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O IBGE vai atualizar a 
partir do ano que vem 
a lista de produtos e 

serviços usada para calcular 
a inflação oficial do país, 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA). 

Com as mudanças nos 
parâmetros de pesquisa, a 
partir de janeiro de 2020, 
entre os 56 novos elementos a 
serem avaliados pelo instituto 
estão a inclusão do serviço de 
streaming e do transporte por 
aplicativo.

Trata-se do novo Brasil, 
mais moderno, tecnológico e 
mais pobre, já que nenhuma 

das inovações incorporadas à 
vida dos brasileiros foi capaz 
de melhorar a situação das 
famílias, que oficialmente 
regrediu economicamente aos 
patamares de 2007 graças à 
crise econômica

Também haverá alterações 
no conjunto de alimentos 
analisados pelo IBGE. 

Sairão da lista pesquisada 
produtos como amido de milho, 
coco ralado (uma tradição 
nordestina) e patê. 

Entram macarrão 
instantâneo, açúcar demerara e 
suco em pó.

 Em dez anos, brasileiros 
endividados dobram gastos 

com celular, internet e produtos 
de higiene pessoal e deixaram 
de lado hábitos comuns de 
outrora, como comprar ternos 
e prezar por uma linha fixa de 

telefone.
A propósito, os aparelhos 

de micro-ondas e freezers 
também caíram em desuso, já 
que a inflação está contida, a 
despeito da falta de dinheiro do 
brasileiro.

Outra alteração no cálculo 
no IPCA indica que, em 2020, 
os transportes serão o principal 
componente da inflação, 
representando 20,8% do total. 
Quem detinha esta posição 
antes era o grupo de Alimentos 
e Bebidas.

Ironicamente, o IPCA é 
utilizado pelo Banco Central 
como medidor oficial da 
inflação do país. 

O governo usa o índice 
como referência para verificar 
se a meta estabelecida para a 
inflação está sendo cumprida. 

Em breve, esses 
indicadores relativos às 
mudanças de hábitos dos 
brasileiros deve orientar uma 
nova queda da taxa Selic, 
o principal instrumento de 
política monetária utilizado 
para controlar os juros no 
país, que está nos mais baixos 
patamares da história.

Quando isso vai chegar ao 
povão, é uma outra história. 

O problema é que a nova 
economia limpou o prato, 
literalmente. 
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NOTAS & INFORMES

Uma pesquisa desenvolvida no mestrado em 
Demografia da UFRN revela que as mulheres 
terão dificuldade de cumprir as regras da nova 

Previdência, caso a reforma proposta pelo governo venha 
a ser aprovada. O projeto, que está no Senado, prevê 
uma contribuição mínima de 15 anos para elas, contudo 
a permanência média no trabalho formal da mulher 
brasileira é de apenas 13 anos. O estudo, apresentado 
pela atuária e demógrafa Vanessa Viana da Nóbrega, 
sob orientação da professora Cristiane Silva Corrêa e 
co-orientação da professora Jordana Cristina de Jesus, 
mostra que, ao contrário das mulheres, o tempo de 
ocupação dos homens (20,5 anos) é o único compatível 
com o que prevê a reforma do sistema previdenciário, que 
exigirá o mínimo de 20 anos de contribuição para eles.

Incompatível para elas

PIRATAS E O ÓLEO
Um novo capítulo no já considerado maior desastre ambiental 

da história do Nordeste, em extensão do dano. Agora, foram 
encontrados no litoral de Sergipe barris com selo de identificação da 
Shell cheios de petróleo cru, com o mesmo DNA do que vem sendo 
localizado em praias da região. 

O adesivo nos barris aponta que a Shell 
transportou nele um tipo de lubrificante – a 
última vez, em fevereiro deste ano. Como 
o que estava no interior era petróleo (e a 
multinacional nega qualquer envolvimento 
no desastre), os investigadores acreditam que 
os barris foram, na verdade, reaproveitados 
por alguma empresa que fazia transporte de 
óleo venezuelano próximo à costa brasileira. 

Uma das suspeitas é que o despejo de petróleo tenha acontecido 
a partir de uma embarcação pirata, que estaria navegando entre 
a Venezuela e o seu destino final sem ligar o transponder, que 
permite o rastreamento das embarcações via satélite. Tudo isso 
provavelmente para fugir do controle dos Estados Unidos, que tem 
aplicado sanções a quem negocia com o regime de Nicolás Maduro.

REFORMA PREGUIÇOSA
O senador Jean Paul 

Prates (PT, foto) considera 
que a reforma da Previdên-
cia é “preguiçosa” e injusta. 
“Problemas complexos exigem 
soluções complexas. Que cortem 
em todos, não apenas no mais 
fácil, na população da base da 
pirâmide, que não tem como se 
manifestar”, disse. Ele também 
considera que o projeto do 
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) é baseado em “números 
duvidosos”.

VERÃO SEM CENSURA
Sob a gestão de Bruno Covas 

– que, apesar de tucano, tem 
aproximação com a esquerda na 
área cultural –, a Prefeitura de 
São Paulo prepara para 2020 
o festival Verão sem Censura, 
para acolher todas as peças de 
teatro que já foram ou venham 
a ser censuradas no País. Uma 
delas deverá ser “Abrazo”, 
do grupo potiguar Clowns de 
Shakespeare, que teve apresen-
tações canceladas em Recife (PE) 
por ordem da Caixa Cultural.

Jefferson Rudy / Ag. Senado

PARADO
Nada de a Secretaria de Mo-

bilidade Urbana (STTU) definir a 
data de lançamento do novo edital 
da licitação do transporte público. 
O processo tem a consultoria 
do Instituto Ruaviva, de Belo 
Horizonte (MG).

ACORDO ESTRANHO
Quando o Proedi foi lançado, 

prefeitos alardearam um prejuízo 
de mais de R$ 80 milhões por 
ano. Agora, aceitaram um acordo 
com o governo para receber só R$ 
10 milhões, sendo uma parte em 
janeiro e ainda assim carimbada?

NO RITMO CERTO
Acertou o prefeito Álvaro 

Dias ao desacelerar o processo 
de revisão do Plano Diretor. De 
fundamental importância para 
o desenvolvimento da cidade na 
próxima década, a atualização 
da lei deve acontecer com caute-
la e serenidade, sem atropelos, 
sobretudo com relação a mudan-
ças substanciais como a questão 
da verticalização da orla.

METRALHADORA VERBAL
O ex-ministro Ciro Gomes 

voltou a ligar sua metralhadora 
verbal, desta vez em entrevista 
à Folha e ao portal UOL. Ao se 
referir à possível candidatura de 
Luciano Huck ao Planalto em 
2022, disse que não é o momen-
to de “mandar um estagiário 

para a Presidência”. Sobre 
Lula, falou que o ex-presidente 
tem “desmoralizado” a Justiça 
ao tentar evitar a ida para o 
regime semiaberto.

DESELEGANTE
O vereador Cícero Martins 

(PSL) decidiu partir para cima 
da colega Divaneide Basílio 
(PT) em plena sessão da 
Câmara, com a intenção, na 
verdade, de criticar a gover-
nadora Fátima Bezerra. Com 
a lhaneza que lhe é peculiar, 
Cícero mandou, via Divaneide 
(correligionária de Fátima), um 
recado pouco educado para a 
“governadora reeira”.

Humberto / Reprodução
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O Senado deve aprovar nesta 
terça-feira, 15, como será a parti-
lha, com estados e municípios, dos 
recursos que a União vai obter com 
o leilão do excedente da chamada 
cessão onerosa do pré-sal.

O megaleilão está agendado pa-
ra 6 de novembro. Caso o Senado 
não faça alterações no texto que já 
foi aprovado na Câmara e a previ-
são de arrecadação no leilão se con-
firme, o Governo do Rio Grande do 
Norte ficará com cerca de R$ 320 
milhões. O dinheiro irá auxiliar a 
gestão estadual a pagar salários 
dos servidores que estão em atraso 
e o 13º salário de 2019 do funciona-
lismo público.

Até a semana passada, antes 
de o assunto ter sido apreciado 
pela Câmara dos Deputados, o 
montante destinado ao Rio Grande 
do Norte seria 42% maior – R$ 457 
milhões. No entanto, uma nova me-
todologia de cálculo foi aprovado na 
última quarta-feira, 9, reduzindo 
os valores para os estados do Nor-
deste. A fórmula criada passou a 
utilizar, além de critérios do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE), 
a divisão da Lei Kandir, que é uti-
lizada pelo governo federal para 
compensar estados exportadores 
pela redução do ICMS nas vendas 
feitas ao exterior.

De acordo com o senador po-
tiguar Jean Paul Prates (PT), a 

reformulação do cálculo foi uma 
imposição dos estados com as 
maiores bancadas na Câmara, que 
cobram reposição de perdas com o 
ICMS para exportação. “Esta ideia 
da reposição da Lei Kandir é um 
oportunismo para tentar resolver o 
problema dos estados ricos. Com is-
so, houve uma alteração do cálculo, 
em razão da força das bancadas do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais. Foi um rolo compressor em 
cima das pretensões dos estados 
nordestinos”, avalia.

Ele diz que o novo sistema de 
partilha será aprovado no Senado, 
mesmo à revelia das bancadas do 
Nordeste. “Se o Senado efetuar al-
guma alteração, o texto vota para a 
Câmara dos Deputados, o que pode 
inviabilizar todo o processo, já que o 
leilão está marcado para o dia 6 de 
novembro. Estamos na situação de 
aceitar o acordo do jeito que está ou 
de perdermos tudo. Vamos tentar 
alguma compensação, mas o gover-
no não está cumprindo os acordos 
firmados com o Congresso, como foi 
o caso dos remanejamentos no orça-
mento da Educação”, detalha.

Segundo o governo federal, o 
valor previsto para o leilão é de R$ 
106,56 bilhões. Deste total, R$ 33,6 
bilhões ficarão com a Petrobras 
em razão de acordo com a União 
para que as áreas sob seu direito 
de exploração possam ser licitadas. 

Do R$ 72,9 bilhões restantes, 15% 
ficarão com estados, 15% com os 
municípios e 3% com os estados 
confrontantes à plataforma conti-
nental onde ocorre a extração pe-
trolífera. Os outros 67% ficam com 
a União (R$ 48,84 bilhões).

A redução desagradou ao Go-
verno do Rio Grande do Norte. Os 
R$ 457 milhões inicialmente pre-
vistos resultariam no pagamento 
de uma das duas folhas salariais 
ainda em atraso do ano de 2018 – 
mês de dezembro e o 13º salário.

“A nova metodologia de par-
tilha prejudicou o Rio Grande do 
Norte e a maioria dos estados do 

Nordeste. O estado potiguar per-
deu em torno de R$ 137 milhões 
em favor dos estados mais ricos do 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que 
são estados exportadores”, lamen-
ta o secretário estadual de Planeja-
mento e Finanças, Aldemir Freire.

