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Prefeito sanciona lei 
que autoriza hospital 
dentro da ZPA-1
Texto cria dentro da ZPA-1 uma 
nova “subzona de uso restrito” 
- área na qual construções 
são autorizadas, mas com 
condicionantes

Zona Sul 07

Tire oito dúvidas 
sobre o fim do
seguro DPVAT
Segundo o governo, extinção do 
seguro obrigatório foi motivada 
pelo alto índice de fraudes e 
também por conta dos custos 
elevados para a gestão

Saiba mais 10

Parque Público de 
Capim Macio deve
sair em até 8 meses
Prefeitura do Natal fechou um 
acordo judicial e se comprometeu 
a apresentar até o dia 28 de 
novembro um projeto detalhado 
para implantação do Parque

Lazer 07

Dólar atinge maior 
valor desde criação 
do Plano Real
Após ter começado o dia em 
queda, o dólar gradualmente 
escalou sobre o real até fechar 
esta segunda-feira, 18, em R$ 
4,2055, uma alta de 0,29%

Moeda 04

Amistoso 15

Na Europa, Fátima 
busca investimentos

Guararapes aumenta 
produção após Proedi

Obra do gancho de 
Igapó inicia em 2020

Governadora do RN iniciou 
ontem, em Paris, junto com 
demais gestores do Nordeste, 
missão pela Europa

Nova política de incentivo fiscal 
para a indústria fez gigante 
têxtil contratar mais, afirma 
diretor Jairo Amorim

DNIT aguarda retirada de 
tubulações de gás e de energia 
por concessionárias públicas 
para tocar trabalho

Tributação 08

No Radar do Mundo 03

Infraestrutura 09

Elisa Elsie / Governo do RN

Lucas Figueiredo / CBF

José Aldenir / Agora RN

ç
Sem vencer há cinco jogos, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, contra a Coreia 
do Sul, no último amistoso da temporada. Partida será realizada em Abu Dhabi, a partir das 
10h30, e será a chance do Brasil acabar com o jejum de vitórias sob o comando de Tite

No RN, dívida de 
estudantes com Fies 
é de R$ 208 milhões

Inadimplência 09

Levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostra que 
mais de 10 mil contratos estudantis do Fies estão com parcelas em atraso no RN

Xô,
má 
fase
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As diferenças regionais 
sempre foram responsáveis 
pela desunião federativa que 

assola o Brasil. Mais recentemente, 
a guerra fiscal colocou territórios 
vizinhos em oposição uns aos outros 
e isto nem sempre caminhou em 
sintonia com os interesses do País.

A crise fiscal dos estados trouxe 
em seu bojo a necessidade de se 
trabalhar junto para aprimorar 
ações administrativas. Disso, 
nasceu o Consórcio Nordeste, 
cujos objetivos econômicos o 
transformaram no mais singular 
e promissor projeto político e 
econômico do País desde a criação 
da Sudene.

A partir dessa iniciativa, muitos 
progressos certamente advirão para 
a região, que já sintoniza compras 
conjuntas entre si, resultando 
numa economia muito bem-vinda 
em dias tão difíceis.

Mas não é só: o Nordeste de 
tantas desigualdades precisa se 
vender como um grande produto 
do Brasil no exterior. E não como 
a região pobre de um país de 
dimensões continentais.

Ao invés de estimularmos 
esses movimentos, no entanto, 
têm prosperado nas redes sociais 

críticas e mais críticas à viagem 
da governadora Fátima Bezerra a 
Europa, integrando a comissão de 
governadores do NE.

E por que isso?
Na visão de alguns, porque não 

se trata de uma agenda prioritária 
diante de tantos problemas 
enfrentados por aqui, como se eles 
pudessem diminuir ou desaparecer 
diante da simples presença física de 
Fátima.

De sorte que já temos um 
problema que não existe, embora 
façamos questão de materializá-lo. 
Afinal, todos os governadores do 
Nordeste embarcaram na missão e 
realmente seria inacreditável que o 
Rio Grande do Norte não se fizesse 
presente.

No lugar da governadora, 
ficou o vice, Antenor Roberto, um 
servidor de carreira, cuja atuação 
está muito longe de se parecer com 
algo trivial ou cosmético.

Mais do que uma viagem 
internacional, a missão do 
Consórcio é a primeira e inédita 
sinalização de que o Nordeste 
do Brasil se une para enfrentar 
os grandes desafios que já se 
instalaram, produzindo danos que 
precisam ser sanados.

E o que não precisamos agora, 
realmente, são demonstrações 
de mesquinharia, de tacanhez 
sinistra, usadas ou não por 
algum viés ideológico ou pelo 
simples fato de nos faltar a 
autoestima como nordestinos que 
somos ou amamos ser.

O momento é especialmente 
importante em que investimentos 
bilionários de nações como a 
China se aproximam de interesses 
particularmente caros a nós, como 
a fruticultura irrigada.

O turismo potiguar também 
precisa desesperadamente 
de visitantes irrigando nossa 
economia com dinheiro e falando 
das nossas belezas naturais lá fora.

Os negócios de uma maneira 
geral precisam da nossa 
visibilidade no exterior. E é isso 
que a comitiva da governadora 
está fazendo, mesmo que para o 
desgosto de algumas almas.

A importância do Consórcio NE
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QUEDA NAS DIÁRIAS
Diferentemente do que tem 

sido propagado nas redes sociais 
e até por parte da imprensa 
local, tem caído o valor pago 
a título de diárias no Governo 
do Estado para missões fora 
do Estado. Segundo o Portal 
da Transparência, de janeiro a 
outubro deste ano, a governadora 
Fátima Bezerra recebeu R$ 30 
mil em diárias para ir a eventos 
fora do Rio Grande do Norte. É 
menos da metade do que recebeu 
o ex-governador Robinson Faria 
no mesmo período de 2015, 
primeiro ano da gestão dele: 
quase R$ 77 mil.

IDEIA BRILHANTE
A Secretaria de Turismo de 

Extremoz – município onde ficam 
as famosas dunas de Genipabu 
e onde são realizados os passeios 
com dromedários – estuda uma 
ideia brilhante (só que não) 
para melhorar a infraestrutura 
do local e, assim, atrair mais 

AComissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados pode votar hoje a proposta de emenda 
à Constituição que permite a prisão de réus condenados em 

segunda instância. Na semana passada, durante 12 horas, mais 
de 40 deputados defenderam argumentos contra e a favor da PEC. 
Hoje, a Constituição diz que o réu só pode ser considerado culpado 
após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos 
os recursos em todas as instâncias da Justiça. Até o início do mês, 
o STF adotava um entendimento que permitia a possibilidade de 
prisão de condenados em segunda instância. No entanto, a Corte 
mudou a jurisprudência e permitiu a soltura de presos como o ex-pre-
sidente Lula, que continuará recorrendo em liberdade.

PEC da 2ª instância

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

turistas para a região: cobrar uma 
taxa sobre todos os passeios de 
bugue. A meta é arrecadar até R$ 
1,2 milhão por ano.

TRANSFERÊNCIA
Empregados da Petrobras 

lotados no Rio Grande do Norte 
estão sendo comunicados pela 
estatal de que terão de ser 
transferidos para outros estados, 

como Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e São Paulo, em função da 
redução das atividades da empresa 
no estado potiguar. O sindicato da 
categoria (Sindipetro) denunciou o 
problema para o Ministério Público 
do Trabalho e, em uma reunião 
articulada pela deputada federal 
Natália Bonavides (PT), levaram a 
situação ontem para o governador 
em exercício, Antenor Roberto.

O relator da Ope-
ração Lava Jato no 
Supremo Tribunal 
Federal (STF), mi-
nistro Edson Fachin, 
determinou a aber-
tura de um inquérito 
para investigar a 
suposta compra de 
apoio político para a 

Fachin manda investigar 
compra de apoio político

Eleição de Cunha

Nome de Cunha era visto como a melhor opção 
para fazer contraponto à então presidente Dilma

Ex-presidente da Câmara liderou impeachment contra Dilma Rousseff

Wilson Dias / Agência Brasil

R$ 30 mi
DESTAQUE

é o que teria sido repassado pelo 
grupo J&F a políticos, a pedido de 
Eduardo Cunha

eleição de Eduardo Cunha (MDB-RJ) à Presidência da 
Câmara dos Deputados. Os supostos repasses, de R$ 30 
milhões teriam sido autorizados pelo executivo Joesley 
Batista, do grupo J&F.

O caso ficou parado na Procuradoria-Geral da Repú-
blica por mais de um ano, o que levou Fachin a questionar 
a então procuradora-geral da República Raquel Dodge 
sobre o andamento da apuração. O pedido de abertura de 
investigação foi formulado em outubro pela equipe do su-
cessor de Raquel, Augusto Aras.

O inquérito foi instaurado com base na delação pre-
miada do ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo 
J&F Ricardo Saud. Segundo Saud, Cunha teria pedido 
ajuda do grupo J&F para conseguir angariar votos sufi-
cientes para a eleição que definiria o comando da Câmara 
dos Deputados. Joesley Batista teria ficado responsável 
por viabilizar o apoio com recursos financeiros, enquanto 
Saud se envolveria na articulação com as bancadas de 
Minas e Rio e de alguns líderes.

O nome de Cunha – que foi deputado federal de 2003 
a 2016 – era visto como a melhor opção para fazer con-
traponto à então presidente Dilma Rousseff no início do 
segundo mandato da petista.

Segundo Saud, dos R$ 30 milhões solicitados por 
Eduardo Cunha e aprovados por Joesley Batista, R$ 
13.823.307,09 foram direcionados para a bancada do 
PMDB de Minas Gerais, a pedido do próprio Eduardo 
Cunha. Saud também relatou pagamentos da ordem de 
R$ 5,964 milhões com a emissão de notas fiscais “frias” 
de serviços simulados de escritórios de advocacia.

“Esse cenário probatório, ao menos tal qual delineado 
atualmente, aponta para a prática, pelos investigados, 
em concurso de pessoas, dos crimes de corrupção e de 
lavagem de capitais”, escreveu o subprocurador-geral da 
República, Bonifácio de Andrada, ao pedir a abertura de 
inquérito a Fachin.
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A gover-
nadora do 
Rio Gran-
de do Nor-
te, Fátima 
Bezerra, 

disse nesta 
s e g u n d a -

-feira, 18, a um 
grupo de empresários franceses, 
que o Nordeste está ‘pronto para 
o crescimento’ e que oferece condi-
ções adequadas para quem deseja 
investir na região. Em Paris com 
outros seis governadores e um 
vice-governador, Fátima destacou 
potencialidades econômicas do 
Rio Grande do Norte e dos demais 
estados nordestinos.

A viagem a Paris é a primeira 
articulação internacional do Con-
sórcio Interestadual de Desenvol-
vimento Sustentável do Nordeste 
(Consórcio Nordeste). Para am-
pliar o fluxo de negócios com in-
vestidores europeus e fortalecer as 
relações de cooperação, o consórcio 
destaca o potencial de consumo e 
de desenvolvimento da região nor-
destina, que reúne 57,1 milhões 
de habitantes e tem um Produto 
Interno Bruto (PIB) de R$ 898,1 
bilhões, equivalente a 14% do PIB 
brasileiro.

Na agenda pela Europa, além 
da capital francesa, os integran-
tes do consórcio vão visitar Roma 
(Itália), na quarta-feira, 20, e Ber-
lim (Alemanha), na sexta-feira, 
22. Depois disso, Fátima Bezerra 
irá também para a China, onde 
buscará investimentos para o Rio 
Grande do Norte.

“Viemos apresentar nosso 
mapa de oportunidades e dizer 

o quanto a região Nordeste está 
pronta para o crescimento. Des-
tacamos o potencial de riquezas 
naturais que temos. O RN lidera 
o ranking de energia eólica no 
País. Tem a riqueza em petróleo, 
o sal, os minérios, além do gran-
de potencial turístico”, destacou a 
governadora, ao sair do encontro 
com cerca de 40 empresários na 
sede do Ministério da Economia e 
Finanças da França.

Segundo a governadora po-
tiguar, um novo encontro entre 
representantes dos governos 
nordestinos e empresários acon-
tecerá desta vez no Brasil, para 
dar continuidade às tratativas 
iniciadas em Paris. “Quero que 
elas resultem em investimentos 
para o nosso Estado, trazendo o 
que o povo mais precisa: emprego 
e renda”, disse. Ela ainda reiterou 
que almeja “um estado produtivo, 
inclusivo, onde se possa avançar 
no sentido de garantir melhorias, 
qualidade e acesso dos serviços 
públicos que são prestados à po-
pulação”.

