa cara feiosa e façam umas caretas 

amedrontadoras, "esses morcegos nunca 
atacariam uma pessoa, não há nenhuma razão 

para eles fazerem isso", assegura 
Micaela Jemison, ecologista e dona 
de um blog chamado The Inverted 

Perspective.

Fotos: Divulgação 
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O Halloween está se 
aproximando e já está 
na hora de pensar na 
decoração dessa festa 
típica de outubro. Apesar 
de não ser uma festividade 
originária do Brasil, o 
Halloween está cada vez 

mais comum por aqui e não 
são só as escolas de inglês 
que se unem para celebrá-
lo.

Portanto, é hora de 
pensar nas fantasias, 
escolher as festas e, 
claro, preparar alguns 

pratos especiais para esse 
cardápio tão peculiar.

O site americano Bored 
Panda listou algumas 
sugestões de pratos 
divertidos (e esquisitos) 
para o Halloween. Entre as 
combinações bizarras do 

menu de Halloween, estão 
as melancias em formatos 
de crânios, os cérebros 
de gelatina, os cookies de 
unhas e mais um monte de 
opções sinistras.

Entretanto, as receitas 
dos pratos não foram 

fornecidas pelo portal. 
Caso deseje, você pode 
acessar o Tudo Gostoso 
e procurar por algumas 
opções interessantes 
para esse dia. Veja as 
imagens desses pratos 
aterrorizantes.

Fotos: Divulgação

Ideias de comidas sinistras
para animar o Halloween

Bolo de cobra

Macarrão de minhocas

 Cotonetes com cera de ouvido

Gelatinas de cérebros

Doguinhos mumificados

Cookies de unhas de bruxa

Abóbora vomitando

Coração de gelatina

Caveiras de melancia

Bebê na panela

Dia das
Bruxas
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Mudanças administrativas levam Rede TV!
a enfrentar fase muito difícil

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Assim como a Band fez há alguns anos e até 

hoje paga por isso, a direção da Rede TV! também 
contratou os serviços de uma consultoria para 
prestar auxílio nos assuntos administrativos.

Complicado discutir questões técnicas, porém 
algumas das decisões que estão sendo tomadas 
terão reflexo inevitável na sua produção.

O quadro de trabalho, já bastante reduzido ao 
longo desses últimos meses, ficará ainda mais li-

mitado com o corte das horas extras, expediente 
que até agora foi utilizado para compensar as inú-
meras perdas e até mesmo completar os ganhos 
da maioria.

Difícil saber como será daqui em diante.
O ambiente interno é de total insegurança e 

insatisfação. E embora não se possa imaginar na-
da diferente, só resta torcer para que nada disso 
termine em novos loteamentos de horários.

ESPECIAIS DA RECORD
A Record praticamente definiu 

sua programação de fim de ano.
O especial de Michael Bublé foi 

marcado para o dia 13 de dezem-
bro; “O Figurante”, com Eri John-
son, 18; “Família Record”, 17 e 19; 
“Retrospectiva dos Famosos”, 25; 
“Retrospectiva do Jornalismo”, 26, 
e musical sobre Elvis Presley, 28.

CONTRATADA
A modelo brasileira Suzy Cor-

tes, campeã da primeira edição 
do Miss Bumbum World, foi con-
tratada pelo Unicable, canal da 
Televisa.

Estreia em janeiro em um novo 
programa de variedades, que vai 
misturar de tudo um pouco, desde 
música até esporte, com brincadei-
ras no palco – “serei a Sabrina de 
lá”, diz Susy.

CLIPE
Pedro Carvalho, Abel em “A 

Dona do Pedaço”, e a atriz e pas-
sista Camila Silva gravaram o 
clipe da música “Bom Bom”, da 
banda “Loosetanos”.

Lançamento na noite desta 
terça-feira, no bar Senhor Capi-
tão, Rio de Janeiro.

E TEM OUTRA
Sobre o caso com a transexual 

Britney (Glamour Garcia) na no-
vela, Pedro Carvalho afirma que 
“todos somos seres humanos e as 
diferenças dos outros são qualida-
des”.

Para compor o personagem, ele 
se inspirou no confeiteiro Marco 
Borges, do “Big Brother” de Por-
tugal.

TERCEIRA TEMPORADA
As gravações da terceira 

temporada de “Aeroporto: Área 
Restrita” foram concluídas. Des-
ta vez, a série documental vai 
mostrar o processo de inteligên-
cia dos órgãos de segurança e 
combate ao crime dos aeroportos 
de Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e 
Confins (MG).