O secretário criticou a utili-
zação dos critérios da Lei Kandir 
para beneficiar os estados do Su-
deste. “Até reconhecemos o débito 
da União com esses estados com 
relação à Lei Kandir. Mas que se 
pague essa dívida com recursos da 
própria União, e não com o repasse 
de recursos da cessão onerosa aos 
estados”, detalha.

De acordo com o projeto em 
análise no Senado, os estados e o 
Distrito Federal terão de utilizar 
os recursos exclusivamente para 
o pagamento de despesas previ-
denciárias, inclusive de estatais, e 
para investimento.

Aldemir Freire explica, entre-
tanto, que o dinheiro vai reforçar o 
caixa e, com isso, vai permitir que 
o governo estadual consiga progra-
mar o pagamento da folha salarial. 
“Quanto ao uso dos recursos, é o 
mesmo que sempre dissemos: os 
recursos extraordinários serão usa-
dos para pagamento do 13º salário 
e abate do passivo deixado pela úl-
tima gestão”, aponta.

DEFINIÇÃO DO 13º SOMENTE
APÓS A VOTAÇÃO, DIZ
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

O secretário-chefe do Gabinete 
Civil do Governo do Estado, Rai-
mundo Alves Júnior, diz que a dis-
cussão acerca do pagamento do 13º 
salário de 2019 terá um novo enca-
minhamento só a partir da votação 
da partilha da cessão onerosa do 
pré-sal. “Temos, primeiro, que en-
cerrar a votação da cessão onerosa 
no Congresso. Só após isso teremos 
a exata noção do poderemos fazer. 
Nós já temos uma noção desta per-
da de R$ 140 milhões e teremos de 
discutir com os servidores a nova 
realidade”, afirma.

Representantes do governo, servidores e parlamentares discutiram assunto no Sindifern

RN aguarda votação da cessão onerosa 
para discutir folhas em atraso e 13º de 2019
Forma de partilha de recursos do megaleilão de petróleo será votado na próxima terça-feira no Senado. Se sistema 
aprovado na Câmara for validado, RN terá receita frustrada em cerca de R$ 140 milhões, o que vai afetar planejamento

Recurso extra

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público Eleitoral 
do Rio Grande do Norte recomen-
dou à Prefeitura de Ceará-Mirim, 
na Grande Natal, que não nomeie 
ou exonere servidores com cargo co-
missionado pelos próximos meses. 
O município, que está sob gestão 
de um prefeito interino, Ronaldo 
Venâncio, passará por eleição su-
plementar no dia 1º de dezembro.

A recomendação do Ministério 
Público foi expedida para o prefeito 
interino e também ao presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Manoel Vieira do Santos (PTB). A 
orientação é para que não sejam 
efetuadas demissões ou rescisões 
de contratos temporários ou de car-

gos que não sejam de comissão e de 
funções de confiança, a não ser e 
excepcionalmente por justa causa.

Caso ocorra o descumprimento 
da solicitação, o Ministério Público 
Eleitoral aponta que o responsável 

vai receber multa, bem como pode-
rá ter cassado o registro ou diploma 
de eleito, caso haja beneficiamento 
de candidato no pleito suplemen-
tar. Segundo o Ministério Público, 
o impedimento para exonerar ou 
nomear está prevista na legislação 
eleitoral, que veda a prática às vés-
peras de elições.

Ceará-Mirim terá eleição su-
plementar porque o então prefeito, 
Marconi Barreto, e sua vice, Zélia 
Santos, foram cassados pela Justi-
ça Eleitoral por abuso de poder eco-
nômico. Primeiro na linha sucessó-
ria por ser presidente da Câmara 
Municipal, Ronaldo Venâncio as-
sumiu o cargo no mês passado.

Prefeito interino Ronaldo Venâncio

Ministério Público recomenda que 
prefeito evite exonerar servidores

Ceará-Mirim

José Aldenir / Agora RN

Juiz determina que União 
contenha avanço de óleo

Sergipe

A Justiça Federal em Sergi-
pe determinou que a União, jun-
to com o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), 
implante barreiras de proteção 
nos rios São Francisco, Japa-
ratuba, Sergipe, VazaBarris e 
Real, no litoral sergipano. A me-
dida deve ser tomada até esta 
terça-feira, 15, para evitar uma 
contaminação maior do óleo de 
origem desconhecida que tem se 
espalhado pelo litoral do Nor-
deste brasileiro.

A União e o Ibama terão que 
pagar R$ 100 mil para cada dia 
de descumprimento da medida. 

A decisão do juiz Fábio Cordeiro 
de Lima atendeu a um pedido 
do Ministério Público Federal 
(MPF) no estado. Para o MPF, a 
União não tem tomado todas as 
medidas que poderia para pro-
teger as áreas sensíveis.

Petróleo também atinge litoral do RN

José Aldenir / Agora RN
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A Prefeitura do Natal anun-
ciou que vai mudar o cronograma 
da revisão do Plano Diretor, para 
ampliar os prazos de discussão. As 
novas datas serão definidas nesta 
segunda-feira, 14, em reunião do 
Núcleo Gestor. A expectativa é 
que, com as alterações, o projeto 
de lei que trata da atualização do 
Plano só seja enviado à Câmara 
Municipal em 2020.

Em nota, a gestão municipal 
afirmou que a medida tem o obje-
tivo de “estabelecer uma análise 
técnica mais acurada das propostas 
(...) a fim da formulação de um pro-
jeto de lei que seja, ao mesmo tem-
po, democraticamente participativo 
e tecnicamente responsável”.

Pelo cronograma em vigor atu-

almente, a revisão do Plano Diretor 
está na terceira das cinco etapas de 
responsabilidade da Prefeitura do 
Natal. Nesta fase, grupos temá-
ticos coordenados pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo (Semurb) avaliam propostas 
apresentadas pela população em 
reuniões realizadas nas últimas 
semanas nas quatro regiões admi-
nistrativas da cidade.

A previsão inicial era que a mi-
nuta do novo Plano Diretor fosse 
aprovada em 30 de novembro, para 
quando está marcada uma conferên-
cia do Conselho da Cidade. Só em de-
zembro, portanto, é que teriam início 
as discussões na Câmara.

O Plano Diretor, que é um ins-
trumento de política urbana que 

prevê regras para ocupação do solo, 
foi revisado pela última vez em Na-
tal em 2007. A legislação recomenda 
uma atualização a cada dez anos.

Em sua mensagem à Câma-
ra no início do ano, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, estabeleceu a 
revisão do Plano Diretor como uma 
das principais metas de sua gestão 
para 2019. Por isso, o prefeito che-
gou a cogitar fazer uma convocação 
extraordinária do Poder Legisla-
tivo, durante o recesso de final de 
ano (que acontece entre dezembro 
e janeiro), para que o cronograma 
não fosse prejudicado.

Vereadores e organizações da 
sociedade social, porém, têm cri-
ticado a “pressa” solicitada pela 
Prefeitura para analisar o projeto 

de lei, antes mesmo de a minuta 
chegar à Câmara. Na semana 
passada, a vereadora Nina Souza 
(PDT) reclamou da tramitação, 
disse que  a Prefeitura “demorou 
demais” para iniciar as discussões 
e falou que os vereadores não se-
riam “irresponsáveis” na votação. 
O presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PSDB), também 
prometeu que não votaria o novo 
Plano Diretor “a toque de caixa”, 
devido à importância da matéria.

Entre os pontos mais discutidos 
na atualização do Plano Diretor, 
estão a possibilidade de permissão 
para construções maiores na re-
gião de orla e o maior adensamento 
habitacional de áreas como a zona 
Norte da capital potiguar. Plano é prioridade para prefeito Álvaro Dias

Prefeitura decide mudar prazos, e envio 
do Plano Diretor à Câmara será adiado
Em nota, gestão municipal afirmou que a medida tem o objetivo de “estabelecer uma análise técnica mais acurada das 
propostas a fim da formulação de um projeto de lei que seja democraticamente participativo e tecnicamente responsável”

Cronograma

José Aldenir / Agora RN
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Ana Luize
ARQUITETANDO

O CHEF JACKIN
O Top Master Chef de cozi-

nha, Erick Jacquin esteve em 
Natal visitando e palestrando 
na bela Cozinha projetada por 
Samara Gosson para a Casa 
Cor RN. 

O tema da palestra foi o 
valor afetivo da cozinha para a 
família, ambiente que volta a 
ser a estrela da casa na arqui-
tetura contemporânea.

A GRANDIOSA E
CONTEMPORÂNEA COZINHA

Um ambiente de 84m2 que 
integra estar, adega e jantar, 
num espaço harmonioso que 
reflete o jeito atual modo de 
receber. A nova cozinha volta  
a ser o coração da casa sem 
isolar e dividir pessoas...

Entre outros atrativos, a 
“grande cozinha” traz aconche-
go com pegada de afetividade 
proporcionada pela ilumina-
ção quente, de alta reprodução 
de cores. 

TECNOLOGIA X TIJOLOS
DE ADOBE

Samara traz tijolos de 
adobe -com painel de fotos em 
uma das paredes e escultura 
de panelas em outra-, contras-
tando com a modernidade da 
adega climatizada, automati-
zada, cuba antibactericida e 
coifa embutida no forro. 

Todos esses elementos uni-
dos num ambiente que você 
tem vontade de ficar e não só 
passar...

Um universo de 1.231 empre-
sas optantes pelo Simples Nacio-
nal no Rio Grande do Norte corre 
o risco de, no próximo ano, ficar 
fora do regime fiscal, que, além 
de simplificar o recolhimento de 
oito tributos em uma única guia, 
chega a reduzir a carga tributá-
ria em até 40%. Esses pequenos 
negócios, segundo a Secretaria de 
Tributação do Governo do Estado, 
ultrapassaram o limite de compras 
estabelecido na Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa, que limita as 
compras até o equivalente a 80% 
do ingresso de recursos.

Desde junho, a Tributação está 
notificando essas empresas para 
que elas se regularizem. Inicial-
mente, a secretaria notificou 239 
empresas com as maiores diver-
gências. Dessas, 112 não fizeram 
as retificações devidas e, por isso, 
receberão o Termo de Exclusão do 
Simples Nacional. As empresas 
têm mais 30 dias para apresenta-
rem defesa ou serão excluídas do 
Simples a partir de 2020, com efei-
tos retroativos desde janeiro deste 
ano, não podendo fazer opção pelo 
regime pelos próximos três anos.

Para reverter a situação, as em-
presas citadas terão que justificar, 
mediante processo, os motivos da 
extrapolação do limite determina-
do pela lei ou, ainda, retificar o va-
lor no Programa Gerador do Docu-
mento de Arrecadação do Simples 
Nacional (PGDAS-D) conforme o 
faturamento. De acordo com dados 
da Coordenadoria de Fiscalização 
da Tributação, o montante que dei-

xou de ser declarado no PGDAS-D 
chega a R$ 278,6 milhões, referen-
tes a apenas as 239 empresas noti-
ficadas em junho.