Na viagem à Europa, o objetivo 
dos governadores é atrair recursos 
para áreas integradoras, como 
sustentabilidade, infraestrutura, 
turismo, saúde, segurança públi-
ca, saneamento e energias limpas.

Fátima pontuou também a 
prioridade ao quesito conectivida-
de, frisando que a sociedade atual 
é digitalizada e que necessita de 
atenção especial. “Precisamos do-
tar a nossa região e os nossos es-
tados com infovias que garantam 
a conexão com a internet e de boa 
qualidade. Reforçamos também as 
prioridades nas questões da agri-

Governadores da região Nordeste foram recebidos por empresários franceses

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Fátima afirma a empresários que região 
Nordeste está “pronta para o crescimento”
Governadora do RN começou nesta segunda, junto com demais governadores do Nordeste, agenda pela Europa na qual 
buscam oportunidades e investimentos para a região. Agenda segue hoje em Paris e depois continua por Roma e Berlim

Missão Europa

Elisa Elsie / Governo do RN

Ministério da Economia / Divulgação

cultura familiar, do saneamento, 
do tratamento dos resíduos sólidos 
e do esgoto sanitário. Temos ainda 
um déficit imenso nessas áreas e 
temos como desenvolver excelen-
tes parcerias para que possamos 
avançar nessas direções”, disse.

O governador da Bahia e pre-
sidente do Consórcio Nordeste, 
Rui Costa, mostrou aos franceses 
as oportunidades em segmentos 
como energia, conectividade, se-
gurança, além da preservação de 
rios e nascentes. “Queremos com 
essa visita aumentar os números 
de nossa relação comercial com a 

Europa. O Nordeste é a região do 
Brasil que tem crescido acima da 
média. Temos 33 projetos para li-
citar em PPPs, representando R$ 
27 bilhões em investimentos”.

ROTA DE GÁS NATURAL
Ainda ontem em Paris, os inte-

grantes do Consórcio Nordeste dis-
cutiram o uso de energias limpas na 
região. Com interesse na criação de 
“blue corridors”, uma rota de trans-
porte de gás natural entre os nove 
estados nordestinos, os governado-
res estiveram com representantes 
da Golar Power, joint venture entre 

a norueguesa Golar e o fundo norte-
-americano Stonepeak. 

Denominado “Rota Azul”, o 
projeto de integração no Nordeste 
inclui a instalação de postos de 
combustíveis capazes de fornecer 
gás natural liquefeito (GNL) para 
veículos de carga. Em outros paí-
ses, a exemplo de China, Espanha 
e Alemanha, os caminhões e ôni-
bus movidos a gás natural já são 
realidade. Quando concretizado, 
o projeto representará uma nova 
realidade ao transporte de cargas 
e de passageiros para a região. 

Na ocasião, o secretário de 
Gestão de Projetos e Relações Ins-
titucionais, Fernando Mineiro, in-
tegrante da comitiva do Rio Gran-
de do Norte, destacou a situação 
do turismo entre os nove estados 
e como a atividade tende a crescer 
internamente com as medidas 
implementadas pelo Consórcio. “A 
região perdeu a capacidade de ar-
ticular a atividade do turismo de 
uma forma interna. O Consórcio 
busca responder essa demanda e 
enfrentar essa lacuna, que é bas-
tante clara quando a gente estuda 
os movimentos e os fluxos do turis-
mo na região”, explicou. 

Além de Fátima Bezerra, 
participam da missão os governa-
dores Rui Costa (Bahia), Renan 
Filho (Alagoas), Camilo Santana 
(Ceará), João Azevêdo (Paraíba), 
Paulo Câmara (Pernambuco), 
Wellington Dias (Piauí), assim 
como o vice-governador Carlos 
Brandão (Maranhão). O governa-
dor de Sergipe, Belivaldo Chagas, 
está representado na missão pelo 
superintendente de Parcerias Pú-
blico Privadas, Oliveira Junior.

Governo finaliza proposta de reforma tributária
Impostos

Depois de reformular a sua pro-
posta, abandonando a ideia de criar 
uma nova CPMF, rejeitada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, o Ministério 
da Economia fechou, enfim, um novo 
pacote de medidas para mudar o 
complexo sistema tributário do País. 
O roteiro traçado pelo ministério pre-
vê o envio da reforma ao Congresso 
em quatro etapas, que devem se es-
tender até meados de 2020.

Na primeira fase, a ser defla-
grada ainda em novembro, o go-
verno deverá enviar ao Legislativo 

um projeto de lei que unifica o PIS 
(Programa de Integração Social) 
e a Cofins (Contribuição para o 
Financiamento de Seguridade So-
cial), incidentes sobre produtos e 
serviços. Na segunda fase, prevista 
para o início do ano, o plano é enca-
minhar a mudança no IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados), 
que deverá se tornar um tributo 
seletivo aplicado a bens como cigar-
ros, bebidas e veículos.

A terceira fase, a ser enviada 
até o fim do primeiro trimestre, 

vai se concentrar no Imposto de 
Renda de pessoas físicas, incluin-
do o aumento da faixa de isenção 
e a criação de novo alíquota para 
os mais ricos, e jurídicas. A última 
etapa, em meados do ano que vem, 
será dedicada à desoneração da fo-
lha de salários das empresas.

A diretriz do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, diante 
da crise fiscal, é manter a carga 
tributária atual, na faixa de 35% 
do Produto Interno Bruto (PIB). 
No futuro, com o crescimento da 

economia, a meta é reduzir o peso 
dos impostos. Para impedir que a 
carga tributária aumente ou dimi-
nua, o governo vai propor um siste-
ma automático de calibragem, que 
funcionará como uma balança, a 
ser desencadeado anualmente. Se 
a carga aumentar, a alíquota será 
reduzida, e vice-versa.

O tributo resultante da fusão 
do PIS e da Confins terá alíquota 
de 11% a 12% e receberá o nome 
de Contribuição sobre Bens e Ser-
viços (CBS).

Viemos apresentar nosso
mapa de oportunidades e 
dizer o quanto a região está 
pronta para o crescimento”

Fátima Bezerra
governadora do Rio Grande do 
Norte, a empresários em Paris

“
898,1 bi

DESTAQUE

Produto Interno Bruto (PIB) da 
região Nordeste, equivalente
a 14% do PIB brasileiro

R$
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A Câmara dos Deputados fa-
rá nesta terça-feira, 19, a partir 
das 13h30, uma sessão solene 
para homenagear os 124 anos 
do Clube de Regatas do Flamen-
go, finalista da Copa Libertado-
res da América e atual líder do 
Campeonato Brasileiro de Fute-
bol. A equipe carioca fez aniver-
sário na sexta-feira passada, dia 
15 de novembro.

A homenagem é uma proposi-
ção conjunta de cinco deputados 
federais, entre eles o potiguar 
General Girão (PSL). Os outros 
idealizadores da sessão solene 
são os deputados Carlos Jordy 
(PSL-RJ), Delegado Pablo (PS-
L-AM), Luiz Lima (PSL-RJ) e 
Hélio Lopes (PSL-RJ).

Um dos idealizadores da home-
nagem, o deputado Carlos Jordy 
justificou, ao apresentar a proposta 
da sessão solene, que o Flamengo 
é o clube mais popular do País, 
com uma torcida estimada em 40 
milhões de pessoas. O parlamen-
tar também lembrou que o time é 

o maior vencedor do Campeonato 
Estadual do Rio de Janeiro, com 31 
títulos, e que foi campeão da Amé-
rica e do Mundo em 1981, coman-
dado pelo meia Zico.

“O Flamengo é, em números 
absolutos, o clube de futebol com 
o maior número de seguidores 
em todo o mundo”, apontou o 
parlamentar.

No próximo sábado, 23, o Fla-
mengo disputa em Lima, no Pe-
ru, a final da Libertadores contra 
o River Plate (Argentina). Um 
dia depois, o Rubro-Negro pode 
ser também declarado campeão 
brasileiro. Como está com 81 
pontos na liderança da competi-
ção e tem 13 de vantagem sobre o 
Palmeiras, vice-líder, e seis vitó-
rias a mais do que o time alviver-
de (25 a 19), a equipe carioca vive 
a expectativa de comemorar sua 
conquista no dia em que estará 
retornando da capital peruana.

Para que o Flamengo garan-
ta a taça, basta que o Palmeiras 
não consiga vencer o Grêmio do-

mingo, no confronto que começa 
às 18 horas, no Allianz Parque, 
pela 34ª rodada do Brasileirão. 
Caso empatem com o rival gaú-
cho, por exemplo, os comanda-
dos de Mano Menezes poderão 
chegar no máximo a 81 pontos 
nas quatro rodadas derradei-
ras. E como eles não têm mais 
como alcançar os flamenguistas 
no número de vitórias, primeiro 
critério de desempate em caso 
de igualdade na pontuação, o 
título estaria assegurado para a 
equipe carioca.

Ou seja, o Palmeiras tem a 
obrigação de superar os gremis-
tas para se manter com chances 
de brigar pela taça. O Flamengo 
empatou por 4 a 4 com o Vasco, 
na última quarta-feira, no Mara-
canã, no clássico adiantado que 
acabou abrindo a 34ª rodada por 
antecipação, tendo em vista a 
sua participação na decisão da 
Libertadores. E bateu o próprio 
Grêmio no fim de semana por 1 a 
0 em Porto Alegre. Deputado federal General Girão (PSL-RN) foi um dos autores da sessão solene de hoje

Por ideia de deputado do RN, Câmara fará 
homenagem ao aniversário do Flamengo
Homenagem é uma proposição conjunta de cinco deputados federais, entre eles o potiguar General Girão (PSL). Clube fez 
aniversário na última sexta-feira. Equipe carioca é finalista da Copa Libertadores da América e líder do Campeonato Brasileiro

Sessão Solene

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O debate em torno da revisão 
do Plano Diretor de Natal pro-
movido pela Câmara Municipal 
de Natal teve sua segunda etapa 
concluída nesta segunda-feira, 18. 
Dando continuidade ao Fórum de 
Debates sobre o tema, a Câmara 
reuniu vereadores, especialistas e 
instituições envolvidas no processo 
para discutir sobre o macrozonea-
mento e o uso e a ocupação do solo.

O Fórum terá sua conclusão no 
dia 11 de dezembro. A expectativa 
da Câmara é que a redação final do 
Plano Diretor chegue ao Legislati-
vo em fevereiro de 2020.

Patrícia Chagas, coordenadora 
do Fórum, relembrou a importância 
da participação dos vereadores e 
seus assessores em todas as etapas 
do evento. “Temos aqui várias ins-
tituições competentes e pessoas da 
sociedade civil que estão debatendo 
com propriedade a temática. Lem-
brando que hoje tivemos UFRN, 
UNP, Crea, OAB, entre outras 
instituições que contribuem com a 

discussão rica em conteúdo”, disse.
O presidente da Câmara, o vere-

ador Paulinho Freire (PSDB), des-
tacou a importância da participação 
dos vereadores, assessores e popula-
ção em geral no Fórum.

“Nós entendemos que o Plano 
Diretor é de interesse social. Por 
isso, estamos trazendo especialistas 
para antecipar a discussão para que 

eles possam a cada dia tirar as dúvi-
das de todos nós. Depois disso tudo, 
chega a etapa mais complexa, que é 
a sessão de votação. Para isso, nós 
precisamos estar preparados para 
aprovar um plano que seja bom pa-
ra a cidade e o cidadão”, enfatizou.

Paulinho estima que a análise 
do novo Plano Diretor na Câmara 
dure cerca de três meses.

Presidente da Câmara, Paulinho Freire, estima que novo Plano vai ser votado em três meses

Em fórum sobre Plano Diretor, Câmara 
debate macrozoneamento e uso do solo

Legislativo

Marcelo Barroso / CMN

Dólar atinge R$ 4,20, maior 
valor desde criação do Real

Economia

Após ter começado o dia em 
queda, o dólar gradualmente 
escalou sobre o real até fechar 
esta segunda-feira, 18, no maior 
nível da história do Plano Re-
al, em R$ 4,2055, uma alta de 
0,29%. A alta ocorre na esteira 
de uma procura sazonal por dó-
lares no fim do ano, o que pres-
siona o câmbio. Além disso, com 
as tensões na América Latina 
e sem um noticiário doméstico 
que ajudasse o real, a moeda 
americana acabou avançando 
ao patamar histórico. A sessão 
desta segunda-feira foi negativa 
para divisas emergentes confor-
me pesaram dúvidas sobre a si-
tuação comercial entre Estados 
Unidos e China.