O programa, uma coprodução 
com a Moonshot Pictures, tem 
estreia prevista para janeiro no 
Discovery.

DA MESMA FORMA
O programa “Aeroporto: Área 

Restrita”, autorizado pela Dis-
covery, também teve uma tem-
porada exibida pela Record, com 
apresentação de César Filho. Um 
trabalho muito bem cuidado e com 
resultados de audiência dos mais 
interessados.

Mas ainda não há nenhuma 
informação sobre uma próxima.

n Quando aqui se diz que 
Eduardo Costa é o “viagra” da 
audiência, não é exagero...

n ... O cantor ajudou o “Domin-
go Legal”, anteontem, a bater o 
“Esporte Espetacular” e “Escoli-
nha”...

n ... O programa de Celso Por-
tiolli, porém, perdeu fôlego no 

duelo contra a “Temperatura 
Máxima”...

n  ... E daí a razão do empate 
em 11 pontos na grande São 
Paulo.     

n A Record está adaptando tu-
do o que pode para evitar deslo-
camentos frequentes do elenco 
de “Amor sem Igual” para São 

Paulo...
n ... Como objetivo, economi-
zar ao máximo e concentrar as 
ações no Rio de Janeiro...

n ... Porém, haverá, sim, algu-
mas gravações em São Paulo.  

n  No “Provocações” da Cultura, 
nesta terça-feira, Marcelo Tas 
pergunta para Bruno Mazzeo 

quem é a pessoa “mais sem gra-
ça do Brasil”...

n ... ”Tem um ministro do Bol-
sonaro que se mete a engraça-
dão que vai desistir de entrar 
para a ‘Escolinha do Professor 
Raimundo’”, diz Bruno, que dá 
nome durante a entrevista.

n A Globo anunciou que o “Só 

Toca Top” terá uma versão es-
pecial no verão...

n ... Exibição em janeiro, apre-
sentação de Ludmilla e Mumu-
zinho, com gravações no Alto da 
Glória...

n ... O programa, em temporada 
normal, é realizado nos estúdios 
de São Paulo.

Bate-Rebate

MENSAGEM
Mais de 300 

profissionais, entre 
diretores, produ-
tores, cenógrafos, 
figurinistas e fotó-
grafos contribuíram 
para as gravações da 
tradicional mensa-
gem de fim de ano 
da Globo, no sábado 
e domingo.

Lançamento 
previsto para o 
“Fantástico”, em 
novembro.

CHEGANDO
Ângela Vieira 

será a novidade 
dos próximos 
capítulos de 
“Bom Sucesso” 
na Globo.

No dia 4, ela 
surgirá como 
Vera, mãe de 
Eugênia (Helena 
Fernandes) e 
nova responsável 
pela área de 
marketing da 
editora Prado 
Monteiro.

Crédito Reginaldo Teixeira/TV Globo)   

Crédito Reginaldo Teixeira/TV Globo)   

Fernando Julião

DEFINIÇÕES
Em “Gênesis”, próxima bíbli-

ca da Record, com sua escalação 
praticamente concluída, Rafaela 
Sampaio e Bruno Guedes foram 
escolhidos para os papéis de Naa-
má e Noé na fase jovem.

Depois serão vividos por Cás-
sia Linhares e Oscar Magrini.

C´EST FINI

Juan Alba gravou ontem suas 
primeiras cenas como Ramiro, 
em “Amor sem Igual”.
O personagem é pai de Tobias 
(Thiago Rodrigues) e dono de 
uma agência esportiva que será 
um dos núcleos centrais da 
novela.
 Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau.

Marco Luque, Paolla Oliveira e Casagrande nos bastidores de gravação 

CINEMA
Eduardo Moscovis – 
Melhor Ator, Carol 

Castro – Melhor 
Atriz Coadjuvante, 

André Mattos 
– Melhor Ator 
Coadjuvante e 

Gustavo Hadba – 
Melhor Fotografia, 
foram premiados 
no Los Angeles 
Brazilian Film 

Festival.
Todos por “Veneza”, 
do Miguel Falabella.
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O Exército dos Estados 
Unidos divulgou um do-
cumento que descreve um 
novo acordo feito com uma 
organização chamada Aca-
demia de Artes e Ciências 
Rumo às Estrelas (TTSA) 
para analisar amostras de 
tecnologia alienígena.