As empresas que foram noti-
ficadas em agosto passado, para 
se regularizarem – cerca de 900 -, 
precisam fazer o procedimento o 
quanto antes, assim evitando a ex-
clusão do referido sistema. O Sim-
ples Nacional abrange os seguintes 

tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, 
Cofins, IPI, ICMS, ISS e Contribui-
ção Patronal Previdenciária para a 
Seguridade Social (CPP). O reco-
lhimento é feito por um documento 
único de arrecadação, que deve ser 
pago até o dia 20 do mês seguinte. 
Dependendo do ramo e tipo de ne-
gócio, em alguns casos, o Simples 
chega a reduzir em até 40% do re-
colhimento de tributos.

A Secretaria Estadual de Tri-
butação também está notificando 
as empresas com débitos inscritos 
na Dívida Ativa do Estado pelo não 
recolhimento de tributos diversos, 
principalmente o Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS) e o Imposto sobre a 
propriedade de veículos automoto-
res (IPVA).

Estão sendo notificadas 418 
empresas, que, se não quitarem os 
débitos dentro de um mês depois 
da citação, serão excluídas do re-
gime especial de arrecadação como 
prevê a resolução 140 do Comitê do 
Simples Nacional (CGSN).

Alerta é da Secretaria de Tributação, que dá prazo para regularização de empresas

Mais de 1,2 mil empresas correm risco
de serem excluídas do Simples Nacional
Esses pequenos negócios ultrapassaram o limite de compras estabelecido na Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa, que limita as compras até o equivalente a 80% do ingresso de recursos

Regime fiscal

José Aldenir / Agora RN

Em cerimônia no Vaticano 
neste domingo, 13, o papa Fran-
cisco oficialmente fez de Irmã 
Dulce a Santa Dulce dos Pobres, 
a 37ª personalidade brasileira 
canonizada pela Igreja Católica. 
Ela é a primeira mulher nascida 
no País a se tornar santa.

Em um dos momentos mais 
emocionantes da cerimônia, foi 
exibida uma relíquia de Irmã 
Dulce: um pedaço de osso de sua 
costela, impregnado em uma pe-
dra de ametista.

O músico José Maurício, con-
siderado curado milagrosamente 
por graça de Santa Dulce, estava 
presente. Foi a recuperação de sua 
cegueira o milagre decisivo para a 
canonização da santa brasileira.

Nascida em 26 de maio de 
1914 em Salvador (BA), Irmã 
Dulce foi batizada Maria Rita de 
Sousa Brito Lopes Pontes. Aos 
19 anos, ingressou na Congre-
gação das Irmãs Missionárias 
da Imaculada Conceição da Mãe 

de Deus.
Sua vocação para ajudar 

os mais necessitados se tornou 
pública na adolescência. Aos 13 
anos, ela começou a acolher do-
entes e moradores de rua em sua 
casa. O centro de atendimento 
informal acabou conhecido como 
“a portaria de São Francisco”.

Logo depois de assumir o há-

bito, tornou-se professora de uma 
escola mantida por sua congre-
gação. Por formação, Dulce era 
normalista, oficial de farmácia 
e auxiliar de serviço social. Deu 
aulas principalmente de Geogra-
fia e História. 

Irmã Dulce também gostava 
de artes, principalmente música. 
Em 1948, fundou o Cine Teatro 
Roma, palco de shows de grandes 
nomes da MPB, como Roberto 
Carlos e Raul Seixas. A religiosa 
ainda criaria cinemas em Sal-
vador. Ainda em vida, recebeu o 
apelido de “o anjo bom da Bahia”. 
Em 1988, ela foi indicada ao Prê-
mio Nobel da Paz.

Em 1959, a freira fundou uma 
instituição filantrópica em Salva-
dor. A Osid é hoje um complexo 
composto de 17 núcleos, com uma 
gama de serviços gratuitos que 
vão de escola de ensino integral a 
hospital com tratamento de cân-
cer. O centro médico atende a 2 
mil pessoas por dia.

Cerimônia aconteceu ontem no Vaticano

Canonizada pelo papa Francisco,
Irmã Dulce vira Santa Dulce dos Pobres

Igreja Católica

Edison Veiga / Estadão

A Câmara Municipal de 
Natal aprovou um projeto 
de lei que exige de todos os 
estabelecimentos comerciais 
da cidade a afixação de placas 
com informações sobre as for-
mas de pagamento aceitas.

Segundo o vereador Ney 
Lopes Júnior (PSD), autor da 
iniciativa, o projeto busca evi-
tar que consumidores passem 
por constrangimento e tam-
bém tem o objetivo de garan-
tir mais acesso a informação.

“A única forma de paga-
mento que os comércios são 
obrigados a aceitar é a moeda 
corrente nacional. Cartões ou 
cheque podem ser recusados, 
mas essa informação precisa 
ser repassada anteriormen-
te”, explicou o vereador.

O projeto ainda precisa 
ser sancionado pelo prefeito 
Álvaro Dias para virar lei.

Placas deverão 
informar cliente 
sobre formas de 
pagamento aceitas

Projeto de lei
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O Governo do Estado e os mu-
nicípios, representados por uma 
comissão de prefeitos, firmaram 
um acordo na última sexta-feira, 
11, para compensar o impacto fi-
nanceiro do Programa de Estímu-
lo ao Desenvolvimento Industrial 
do Rio Grande do Norte (Proedi) 
nos cofres das prefeituras, com a 
diminuição do repasse do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

O programa, criado por decreto 
em julho, concede descontos de até 
95% sobre o ICMS que as empre-
sas repassam ao Estado, com o 
objetivo de atrair indústrias para 
o RN. O problema é que, constitu-
cionalmente, 25% da arrecadação 
de ICMS do Estado devem ser re-
passados às prefeituras, que, com 
o Proedi, têm a receita diminuída.

A divergência levou um grupo 
de cerca de 100 prefeitos à Go-
vernadoria no mês passado, em 
protesto pela revisão dos termos 
do programa. Na Assembleia Le-
gislativa, um grupo de nove depu-
tados chegou a apresentar uma 
proposta de decreto legislativo, 
que tramita nas comissões, para 
sustar o decreto da governadora 
Fátima Bezerra. Os parlamenta-
res alegam que a gestão estadual 
só pode conceder incentivos fiscais 
por meio de projeto de lei, e não de 
decreto executivo.

Na reunião com prefeitos na 
sexta-feira, o secretário de Pla-
nejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, disse que o Proedi acarreta 
uma perda mensal de R$ 7,1 mi-
lhões para as prefeituras. O gover-
no propôs, então, uma compensa-
ção financeira de R$ 10 milhões, a 
serem pagos de forma parcelada 
até dezembro e uma parte em ja-
neiro, direcionados à saúde (aten-
ção básica e farmácia básica).

Os prefeitos acataram a com-
pensação financeira, mas também 
apresentaram a sua contraposta, 
também aceita pelo executivo, de 
acrescentar mais R$ 10 milhões em 
2020 via atenção básica à saúde.

“Numa demonstração de sen-
sibilidade, o governo define esta 
contribuição para os municípios 
como um compromisso aqui fir-
mado e reafirmado por todos, que 
é a defesa do Proedi”, destacou a 
governadora Fátima Bezerra.

O diretor industrial do Grupo 
Guararapes, Jairo Amorim, come-
morou o acordo. Ele disse que, com 
a revogação do Proedi, a fábrica do 
grupo teria de fechar as portas e 
ir para outro estado. “Nós estamos 
abertos a trabalhar pela interio-
rização da indústria, através das 
oficinas de costura [via programa 
Pró-Sertão], que têm gerado mui-
tos empregos nas cidades do inte-
rior”, concluiu.

Governo e prefeituras chegam 
a acordo para manter Proedi

Consenso

Gestão estadual se comprometeu a fazer dois 
repasses de R$ 10 milhões para compensar perdas

Governadora Fátima Bezerra e secretários receberam grupo de prefeitos na sexta-feira

Elisa Elsie / Governo do RN

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, defen-
deu na sexta-feira, 11, a partici-
pação do setor privado no sistema 
prisional brasileiro, afirmando que 
os investimentos no sistema ofe-
recem uma oportunidade de lucro 
aos empresários.

“Para que isso seja possível, é 

preciso conciliar o interesse do go-
verno com o interesse do empresa-
riado”, disse.

Como exemplo, Sérgio Moro ci-
tou o Complexo Prisional de Cha-
pecó (SC), onde, segundo ele, em-
presas instalaram infraestrutura 
industrial para aproveitar a mão 
de obra dos detentos.

Moro defende setor privado
na gestão do sistema prisional

Parceria

Aproposta de extinção da Justiça do Trabalho 
(JT), é considerada uma espécie de resgate da 
promessa do presidente na Câmara, Rodrigo 

Maia. Ele jamais escondeu sua ideia. “A Justiça do 
Trabalho não deveria nem existir”, chegou a afir-
mar em maio de 2017. A ideia é, com a extinção, 
incorporar seus magistrados à Justiça Federal, o que 
pode acabar o antigo problema de insuficiência de 
pessoal. Hoje, a Justiça do Trabalho tem o dobro de 
magistrados da Justiça Federal.

A queda vertiginosa de ações e o triunfo do con-

trato, após a reforma, fazem prever que logo não 
haverá o que fazer na justiça trabalhista.

A Justiça do Trabalho tem o dobro de juízes da 
Justiça Federal e cinco vezes mais tribunais de se-
gundo grau. Todos cada vez menos úteis.

Antes da reforma, em 2017, juiz do Trabalho de 
primeiro grau julgou 3.240 processos, 41,6% menos 
que os 7.783 processos de juiz federal.

A Justiça do Trabalho custará aos pagadores 
de impostos, este ano, R$18,2 bilhões. Desse total, 
90,3% vão para o bolso dos funcionários.

Maia sempre apoiou o fim da Justiça do Trabalho

PODER SEM PUDOR

UM MAR DE LEITE
A base eleitoral do senador potiguar Agenor Maria 

era o sertão, município de Currais Novos, onde tinha 
uma fazenda de gado leiteiro. Certa vez, alugou uma 
casa de praia, em Natal, e levou com ele um velho 
empregado de sua fazenda, seu Chico, que nunca tinha 
visto o mar. “Chico, veja só que imensidão. Imagine 
tudo isso sendo nosso e, em vez de água, leite!” – disse 
Agenor, puxando conversa na varanda da casa. A 
resposta do velho vaqueiro foi carregada de significado: 
“Prestava não, dr. Agenor. E aonde a gente ia achar 
tanta água pra misturar nesse leite?”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

O XIS DA QUESTÃO
O controle de R$359 

milhões que o PSL vai receber 
em 2020 de fundos públicos 
está na origem da tentativa 
de desmoralizar a atual 
direção da sigla. O PSL terá 
R$113 milhões só de Fundo 
Partidário.