No Brasil, a força do dólar 
seguiu amparada pela falta de 
expectativa de considerável in-
gresso de capital no curto prazo, 
depois da frustração com a par-
ticipação estrangeira no leilão 
do excedente da cessão onerosa, 

no começo de novembro. Além 
disso, há baixa disposição no 
mercado de tomar qualquer ris-
co em uma semana encurtada, 
em razão do feriado da Consci-
ência Negra, na quarta-feira, 
20. Com isso, a cotação deixou 
para trás o recorde anterior 
nominal para um fechamento 
—de 4,1957 reais na venda, do 
dia 13 de setembro de 2018.

Moeda encerrou com alta de 0,29%

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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Soluções de gestão, validação 
de negócios, tendências de mer-
cado, negócios em 360º, palestras 
com especialistas nas áreas de 
inovação e digital. Essas atra-
ções estarão disponíveis para 
empreendedores potiguares a 
partir desta terça-feira, 19, às 
16h, na Arena das Dunas, com 
a realização do Arena Sebrae 
Transformação Digital, evento 
promovido pelo Sebrae no Rio 
Grande do Norte com uma pro-
gramação que visa atender as 
necessidades das pequenas e mé-
dias empresas nas áreas digital e 
de inovação tecnológica.

O evento foi idealizado para 
preparar os donos de negócios para 
o momento atual de transforma-

ção digital, que envolve uma mu-
dança estrutural e processual nas 
empresas, em que o pilar “tecno-
logia” tem um papel fundamental 
para entrega de valor ao cliente. O 
Arena Sebrae de Transformação 
Digital disponibilizará ferramen-
tas inovadoras e acessíveis aos pe-
quenos negócios no Rio Grande do 
Norte, mostrando de maneira prá-
tica como a transformação digital 
pode acontecer dentro da empresa 
ou em futuros negócios.

A Arena Sebrae de Trans-
formação Digital traz a Natal as 
principais novidades em termos 
de inovação em marketing e ges-
tão de pequenos negócios. O even-
to vai apresentar ferramentas ino-
vadoras e acessíveis aos pequenos 

negócios, informações de mercado, 
tendências e palestras. No total, 
serão 16 palestras gerenciais e 
mais duas palestras magnas, com 
Bráulio Medina e Rafael Kiso.

Além da área de conhecimen-
to, o evento também terá seis es-
paços de atendimento. Um deles 
é de aplicativos voltados para ges-
tão de empresas. O espaço vai ofe-
recer informações sobre diversas 
ferramentas digitais e aplicativos 
para a gestão eficiente do negócio, 
nas áreas de vendas, finanças, or-
ganização, orçamentos, controles 
para o MEI.

Outro atrativo é o espaço “Ne-
gócios 360”, que vai criar um am-
biente interativo destinado a uma 
experiência de realidade virtual 

aumentada aplicada às atividades 
de mercadinho, salão de beleza e 
padaria. A experiência visual se 
dará através do uso de smartpho-
ne, que vai fornecer informações 
cruciais e boas dicas para moder-
nizar o negócio nessas três áreas.

No Espaço Mega Tendências, 
serão apresentadas algumas das 
maiores tendências de mercado 
no Brasil e no mundo e como is-
so pode impactar as empresas. O 
evento busca preparar o empre-
sariado potiguar, principalmente 
os donos de pequenos negócios, a 
se posicionarem melhor em meio 
à 4ª Revolução Industrial. Será 
apresentado também o Radar 
de Negócios, uma ferramenta 
do Sebrae para orientar empre-

endedores a entender melhor o 
mercado consumidor e conhecer 
os melhores locais e as melhores 
oportunidades para implantar ou 
ampliar o negócio.

O visitante também poderá 
desenhar uma ideia de negócio, 
utilizando a ferramenta Canvas e 
outros aplicativos para construir 
um modelo de negócios. Estão 
programadas palestras simultâ-
neas com conteúdos sobre temas 
como boas práticas de postagens, 
fotografia para o marketing digi-
tal, pesquisa de satisfação usando 
formulários do Google, análise de 
métricas e indicadores de resul-
tados nas mídias sociais, além de 
impulsionamento de conteúdo no 
Facebook, Instagram e Google.

Arena Digital reúne a partir de hoje 
ferramentas e especialistas em inovação
Organizado pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, evento começa nesta terça-feira, 19, na Arena das Dunas,
e vai apresentar novas ferramentas para preparar empreendedores a ampliar presença e estratégia digitais

Transformação digital
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O Prodes, sistema do INPE que monitora taxa 
de desmatamento na Amazônia, mostrou que 
a área desmatada cresceu 2,3 mil quilômetros 

quadrados desde o ano passado. A última vez que 
isso ocorreu foi entre 2003 e 2004, no governo Lula, 
quando a área de floresta destruída cresceu 2,4 mil 
quilômetros quadrados. Foram 27,8 mil quilômetros 
quadrados desmatados de 2003 a 2004. Segundo 
dados do Prodes, essa área é quase três vezes maior 
que a desmatada atualmente.
Segundo o Prodes, o desmatamento atual é 30% 

menor que a média histórica: 13,9 mil km2. Já foram 
desmatados 446,2 mil km2 desde 1988.
O ano de 1995, primeiro do governo FHC, teve o 
maior desmatamento registrado no Prodes (29,1 mil 
quilômetros quadrados).
Os anos de governo Dilma Rousseff, ao contrário 
do antecessor, registraram as menores áreas 
desmatadas.
O ano de 2012 teve o melhor resultado já registrado 
sobre o desmatamento na Amazônia: apenas: 4,6 mil 
quilômetros quadrados.

Aumento da área desmatada só foi maior com Lula 

PODER SEM PUDOR

O QUASE MINISTRO
Durante anos o paulista Castilho Cabral acreditou que quase foi 

ministro de Jânio Quadros. Tudo por causa de um telefonema nos 
dias em que o presidente eleito se encontrava em Paris: “Monsieur 
Castilhô... Monsieur Quadrôs...”, anunciou o telefonista. A voz de 
Jânio apareceria em seguida: “Castilho, meu bem! Preciso de você no 
ministério, mas quero uma resposta agora...” Subitamente um ruído 
cortou a conversa, naqueles tempos sem DDD. “Monsieur Castilhô, 
São Paulô...” – insistia o tal telefonista, entre chiados. Era tudo 
uma brincadeira de dois amigos, Otto Lara Rezende (o “telefonista” 
parisiense) e José Aparecido de Oliveira, imitando Jânio.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

NADA SUPERA OLHO-NO-OLHO
Jair Bolsonaro aproveitou 

bem a convivência com os 
demais presidentes, na 11ª 
Cúpula dos Brics. “Parece 
pouco, mas o contato humano 
ainda faz toda a diferença”, 
disse um experiente diplomata, 
surpreso com a desenvoltura do 
brasileiro cuja “inteligência e 
simpatia” encantou a todos.

CHINÊS É O CARA
A comitiva chinesa à 11ª 

Cúpula dos Brics, incluindo o 
presidente Xi Jinping, encantou 
os funcionários do hotel Royal 
Tulip, em Brasília. Apesar 
de todo o poder, revelaram-
se humildes, educados e 
simpáticos.

SECUNDARIZANDO
Ex-deputado que trocou 

o PT pelo PDT no Distrito 
Federal, Wasny de Roure 

Há duas certezas na vida: a 
morte e pagar impostos”

Delfim Netto, economista
três vezes ministro de Estado e 
ex-deputado federal

“

Veja / Abril

quase deu um nó na língua para 
explicar a opção preferencial petista 
pela ladroagem: “o PT falhou ao 
secundarizar a sociedade”.

PASSE DISPUTADO
A deputada Joice Hasselmann 

(PSL-SP) tem sido convidada a dar 
uns voos rasantes, em Brasília, em 

locais pilotados por opositores 
do presidente Bolsonaro. Mas 
ela permanece leal ao ideário 
que a elegeu.

REFORÇO NO FOGÃO
Aplicativo que une 

passageiros a empresas de 
fretamento de ônibus, a 
Buser ampliou o patrocínio 
ao Botafogo até o final da 
temporada. O reforço ajudará o 
clube da estrela solitária na reta 
final do Brasileirão.

INTOLERÂNCIA
Sobre o grupo de História 

Geral no Whatsapp, revelado 
nesta coluna, a Universidade 
Estadual de Alagoas, que 
não tem ingerência sobre 
grupo de aplicativos, divulgou 
nota condenando “qualquer 
tipo de intolerância ou ato 
discriminatório que não respeite 
a dignidade da pessoa humana”.

Metade do óleo sai da Venezuela clandestinamente
Apesar do embargo à Venezuela, entre 

outubro e novembro o país do ditador Nicolás 
Maduro continuou a exportar petróleo e até 
aumentou o volume de 523 mil barris para 530 
mil barris de petróleo por dia, segundo o banco 
de dados OilX. A maior parte do petróleo foi 

destinada à Índia e à China, sendo “navios 
fantasmas”, metade dos petroleiros que 
fizeram o transporte. Esses navios, conhecidos 
por “dark-ships”, desligam o transponder 
e outros equipamentos para não serem 
rastreáveis.

COMO AGEM OS CULPADOS
O navio “Dragon” (Libéria) registrou 

localização na França, mas estava na Venezuela 
embarcando petróleo, segundo aponta a 
Bloomberg.

ENQUANTO HOUVER DEMANDA...
Contratado pela petroleira russa Rosneft, 

o “Dragon” transportou dois milhões de barris 
Venezuela clandestinamente. A empresa, claro, 
nega.

CRESCEU POUCO
De acordo com a Organização de Países 

Exportadores de Petróleo, a Venezuela exportou 
em média 644 mil barris por dia em setembro.

A diretoria-geral da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, responsável pelo planeja-
mento estratégico da Casa, apre-
sentou nesta segunda-feira, 18, 
a ação “Horizonte 2023”, na qual 
estão estabelecidos os indicadores 
e metas da atualização do plane-
jamento estratégico da instituição.

Para Augusto Carlos Garcia de 
Viveiros, diretor-geral da Assem-
bleia Legislativa, o planejamento 
estratégico aponta para o caminho 
da governança corporativa.

“Cabe ressaltar que a elabora-
ção deste documento contou com a 
participação efetiva de todos os se-
tores da Casa Legislativa e norteia 
agora as nossas atividades”, disse 
o diretor-geral.

Com encontros na Escola da 
Assembleia, o planejamento estra-
tégico 2020-2023 da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te foi conduzido por representan-

tes da assessoria de planejamento, 
com o apoio da docente da área de 
Planejamento e Gestão, Paulinéa 
Araújo, e representantes de todos 
os setores do legislativo.

Com a denominação de “Hori-
zonte 2023”, o projeto contempla 
a definição da visão de futuro até 
2023 e dos macrodesafios (objeti-
vos estratégicos) que nortearão as 
ações da Assembleia Legislativa 
no próximo quadriênio, baseadas 
no estudo, levantamento dos cená-
rios interno e externo e definição 
dos principias problemas identifi-
cados ao longo da elaboração docu-
mento.

A equipe do projeto “Horizonte 
2023” é formada pelos servidores 
Luciana Cardoso (Gerente do pro-
jeto), Roselie Albuquerque, Ilany 
Maciel, João Eudes Ferreira e 
Zailton Oliveira, com cooperação 
da professora Paulinéa Araújo 
(servidora da Justiça Eleitoral).

Assembleia atualiza 
planejamento estratégico
Projeto contempla a definição da visão de 
futuro até 2023 e dos macrodesafios da Casa

“Horizonte 2023”

Projeto foi lançado nesta segunda-feira, após série de encontros na Escola da Assembleia

João Gilberto / ALRN

Equipe econômica anuncia 
desbloqueio do Orçamento

Descontingenciamento

Quase uma semana depois 
de abrir o espaço fiscal, o gover-
no oficializou o descontingen-
ciamento (desbloqueio) de R$ 
13,976 bilhões do Orçamento 
de 2019 que ainda estavam 
bloqueados, anunciaram nesta 
segunda-feira, 18, os ministros 
da Economia, Paulo Guedes, e 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Segundo Paulo Guedes, a 
liberação total dos recursos 
que ainda estavam contin-
genciados foi possível porque 
o governo obteve receitas ex-

traordinárias com a venda de 
ativos de estatais, que rendeu 
Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líqui-
do sobre o ganho de capital das 
empresas, e pelos leilões do 
excedente da cessão onerosa e 
da partilha do pré-sal.