A TTSA é uma organiza-
ção de entusiastas de OV-
NIs fundada em 2017 pelo 
ex-vocalista e guitarrista 
da banda de rock Blink 182, 
Tom DeLonge. O acordo, fe-
chado em 17 de outubro de 
2019, diz que os militares 
dos EUA vão estudar diver-
sas tecnologias avançadas 
de origem supostamente 
extraterrestre e que a orga-
nização de DeLonge afirma 
ter em seu poder.

O acordo não tem ne-
nhum dinheiro envolvido, 
por isso, ele está sendo 
chamado de Acordo Coope-
rativo de Pesquisa e Desen-
volvimento (CRADA). Com 
isso, o exército está compro-
metido em estudar o que a 
TTSA supostamente possui 
e compartilhar os resulta-
dos a respeito.

Ainda de acordo com o 
documento, a organização 
possui em seu poder tecno-
logias que incluem redução 
de massa inercial, metama-
teriais, frequências eletro-
magnéticas relacionadas a 
metamateriais, comunica-
ção quântica e sistemas de 
propulsão de energia.

Além das tecnologias 
que o exército receberá pa-
ra análise, eles receberão 
algumas peças de metal 
que os cientistas da TTSA 
afirmam ter “propriedades 
completamente incomuns”. 
Ao todo, são sete peças de 
metal compostas por uma 
liga de bismuto, magnésio e 
zinco, além de uma peça de 
alumínio.

EUA vão analisar 
tecnologia que é, 
supostamente, 
de alienígenas

Estudos

País fez acordo com organização TTSA

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

P.S. DE OLIVEIRA, CNPJ: 04.744.357/0001-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua João Xavier 
Pereira Sobral, 1038, Centro, CEP: 59.570-000. Ceará-Mirim/RN.

Jetro Amorim Cunha
Representante Legal

LICENÇA AMBIENTAL

ESTRELA DO NORTE LTDA, CNPJ 04.475.382/0001-60, torna público, conforme resolução CO-
NAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB EM 13/05/2019, através do processo administrativo 
001893/2018-50, nova licença ambiental de operação para funcionamento de uma empresa de 
controle de pragas urbanas, com área construída de 256,11m2, em terreno de 450,00m2, situado 
na rua Antônio Barros Cavalcante, 1860, Capim Macio – Natal RN, ficando estabelecido um prazo 
de 5(cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F LUIZ CONFECCOES, CNPJ 28.927.946/0001-17, 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 a atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas 
íntimas e as confeccionadas sob medida, localizada no Sítio Povoado Currais Novos, 310, 
Zona Rural, Jardim do Seridó-RN, CEP 59.343-000.

Francisco Luiz
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

FRANCISCO IVANILDO FERREIRA, CPF: 046.114.634-78, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  
Licença de Instalação a posto para revenda de combustíveis líquidos, gasolina comum, gasolina 
aditivada, etanol, diesel -S10, desenvolvendo também as atividades de troca de óleo, borracharia 
e loja de conveniência, localizado em um terreno com área total de 626,15 m², situado na AV. João 
Manoel Pessoa, barro vermelho, Itajá-RN. 

FRANCISCO IVANILDO FERREIRA
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

M & J REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 35.030.370/0001-56, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença Prévia (LP) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, 
localizado na Rua Olavo Feliciano, nº 163, Centro, São José de Mipibú/RN.

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI FILHO
Sócio-Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO LIDER LTDA, CNPJ: 40.778.979/0002-29, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação, para um posto revendedor de GNV, localizado a Rod BR 304 – km 110, 
S/N, Zona Rural. CEP: 59.650-000. Assú/RN.

ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
RESPONSÁVEL LEGAL

LICENÇA AMBIENTAL

CONDOMINIO PONTA NEGRA BOULEVARD, pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ. 
06.127.865/0001-08, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 02/09/2019, através do processo administrativo  Nº 000000.032754/2019-59, a Li-
cença Ambiental de  INSTALAÇÃO para o funcionamento de uma AREA DE SERVIÇO com área 
construída de 179,66 m² em um terreno de 103.920,19m², Situado na RUA DR. MUCIO VILAR 
RIBEIRO DANTAS, Nº 500 – PONTA NEGRA, NATAL/RN, CEP. 59.092-580, ficando estabelecido 
o prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato por seu bastante procurador, vem NOTIFICAR EXTRA-
JUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13 e 14 do 
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da 
ciência do presente, efetuem o pagamento dos respectivos saldos devedores em aberto, acresci-
dos dos encargos legais e convencionais, incidentes até a sua efetiva liquidação. Ressalte-se que 
em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará a realização de público leilão da 
unidade imobiliária dada em garantia fiduciária, com vistas à venda ou adjudicação do bem para a 
quitação dos débitos.