ELES NÃO TEMEM A IRA DIVINA
Um bando de 

parlamentares pecadores foi a 
Roma fingir que são tementes 
a Deus, na canonização. Se o 
fossem, não usariam o nome 
de Irmã Dulce e de Deus em 
vão para depois atravessar o 
Atlântico. 

CPI NA RETA FINAL
Nesta terça (15), a CPI do 

BNDES vai discutir e votar 
o relatório final do deputado 
Altineu Côrtes (PL-RJ) que 
pede o indiciamento de Lula 

Os filhos de Bolsonaro 
fazem mal ao governo”

Senador Major Olímpio (PSL-SP), 
já sem paciência com a ‘família 
real’

"

Veja / Abril

e Dilma e mais 72 no saque 
imparável ao banco público.

NÃO VALE NADA
A Vale, responsável pela 

tragédia de Brumadinho, que 
matou ao menos 251 pessoas, 
agora inunda revistas de 

anúncios para melhorar a 
imagem. Antes, era na TV. 
Gastará muito menos em 
indenizações.

BURROCRACIA CARA
A Anfavea, a associação 

das montadoras, diz que o 
setor gasta R$2,3 bilhões 
por ano com burocracia. 
Uma compra de peças pode 
demandar quinze passos 
burocráticos e 50 dias de 
processo. Faltou dizer que 
botam esse custo no preço do 
carro, um dos mais caros do 
planeta.

SEMANA DAS ARMAS
A Câmara dos Deputados 

deve votar esta semana o 
projeto de lei que aumenta 
os casos onde são permitidos 
porte de armas de fogo e ainda 
diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra.

Palocci detalha venda de MP com ajuda no TCU
O ex-ministro petista Antonio Palocci 

revelou em delação à Polícia Federal que em 
2011 foi procurado e recebeu instruções do 
ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), sobre como 
retirar de pauta um julgamento que seria 

desfavorável às pretensões da Odebrecht no 
setor portuário. 

Palocci seguiu a dica e conseguiu 
engavetar o julgamento por um ano, até que 
a então presidente Dilma editou uma medida 
provisória beneficiando de vez a empreiteira.

MARACUTAIA PETISTA
Após o ano de julgamento suspenso, 

Dilma editou a MP 595 ajustando a legislação 
portuária aos interesses da Odebrecht. Que 
vergonha.

SOB MEDIDA
A MP da Odebrecht excluiu, segundo 

Palocci, a necessidade de carga própria em 
terminais privados para liberar prestação 
serviço a terceiros.

EXPEDIENTE ANTIGO
A edição de MPs para beneficiar “amigos” 

não era novidade e Lula também é investigado 
por editar textos sob medida para o cliente. 
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As manchas de óleo que atin-
giram diversas praias do Nordeste 
brasileiro, não afastaram banhis-
tas e turistas dos mais de 410 km 
de extensão de litoral do Rio Gran-
de do Norte. Atualmente, segundo 
o levantamento do Ibama, o litoral 
do RN é o menos afetado com as 
manchas. A secretária de turismo 
do estado, Aninha Costa, disse 
que as providências por parte do 
Governo do RN, em parceria com 
os municípios e os entes federais 
estão sendo tomadas.

“Para o turismo é muito preju-
dicial dissiparmos a ideia de que 
estamos com nossas praias com-
pletamente sujas de óleo o que é 
uma inverdade, devemos ter muito 
cuidado ao disseminar uma notícia 
para saber se ela condiz com a rea-
lidade ou não. As nossas principais 
praias turísticas estão próprias 
para banho e estamos em alerta 
para tomar todas as providências 
necessárias, caso a situação se 

agrave. O que pode afetar a eco-
nomia e afastar o turista são essas 
fakenews que precisam ser comba-
tidas”, explicou.

O presidente ABIH/RN, José 
Odécio, informou que foi feito um 
levantamento nos hotéis de Natal e 
Pipa e não houve nenhum cancela-
mento, alguns estão com ocupação 
de 100% até este fim de semana. 
“Estamos sempre em contato com 
os órgãos municipais e agentes de 
turismo que estão nas praias. A 
ABIH está monitorando esse pro-
cesso para divulgarmos notícias 
verdadeiras, por meio de vídeos. 
As principais praias que o turista 
frequenta não estão sofrendo com 
esse acidente, sabemos que é algo 
pontual, mas estamos cobrando 
que os culpados sejam responsabi-
lizados.”

Durante a última sexta, 11, e 
o último sábado, 12, o Idema es-
teve realizando um levantamento 
e em seguida deverá apresentar 

um diagnóstico para saber quais 
são as praias que ainda possuem 
resquícios de óleo. “A proposta 
das vistorias é, principalmente, 

obtermos informações mais elu-
cidativas, além dos relatórios que 
temos recebido do Ibama. Estamos 
unindo esforços para elaborarmos 

um diagnóstico da situação do Rio 
Grande do Norte em relação aos 
impactos desse material em nosso 
litoral”, explicou Leon Aguiar, dire-
tor-presidente do Idema.

Exemplo de ação coletiva exe-
cutada com sucesso aconteceu nas 
praias do município de Tibau do 
Sul, onde fica a famosa Praia da 
Pipa. Um mutirão entre populares, 
defensores ambientais e entes pú-
blicos fizeram a limpeza das praias 
da região. “Houve uma movimenta-
ção imediata no dia que começaram 
a aparecer as manchas na praia. 
A Associação dos Barraqueiros de 
cada Praia, surfistas,  população 
em geral e Prefeitura de Tibau do 
Sul se uniram em um mutirão de 
limpeza na Praia do Amor, Centro 
e Cacimbinhas. Este envolvimento 
e seriedade obteve um resultado 
eficiente e rápido. Neste momento 
as praias se encontram limpas”, 
disse Beth Bauchwitz, secretária 
de turismo de Tibau do Sul.

Manchas apareceram no RN e em todos os outros estados da região Nordeste do País

Óleo espalhado nas praias não está afetando 
atividades turísticas, garante Governo do RN
Secretária de Turismo do Rio Grande do Norte, Aninha Costa, disse que as providências por parte do Poder Executivo, em 
parceria com os municípios e os entes federais, estão sendo tomadas gradativamente para minimizar o problema nas praias

Menos mal

José Aldenir / Agora RN

O Sebrae no Rio Grande do 
Norte deu o primeiro passo para 
a implantação no estado de um 
roteiro histórico e cultural baseado 
na Segunda Guerra Mundial. A 
instituição lançou no último dia 9 o 
projeto Natal & Parnamirim Field 
na Segunda Guerra, que deve via-
bilizar o estado como um destino 
turístico histórico. O lançamento 
ocorreu na Casa da Ribeira em 
uma noite temática, que resgatou 
o ambiente da época ao som de 
orquestra big bands, espetáculo 
Bye Bye Natal e uma exposição de 
peças e artigos temáticos da guer-
ra. O evento reuniu no bairro da 
Ribeira empresários do trade turís-
tico, representantes de instituições 
ligadas ao setor, governantes e 
convidados.

“O projeto busca a integração 
e reforça laços sobre o que apren-
demos com essa convivência e 
troca de costumes que influenciou 
e ainda influencia nossa cultura, 
nossos hábitos, nossa história. 
Nossa intenção é criar um roteiro 
que irá apresentar (ou reapresen-

tar) ao mundo o ponto de conexão 
que, orgulhosamente, fomos para a 
vitória do mundo sobre o nazifasci-
mo. Teremos como contar até mes-
mo partes da fascinante história 
da aviação mundial, registrando 
passos dados aqui por companhias 
alemãs, italianas e francesas”, en-
fatizou o presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-RN, Marce-
lo Fernandes de Queiroz, durante o 
lançamento.

O projeto Natal & Parnamirim 
Field já vinha sendo trabalhado há 
cerca de dois anos e, atualmente, 
faz parte das ações do programa 
Investe Turismo, que é promovido 
pelo Sebrae, Ministério do Turis-
mo, Embratur e Secretaria Esta-
dual de Turismo (Setur). Sebrae 
elaborou um estudo das potencia-
lidades que podem ser exploradas 
ao tema, pontuando atrações que 
podem ser exploradas já a curto 

prazo em roteiro que reúne prédios 
e fatos marcantes.

A iniciativa mapeou uma rota 
de equipamentos e prédios histó-
ricos relacionados a esse episódio 
da história do Rio Grande do Norte 
e do mundo entre a base área de 
Parnamirim, que foi estruturada 
à época pelos Estados Unidos, e a 
histórica Rampa, que está sendo 
transformada em museu. O roteiro 
envolve também a maternidade 
Januário Cicco, a Base Naval de 
Natal e o Grande Hotel.

Um dos objetivos do programa 
é diversificar a oferta turística que 
vá além do turismo de mar. Por is-
so, o projeto tomou a participação 
do RN na Grande Guerra como 
forma de atrair turistas para um 
destino que um fato histórico ím-
par no Brasil. Com isso, o Sebrae 
espera ampliar em mais um dia 
a permanência do visitante que 
vem ao RN aproveitar as praias 
e estimular a criação de eventos 
alusivos ao tema, como o Dia D, 
com espetáculos e apresentações 
de big bands. 

Lançamento do roteiro, que é idealizado pelo Sebrae, foi realizado na Casa da Ribeira

História da Segunda Guerra Mundial no Rio 
Grande do Norte é retratada em roteiro cultural

Natal & Parnamirim Field

João Gilberto

O prefeito de Natal Álva-
ro Dias solicitou na última 
sexta-feira, 11, ao Ministério 
da Educação, a inclusão da 
Escola Municipal Veríssimo 
de Melo, no bairro de Felipe 
Camarão, no programa de 
educação Cívico-Militar, do 
Governo Federal.

“A decisão foi tomada de-
pois de 95% da comunidade 
escolar ter se posicionado fa-
vorável em consulta pública 
realizada na escola”, escreveu 
o prefeito em uma rede social.

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), as escolas 
devem manifestar interesse 
junto às secretarias estaduais 
de Educação. No Rio Grande 
do Norte, a governadora Fá-
tima Bezerra preferiu não 
indicar nenhuma escola.

Nos estados em que não 
houver interesse pelo progra-
ma, municípios voluntários 
podem pedir participação.

Natal pede 
inclusão de escola 
no programa 
Cívico-Militar

Felipe Camarão
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Os seis homens suspeitos de 
integrar uma quadrilha de arrom-
badores de banco presos ao longo 
desta semana no Rio Grande do 
Norte agiam em todo País. Foi o 
que afirmou a Polícia Civil na ma-
nhã da última sexta-feira, 11, ao 
divulgar o resultado da operação 
Andarilhos. Dois deles, inclusive, 
participavam da quadrilha mesmo 
já estando presos.