Realizado no início do mês, 
o leilão da cessão onerosa ar-
recadou R$ 69,96 bilhões, dos 
quais o Tesouro pagará R$ 34,6 
bilhões à Petrobras e R$ 11,67 
bilhões a estados e municípios, 
ficando com R$ 23,69 bilhões.



O Ministério da Saúde lançou 
nesta segunda-feira, 18, a segun-
da fase da campanha nacional de 
vacinação contra o sarampo, para 
imunizar jovens de 20 a 29 anos. 

A campanha vai até o dia 30 
de novembro com a meta de atin-
gir pelo menos nove milhões de 
pessoas e, assim, evitar complica-
ções da doença.

Os jovens de 20 a 29 anos são 
o público-alvo porque foram eles 
que mais contraíram sarampo 
em 2019, respondendo por 30% 
dos casos. Ao anunciar a segun-
da fase da campanha, o ministro 
interino da Saúde, João Gabbar-
do, explicou que esse grupo é o 
maior responsável pela trans-
missão da doença.

“Mesmo quando tem saram-
po, eles não têm maior gravidade, 
mas mais de um terço dos casos 
de sarampo estão ocorrendo nes-

sa faixa-etária. Então, para inter-
romper a cadeia de transmissão, 
precisamos vacinar esse grupo 
etário”, disse Gabbardo.

O “dia D” de vacinação será 
em um sábado, dia 30 de novem-
bro, quando os postos de saúde 
permanecerão abertos para rece-

ber esse público. Mesmo quem já 
tomou uma dose da vacina deve 
se imunizar, pois, para se prote-
ger, são necessárias duas doses. 
Serão destinadas 11,3 milhões de 
doses para todo o País.

Nos últimos 90 dias, 5.660 
casos de sarampo foram confir-
mados no País em 19 estados. 
São Paulo concentra 91% dos 
casos em 176 municípios. No Rio 
Grande do Norte, são seis casos 
confirmados até agora. Outros 27 
suspeitos estão em investigação.

A primeira fase da campanha 
ocorreu em outubro e teve com 
público-alvo crianças de seis me-
ses a menores de cinco anos de 
idade, grupo mais vulnerável às 
complicações, sequelas e óbitos.

O Brasil atingiu a meta de 
vacinação de sarampo, em 2019, 
com 97% de cobertura, vacinal 
em crianças menores de um ano.
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, sancionou o projeto de lei que 
autoriza o Município a construir 
um hospital dentro da Zona de 
Proteção Ambiental nº 1, a chama-
da ZPA-1. A área de preservação 
– onde há proibição ou restrição a 
construções – fica localizada entre 
os bairros Pitimbu, Candelária e 
Cidade Nova, no limite entre as 
zonas Sul e Oeste da cidade.

A sanção do prefeito foi publica-
da na edição desta segunda-feira, 
18, do Diário Oficial. A partir de 
agora, a lei começa a valer. A Câ-
mara Municipal já havia aprovado 
o projeto por unanimidade na se-
mana passada.

O texto cria dentro da ZPA-1 
uma nova “subzona de uso restri-
to”, isto é, uma área na qual cons-
truções são autorizadas, mas com 
condicionantes. Neste caso, trata-
-se de uma área de cerca de 16 mil 
m² localizada em frente à Unidade 
de Pronto Atendimento de Cidade 
Satélite (UPA Sul), às margens da 
avenida Omar O’Grady (prolonga-
mento da Prudente de Morais).

Segundo a Prefeitura, essa fa-
tia da ZPA-1 é a área mais adequa-

da para a construção de um novo 
hospital municipal. Com a dispo-
nibilidade do terreno, a gestão do 
prefeito Álvaro Dias espera agora 
obter R$ 30 milhões do Ministério 
da Saúde para o projeto. A capital 
potiguar concorre com Fortaleza 
(CE) e Manaus (AM).

Os vereadores aprovaram a 
construção do hospital na ZPA-1 
em regime de urgência, o que acele-
rou a tramitação. O prefeito Álvaro 
Dias pediu pressa porque precisa 
apresentar o projeto do hospital ao 
Ministério da Saúde com celerida-
de para concorrer ao recebimento 
dos recursos. Ter um terreno à 
disposição para construir o hospi-
tal é um dos critérios que dão mais 
competitividade à capital potiguar 
na disputa.

A edição da lei era necessária 
por se tratar de um projeto para 
construção dentro de uma ZPA, 
que é toda regulamentada por lei.

Durante as discussões na Câ-
mara em torno do projeto, o secre-
tário de Meio Ambiente e Urba-
nismo de Natal, Thiago Mesquita, 
compareceu à Casa para explicar 
aos vereadores que não haveria 

prejuízo ambiental com a aprova-
ção do projeto.

“Quando falamos em ZPA, não 
significa dizer que é uma área de 
preservação total. Muito pelo con-
trário. É uma área que pode ser 
utilizada em parte ou ter uso res-
trito, com todos os cuidados e pa-
râmetros urbanísticos. A Semurb 
realizou análise técnica do local 
e verificou que, para a finalidade, 

sendo um hospital público, a cons-
trução se encaixa perfeitamente”, 
explicou o secretário, ao ir à Câma-
ra na segunda-feira passada.

Ao Agora RN, Thiago Mesquita 
explicou que o projeto do hospital 
a ser apresentado ao Ministério 
da Saúde contempla uma preocu-
pação ecológica, para evitar danos 
ao meio ambiente. A nova unidade 
hospitalar, orçada em R$ 30 mi-

lhões, deve prever teto com placas 
para captação de energia fotovol-
taica e estrutura para destinação 
sustentável dos resíduos, entre 
outras iniciativas.

Ainda segundo apurou a repor-
tagem, o projeto a ser apresentado 
ao Ministério da Saúde prevê um 
hospital para cerca de 200 leitos de 
internação. A nova unidade substi-
tuiria o atual Hospital Municipal 
de Natal, localizado em Petrópolis, 
na zona Leste da cidade.

Além do projeto original, fo-
ram aprovadas pela Câmara duas 
emendas, que são mudanças no 
texto original. Uma, de autoria do 
vereador Sueldo Medeiros (PHS/
Podemos), prevê a construção de 
uma espécie de estação de trata-
mento de esgotos específica para 
atender à demanda do futuro hos-
pital, de modo que o lançamento 
de resíduos não prejudique o meio 
ambiente. Outra emenda aprova-
da, proposta pelo vereador Preto 
Aquino (Patriota), proíbe que a 
área seja usada para outros fins a 
não ser a construção do hospital. 
As duas propostas também foram 
sancionadas por Álvaro Dias.

Sanção do prefeito Álvaro Dias ao projeto foi publicada ontem no Diário Oficial

Lei que autoriza hospital em zona
de proteção ambiental entra em vigor
Texto cria dentro da ZPA-1 uma nova “subzona de uso restrito” - área na qual construções são autorizadas, mas com 
condicionantes. Agora, Município vai submeter projeto ao Ministério da Saúde em busca de verba de até R$ 30 milhões

Saúde

José Aldenir / Agora RN

Parque Público de Capim Macio 
deve sair em até oito meses

Acordo judicial

A Prefeitura do Natal fe-
chou um acordo judicial com 
os Ministérios Públicos Esta-
dual e Federal e se compro-
meteu a apresentar até o dia 
28 de novembro um projeto 
detalhado para implantação 
do Parque Público de Capim 
Macio, na zona Sul da cidade. 

O compromisso foi firma-
do durante uma audiência de 
conciliação entre o Município 
e os Ministérios Públicos Es-
tadual e Federal, na sede da 
Justiça Federal do Rio Gran-
de do Norte. Os órgãos recla-
mam que “há 10 anos o Poder 
Executivo ficou de concluir e 
entregar para a população 
natalense um equipamento 
público de lazer, e não o fez”.

No acordo mediado pela 
Justiça, a Prefeitura se com-
prometeu a, além de apre-

sentar o projeto detalhado, 
informar até o dia 14 de janei-
ro a fonte de recursos para a 
efetiva execução da obra do 
parque.

Inicialmente, o projeto 
do Parque Público de Ca-
pim Macio foi orçado em R$ 
433.790,50. 

Por fim, o outro compro-
misso assumido pelo Municí-
pio perante o Ministério Pú-
blico é de finalizar a obra do 
equipamento de lazer dentro 
do prazo de oito meses.

 O Parque Público de Ca-
pim Macio fica localizado en-
tre as ruas Antônio Farache, 
Ismael Pereira da Silva, Mis-
sionário Joel Carson e Rua 
Industrial João Mota, como 
parte integrante do projeto do 
Sistema de Drenagem de Ca-
pim Macio.

Dia D de vacinação será em 30 de novembro

Nova etapa de vacinação contra 
sarampo tem foco nos jovens

Saúde

José Aldenir / Agora RN
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

 “Incentivos fiscais não são pa-
ra irrigar os cofres das empresas, 
mas para tornar seus produtos 
mais competitivos e gerar rique-
zas para todos”. A frase, de Jairo 
Amorim, diretor executivo Indus-
trial da Guararapes, vem direto do 
chão de fábrica.

Num mundo cada dia mais 
controlado por robôs, onde os pro-
cessos de automação parecem não 
ter fim, o local em que o executivo 
foi instalado desde sua contrata-
ção, em 2010, é sempre cercado de 
muita gente de carne e osso.

Natal é a quinta cidade em que 
o executivo, natural de Recife (PE) 
e hoje com 52 anos, mora desde que 
escolheu o ramo industrial da con-
fecção, na qual trabalha há 34 anos.

Sua sala envidraçada na 
fábrica da Guararapes em Ex-
tremoz está no mesmo plano da 
imensa construção de 250 mil m² 
ocupados por outros milhares de 
trabalhadores que compartilham 
com ele a mesma jornada de tra-
balho, sendo que a de Amorim é 
um pouco mais longa.

Ele passou pela Hering, Vicu-
nha e Valisère antes de ser contra-
tado pela Guararapes.

Hoje, entre uma de suas mui-
tas atribuições, Amorim lida com 
um grande impasse entre prefei-
turas e o Governo do RN, criado 
a partir do decreto que instituiu o 
Programa de Estímulo ao Desen-
volvimento Industrial (Proedi), 
em agosto deste ano.

Antes, no antigo Proadi, o per-
centual de incentivo às indústrias 
variava de 70% a 75%.

Como, pelo novo programa, o 
percentual, que era 75%, pode che-
gar a 95%, entrando sobre os 25% 
que são dos municípios, na forma 
de crédito presumido, os municí-
pios reagiram e alguns deles, como 
Natal, entraram na Justiça.

Caso a iniciativa dos prefeitos 
prospere, o temor de Amorim é 
que os danos de curto prazo se-
jam irreversíveis na economia 
potiguar, na medida em que, bem 
antes do RN, estados vizinhos 
como Pernambuco, Ceará, Bahia 
e Paraíba, para ficar só nesses 
exemplos próximos, já adotaram a 
mesma lógica fiscal do Proedi.

Com nova política de 
incentivos, Guararapes 
eleva produção no RN

Indústria

Aos 52 anos, executivo já morou em cinco cidades desde que escolheu o ramo industrial 

Jairo Amorim, diretor executivo da Guararapes, diz que eventual queda do novo 
programa de isenções, o Proedi, traria danos “irreversíveis” à indústria potiguar

José Aldenir / Agora RN

Quando Jairo Amorim chegou 
à Guararapes, em 2010, já havia 
uma pequena revolução na empre-
sa, fundada em 1947 por Nevaldo 
Rocha e o irmão Newton.

Na época, a companhia deu um 
prazo de seis meses para que 10 
mil clientes deixassem de comprar 
seus produtos, pois a empresa de-
cidira, a partir daquele momento, 
abastecer somente a rede de lojas 
próprias, na ocasião com cerca de 
100 pontos espalhados pelo Brasil.