Natal/RN, 14 de outubro de 2019

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00044/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Fornecimento 
de Balcão Stand para eventos para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 06/11/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 05/11/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na 
Av. Prefeito Omar O’Gray, 8695, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) nº 08.039.919/0001-09 - NIRE 243 0000114-2 JUCERN

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 28/10/2019, com início às 10:00 horas, na 
sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Redução do 
Capital social. Natal - RN, 19/10/2019. Presidente do Conselho: Eduardo Moreira 
Tavares de Melo.

Diretora de Empreendimentos

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 18/10/2025, a Renovação da Licença de Operação 2018-
130544/TEC/RLO-1286 referente ao Sistema e Esgotamento Sanitário da Bacia G do bairro de 
Morro Branco, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Maria Geny Formiga de Farias

Começar a seguir uma conta 
no Instagram é muito fácil. Basta 
clicar na palavra “seguir” para 
passar a  ver todas as publicações 
que determinado usuário publica. 
No entanto, essa “febre” de sair 
seguindo muita gente pode deixar 
a rede social bastante poluída com 
conteúdos que nem interessam 
tanto assim - ainda que sejam se-

guidos. Com o objetivo de tornar o 
feed mais limpo e interessante, o 
Instagram pode começar a ajudar o 
usuário a selecionar as contas que 
não interessam mais. 

A novidade poderia impedir 
que uma pessoa perca seu tempo 
pesquisando contas que segue e 
não lhe interessam para deixá-las 
de seguir uma a uma. A informa-

ção foi revelada pela especialista 
em engenharia reversa Jane Man-
chun Wong, conhecida por desco-
brir o que alguns aplicativos estão 
testando antes que as ações sejam 
implementadas. 

COMO ISSO FUNCIONARIA?
O que o Instagram está pen-

sando em fazer é criar grupos de 

contas para administrar a interati-
vidade do usuário. Segundo Wong, 
trata-se de “agrupar as contas que 
você segue para torná-las mais fá-
ceis de gerenciar”. O recurso mos-
traria as contas mais exibidas no 
feed e as com que o usuário menos 
interagiu. As informações reunidas 
se baseariam em dados dos últimos 
90 dias de atividade na plataforma.

Instagram vai sugerir contas para “unfollow”
Rede social está testando uma medida para facilitar a remoção de conteúdos indesejados na homepage

Deixar de seguir
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BANCO 38

Leonardo
(Mús.) 

O colchão
ideal para

o corpo

Exercer
alguma

atividade 

Condição
do calo-

teiro

(?) já:
imedia-
tamente

Grito
comum na

topada

Joana
d’(?),

heroína
francesa

Parte da
palavra
(Gram.)

Inespe-
rada 

(a ação)

Reduzir
a pó 

Parte
mais 

dura da
madeira 

Como era
chamado
o disco 
de vinil

Jorge
Amado,
escritor

Diego
Souza, 
jogador

de futebol 
"Os Três

(?)":
história
infantil

Letra da
dama no
baralho

(?)-aid: é
usado 

em ma-
chucados

Barco
inflável

Saia mui-
to curta

Instituição escolar
em que o aluno
também mora

São Cae-
tano, no
ABCD

paulista

Bobo; 
ingênuo

Alicerces
(Constr.)

A mulher
da tercei-
ra idade

Lentas; vagarosas

Escolhido
por votos

Bairro
carioca

O "eu"
oblíquo

Bordas de
chapéus

Interjei-
ção usada

pelos
gaúchos

Retirar os
pelos do
rosto (o
homem)

Ca
(Quím.)

Prejudica
Nome da
letra "H"

Tim Maia,
cantor

Delator
(gíria)

Via de uso
do suposi-

tório

Antônio
Carlos,

radialista

Portanto;
logo

Segunda
vogal

Malu (?),
atriz

As Nações
Unidas

Adquirir

Objetivo 
a ser al-
cançado

São o oposto das
bruxas

(Lit. inf.)