Dos seis presos, três foram de-
tidos em Natal, um em Parnami-
rim, outro em Pernambuco e um 
sexto no estado do Paraná. Além 
da Polícia Civil potiguar, policiais 
de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, 
Ceará e Bahia também atuaram 
na ação, que aconteceu entre a ter-
ça, 8, e a quinta, 10.

O objetivo da investigação, que 
durou 8 meses, foi desarticular 
uma organização criminosa es-
pecializada em roubos a bancos e 
ataques a carros-fortes em vários 
estados do Brasil, sobretudo no 
RN. Ao todo, a operação prendeu 
12 pessoas e outras duas morre-
ram em uma troca de tiros com a 
polícia em Parnamirim, na Grande 
Natal, fato ocorrido em setembro.

INVESTIGAÇÃO
Segundo a Divisão Especiali-

zada de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado (Deicor), as 
investigações foram iniciadas em 
fevereiro, quando os agentes lo-
calizaram uma granja em Taipu, 
distante pouco mais de 50 quilô-
metros de Natal. Lá, houve um 
confronto com os bandidos.

Durante a troca de tiros, os 
criminosos fugiram por um mata-
gal, porém, deixaram para trás 12 
armas de fogo, entre elas 5 fuzis, 
além de 9 coletes balísticos, mais 

de 3 mil munições de diversos cali-
bres e artefatos explosivos.

Em abril, seis integrantes da 
mesma quadrilha foram presos, 
sendo cinco potiguares e um acria-
no. Eles estavam em uma casa na 
praia de Búzios, em Nísia Floresta, 
na Grande Natal. Com eles foram 
apreendidos celulares, munições e 
uma certa quantia de dinheiro em 
espécie.

Já em setembro, em Parnami-
rim, dois bandidos morreram em 
um novo confronto armado. Os 
mortos foram apontados como par-
ticipantes da explosão de um car-
ro-forte na BR-226, no município 
de Bom Jesus, também na região 
Metropolitana da capital potiguar. 

O crime foi no dia 6 de setembro.
Já nesta semana, em cum-

primento de mandados judiciais, 
foram detidos os outros seis mem-
bros da quadrilha. Três deles fo-
ram presos em Natal, sendo que 
um deles já se encontrava custo-
diado na Cadeia Pública Raimun-
do Nonato Fernandes, na Zona 
Norte da cidade. Os outros foram 
presos em Parnamirim (RN), 
Jaboatão dos Guararapes (PE) e 
um sexto em Catanduvas (PR), 
que também já estava no sistema 
penitenciário.

A Polícia Civil informou que as 
investigações ainda estão em aber-
to, e que há quatro suspeitos sendo 
procurados.

Diversas agências bancárias foram arrombadas por quadrilha que atuava no Brasil

Arrombadores de banco presos 
no RN agiam “por todo o País”
Policiais de seis estados participaram da operação Andarilhos, que durou 
oito meses e já prendeu 12 pessoas; Polícia Civil deu detalhes na sexta, 11

Descoberta

José Aldenir/AgoraRN

Competição derruba juros
do crédito imobiliário

Mercado

Com a competição entre os 
bancos, em um cenário com ta-
xa básica de juros (a Selic) no 
menor nível histórico, os juros 
do crédito imobiliário estão em 
queda. Entre os cinco maiores 
bancos, a taxa mínima varia en-
tre 7,30% e 7,99% ao ano.

No último dia 8, após bancos 
privados, a Caixa Econômica 
Federal anunciou redução de 
até 1 ponto percentual nas taxas 
de juros para os financiamentos 
imobiliários com recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos (SBPE). A me-
nor taxa passou de 8,5% ao ano 
para 7,5% ao ano; e a maior de 
9,75% ao ano para 9,5% ao ano. 
As novas taxas serão válidas a 
partir desta segunda-feira, 14.

O professor da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e especia-
lista no mercado imobiliário Pe-
dro Seixas afirma que os bancos 
“despertaram” para o crédito 
imobiliário devido à demanda 

habitacional. “É uma linha de 
crédito que cria uma relação de 
longo prazo com o cliente e tem 
garantia real que é o próprio 
imóvel”, disse.

Para Seixas, ainda há es-
paço para redução dos juros, 
não somente por influência da 
redução da Selic, mas também 
por causa da linha de crédito 
corrigida pela inflação, lançada 
pela Caixa Econômica Federal.

A nova linha tem saldo cor-
rigido pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Nesse financiamento, 
a taxa mínima é o IPCA mais 
2,95% ao ano e a máxima, o 
IPCA mais 4,95% ao ano. Nas 
outras modalidades, a correção 
é pela Taxa Referencial (TR). 

“Essa inovação tem poten-
cial de redução dos custos para 
as famílias”, disse Seixas.

A Caixa lidera o mercado de 
financiamento imobiliário, com 
69% de participação.



“A defesa que fazemos é que a 
cidade seja mais adensada, com-
pacta e racional”. Com essa frase, 
Hugo Frederico Farias de Medei-
ros, diretor de Política Ambiental 
do Sindicado da Construção do RN 
(Sinduscon), defende uma maior 
verticalização da orla de Natal, 
especialmente no trecho que com-
preende entre a Praia do Meio e a 
Praia do Forte.

Segundo ele, nas últimas déca-
das “houve um espalhamento da 
população para a região metropo-
litana sem infraestrutura, ocasio-
nando uma imensa supressão ve-
getal para abrir novos loteamentos 
e bairros nessas cidades. Ou seja, 
mais insustentável, impossível”, 
sustenta.

A consequência, na opinião 
dele, é que os bairros centrais de 
Natal, com infraestrutura e com a 
maior concentração de empregos, 
perderam população, num fenôme-
no que comportou diversos efeitos 
negativos.

Entre eles, Hugo Frederico cita 
a piora da qualidade de vida da 
população, que passou a enfrentar 
grandes deslocamentos; sobrecar-
ga de pessoas numa região sem 
infraestrutura; subutilização de 
infraestrutura instalada na re-
gião central; graves problemas de 
mobilidade e a problemática da 
violência agravada, seja pela bai-
xa densidade populacional ou pelo 
espalhamento da população sem 
o devido crescimento da atuação 

policial.
Para o arquiteto, é na revisão 

do Plano Diretor que está a opor-
tunidade de “reverter essa lógica 
de crescimento”, direcionando o 
crescimento e o adensamento po-
pulacional para as áreas centrais, 
que são consolidadas, com infra-
estrutura e com grande oferta de 
emprego.

Ele lembra que a densidade 
recomendada pela ONU para uma 
cidade sustentável é de 250 habi-
tantes por hectare e Natal tem hoje 
uma densidade de 50 habitantes 
por hectarte, ou seja, “a cidade tem 
potencial de crescer em até cinco 
vezes a sua população, para se tor-
nar mais viável, dinâmica e ter os 
investimentos em infraestrutura 

justificados”.
Já em relação à verticalização 

propriamente dita, a revisão do 
Plano Diretor “é uma das formas 
de se buscar o adensamento, seja 
na porção mais interior da cidade, 
seja na parte mais costeira, mas 
sempre respeitando as questões 
ambientais, sociais e o suporte da 
infraestrutura”.

Sobre a verticalização na orla, 
Hugo Frederico é da opinião que 
a verticalização deve ocorrer de 
forma gradual, iniciando com seis 
pavimentos na primeira quadra, 
escalonado para 10 pavimentos na 
segunda, 14 pavimentos e assim 
por diante, “até julgarmos sem 
mais interferências visuais e am-
bientais”. 
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Maestro de formação, o português Eugénio Graça tem
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Holanda, Cuba, Estados Unidos e Brasil.

Maestro Eugénio
Graça

Déborah
Sayonara
Matersol

Ricardo
Abreu
Abreu
Imóveis

Denerval
Júnior
Casa 
Sarmento

Leonardo 
Melo
Potiguar 
Honda

1 7  d e  O u t u b r o  

1 4 H  à s  2 1 H

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

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

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

E nvie  o  c ó di go

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

A p o i o
P a t r o c í n i o

Natal “cresceu demais” para onde não 
existia infraestrutura, avalia Sinduscon
Para o arquiteto Hugo Frederico Farias de Medeiros, diretor de Política Ambiental do Sindicado da Construção Civil do Rio 
Grande do Norte, a consequência disso foi que bairros mais estruturados no passado perderam muitos de seus moradores

Percepção

Arquivo pessoal

Hugu Frederico, diretor do Sinduscon
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Apesar de não estarmos vi-
vendo um futuro como as pesso-
as que viveram há dois séculos 
imaginavam, os avanços da 
tecnologia nos últimos 50 anos 
foram incríveis, principalmente 
na área da inteligência artificial.

Mas, afinal, o que é inteli-

gência artificial?
A inteligência artificial faz 

parte dos estudos de ciências da 
computação. Suas diversas ra-
mificações tentam desenvolver 
mecanismos e dispositivos tec-
nológicos que possam simular o 
raciocínio humano.

O objetivo central dos estu-
dos sobre a inteligência artifi-
cial é fazer com que os compu-
tadores possam “pensar” como 
os humanos, criando análises, 
raciocinando, compreendendo e 
obtendo respostas para diferen-
tes situações.

Oito coisas que a

vai mudar na humanidade
Nenhum aspecto de nossas vidas passa sem que a tecnologia esteja 
presente, seja para melhor ou pior; confira aqui alguns desses pontos

Para melhor ou para pior?

Fotos: Divulgação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1. MELHORES PREVISÕES DO TEMPO
Prever o clima com precisão pode ser 

complicado, especialmente quando você 
tem que passar por grandes volumes de 
dados. Porém, graças ao software de in-
teligência artificial que a equipe da Mi-
crosoft está desenvolvendo atualmente, 
isso poderá mudar. O software promete 
resolver alguns dos mais difíceis enigmas 
sobre o tempo, como entender como a mu-
dança climática está afetando os padrões 
climáticos ou fazer previsões meteorológi-
cas mais precisas a longo prazo.

5. PODEREMOS EXPLORAR MAIS O 
ESPAÇO

Inteligência artificial e robôs são 
a chave para que possamos explorar o 
espaço, mas já hoje, eles desempenham 
um papel muito importante. A NASA 
depende de rovers e sondas não tripu-
lados para explorar galáxias distantes, 
que levariam anos para serem alcança-
das por humanos. Esses veículos inte-
ligentes sentem obstáculos, como crate-
ras, e encontram caminhos seguros de 
viagem ao redor deles.

3. NOSSO PLANETA PODERÁ SER SALVO
As mudanças climáticas e suas cau-

sas, como a poluição, são uma grande 
preocupação atual, e a inteligência ar-
tificial pode ser uma solução para isso. 
Robôs e outros dispositivos estão sendo 
desenvolvidos para limpar o meio am-
biente e reduzir os efeitos da poluição 
do ar e da água. Programas de software 
sofisticados permitirão aos robôs dis-
tinguir entre organismos biológicos e 
poluentes, como petróleo ou resíduos 
perigosos.