“Deixávamos de ser uma em-
presa industrial que vendia para 
os outros, para nos tornarmos uma 
empresa de varejo que produz o 
que vende”, resume o executivo.

O resultado dessa política foi 
a expansão para 320 lojas atu-

almente, espalhadas pelo País e 
uma produção própria de aproxi-
madamente 200 mil peças por dia, 
sendo 165 mil de Natal e 35 mil na 
fábrica de Fortaleza (CE).

Desde a criação do Proedi, a 
empresa criou entre setembro e 
outubro últimos mais 17 novas 
oficinas de costura no Estado, pas-
sando de 61 para 78, gerando 240 
empregos diretos na fábrica.

De 22 mil peças por dia, essas 
oficinas passaram a produzir 32 
mil por dia. “Se considerarmos 
40 trabalhadores por oficina, são 
3 mil empregos diretos, legali-
zados, com carteira assinada no 
RN, injetando cerca de R$ 60 mi-
lhões na economia regional por 
ano”, afirma. 

Incentivos fiscais 
não são para
irrigar os cofres das 
empresas”

Jairo Amorim
diretor executivo industrial
da Guararapes Confecções

“
320

DESTAQUE

é o número atualizado de 
lojas do Grupo Guararapes 
espalhadas por todo o Brasil



As obras de construção do 
complexo viário do Gancho de Iga-
pó, entre os municípios de Natal 
e São Gonçalo do Amarante, terão 
início efetivo a partir do primeiro 
trimestre de 2020, de acordo com o 
Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (DNIT).

Atualmente, o órgão federal 
aguarda a conclusão dos traba-
lhos das concessionárias públicas 
de energia e gás para executar o 
serviço. Este serviço é o de retirar 
tubulações que passam sob o em-
preendimento.

Passada essa etapa, o DNIT 
espera pavimentar as marginais 
da rodovia federal BR-101, em 
São Gonçalo do Amarante, pa-
ra permitir o bloqueio da faixa 

principal e, consequentemente, 
viabilizar o início das obras. Em 
outubro passado, parte da tubula-
ção de gás foi retirada da região.

Também faz parte do em-
preendimento a implantação do 
túnel que interligará a Avenida 
das Fronteiras à BR-101 (sentido 
centro de Natal) e a rodovia es-
tadual RN-160 (São Gonçalo do 
Amarante).

Além disso, o DNIT planeja 
a construção de um viaduto, vias 
marginais, a melhoria geométrica 
da rotatória, implantação do sis-
tema de drenagem, bem com as 
rampas de acesso ao viaduto.

O orçamento atual da obra é 
de cerca de R$ 45 milhões. Par-
te deste valor, um total de R$ 

10 milhões, será utilizada para 
desapropriar imóveis localizados 
nas margens da obra. Atualmen-
te, ainda segundo o órgão fede-
ral, já foram realizadas 95% das 
desapropriações. A expectativa é 
de que o Complexo do Gancho de 
Igapó seja finalizado até o fim de 
2021.
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Aproximadamente R$ 10 milhões serão destinados à desapropriação dos imóveis

Obras do Complexo do Gancho de Igapó 
serão iniciadas no ano que vem, diz DNIT
Orgão federal aguarda retirada de tubulações de gás e de energia por concessionárias públicas para tocar trabalho.
Com orçamento total de R$ 45 milhões, expectativa de conclusão dos serviços no local está para o final de 2021

Infraestrutura

José Aldenir / Agora RN

ORÇAMENTO TOTAL
R$ 45 milhões

DESAPROPRIAÇÕES 
R$ 10 milhões

PRAZO DE CONCLUSÃO
Dezembro de 2021

ç

ç

ç

A inadimplência de alunos 
vinculados ao Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) entre os 
anos de 1999 e 2018 gerou uma 
dívida de R$ 208 milhões junto 
às instituições privadas de ensino 
superior do Rio Grande do Norte.

Um levantamento produzido 
pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), 
uma autarquia ligada ao Minis-
tério da Educação, mostra que 
mais de 10 mil contratos estu-
dantis do Fies estão com parcelas 
em atraso.

Os números obtidos através da 
Lei de Acesso à Informação, após 
solicitação da agência de jornalis-
mo Fiquem Sabendo, revelam que 
a instituição de ensino cujos estu-
dantes acumulam a maior dívida, 
com R$ 77,325 milhões, é a Uni-
versidade Potiguar (UnP). São 
3.450 contratos inadimplentes.

O curso com maior número de 
inadimplentes do Fies é o de En-
genharia Civil da UnP. São 471 
estudantes com parcelas não pa-
gas, o que representa dívida total 
de R$ 11,2 milhões.

O Fies é um financiamento 
estudantil para estudantes que 
não têm condições de pagar as 
mensalidades integrais durante 
a graduação. O benefício pode ser 

ofertado pelo governo federal ou 
através de instituições - os bancos 
-, mas também conta com recur-
sos públicos.

A seleção do Fies é feita a par-
tir da nota obtida pelo estudante 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A média precisa 
ser igual ou superior a 450 pontos 
na soma das provas objetivas e a 
redação não pode ter sido zerada. 
Além disso, a renda familiar per 
capita mensal não pode ser maior 
que três salários mínimos.

Segundo o FNDE, o prazo pa-
ra realizar o aditamento do Fies 
foi prorrogado até o dia 30 de 
novembro. No entanto, a medida 
não vai beneficiar todos os casos 
de inadimplência. Para quem re-
alizou o financiamento até 2017, a 
negociação pode ser feita através 
do Sistema Informatizado do Fies 
– http://sisfies.mec.gov.br/.

Já os estudantes que firma-
ram contrato a partir de 2018 
terão o refinanciamento definido 
pela Caixa Econômica Federal.

Negociação pode ser feita através do Sistema Informatizado do Fies

No RN, dívidas de estudantes
com Fies chegam a R$ 208 milhões

Educação

Agência Estado
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8 QUESTÕES SOBRE O FIM DO SEGURO OBRIGATÓRIO

Preciso pagar

em 2019?

Muitas dúvidas surgiram com o anúncio do governo federal de que vai extinguir o DPVAT
a partir do início do ano que vem; o Agora RN ajuda  a sanar algumas delas

O governo federal anunciou 
na semana passada que vai ex-
tinguir o DPVAT (Seguro Obri-
gatório de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos) a partir do 
início do ano que vem, por meio 
de medida provisória apresenta-
da ao Congresso.

De acordo com o Ministério 
da Economia, a extinção do Se-
guro Obrigatório foi motivada 
pelo alto índice de fraudes e tam-
bém por conta dos custos eleva-
dos para a gestão do benefício.

Criado para ressarcir vítimas 
de acidentes de trânsito, o seguro 
DPVAT ainda seguirá pagando 
as indenizações nos próximos 
cinco anos.

Ao mesmo tempo, é natural 
surgirem dúvidas. Por exemplo: 
quem tem carro com placa final 9 
e precisa renovar o licenciamen-
to neste mês ainda é obrigado a 
pagar pelo benefício? Quem so-
frer acidente indenizável a partir 
do ano ficará sem o benefício?

A decisão de extinguir o se-
guro DPVAT já está valendo?

Não. A nova regra precisa ser 
votada pelo Congresso em até 
120 dias após sua apresentação 
e os parlamentares podem modi-
ficá-la. Se não for votada nesse 
prazo, a medida provisória perde 
a validade. Caso seja votada e 
aprovada dentro do prazo, passa 
a ter força de lei a partir de 1º de 
janeiro de 2020.

Até quando os sinistros 
continuam sendo cobertos?

Os sinistros ocorridos até 31 
de dezembro continuam cobertos 
pelo DPVAT. A Seguradora Líder, 
atual gestora do Seguro Obrigató-
rio, segue responsável pelos proce-
dimentos de cobertura até 31 de 
dezembro de 2025. Depois dessa 
data, a União assumirá os direitos 
e obrigações envolvendo o DPVAT.

Vale destacar que os cidadãos 
têm o prazo de três anos, contados 
a partir da data do sinistro, para 

solicitarem o benefício.

Como ficam as indeniza-
ções a partir de 1º de janeiro, 
caso a medida provisória seja 
aprovada?

Não haverá mais indenizações 
provenientes do seguro DPVAT. 
Segundo o governo federal, as ví-
timas e acidentados continuarão 
sendo assistidos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) e pelo BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada).

O BPC é um benefício de renda 
no valor de um salário mínimo para 
pessoas com deficiência de qualquer 
idade ou para idosos com idade de 
65 anos ou mais que apresentam 
impedimentos de longo prazo, de 
natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial. Para a concessão des-
te benefício, é exigido que a renda 
familiar mensal seja de até 1/4 de 
salário mínimo por pessoa.

Conforme o previsto na medida 
provisória, quem se acidentar a partir 
de 1º de janeiro não terá indenização.

Tenho a placa final 9 e pre-
ciso fazer o licenciamento em 
novembro. Preciso ainda pa-
gar o DPVAT?

Sim.

Haverá uma alternativa ao 
DPVAT?

Até o momento, o governo fe-
deral não informa se há planos de 
oferecer um seguro corresponden-
te ao DPVAT.

Qual o valor das indeniza-
ções pagas?

Em caso de morte, paga-se R$ 
13,5 mil. Já em caso de invalidez 
permanente, o valor vai de R$ 135 
a R$ 13,5 mil. O teto para reembol-
so de despesas médicas é de R$ 2,7 
mil por acidente.

Quanto existe de dinheiro 
acumulado e o que será feito a 
respeito?

De acordo com o governo fe-
deral, o DPVAT terá ainda um 

total de aproximadamente R$ 
4,7 bilhões, já descontados os va-
lores de indenizações previstos 
para este ano. Esse dinheiro será 
repassado à Conta Única do Te-
souro em parcelas anuais pagas 
até 2022.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o dinheiro será repassa-
do ao SUS e ao Denatran.

O que é feito hoje com o di-
nheiro arrecadado do seguro, 
além do pagamento de indeni-
zações?

De acordo com a Seguradora 
Líder, 45% do valor total são des-
tinados ao SUS (Sistema Único de 
Saúde) para custeio de despesas 
com vítimas do trânsito, e outros 
5% vão para o Denatran (Departa-
mento Nacional de Trânsito), que 
realiza campanhas de prevenção a 
acidentes e outras iniciativas. Os 
demais 50% vão para o pagamento 
das indenizações e remuneração 
da empresa.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Igreja Batista dos Jardins, CNPJ 23.147.839/0001-52, torna público que está requerendo à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença Ambiental 
Simplificada e Alvará para construção de um templo com área de 159 m2, localizada na Rua das
Íris, s/n, Parque das Nações, Parnamirim/RN, CEP 59159-450.

Roberto Silva do Nascimento
Presidente

Apresentador Cyro Robson, do “Patrulha”

TV Ponta Negra é líder de
audiência no horário nobre local

Hora do almoço

Canindé Soares

A TV Ponta Negra, afilia-
da do SBT no Rio Grande do 
Norte, se consagrou novamen-
te como líder de audiência na 
programação local. O resultado 
positivo foi puxado principal-
mente pelo Patrulha da Cidade, 
que obteve mais que o dobro de 
alcance em relação à emissora 
segunda colocada no mesmo ho-
rário (12h às 13h30).

De acordo com os dados di-
vulgados pelo Instituto Kantar 
Ibope, o programa apresentado 
por Cyro Robson, o Papinha, 
bateu a marca de 33 pontos. 
Sozinho, o Patrulha abocanha 
54% dos televisores ligados no 
RN. Segundo Rafael Cruz, ge-
rente de programação, em 14 
das 16 pesquisas realizadas, a 

TV Ponta Negra apareceu como 
líder. “Desde 2012, a TV Ponta 
Negra, invariavelmente, é líder 
de audiência em pelo menos um 
dos semestres”, afirmou.

Rafael explica que o Patru-
lha da Cidade é o carro chefe, 
e não só por Cyro, que é a cara 
do programa -, mas também 
pela equipe. “O Patrulha tem 
repórteres muito queridos pela 
população”, explicou. “A gente 
faz parte da vida das pessoas. 
É uma questão de hábito”, as-
sinalou.  

Também se destacou o Jor-
nal do Dia, apresentado por 
Georgia Nery, que, segundo a 
pesquisa, matem 44% dos tele-
visores ligados no horário das 
13h às 14h15.