CFM
ANATOMICO
NDEVEDOR

ATUARTOLO
OSBASES

PRACRAAGA
SILABAIS
EELEITO

BRUSCAMIM
TRAIRANO
ACOBOTE

ANALMADER
EPOISR
JANNBAND

PORQUINHOS

3/arc. 4/band. 5/atuar — fadas. 9/anatômico. 10/porquinhos.

HORÓSCOPO

Terá sorte nas tarefas e parcerias e 
também para jogos e sorteios. A Lua 
no seu paraíso astral deixa seu charme 
irresistível e um novo namoro pode evoluir 
rápido para compromisso.

Trabalhe em equipe e lidere o grupo. 
Encontros com amigos vão estimular 
as paqueras e uma amizade pode se 
transformar em paixão. A união pede 
mais companheirismo.

Ótimo astral para tomar decisões 
importantes no lar ou com a família. 
Você também pode retomar um 
projeto de trabalho que estava 
guardado. Atração por colega tende 
a ficar mais forte.

Não adianta esperar que as 
vitórias caiam do céu: é preciso 
arregaçar as mangas e correr atrás. 
Uma atração proibida pode ficar 
irresistível, mas avalie os riscos 
para não se machucar.

Você vai conseguir o que quiser com 
seu charme e simpatia. A paquera 
promete papos e encontros bem 
animados. Estimule o diálogo com seu 
bem. Abuse do jogo da sedução! 

Você terá facilidade para aprender 
com pessoas que já chegaram onde 
você quer chegar. Se você procura 
um novo amor, experimente ir a 
novos lugares. 

O desejo de aumentar seus ganhos 
será um estímulo para o trabalho. 
Pode até faturar com algo feito em 
casa. No amor, vai esbanjar charme, 
mas buscará alguém que te dê 
segurança

Terá que batalhar muito para realizar 
seus planos, mas todo empenho vai valer 
a pena. Pode se apaixonar por alguma 
autoridade. No romance, assuma o 
comando e surpreenda no sexo. 

Bom momento para reivindicar 
melhorias no emprego, mas fale com 
calma. Tenha jogo de cintura em 
família. Sinal verde para declarar seu 
amor. Só não deixe uma conversa 
virar discussão.

Bom momento para iniciar um curso e 
investir no seu crescimento profissional. 
Quem está livre vai querer um amor 
duradouro. A união segue firme. Sair da 
rotina vai apimentar a intimidade. 

Preocupação com dinheiro pode te 
atormentar. Mas Marte dará garra 
de sobra para você correr atrás da 
grana. O medo de se decepcionar 
pode fazer você se fechar para o 
amor.

Boa fase para promover as 
mudanças que deseja. Atração por 
colega deve aumentar e pode ser 
difícil fugir da paixão. A dois, mostre 
que é parceiro(a). Tome a iniciativa 
no sexo.

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

Vivi dá nota baixa para Maria da Paz durante o concurso. Márcio termina com Kim e Paixão a 
pede em casamento. Amadeu aconselha Sílvia sobre o alcoolismo de Abdias. Jô procura Evelina 
e pede ajuda. Jô arma para prejudicar Régis. Maria da Paz comenta com Marlene sobre a 
perseguição de Vivi. Jô beija William. Todos comentam as falsas notícias divulgadas sobre Régis 
na internet. Cássia rejeita a companhia de Leandro. Téo desconfia de Jô com William. Abel pede 
um aumento a Fabiana. Galdys e Lyris apoiam Régis. Sílvia termina o namoro com Abdias. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola se prepara para receber a sogra em casa, Dona Marlene. Júlio vai buscar a mãe na 
estação de trem. Júlio pensa em pedir à mãe o dinheiro que precisa para a sociedade com 
Assad. Almeida vai encontrar Clotilde em Itapetininga. Zeca pede Olga em casamento. Afonso 
desconfia das ligações que Shirley recebe. Para atender a um pedido de Marlene, Júlio decide 
levar a família à praia. Shirley e João se amam. Almeida empresta dinheiro para Júlio. Carlos e 
Alfredo reclamam de Marlene. Lola, Júlio e os filhos chegam à praia. 

ÉRAMOS SEIS

Gisele surpreende Diogo ao aparecer com Yuri na festa de Réveillon da mansão. 
Francisca encontra Ramon na festa de Ano Novo da Unidos do Bom Sucesso. Mário 
e Silvana se beijam. Eugênia hostiliza Paloma. Esther repreende Ramon ao vê-lo 
dançando com Francisca. Nana agradece a Paloma ao ver a alegria de Alberto. Vicente 
é rejeitado por Gabriela, Patrick e Michelle.