7. TEREMOS DOUTORES ROBÔS
A inteligência artificial está sendo 

incorporada na medicina para ajudar os 
médicos a detectar doenças e salvar vi-
das. O centro médico Cedars-Sinai, em 
Los Angeles, é pioneiro no uso de um sof-
tware especial para analisar o coração e 
detectar ataques cardíacos antes que eles 
ocorram. Porém, a vanguarda da tecnolo-
gia médica da Inteligencia Artificial são 
os assistentes de cirurgia robótica, que 
auxiliam os cirurgiões passando os ins-
trumentos durante um procedimento.

2. MENOS TRABALHO PESADO PARA OS 
HUMANOS

Uma das primeiras promessas da in-
teligência artificial, citadas desde os con-
tos de Isaac Asimov até em Os Jetsons, 
foi um robô que pudesse realizar tarefas 
domésticas, eliminando o trabalho pesado 
dos humanos. Parte dessa promessa foi 
cumprida pelo aspirador automático, que 
pode manobrar em torno de obstáculos. 
Porém, robôs inteligentes não só limpa-
rão sua casa, mas também poderão rea-
lizar trabalhos como cuidar de crianças.

6. ESTAREMOS PROTEGIDOS
O Departamento de Segurança Inter-

na dos Estados Unidos já usa de Inteli-
gência Artificial para proteger seu país, 
incluindo agentes inteligentes virtuais 
para complementar sua força de trabalho 
humana. Também existem sofisticados 
sistemas de monitoramento de software, 
que digitalizam chamadas telefônicas 
e outras comunicações, digitando rapi-
damente grandes volumes de dados e 
selecionando conversas sobre potenciais 
ameaças.

4. NÃO PRECISAREMOS MAIS DIRIGIR
O carro autônomo e sem motorista 

já existe! A Google possui um modelo de 
carro capaz de guiar sozinho. A tecnolo-
gia usa um sistema de radar laser e um 
buscador de alcance, permitindo que o ve-
ículo gere um mapa 3D detalhado de seu 
ambiente. O carro, em seguida, combina 
esses mapas com mapas de alta resolução 
do mundo, produzindo diferentes tipos de 
dados que permitirão que ele se conduza. 
Além disso, um carro autônomo brasileiro 
já fez testes, percorrendo cerca de 74km.

8. CUIDADO FINANCEIRO
Programas de Inteligência artificial 

usam algoritmos para detectar padrões 
no mercado e prever mudanças de preços. 
Eles podem também comprar ou vender 
ações com base nessas previsões ou aler-
tar os humanos e aconselhar sobre as pró-
ximas mudanças. Esta tecnologia resulta 
em melhores retornos para os investido-
res. Softwares de inteligência artificial 
também poderão proteger os consumido-
res contra fraudes ao detectar mudanças 
nos gastos ou no uso do cartão de crédito.



Saúde
animal
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Quando seu bichinho de es-
timação adoece, ele nem 
tem como te dizer o que 

está sentindo de errado. Então, 
o jeito é ficar bem de olho nos 
sintomas dos males que podem 

afetar a saúde do pet. Além disso, 
prevenir é melhor que remediar: 
esse ditado não vale só para os 
humanos, afinal. Assim, vamos 
apresentar as doenças mais co-
muns em cães e gatos e suas ca-

Cães e gatos: doenças 
que mais afetam os pets

Saiba mais sobre alergia alimentar, erlichiose, insuficiência renal, obesidade, depressão, artrose e otite

ALERGIA ALIMENTAR
Esse tipo de alergia surge 

quando o organismo do animal 
reage a determinadas substân-
cias presentes no alimento. O 
quadro surge mais frequente-
mente devido a conservantes e 
outros componentes químicos 
presentes em rações industria-
lizadas, mas pode aparecer até 
por conta de proteínas da carne 
bovina.

1
3. INSUFICIÊNCIA RENAL

A perda da capacidade de 
filtragem dos rins causa a re-
tenção de ureia e creatinina no 
sangue, o que é extremamente 
prejudicial por se tratar de 
substâncias químicas. Por ou-
tro lado, água, proteínas e vita-
minas são perdidas pela urina. 
A insuficiência renal pode ser 
causada simplesmente pelo 
envelhecimento do animal, 
geralmente quando ele tem 
predisposição familiar para o 
problema. No entanto, surge 
também como decorrência de 
infecções e intoxicações graves.

3
DEPRESSÃO

Nossos amigos também 
padecem do mal dos tempos 
contemporâneos: a depressão. 
Tanto cachorros como gatos 
podem apresentar quadros de 
melancolia. Eles são caracte-
rizados por mudanças de com-
portamento como deixar de 
comer e de brincar ou se tornar 
mais arredio. Entre os fatores 
que desencadeiam a doença 
nos bichinhos estão mudanças 
de casa e a ausência prolonga-
da dos tutores.

5

ARTROSE E ARTRITE
Esses problemas surgem 

em cães e gatos geralmente 
nas idades entre 8 e 13 anos. 
A artrite é uma inflamação de 
desenvolvimento mais rápido 
e em geral está ligada a trau-
mas ou infecções nas articula-
ções. Por sua vez, a artrose se 
desenvolve mais lentamente. 
E está relacionada a fatores 
como peso excessivo e exercí-
cios que exigem muito esforço 
das articulações do animal. 
Raças caninas de maior porte 
costumam apresentar a doença 
especialmente nas idades mais 
avançadas.

6

OTITE
Também conhecida como 

inflamação de ouvido, pode 
ser originada por infecção, pa-
rasita, fungo ou mesmo pela 
presença de cera. Caso não seja 
tratada, pode evoluir para um 
quadro mais grave, como uma 
meningite ou mesmo infecção 
generalizada.

7

OBESIDADE
Sim, nossos pets também 

engordam se comem demais 
e não praticam exercício para 
queimar as calorias a mais. Co-
mo consequência, eles podem 
ter diabetes, doenças cardio-
vasculares e problemas nas ar-
ticulações e nos olhos, além de 
convulsões, paralisias e mesmo 
alterações neurológicas.

4

2. ERLICHIOSE
(DOENÇA DO CARRAPATO)

Trata-se de uma grave in-
fecção transmitida por carrapa-
tos portadores de bactérias do 
gênero erlichia. “Ela é mais co-
mum na fase adulta do animal”, 
explica a professora Aline Ma-
chado de Zoppa, coordenadora 
clínica do Hospital Veterinário 
da Universidade Anhembi Mo-
rumbi. E ataca mais cães do que 
gatos. A contaminação acontece 
quando o carrapato se alimenta 
do sangue de um animal doente 
e depois parasita outro que até 
então estava saudável.

2

Fotos Divulgação
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25ª Rodada - Série A

GOIÁS CSA

1x0

Sáb, 12/10 | Serra Dourada | 17h

FLUMINENSE BAHIA

2x0

Sáb, 12/10 | Maracanã | 19h

PALMEIRAS BOTAFOGO

1x0
Sáb, 12/10 | Pacaembu | 21h

INTERNACIONAL SANTOS

0x0
Dom, 13/10 | Beira-Rio | 16h

CEARÁ AVAÍ

1x0
Dom, 13/10 | Arena Castelão | 16h

VASCO FORTALEZA

1x0

Dom, 13/10 | São Januário | 16h

ATHLETICO-PR FLAMENGO

0x2
Dom, 13/10 | Arena da Baixada | 16h

SÃO PAULO

1x0
Dom, 13/10 | Morumbi | 18h

ATLÉTICO-MG GRÊMIO

1x4
Dom, 13/10 | Independência | 19h

CHAPECOENSE CRUZEIRO

1x1

Dom, 13/10 | Arena Condá | 19h

CORINTHIANS

BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 58 25 18 32

2°  Palmeiras 50 25 14 20

3º  Santos 48 25 14 13

4º  Corinthians 43 25 11 11

5º  São Paulo 43 25 11 10

6º  Grêmio 41 25 11 16

7º  Internacional 39 25 11 06

8º  Bahia 38 25 10 06

9º  Goiás 36 25 11 -10

10º  Athletico-PR 35 25 10 08

11º  Atlético-MG 31 25  9 -05

12º  Vasco da Gama 31 25  8 -08

13º  Botafogo 30 25  9 -05

14º  Fluminense 29 25  8 -07

15º  Fortaleza 28 25  8 -07

16º  Ceará 26 25  7 -02

17º  CSA 25 25  6 -20

18º  Cruzeiro 22 25  4  -14

19º  Avaí 17 25    3 -24

20º  Chapecoense 16 25  3 -20

A Seleção Brasileira empatou 
por 1 a 1 com a Nigéria, neste 
domingo, 13, em amistoso inter-
nacional realizado em Cingapura. 
Aribo abriu o placar para os afri-
canos na etapa inicial e Casemiro 
empatou o confronto no início do 
segundo tempo. 

Com o resultado, o Brasil chega 
a quatro partidas sem vitórias após 
o título da Copa América conquis-
tado em julho deste ano: empate 
com a Colômbia (2 a 2), Senegal (1 
a 1) e Nigéria; e derrota para o Pe-
ru (1 a 0), em Los Angeles (EUA). 

A Seleção volta a campo no dia 
15 de novembro, para enfrentar 
a Argentina, em Riad, na Arábia 
Saudita, em jogo amistoso. Ou-
tra partida preparatória deve ser 
confirmada pela CBF nos próxi-
mos dias. Está encaminhado um 
confronto contra a Coreia do Sul, 
dia 19, em local ainda ser definido 
-  provavelmente, Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes. 

A principal experiência plane-
jada pela comissão técnica brasi-
leira para o amistoso teve que ser 
interrompida após onze minutos, 
com a saída de Neymar. 

Neymar deixou a tradicional po-
sição de atacante pelo lado esquerdo 
e foi deslocado para atuar no meio-
-campo, à frente dos volantes Case-
miro e Arthur, chegando ao ataque 
com a bola dominada e servindo a 

Jesus, Firmino e Everton. 
Mas uma lesão na coxa esquer-

da logo nos primeiros minutos obri-
gou Tite a tirar Neymar de campo e 
substituí-lo por Philippe Coutinho, 
que não manteve o mesmo ritmo.

Após a saída de Neymar, o Bra-
sil perdeu velocidade, dinamismo 
e caiu de rendimento. Continuou 
com posse de bola amplamente su-
perior, mas com passes sem objeti-
vidade, encontrando dificuldades 
para penetrar nas duas linhas de 
quatro jogadores nigerianos. 

Aos 29, antes da parada téc-
nica, o Brasil criou a sua melhor 
chance de gol. Numa boa triangu-
lação do ataque, que começou com 

Everton, passou por Coutinho, e 
teve a finalização de Firmino, que 
chutou rasteiro, cruzado, para boa 
defesa de Uzoho. 