A Procuradoria entrou com 
ação na Justiça Federal pa-
ra obrigar o INSS a analisar 
requerimentos de benefícios 
previdenciários no prazo de 
30 dias. O Ministério Público 
Federal pede que a Justiça de-
termine prazo de 45 dias para o 
pagamento do benefício a partir 
da apresentação do requeri-
mento do interessado.

A Procuradoria defende que a 
aposentadoria seja paga automa-
ticamente quando o prazo não 
for respeitado e o motivo não for 
atribuído ao requerente. Tanto o 
prazo para análise quanto o pra-
zo para pagamento do benefício 
estão fixados em lei e em instru-
ção normativa do próprio INSS.

Investigação do Ministério 
Público Federal em Juazeiro do 
Norte (CE), com 274 mil habitan-
tes a cerca de 493 quilômetros de 
Fortaleza, mostrou que o INSS 
leva mais de seis meses para 
analisar pedidos de aposentado-
ria, entre outros benefícios.

A ação é uma resposta à “ex-
cessiva” e “injustificada” mo-
rosidade da autarquia federal, 
disse o procurador da Repúbli-
ca Rafael Rayol.

“Essa conduta, evidente-

mente lesiva aos princípios da 
celeridade e da efetividade da 
administração pública, fere a 
garantia da razoável duração 
do processo e ocasiona danos 
de natureza patrimonial a cada 
segurado diretamente lesado e 
extrapatrimonial à coletividade 
de segurados do sistema previ-
denciário e assistencial”, escre-
veu o procurador da República.

Com base nesse entendi-
mento, o procurador pediu que 

o INSS pague R$ 1,4 milhão de 
indenização por danos extrapa-
trimoniais difusos.

INVESTIGAÇÕES
A demora na análise dos re-

querimentos foi constatada em 
procedimento instaurada pelo 
Ministério Público Federal a 
partir de denúncias de cidadãos.

Durante as investigações, 
ficou constatado ainda falha 
na ordem cronológica de trami-

tação e conclusão de processos 
concessórios. Foram identifica-
dos processos que foram concluí-
dos no mesmo dia em que deram 
entrada, enquanto a maioria le-
va meses em análise.

Os erros acontecem em 
maior quantidade com os segu-
rados que solicitam aposenta-
doria por idade rural, diz Rayol, 
que são prejudicados em favor 
dos segurados urbanos.

Rayol considera “inadmis-
sível que uma entidade públi-
ca, constituída com o objetivo 
de garantir proteção social 
aos trabalhadores, em caso de 
eventos que provocam redução 
ou supressão de capacidade 
laborativa, esteja consumindo 
mais de seis meses na análise 
de requerimentos”.

Por meio de nota, o Instituto 
Nacional do Seguro Social disse 
que já vem adotando medidas 
administrativas para agilizar 
a análise de requerimentos 
de benefícios em todo o País. 
“Em especial, destacamos a 
implementação da Estratégia 
Nacional de Atendimento Tem-
pestivo, através da Resolução 
695, de 08 de agosto de 2019”, 
escreveu o órgão.

MPF aponta que requerimentos demoram até 60 dias para serem atendidos

MPF quer limite de 45 dias
para INSS pagar aposentadorias
Procuradoria da República no Ceará sustenta que pedidos para receber benefício demoram mais
de seis meses para serem atendidos. Procurador diz que morosidade é “excessiva” e “injustificada”

Ação

José Aldenir / Agora RN

O Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Rio Grande do Norte (Crea-
-RN) discutirá nesta terça-fei-
ra, 19, a partir das 18h30, na 
sede da entidade, a situação 
da estrutura da Pedra do Ro-
sário, localizada na região do 
Paço da Pátria.

Na semana passada, em 
inspeção, a Defesa Civil en-
controu vigas e pilares com-
prometidos. Por causa disso, 
o local, que é frequentado por 
fiéis durante as celebrações 
para Nossa Senhora da Apre-
sentação, padroeira de Natal, 
foi parcialmente interditada. 
Estão previstos atos na Pedra 
do Rosário na próxima quin-
ta-feira, 21, quando se come-
mora o dia da santa.

O Crea-RN Debate desta 
terça-feira terá como pales-
trante o engenheiro civil Fá-
bio Sérgio da Costa Pereira, 
que apresentará um estudo 
sobre a análise estrutural da 
Pedra do Rosário.

“Estamos convidando 
todas as entidades de classe, 
instituições de ensino e socie-
dade em geral para participar 
da discussão. É importante a 
participação de todos para 
fazermos um amplo debate 
sobre o assunto”, destacou a 
presidente do Crea-RN, Ana 
Adalgisa Dias.

Crea-RN discute 
situação de 
estrutura da 
Pedra do Rosário

Debate
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DESPEDIDA
Sábado, Daniel Ad-

juto apresentou o “SBT 
Brasil” pela última vez e 
já está cumprindo aviso 
prévio. Como se adiantou 
por aqui, a sua contrata-
ção pela CNN Brasil já 
está definida.

Adjuto será um dos 
apresentadores de Bra-
sília.

Globo dá por encerrados os trabalhos
de “A Dona do Pedaço”

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
A diretora Amora Mautner pretende encerrar 

nesta terça-feira as gravações de “A Dona do Peda-
ço” e já dar férias para o elenco.

No fim, descartou-se a necessidade de levar os 
trabalhos até quinta, véspera da exibição do últi-
mo capítulo. Também não se fala mais em gravar 
“finais alternativos”.

Mas, afinal, pra quê?   
Como sempre aconteceu, dos interiores da pró-

pria Globo, inclusive por fontes consideradas ofi-
ciais, são divulgados os finais de todas as novelas.

“A Dona do Pedaço” será só mais uma. Assim 
como virão outras pela frente. Há todo um comér-
cio envolvido.

É de se estranhar o porquê da Globo, tão cui-
dadosa nas suas realizações, não dispensar ao co-
mum vazamento de todas as novelas uma atenção 
especial. Dar um basta nisso.

Não fosse por outras razões, o respeito que o 
telespectador deve merecer já seria o suficiente. 
Ninguém gosta de ir ao cinema sabendo o final do 
filme. Novela, com certeza, não deve ser diferente.

FECHADO
Alok, DJ e produtor de mú-

sica eletrônica, fechou com a 
Netflix, depois de sete meses de 
negociação.

O plano para ele é a realiza-
ção de um documentário, não de 
série, como foi o da Anitta.

 
MUDANÇA

Bem discretamente, o “Zor-
ra”, exibido aos sábados na Glo-
bo, começa a sofrer um novo pro-
cesso de reformulação de elenco.

Depois de Dani Calabresa, 
Rodrigo Sant’anna também dei-
xará o programa.   

POR QUE NÃO?
A Band deu total cobertura 

do Mundial Sub 17, inclusive 
com transmissões ao vivo e a fi-
nal de domingo contra o México.

Mas com equipe, narrador e 
comentarista, no estúdio e sem 
nenhum repórter no campo de 
jogo. Jogo, aliás, disputado em 
Brasília. Não foi na China ou 
Tailândia.

POR OUTRA
A Globo fez a final Sub 17, e só 

a final, intensamente chamada 
durante todo o final de semana.

A ponto de, no gol da vitória 
brasileira, o seu narrador, o ani-
mado Gustavo Villani, carimbar 
como um “desafogo de milhões 
de brasileiros”. É de se imaginar 
o Villani numa final de Copa do 
Mundo.

EM ALTA
Marca global do jornalis-

mo da ESPN, o “SportsCenter” 
completou 19 anos na América 
Latina.

Por aqui, o programa am-
pliou sua presença na grade 
desde setembro, registrando as 
maiores audiências da história 
nos últimos três meses, com 
destaque para a edição de fim de 
noite, apresentada pelos craques 
Paulo Soares e Antero Greco.

JORNALISMO HOJE
O jornalista Rodrigo Viana, 

alguém com tempo de estrada, 
foi o primeiro a informar sobre 
o acerto da MS Sports, braço es-
portivo de Saul Klein, herdeiro 
das Casas Bahia, com a Ferrovi-
ária de Araraquara.

Deu a notícia na frente de 
todos. Bom que isto fique claro, 
para justificar o mérito e estabe-
lecer a verdade. 

BANHO DE LOJA
Para 2020, a ESPN já tra-

balha na produção de um novo 
cenário para o “SportsCenter”.

Que ele venha o mais depres-
sa possível. Se existe algo que 
joga contra o programa é o seu 
cenário. Não tem nada mais feio 
e tão por fora.

n O repórter Everton Di 
Souza, conhecido pelo 
personagem Fofoquito e 
demitido recentemente do 
SBT, está fazendo testes na 
Record...

n ... Existem chances de ele 
reforçar a equipe do “Balanço 
Geral Tarde”, em São Paulo.

n Mauricio Meirelles vai 
realizar a gravação do seu 
espetáculo solo “Levando o 
Caos”, nesta quarta-feira, no 
Teatro Prevent Senior, em 
São Paulo..

n ... Serão duas 
apresentações, às 18h e 
20h30...

n ... E que darão origem 
a um especial na Netflix, 

disponível aos assinantes da 
plataforma de streaming a 
partir de 2020.

n Laércio Ferreira está 
deixando a direção musical 
do SBT...

n ... A informação é que 
existe a intenção de 
reformular inteiramente o 
setor.

n Leo Dias vai voltar 
a escrever para jornais 
impressos. Acertou com o 
Jornal de Brasília. Começa 
no dia 15 de dezembro.

n Toda a programação 
do Fox Sports já está 
completamente voltada para 
Flamengo e River, sábado, 
final da “Libertadores”.

Bate-Rebate

Cesar Alves/TVGlobo

Maurício Fidalgo / TV Globo

PERDEU, JULIANA
E com a novela em seus 

momentos finais, fica a certeza 
que houve um “erro” na escolha 
do título. Deveria ter sido “As 
Donas do Pedaço”. No plural.

Agatha Moreira, Nathalia 
Dill e Paolla Oliveira simples-
mente tomaram conta da histó-
ria e serão destaque no encer-
ramento.    

C´EST FINI
O BandNews estreia domingo, ao meio-dia, a série “Mar Brasil”, em cinco 
capítulos, sobre a luta de especialistas, ONGs e pescadores para despoluir 
o mar. A apresentação é de Tamara Klink, filha do navegador Amyr Klink.
O primeiro vai mostrar como as mudanças climáticas estão afetando tanto a 
biodiversidade marinha quanto as comunidades costeiras.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

BASTIDOR
A diretora artística Joana 

Jabace, ao centro, orienta os ato-
res Paulo Gorgulho e Hermila 
Guedes em gravação de “Segunda 
Chamada”.

Na cena, que irá ao ar nesta 
terça-feira, o diretor Jaci (Gor-
gulho) descobre que a professora 
Sônia (Guedes) é uma das clientes 
de Giraia (Zé Trassi), aluno que 
vende ilegalmente remédios den-
tro da Escola Estadual Carolina 
Maria de Jesus.

DESPEDIDA
Ontem, na Globo, via comu-

nicado, foi informada a saída de 
Alberto Pecegueiro da direção dos 
canais Globosat.

Após 25 anos, ele decidiu en-
cerrar suas atividades executivas 
na empresa. Vai ficar até janeiro 
passando o bastão.POR SUA VEZ

A direção de jornalismo 
do SBT, em se tratando da 
saída do Daniel Adjuto, tra-
balha com a possibilidade de 
valorizar a prata da casa.

Há o reconhecimento que 
alguns dos seus produtores, 
os que apuram a notícia e 
dão sustentação aos seus no-
ticiários, podem ser promovi-
dos a repórteres de vídeo.
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O WhatsApp afirma ter 
corrigido uma falha que po-
deria permitir a invasão do 
aparelho do usuário ao abrir 
um vídeo MP4 comprome-
tido. Segundo o Facebook, 
que controla o mensageiro, a 
brecha de segurança envolvia 
um problema no recurso de 
streaming integrado ao apli-
cativo. O defeito foi corrigido 
no começo de outubro, mas 
o caso veio à tona apenas na 
última semana.

Ainda não se sabe por 
quanto tempo usuários esti-
veram em risco até a solução 
ser implementada. Ao site 
especializado The Next Web, 
a empresa disse que “não 
há razão para acreditar que 
usuários tenham sido im-
pactados”. Usuários que não 
atualizam há muito tempo 
devem fazê-lo o quanto antes. 
A solução está disponível a 
partir das versões 2.19.274 
e 2.19.104 (WhatsApp Busi-
ness) para Android e 2.19.100 
para iPhone (iOS).