Roger tenta descobrir a senha de acesso para  o computador de Pendleton. Arlete diz a 
Verônica que não confia totalmente em Débora. Luca sugere ao grêmio que seja criado 
um ‘Podcast da Escola Ruth Goulart’. Vini tenta evitar Gabi na escola. Pendleton suspeita 
de que alguém esteja tentando invadir o sistema da O11O e pede para Waldisney ficar 
atento. Roger pede para Nadine investigar a fundo a família de Pendleton. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Após a rodada quase perfei-
ta para o Flamengo no fim de 
semana, o time carioca deu um 
grande passo rumo ao título do 
Campeonato Brasileiro. De acor-
do com os matemáticos, parece 
ser uma questão de tempo para a 
equipe comandada por Jorge Je-
sus levantar a taça nacional. O 
time carioca tem 97% de chances 
de sagrar-se campeão, segundo 
especialistas, e, dependendo de 
uma combinação de resultados, 
pode garantir o título daqui a 
quatro rodadas, no clássico com 
o Botafogo, dia 7 de novembro.

O site Infobola aponta o 
Flamengo com 97% de chances 
de ser campeão brasileiro. Em 
segundo lugar aparece o Palmei-
ras, com 2%. Depois vem o San-
tos, com 1%. As demais 17 equi-
pes não têm chances de fganhar 

o Brasileiro neste ano, ou o valor 
é inferior a 1% - de acordo com 
as probabilidades. O São Paulo, 
quarto colocado pós 27 rodadas, 
está 20 pontos atrás do líder, 
restando 11 rodadas para o fim 
da competição.

Os flamenguistas não po-
dem reclamar dos resultados 
do fim de semana no futebol. O 
Flamengo derrotou o rival Flu-
minense por 2 a 0 e viu seus 
dois principais concorrentes per-
derem pontos. O Palmeiras só 
empatou com o Athletico-PR em 
1 a 1, na Arena da Baixada, e o 
Santos perdeu fora de casa para 
o Atlético-MG por 2 a 0. Com os 
resultados, o Fla chegou aos 64 
pontos, enquanto o Palmeiras 
tem 54 e o Santos 51. A vanta-
gem carioca é grande, inclusive 
no número de vitórias.

Com 10 pontos na frente, Fla 
pode ser campeão em 4 rodadas

Brasileirão

Time carioca tem 97% de chances de sagrar-se 
campeão do Campeonato, segundo os especialistas

Time Rubro-Negro vem fazendo campanha surpreendente e já soma 64 pontos na tabela

Alexandre Vidal / CRF

O lateral Daniel Alves afirmou 
que o São Paulo precisa embalar 
uma sequência de vitórias e bons 
resultados jogando no Morumbi 
para conquistar a confiança da tor-
cida e voltar ter mais apoio duran-
te as partidas.

Na vitória por 1 a 0 sobre o 
Avaí, o São Paulo encontrou difi-
culdades para furar a retranca do 
adversário, mesmo com um jogador 
a mais desde os 22 minutos do pri-
meiro tempo (após a expulsão de 
Brenner).

“Temos que começar a ser men-
talmente fortes e trazer nosso tor-
cedor, criar uma atmosfera de luta, 
de time que quer vencer. O campe-
onato é muito forte. A torcida vai 
cobrar quando a gente criar tantas 

ocasiões, é normal, mas é assim 
que vamos criar essa atmosfera de 
nossa casa”, disse.

Sobre a preferência em atuar 
como lateral ou no meio de campo, 
o jogador se mostrou incomodado 
com a pergunta. Contra o Avaí, 
Alves atuou na lateral. Na Seleção, 
também tem atuado nessa posição.

Daniel Alves: “Precisamos criar 
uma atmosfera de vencedor”

São Paulo

Camisa 10 do Tricolor é a referência do time

Rubens Chiri / SPFC
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PARTICIPE E DIVULGUE PARA SEUS AMIGOS.
Concorra a

em seu Cartão 
NatalCard!

50
passagens

*PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 30/10/2019. O SORTEIO SERÁ DIA 31/10/2019, ÀS 15h,
AO VIVO NO INSTAGRAM. VÁLIDO PARA OS USUÁRIOS ATIVOS.

Concorra a

PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO NATALCARD
QUEM GANHA A RECARGA É VOCÊ!

ACESSE        @NATALCARD
E SIGA AS INSTRUÇÕES!