Após a parada técnica, o jogo 
mudou com o gol da Nigéria, aos 
34, contando com a passividade 
do setor defensivo brasileiro. Após 
receber cruzamento da direita, Si-
mon recebeu na frente de Daniel 
Alves, encontrou Aribo dentro da 
área, ele driblou Marquinhos com 
facilidade e acertou o canto direito 
de Ederson. 

A vantagem parcial deu con-
fiança à Nigéria, que passou a 
contra-atacar com rapidez e esteve 
próximo do segundo gol, aos 36, 

após finalização de Iwobi e defesa 
de Ederson. 

No segundo tempo, Tite optou 
por uma substituição no intervalo: 
tirou Everton e colocou Richarli-
son em campo. O treinador cobrou 
maior movimentação, velocidade e 
competitividade dos jogadores. 

E logo aos 2 minutos, o Brasil 
chegou ao empate. Em jogada en-
saiada na cobrança de escanteio, 
Daniel Alves cruzou da direita, 
Marquinhos cabeceou e acertou 
o travessão, no rebote, Casemiro, 
dentro da área, mandou a bola 
para as redes e empatou o con-
fronto. 

O empate deu ânimo à Seleção, 
que perdeu duas chances de virar o 
placar, em jogadas aéreas: aos 11, 
com Gabriel Jesus e aos 15, com 
Casemiro, que acertou a trave. No 
lance, o goleiro nigeriano Uzoho se 
machucou e teve que ser trocado. 

Artilheiro do Campeonato Bra-
sileiro (18 gols), o atacante Gabriel, 
do Flamengo, entrou em campo aos 
16, no lugar de Roberto Firmino, 
mas pouco produziu. 

Após os 20 minutos, a partida 
caiu novamente, com cenário se-
melhante ao da etapa inicial, com 
a Nigéria adotando uma postura 
defensiva, esperando pelos contra-
-ataques e o Brasil sem velocidade 
e penetração na retranca africana.

E ficou nisso: 1 a 1.

Atacante Everton Cebolinha em lance com meia Chukwueze no 1º tempo da partida

Seleção só empata com a Nigéria e
segue sem vencer pós-Copa América
Principal experiência planejada pela comissão técnica brasileira para o amistoso teve que
ser interrompida após onze minutos, com a saída de Neymar. Ele ia jogar no meio-campo

Jejum

Lucas Figueiredo / CBF

O Flamengo venceu o Athleti-
co-PR por 2 a 0 neste domingo e 
segue na liderança isolada do Bra-
sileirão. 

Com dois gols de Bruno Henri-
que, um em falha do goleiro Léo, o 
Fla manteve os oito pontos de van-
tagem sobre o Palmeiras, segundo 
colocado. 

Mais de 25 mil pessoas acom-
panharam o duelo, válido pela 25ª 
rodada, na Arena da Baixada.

Com o resultado, o Athletico 
voltou a ser derrotado após o título 
da Copa do Brasil. 

Até agora,  o Rubro-Negro con-
quistou dois triunfos (Fortaleza e 
Bahia) e dois empates (Chapeco-
ense e Corinthians). E a equipe 

treinada por Tiago Nunes segue 
com 35 pontos e aparece na 10ª po-
sição. Já o Fla chegou à marca de 
15 jogos sem perder – são 12 jogos 
e três empates. 

Com isso, o time carioca fi-
ca com 77% de aproveitamento, 
número recorde na história dos 
pontos corridos do Campeonato 
Brasileiro. 

Para se ter noção do que isso 
significa, o Cruzeiro se sagrou 
campeão, em 2003, com 72% de 
aproveitamento.

O Flamengo volta a campo 
contra o Fortaleza nesta quarta-
-feira,16, às 20h, na Arena Caste-
lão com zagueiro Rodrigo Caio e do 
atacante Gabigol no elenco. Com inteligência, o time do técnico Jorge de Jesus conseguiu neutralizar o Furacão

Jogando em Curitiba, Flamengo vence 
o Athletico por 2 a 0 e segue isolado em 1º

Brasileirão

Gazeta  Press
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o 
CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada (RLS) para a Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 
7-PML-0034-RN, localizado no Município de Areia Branca.

 
Harvey D. Gardiner

Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO -LO

A empresa ALEXSANDRA CUNHA DOS SANTOS BULHÕES-ME CNPJ:05128526/0001-75,-
torna publico que recebeu da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanís-
tico de Goianinha, a Licença de Operação LO N°001-2019/LO com validade ate 19/09/2023 
para  atividade de Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, localizado 
na Rua Luiz Belarmino da Costa, 1027, Centro, Goianinha/RN.

Alexsandra Cunha dos Santos Bulhões - Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Torre Forte Incorporações Ltda, CNPJ 26.222.574/0001-06, torna publico que esta reque-
rendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- SEMUR a Licença 
Simplificada para o empreendimento multifamiliar composto por 192 unidades habitacionais, 
localizado entre as Ruas Caparaó, Belo Horizonte, Das Alterosas, Projetada (Deputado Manoel 
Avelino Sobrinho) – Bairro Neópolis – Natal/RN.

                                                                        
José Humberto de Vasconcelos Junior

Sócio-Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Rápidas, Refeições 
em Plataforma de Petróleo, Fast Food, Refeições Industriais e Merenda Escolar do Rio Grande do Norte – SEER-
C-RN, CNPJ/MF sob o nº 17.651.749/0001-00, convoca todos os Empregados, sócios do sindicato, que prestam 
serviços nas empresas de Refeições Coletivas, Merenda Escolar, Refeições em Plataforma de Petróleo, Cozinha 
Industrial, Fast Food  e Refeições Rápidas do Rio Grande do Norte – SEERC-RN, com endereço à Avenida Amintas 
Barros, nº. 3.700, Sala 407, Torre Bunsiness, Condomínio CTC – Corporate Tower Center, Lagoa Nova, Natal RN, 
CEP: 59.075-810, onde se dará as inscrições das chapas que desejarem concorrer as eleições, até 72 horas antes 
da realização do pleito, de segunda-feira a quinta-feira, das 10 horas as 15 horas, cujos, candidatos, cumpram 
todos os requisitos exigidos no estatuto social do SEERC-RN, que representa a categoria dos empregados nos 
municípios de Acari, Açu, Afonso Bezerra, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, An-
tônio Martins, Apodi, Areia Branca, Arês, Augusto Severo, Baía Formosa, Baraúna, Barcelona, Bento Fernandes, 
Bodó, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Caicó, Campo Redondo, Canguaretama, 
Caraúbas, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Ceará-Mirim Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa 
Cruzeta, Currais Novos, Doutor Severiano, Encanto, Equador, Espírito Santo, Extremoz, Felipe Guerra, Fernan-
do Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Galinhos, Goianinha, Governador Dix-Sept Rosado, 
Grossos, Guamaré, Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Ipueira, Itajá, Itaú, Jaçanã, Jandaíra, Janduís, Januário Cicco, Japi, 
Jardim de Angicos, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, João Dias, José da Penha, Jucurutu, 
Jundiá, Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Nova, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, 
Lucrécia, Luís Gomes, Macaíba, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira Martins, Maxaranguape Messias Targino, 
Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, Olho-d’Água do Borge, Ouro 
Branco, Paraná, Paraú, Parazinho, Parelhas, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Patu, Pau dos Ferros, Pedra 
Grande, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pendências, Pilões, Poço Branco, Portalegre, Porto do Mangue, Presidente 
Juscelino, Pureza, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Riachuelo, Rio do 
Fogo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, Santana do Matos, Santana do Seridó, Santo 
Antônio, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São Fernando, São Francisco do Oeste, São Gonçalo do Ama-
rante, Pedra Preta, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, Pilões, Poço Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da 
Cruz, Branco, Portalegre, Porto do Mangue, Presidente Juscelino, Pureza, Rafael Riacho de Santana, Riachuelo, 
Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, Santana do Matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, 
São Bento do Norte, São Fernando, São Francisco do Oeste, São Gonçalo do Amarante, para Assembleia Geral 
Extraordinária Eleitoral, que se realizará no dia 13 de novembro de 2019, em primeira convocação as 07 horas, com 
quórum legal de 50 % + 01 ou, em segunda e última convocação, a partir das 07 horas e 30 minutos, com qualquer 
número de trabalhadores presentes, com previsão de término para às 17 horas do mesmo dia, conforme previsto 
no Estatuto Social do SEERC-RN que trata do quórum e a prerrogativa ao Presidente para convocar as eleições 
da diretoria executiva e do conselho fiscal, na sala de treinamento 01 - 2º Andar, no CDL Natal-RN – Rua Ceara 
Mirim, 322- Tirol - e em continuidade nas portarias das empresas e lojas na base territorial do SEERC-RN,  com 
a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SEERC-RN,  b) Apuração dos 
votos e proclamação chapa eleita e c) Posse imediata da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SEERC-RN 
que se inicia no dia 13 de novembro de 2019 e terminará em 12 de novembro de 2024. 

Natal, Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2019.

Marcos Luiz dos Santos – Presidente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)

MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA, CNPJ 03.974.393/0001-
22, comunica que está requerendo junto ao IDEMA a LICENCA SIMPLIFICADA (LS) para seu 
empreendimento com a atividade de Fabricação de PreMoldados em Concreto,  estabeleci-
do na Rua Projetada A - S/N, Distrito de Barrinha - Mossoró/RN. 

Jose Jacob Soares de Castro -  Sócio-Gerente

CENTRO ESPÍRITA MANOEL NICODEMUS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O CENTRO ESPÍRITA MANOEL NICODEMUS convoca seus associados, para uma Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 19 de outubro de 2019, as 14:30 na sede, Rua Padre 
João Maria nº 26 – Dix Sept Rosado, Natal/RN, para deliberarem sobre aprovação do novo estatuto.

Natal, 02 de outubro de 2019.

MARIA JOSÉ LIMA
PREIDENTE

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO
 

A FORGLASS IND. & COM. DE FIBRA DE VIDRO EIRELLI - ME, CNPJ sob o nº.: 03.342.777/0001-
22, torna público que está requerendo ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a Licença de Regularização e Operação 
– LRO para a Industria de Produção de Artefatos em Fibra de Vidro, localizada Rua DT Industrial 
de Macaíba – S/N, Centro Avançado, no município de Macaíba/RN, CEP: 59.280-000

Luiz Inaldo Cavalcanti
Sócio Proprietário

O Google deu mais um 
passo em direção à acessi-
bilidade. Agora, o Chrome 
consegue criar descrições 
para imagens na Web que 
não possuem rótulo de 
identificação. Aqueles que 
são deficientes visuais ou 
têm problemas de visão 
usam os leitores de tela 
para obter feedback por 
voz ou configurações em 
braille para ler online.

Embora o número de 
páginas com acessibilida-
de para deficientes visu-
ais tenha crescido, ainda 
existem muitas imagens 
que não são rotuladas. 
Nesse caso, a ferramen-
ta de leitura diz apenas 
“imagem”, “gráfico não 
rotulado” ou o nome do 
arquivo.