A vulnerabilidade estava 
ligada ao recurso de strea-
ming de mídia do WhatsA-
pp, que permite começar a 
assistir a um vídeo antes 
de o download terminar. Ao 
executar os dados relacio-
nados a essa função em um 
vídeo MP4 com código alte-
rado, o aplicativo poderia 
causar o que se chama de 
buffer overflow.

Ao explorar a falha, um 
hacker poderia realizar ata-
ques DDoS e executar códigos 
remotamente, possivelmente 
quebrando as defesas do sof-
tware.

COMO SE PROTEGER?
Como a brecha de segu-

rança já foi corrigida pelo 
mensageiro, usuários que ti-
verem a última versão do app 
instalada no celular já podem 
ser considerados seguros. Ca-
so o software esteja desatua-
lizado, é necessário baixar a 
atualização do WhatsApp na 
Google Play Store ou na App 
Store. 

WhatsApp 
corrige falha e 
todos devem 
atualizar o app

Tecnologia

É preciso baixar versão recente

Reprodução

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PARANA LTDA, inscrito no CNPJ: 07.081.522/0001-04, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, N0 2019-136130/TEC/RLO-0242, com prazo de validade 
até 07/11/2025, para a atividade de revenda de combustíveis líquidos, do empreendimento loca-
lizado na RN 117 - KM 08, S/N – Centro – PARANÁ/RN.

Maria Bernadete Pessoa da Costa - Diretora

CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

FRANCISCO DANTAS BEZERRA CERAMICA – EPP do CNPJ: 07.196.796/0001-49, torna pú-
blico que  recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS com nº 2019-136246/TEC/RLS-
0075, para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizado em Sítio Carnaúba de 
Baixo, S/Nº, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

Francisco Dantas Bezerra
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A empresa MS TEIXEIRA E CABRAL  torna público que está requerendo à secretaria de Meio 
ambiente e Urbanismo do município de Guamaré/RN a Renovação da Licença de Operação 
(RLO) para o Posto União II (CNPJ 09.398.900/0002-94), localizado na rodovia RN 227,km 07, 
S/N, Guamaré-RN.

Empreendedor Responsável
Eduardo Henrique de Souza Cabral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARMORARIA SANTA LUZIA GRANITOS E MARMORES LTDA, 09.273.896/0001-57, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) para industria de beneficiamento 
de mármores e granito, localizado na Av. Paraíba do Sul, 277, Parque Idustrial, Parnamirim/RN.

João Luiz Frossard
Empreendedor

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias)

O Excelentíssimo Sr. Dr. ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz de Direito em Substituição Legal da 
15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de INMO-
BRA CATALUNYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ  09.534.971/0001-96, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação DIS-
SOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, (proc. n.º 0827219-28.2018.8.20.5001), proposta por ENRIQUE BAZ 
SEIJAS, contra INMOBRA CATALUNYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros, em tramitação 
por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, dizer sobre, concordando com o pedido ou apresentando contestação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, com a ADVERTÊNCIA do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso de não ser ofere-
cida contestação, será considerado revel e lhe será nomeado curador especial. Dado e Passado nesta Cidade 
de Natal, aos 5 de novembro de 2019. Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei. 

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA
Juiz de Direito em Substituição Legal

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização 
e de Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas Corretoras 
de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN associadas, a participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no Auditório da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol 
(FNF) , situada à Av. Prudente de Morais nº 4282 – Edifício comercial Tawfic Hasbun, no 1º andar ao lado da 
sala 101– Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 26 de Novembro de 2019 às 17:30h em 1ª convocação e às 18h00 
em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: Aprecia-
ção e votação da previsão orçamentária 2020

Natal, 19 de novembro de 2019.
Marcus Vinicius Melo de Arruda -  Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
   O Presidente do SINEC-RN Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capita-
lização e de Resseguros do Estado do RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as Empresas 
Corretoras de Seguros, de Previdência, de Capitalização e de Resseguros do Estado do RN, a participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no Auditório da Federação Norte-Rio-Grandense de 
Futebol (FNF), situada à Av. Prudente de Morais nº4283 – Edifício Comercial Tawfic Hasbun, no 1º andar ao 
lado da Sala 101 – Lagoa Nova - Natal/RN, no dia 26 de Novembro de 2019, às 18h30min em 1ª convocação 
e às 19h em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1) Convenção Coletiva 2020 ; 2) Taxas associativa e confederativa 2020 ; 3) Alteração Estatutária para 
inclusão da contribuição assistencial

Natal, 19 de novembro de 2019
Marcus Vinicius Melo de Arruda - Presidente

  
EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ELEIÇÕES 

 
A Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Norte - IAB/RN, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de 
novembro de 2019, quarta-feira, às 17h30min em primeira convocação com o número regimental, ou às 18h30min com 
qualquer número de presentes, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte – CAU/RN, à 
Rua Conselheiro Morton Faria, nº 1440 – Lagoa Nova, nesta capital, para a 1) ELEIÇÃO dos membros do CONSELHO 
DIRETOR, do CONSELHO FISCAL e do CONSELHO SUPERIOR, dos Conselheiros Representantes da entidade junto ao 
CONPLAM e CONHABINS, ambos para o biênio compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2021, 2) para discussão e 
deliberação sobre o Relatório de Gestão apresentado pelo atual Conselho Diretor, e 3) outros assuntos de interesse da 
categoria profissional. 

Natal, 14 de novembro de 2019. 
 

Ana Míriam Machado da Silva Freitas 
Arquiteta Urbanista - PRESIDENTE 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidência do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube vem, por meio do presente Edital, convocar os 
seus associados às eleições para os cargos de Presidente e membros do Conselho Deliberativo para o biênio 
2020/2021, em consonância com o disposto no artigo 36, alínea “a” do Estatuto Social da referida associação.
DO PROCESSO ELEITORAL - A votação será realizada mediante instalação da Assembleia Geral Ordinária 
e consistirá na possibilidade de eleição das chapas registradas para exercício dos cargos de Presidente e 
de membros do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube. Nos termos do art. 41 do Estatuto Social, 
a votação dos candidatos aos cargos disponíveis ocorrerá de forma secreta, ressalvada a hipótese de uma 
única chapa pleitear pela eleição, caso em que, por força do art. 41, § 3º, a deliberação será realizada de 
forma aberta.
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -Fica convocada, a partir da publicação deste Edital, amplamente 
divulgado nos diversos meios de comunicação, a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2019, às 09 horas, em primeira convocação, ou às 9h30min, em segunda chamada, até 
as 16:00hs,  na Rua dos Caicós, 1722, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.037-700. A Assembleia Geral, órgão 
soberano da associação, em consonância com o quanto disposto no Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, 
será constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, os quais terão direito a 01 
(um) voto cada. Vale reforçar que, conforme aduzido acima, os associados que não cumprirem as obrigações 
relativas às posições que ostentam, ainda que remidos ou beneméritos, não terão direito a voto, nos termos 
do art. 35, II do ato constitutivo da associação.
DA MESA RECEPTORA - A mesa receptora da Assembleia Geral Ordinária ora convocada, prescrita no art. 
44 do Estatuto Social do Alecrim Futebol Clube, será composta pelos seguintes integrantes: (i) Renata Luana 
de Freitas Melo (CPF: 060.951-664-70), na condição de presidente da mesa; (ii) Gilka Eveline Lopes de Araújo 
(CPF: 050.480.754-47), na condição de secretária da mesa; (iii) Brenda Marinho da Silva (CPF: 081.467.884-
08); (iv) Allan Adele Fernandes de Farias (CPF: 099.101.394-80); e (v) João Maria Moura de França (CPF: 
034.626.864-88).
DA ORDEM DE TRABALHO - A ordem de trabalho obedecerá à seguinte cronologia:
1) Apresentação das chapas inscritas;  3) Resultado da deliberação e posse dos eleitos; 
2) Votação;    4) Encerramento da Assembleia.

Natal, 13 de novembro de 2019.
Flávio de Souza - Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Clube 

CPF: 289.433.254-87

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EDP Renováveis Brasil S.A., CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Ambiental 
de Operação - LO Nº 2015-092838/TEC/LO-0295, com prazo de validade até 01/03/2021, em favor 
do empreendimento de geração de energia elétrica, Parque Eólico Baixa do Feijão I, localizado na 
zona rural dos municípios de Jandaíra e Parazinho/RN.

Maira Zanduzzo - Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA LANCHINHA S/A, CNPJ 14.603.978/0001-52, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença Simplificada (LS) para o Linha de Transmissão de Lanchinha com 69 kv, 
localizada nas Zonas Rurais dos municípios de Lagoa Nova, São Vicente e Tenente Laurentino /
RN, com 18,942 km de extensão.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA PARAÍSO S/A, CNPJ 14.604.100/0001-31, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença Simplificada (LS) para o Linha de Transmissão de Pelado com 34,5 kv, 
localizada nas Zonas Rurais dos municípios de Bodó, Lagoa Nova e Cerro Corá/RN, com 9,5 
km de extensão.

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE
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4/sapê. 6/idioma. 8/desânimo — surfista. 10/desapertar.

HORÓSCOPO

Sua dedicação pode te levar a um novo 
cargo ou diversificar o trabalho que já faz. 
Aproveite para iniciar uma dieta ou se 
livrar de maus hábitos. No romance, abra 
seu coração e tente evitar uma briga.

No trabalho, vale a pena seguir sua 
intuição não confiar em qualquer 
um em assuntos que envolvem 
dinheiro. Astral favorável para entrar 
em contato com os amigos. A vida 
amorosa ganha leveza hoje.

Logo cedo, pode ser mais fácil 
comprar algo importante para a 
família ou para a casa. Confie 
na sorte e faça uma fezinha! Se 
depender das estrelas, ninguém vai 
resistir ao seu charme!

Logo cedo, o astral estará mais 
favorável para fazer planos a longo 
prazo. Programa com os amigos 
ajuda a animar a vida a dois, mas 
também pode favorecer a conquista 
se você estiver só.

Assuntos de casa podem exigir boa 
parte da sua atenção. No trabalho, 
seu lado prático fica mais evidente, 
mas precisa ter cuidado com mal-
entendido. Lance recente pode ficar 
mais sério.

Aproveite o momento para melhorar 
sua imagem profissional e na 
vida pessoal. Marte fortalece sua 
intuição, mas também pede cautela 
com seus impulsos. 

Bom momento para buscar um 
aumento ou promoção. Você vai se 
expressar com facilidade e pode fazer 
contatos importantes no trabalho. 
Paixão à primeira vista pode aquecer 
seu coração.

É um bom momento para compartilhar o 
que sabe, aprender mais com os colegas 
e investir no seu aprimoramento pessoal. 
Passeio ou programa fora da rotina tem 
tudo para melhorar a vida a dois.

As finanças ganham destaque 
-- redobre a atenção para agarrar 
as boas oportunidades que devem 
surgir hoje. Valorize a estabilidade e a 
dedicação se já encontrou sua alma 
gêmea.

Pode ter problemas com trabalho em 
equipe cedo, mas melhora ao longo do dia. 
Bom momento para investir na aparência 
e cuidar do corpo. Aposte na sensualidade 
para fisgar quem deseja.

A Lua brilha em seu signo e traz 
uma dose extra de vitalidade, o que 
se reflete até na saúde. O astral 
é favorável para expandir seus 
contatos. Seu jeito confiante pode 
ajudar na paquera. 

Bom momento para colocar seus 
planos em ordem e traçar estratégias 
mais ambiciosas para conquistar o 
reconhecimento no trabalho. A vida 
amorosa fica mais interessante se 
saírem da rotina.

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

Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica seu plano de trabalho na 
fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, 
mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Téo para trabalhar com ela fora do país. Vivi 
e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana, que se desespera. Régis conta a Maria da Paz sobre 
sua visita a Jô. Maria da Paz pede que Amadeu recorra da sentença de Jô. Téo perdoa Jô. 
Rock recebe uma nova proposta de luta. Lyris se declara para Tonho. 

A DONA DO PEDAÇO

Clotilde desiste de falar com Almeida. Júlio sente falta de Alfredo. Zeca e Olga se desentendem. 
Lúcio ajuda Clotilde e Genu se incomoda com a proximidade entre os dois. Clotilde desabafa com 
Isabel sobre Almeida. Natália estranha o comportamento de Almeida. Lola confronta Alfredo por sua 
ausência no jantar com Júlio. Olga provoca Zeca por conta de sua greve de fome. Carlos pensa 
em Inês. Soraia e Lili discutem por causa de Julinho, e Isabel se incomoda. Júlio e Alfredo têm uma 
conversa. Emília comunica a Higino que decidiu internar Justina. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto e Marcos comemoram a saída de Diogo da mansão, e Sofia os repreende por 
causa de Nana. Diogo pede abrigo a Gisele. Paloma surpreende os filhos ao dizer que 
está namorando Marcos. Mário convence Silvana a não ter terminar o relacionamento 
dos dois. Gisele sugere que Diogo simule uma terapia de casal para resgatar o 
casamento com Nana. 

Entusiasmados, Lindomar, Gleyce e Arlete chegam ao SBT. Começam as audições da 
Companhia de Dança do colégio e os alunos fazem suas apresentações. Os amigos de 
Kessya ficam ao lado da menina para conter seu nervosismo para sua audição. Lindomar 
encontra o estúdio do Domingo Legal e se apresenta no palco de Celso Portiolli. Kessya 
se atrapalha um pouco, mas consegue terminar sua apresentação. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Sem vencer há cinco jogos, a 
Seleção Brasileira volta a campo 
nesta terça-feira, contra a Coreia 
do Sul, no último amistoso da 
temporada. A partida será rea-
lizada em Abu Dhabi, a partir 
das 10h30 (de Brasília), e será a 
chance do Brasil acabar com o je-
jum de vitórias sob o comando do 
técnico Tite.

O pensamento dos jogadores 
é de conseguir a vitória sobre os 
coreanos para terminar o ano com 
mais tranquilidade. O zagueiro 
Marquinhos destacou a impor-
tância da partida, mas lembrou 
que a Seleção conquistou a Copa 
América no meio do ano.

“Com certeza vamos conseguir 
reverter essa situação. É um pe-
ríodo de testes. Em competições, 
tivemos um bom respaldo. Nas 

Eliminatórias, fomos primeiro. Na 
Copa do Mundo não foi como es-
perávamos e na Copa América fo-
mos campeões. Tenho certeza que, 
em 2020, vamos buscar esse alto 
nível, ter um padrão de atuação e 
conseguir os resultados”, disse.

Para esta partida, Tite deve 
fazer algumas alterações na equi-
pe titular. Por conta de uma lesão 
no músculo adutor da coxa direi-
ta, Alex Sandro será substituído 
por Renan Lodi. O treinador 
também vai promover a entrada 
de Marquinhos. O zagueiro subs-
tituíra seu companheiro de PSG, 
Thiago Silva.

No meio, Casemiro e Willian 
serão substituídos por Fabinho e 
Phillipe Coutinho. Já no ataque, 
Richarlison vai iniciar o jogo no 
lugar de Roberto Firmino.

Brasil enfrenta a Coreia do Sul 
em busca de espantar má fase

Amistoso

Para esta partida, disputada em Abu Dhabi, Tite
deve fazer algumas alterações na equipe titular

Seleção treina no estádio Mohammed Bin Zayed, palco da partida de logo mais

Lucas Figueiredo / CBF

Sasha diz que perdeu respeito 
por Jorge após desentendimento

Santos

Dois dias após o clássico con-
tra o São Paulo, o clima segue pe-
sado no elenco do Santos. Nesta 
segunda-feira, 18, na reapresen-
tação dos jogadores no CT Rei Pe-
lé, após o empate por 1 a 1, o ata-
cante Eduardo Sasha comentou 
sobre o bate-boca que se envolveu 
com Jorge e revelou que ainda 
não perdoou o companheiro. Ele 
declarou que o seu desejo era ter 
agredido o colega. Além disso, 
afirmou não mais respeitá-lo.

Nos minutos finais do primei-
ro tempo, Sasha reclamou com 
Jorge por não ter recebido um 
passe em uma trama ofensiva do 
Santos. A situação evoluiu para 
um bate-boca, com Jorge colocan-
do um dedo no rosto do compa-

nheiro. 
No intervalo, alguns colegas 

buscaram contemporizar a situa-
ção, conversando com eles.

Nesta segunda, Sasha comen-
tou a discussão e não escondeu o 
seu incômodo com Jorge. “Admi-
to que fiquei muito chateado pela 
situação, por eu ser um cara que 
respeito muito as pessoas, prin-
cipalmente meus companheiros. 
A minha vontade foi de ter dado 
um soco na cara dele, mas o pro-
fissionalismo falou mais alto. Se 
eu reagisse de cabeça quente, eu 
ia acabar prejudicando a equipe. 
Depois do jogo, ele me pediu des-
culpas, mas o carinho e o respeito 
que eu tinha por ele acabou na-
quele momento”, afirmou.



ABC e América estão “com 
um pé” na final do Campeonato 
Estadual Sub-17 de Futebol. No 
fim de semana, as duas equipes 
golearam seus adversários no 
jogo de ida da semifinal e podem 
até perder na volta que irão de-
cidir o título da competição.

Os dois primeiros jogos da 
fase semifinal aconteceram no 
estádio Juvenal Lamartine, no 
último domingo, 17.

A primeira partida foi entre 
Riachuelo e América, pela ma-
nhã. O alvirrubro venceu por 3 a 
0, com gols de William (2) e Luiz 
Eduardo (1). O técnico Adriano 
Galdino entrou em campo com 
Lucas; Liédson, Allan, Luan e 
Juninho; Rodrigo, Dennis e Lu-
ciano; Allan César, Luiz Eduar-
do e William.

O ABC conseguiu uma vanta-
gem ainda maior: goleou o Glo-
bo pelo placar de 4 a 0. Os gols 
foram marcados por Alisson (2), 
Renê e Jordan. Comandada pelo 
treinador Jonidey Tostão, a equi-
pe atuou com: Rafael, Augusto, 
Yan, Tiago (Pedrinho) e Mara-

nhão, Camilo, Renê, Gabriel Chi-
na (Jordan) e Fabrício (David), 
Vitinho (Roberto) e Alisson.

Com os resultados, nos jogos 
da volta, o ABC pode perder por 
até três gols de diferença, e o 
América, por até dois, que, mes-
mo assim, as duas equipes esta-
rão na final da competição.

Caso aconteçam dois resul-
tados iguais (empate ou uma 
vitória para cada lado), será uti-
lizado para desempate o critério 

de saldo de gols. Caso ainda per-
maneça o empate (saldo de gols) 
entre as duas equipes, a classifi-
cação acontecerá após a disputa 
de pênaltis.

A partida de volta entre Amé-
rica e Riachuelo acontecerá nes-
ta quarta-feira, 20, a partir das 
15h, também no Juvenal Lamar-
tine. Já o confronto entre ABC e 
Globo acontece na quinta-feira, 
21, também às 15h, no mesmo 
estádio.

A Diretoria de Competições da 
Federação Norte-rio-grandense de 
Futebol (FNF) divulgou nesta se-
gunda-feira, 18, a tabela detalhada 
das quartas de final do Super Ma-
tutão, com datas, locais e horários 
dos confrontos definidos. As par-
tidas de ida serão disputadas na 
quarta, 20 e na quinta-feira, 21. Já 
os confrontos de volta acontecerão 
no fim de semana, no domingo, 24.

O São Gonçalo, que passou 
pelo São José de Mipibu na fase 
anterior, terá pela frente o Ceará-
-Mirim, que eliminou o Barra de 
Maxaranguape. A primeira parti-
da acontecerá em São Gonçalo e a 
decisão será em Ceará-Mirim.

Já o São Pedro, que passou pelo 
Tibau do Sul, enfrentará o Santa 
Cruz, que avançou após ser o se-
gundo melhor desclassificado, pois 
soma duas vitórias na competição. 
O primeiro jogo do embate aconte-
cerá em Santa Cruz, enquanto a 
volta será decidida em São Pedro.

TERÇA-FEIRA, 19.11.2019Esportes16

Detalhamento das quartas de final do Super Matutão foi apresentado ontem

Luiz Eduardo marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 do América sobre o Riachuelo

Federação define confrontos das 
quartas de final do Super Matutão
Segundo detalhamento da FNF, partidas de ida serão disputadas na quarta, 20 e na quinta-feira, 21.
Já os confrontos de volta acontecerão no fim de semana, no domingo, 24. Horários já foram definidos

Torneio

FNF / Divulgação

Canindé Pereira / América

ABC e América goleiam e ficam
perto da decisão do Estadual Sub-17 

Base

CONFIRA OS CONFRONTOS:

São Gonçalo x Ceará-Mirim

Jardim de Piranhas x Goianinha

Macau x Areia Branca

Santa Cruz x São Pedro.

ç

ç

ç

ç

Vitor Paiva, de 24 anos, 
é anunciado como reforço

Goleiro

Novo goleiro foi anunciado ontem

Lucas Almeida / América

O América segue reforçando 
o elenco para e temporada 2020. 
Nesta segunda-feira, 18, o clube 
anunciou o goleiro Vitor Paiva, 
de 24 anos. Segundo a direto-
ria, ele se apresenta ao Améri-
ca esta semana para iniciar a 
preparação visando as disputas 
do Campeonato Potiguar, Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro.

Nascido em Goiânia/GO, Vi-
tor Paiva contabiliza passagens 
por Paraná, Joinville e Moto 
Club-MA e recentemente este-
ve no Lajeadense-RS durante 
a disputa da Copa Federação 
Gaúcha de Futebol.

FICHA TÉCNICA

VITOR PAIVA
Nome completo: Vitor Ferreira de Paiva (Goleiro)
Data de nascimento: 13/12/1994 (24 anos)
Naturalidade: Goiânia/GO
Peso/altura: 77kg/1,86cm
Clubes por onde passou: Paraná (2012), Joinville-SC (2013-2015), Aná-
polis-GO (2016), Prudentópolis-PR (2017), River-PI (2018), Moto Club-
-MA (2019) e Lajeadense-RS (2019)

As seleções de Macau e São 
Pedro passaram de fase devido 
ao número de cartões amarelos 
aplicados nos jogos de ida e volta 
(primeiro critério de desempate do 
regulamento). O Macau, que pas-
sou pela seleção de Areia Branca, 

terá pela frente o mesmo confron-
to. Seguindo os critérios técnicos 
estabelecidos no regulamento da 
competição, Areia Branca avançou 
de fase pois foi o primeiro melhor 
desclassificado. O confronto será a 
reedição da segunda fase, vencida 

pela Seleção de Macau. A primei-
ra partida terá mando campo de 
Areia Branca. Já a decisão será na 
casa dos macauenses.

Fechando os confrontos, Jar-
dim de Piranhas, que eliminou o 
Santa Cruz, jogará contra o Goia-
ninha, única equipe que segue 
invicta e com 100% de aproveita-
mento na competição após passar 
pelo Barcelona. O primeiro jogo 
ocorrerá em Jardim de Piranhas. 
Já a volta será disputada em Goia-
ninha.

Com o elenco de folga nesta se-
gunda-feira, 18, depois de o time ter 
vencido o Grêmio por 1 a 0, no últi-
mo domingo, em Porto Alegre, e da-
do mais um passo para conquistar 
o título do Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo divulgou a programação 
de sua preparação para a final da 
Copa Libertadores, contra o River 
Plate, no sábado, às 17 horas (de 
Brasília), em Lima, no Peru.

O time comandado pelo técnico 
Jorge Jesus fará o primeiro treina-
mento visando a decisão nesta ter-
ça-feira, às 16 horas, no CT Ninho 
no Urubu. No mesmo local, mas às 
9h, a equipe rubro-negra fará a sua 
última atividade no Rio antes de 
seguir até o aeroporto para embar-
car rumo à capital peruana.

Já para quinta-feira foi progra-
mado para o meio-dia (de Brasília) 
o primeiro treino após a chegada 
ao Peru. O trabalho ocorrerá em 
La Videna, CT da Federação Pe-
ruana de Futebol, que abrigará no 
mesmo horário um treinamento 
na sexta. E para as 19h30 do mes-
mo dia está marcado para ocorrer 
o reconhecimento do Monumental 
de Lima, estádio que abrigará a 
decisão de sábado.

Flamengo fará dois 
treinos no Rio e dois 
no Peru antes de 
final contra o River

Libertadores