A nova ferramenta en-
via as imagens não identi-
ficadas para o servidor do 
Google, que utiliza várias 
formas de aprendizado de 
máquina para chegar em 
uma solução. Se a análise 
do Google não chegar a 
uma conclusão verdadei-
ra ou útil, o usuário escu-
tará um aviso de “nenhu-
ma descrição disponível”.

“Alguns modelos pro-
curam texto na imagem, 
incluindo sinais, etique-
tas e palavras manus-
critas. Outros modelos 
procuram objetos que 
foram treinados para re-
conhecer - como um lápis, 
uma árvore, uma pessoa 
vestindo um terno de ne-
gócio ou um helicóptero. 
O modelo mais sofistica-
do pode descrever a idéia 
principal de uma imagem 
usando uma frase com-
pleta”, diz o Google.

Chrome vai criar 
descrição de 
imagem para 
deficientes visuais

Empresa tem estudado novas formas

Divulgação / Nasa

Inclusão social

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019-SRP  
OBJETO: Registro de preços para Contratação de Empresa para prestação de serviços de 
marcenaria para reparação preventiva e preditiva de móveis de escritório e escolares em geral para 
atender às necessidades dos orgãos produtivos da prefeitura municipal de Tangará/RN, conforme 
as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
026/2019-SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
devidamente nomeados através da Portaria nº 011/2019, no uso de suas atribuições legais, torna 
público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em 
epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 15/10/2019 das 08h00min até às 08h59min 
do dia 30/10/2019. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30/10/2019, às 09h30min. INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 30/10/2019. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e 
retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 
08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 11 de Outubro de 2019.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito 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 JANA FERREIRA DE ANDRADE, CPF 083.381.154-10, atualmente em  
lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação PROCEDIMENTO COMUM,  
(proc. nº 0834118-76.2017.8.20.5001), proposta por BANCO SANTANDER, contra JANA FERREIRA DE ANDRADE, em tramitação por este  
Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA do art. 257, inciso IV, do CPC: em 
caso de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe será nomeado curador especial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal,  
aos 20 de setembro de 2019. Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei.

Pesquisadores de Harvard e do 
Broad Institute do MIT publica-
ram no último dia 10 um estudo so-
bre uma descoberta que pode com-
bater tanto o vírus do ebola quanto 
o de uma simples gripe. Apesar de 
desencadearem sintomas distintos, 
as doenças possuem a mesma cau-

sa subjacente: um vírus baseado no 
RNA - ácido ribonucleico, molécula 
responsável pela síntese de proteí-
nas das células do corpo.

A equipe de cientistas criou um 
sistema que utiliza a enzima CRIS-
PR Cas 13 para atingir o RNA viral 
nas bactérias. A pesquisa começou 

com uma análise de vírus baseados 
no RNA para procurar sequências 
virais que a Cas13 poderia atingir. 
O intuito dos pesquisadores era 
cortar sequências que não causa-
riam mutações, mas desativariam 
o vírus. “Em teoria, você poderia 
programar o Cas13 para atacar 

praticamente qualquer parte de 
um vírus”, disse o pesquisador 
Cameron Myhrvold. “Mas há uma 
enorme diversidade, e grande par-
te do genoma muda à medida que 
um vírus evolui. Se você não for 
cuidadoso, tentará combatê-lo sem 
efeitos”, completou.

Pesquisadores criam sistema que deve
destruir vírus causadores de doenças
Eles utilizaram a enzima CRISPR para atingir o RNA viral nas bactérias; pesquisa começou com 
uma análise de vírus baseados no RNA para procurar sequências virais que a Cas13 poderia atingir

Promessa
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 No emprego, é melhor unir-se aos 
colegas para dar conta do serviço. 
Vênus realça sua sensualidade e 
promete uma noite bem estimulante 
na paixão. Só não vá esfriar o romance 
com ciúme, valeu?

Você vai querer curtir o feriado em 
boa companhia. Convide amigos 
para passar o tempo. Vai caprichar 
na sedução, mas buscará alguém 
que dê segurança. Na união, 
surpreenda na intimidade.

O cansaço da semana pode pesar 
mais hoje. Respeite seus limites e 
sua saúde. Já na vida amorosa, a 
época é boa para iniciar um namoro 
e fortalecer a união. Ou dar um fim no 
que não vai bem. 

Evite se sobrecarregar no trabalho 
e excesso de preocupações. Bom 
astral para cuidar da saúde e 
da beleza. Talvez queira curtir a 
sua liberdade. Cuidado com as 
tentações de um romance proibido.

Pode fazer boas parcerias no trabalho 
e contar com o apoio dos colegas. 
Mais tarde, que tal reunir os amigos 
para se divertir? Quem já achou sua 
alma gêmea terá prazer em apoiar os 
sonhos do par. 

Explore sua criatividade e seu bom 
humor para agilizar as tarefas. Depois, 
procure os amigos e organize um 
passeio animado. Uma amizade pode 
se transformar em paixão. 

Você vai querer brilhar e pode fazer 
conquistas importantes em todos os 
setores. A Lua realça sua vaidade e 
estimula você a caprichar no visual. Vai 
esbanjar charme e pode até seduzir 
alguém da turma. 

A companhia da família fará bem ao 
seu astral. Se você vai trabalhar, mostre 
iniciativa. À noite, aceite convites da turma 
para sair e se divertir. O romance pede 
mais companheirismo e harmonia.

Ótimo astral para quem planeja viajar 
e fazer ou receber visitas. Sinal verde 
para quem vai estudar ou participar 
de concursos. A dois, que tal um 
programa romântico em casa ou num 
lugarzinho especial? 

Ótimo astral para fazer contato com 
pessoas queridas para matar a 
saudade e colocar o papo em dia. Na 
paquera, será exigente na escolha.

Pode receber um dinheiro que não 
está esperando. Você também 
pode começar um negócio para 
aumentar seus ganhos. Papos 
estimulantes na conquista e no 
romance. 

Fique de olho para não perder uma 
boa oportunidade. Não se arrisque em 
negócios duvidosos. Pode ter notícias 
de alguém que está longe. Hora de 
mostrar seu lado mais ousado entre 
quatro paredes. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Jô se enfurece com os clientes ao ser chamada de boleira. Vivi e Chiclete se surpreendem com a 
atitude de Berta. Amadeu insiste para que Maria da Paz se preocupe com o concurso. Téo pede Jô 
em casamento. Lyris fala com Agno e reencontra Rael. Téo conta para Maria da Paz que se casará 
com Jô. Carmelinda orienta Jô a continuar enganando Téo. Lyris se encontra com Rael na empresa 
de Agno. Jô procura Régis. O olheiro do concurso vai à confeitaria de Maria da Paz. Abel confunde 
uma cliente com o olheiro do concurso. Camilo e Yohana conversam com Téo sobre Régis. 

A DONA DO PEDAÇO

Zeca salva Olga. Shirley não consegue mandar João embora do armazém. Almeida pede 
para ir embora, e Júlio se preocupa. Shirley se desespera quando Inês aparece na frente de 
João. Olga se declara para Zeca. Júlio recebe uma carta do banco. Almeida se aconselha com 
Gusmões. João entrega a Shirley um pacote com cartas escritas por ele. Júlio se enfurece 
ao descobrir que terá que pagar juros pela prestação da casa e sente-se mal. Olga liga para 
Emília, que se recusa a falar com a sobrinha. 

ÉRAMOS SEIS

Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma de volta. Gisele tenta se livrar de Diogo, 
que aparece em sua casa no momento em que ela está com Yuri. Padre Paulo convence 
Alice a acompanhar Nana até sua casa para falar com Paloma. Silvana confessa a Mário 
seu medo de não voltar a enxergar. Paloma decide ir até a casa de Alberto com Nana. Yuri 
desiste de Gisele quando sabe que ela tem um amante. 

Marcelo e Luisa começam a fazer alguns planos para comprar a tão sonhada casa no 
campo. Sérgio conta a Joana que sofreu bullying do pai de Eric no colégio. Luisa e Marcelo 
conversam com João e Poliana sobre a possibilidade de se mudar. As férias chegam ao fim, e 
os alunos retornam as aulas na Ruth Goulart. Luca Tuber faz um vídeo divertido com o tema 
“volta às aulas”, imitando os funcionários da escola. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA Italo Ferreira é vice na França e 
acirra briga por título mundial

Surfe

A disputa pelo título do Cir-
cuito Mundial de Surfe e pelas 
vagas brasileiras na Olimpíada de 
Tóquio ficou mais acirrada com a 
conclusão da etapa da França, a 
nona das 11 previstas para a tem-
porada 2019. Na última sexta-fei-
ra, 11, o potiguar Ítalo Ferreira foi 
vice-campeão do evento em Hos-
segor, tendo perdido a final para o 
francês Jeremy Flores.

O brasileiro Gabriel Medina, 
que na sexta foi eliminado nas oi-
tavas de final, continua na frente 
do ranking, com 48.015 pontos, 
seguido pelo compatriota Filipe 
Toledo, com 45.730, e pelo sul-a-
fricano Jordy Smith, com 43.515. 
Ítalo agora é o quarto colocado, 
com 42.400, à frente do norte-ame-
ricano Kolohe Andino, com 41.250.

O surfe do Brasil iniciou o 
dia com três representantes nas 
oitavas de final, mas só Ítalo con-
seguiu avançar. Medina deixou o 
evento ao perder para o austra-
liano Adrian Buchan por 10 a 9,5, 
enquanto Yago Dora, punido por 
interferência, caiu diante de Andi-

no por 10,33 a 6.
Ítalo abriu o seu dia derro-

tando o francês Michael Bourez 
por 13,84 a 8,06, avançando às 
quartas de final. Depois, obteve a 
classificação às semifinais ao ba-
ter Andino por 13,93 a 11,36. E se 
garantiu na decisão ao fazer 11,6 a 
10,83 no italiano Leonardo Fiora-
vanti ainda que tenha se lesionado 
ao tentar um aéreo.

Só que aí Flores se deu melhor 
na final ao conseguir a nota 9,67 
logo em sua primeira onda. No 
somatório, derrotou Ítalo por 15 a 
8,23. Mas o potiguar vai deixar a 
França mais vivo na briga pelo tí-
tulo mundial e por uma das vagas 
brasileiras nos Jogos de Tóquio – 
são duas por país se os surfistas 
terminarem o campeonato entre 
os dez primeiros. Já Flores fez his-
tória ao se tornar o primeiro fran-
cês ao vencer a etapa de Hossegor.

A etapa de Portugal, em Peni-
che, será a próxima do campeona-
to e está marcada para se iniciar 
na quarta-feira. Ítalo foi o vence-
dor dessa disputa no ano passado.

Surfista potiguar está tendo resultados animadores no Circuito e pode ir para os Jogos Olímpicos

Surfe do Brasil iniciou o dia com três representantes 
nas oitavas de final, mas só Ítalo conseguiu avançar

Gaizka Iroz / AFP

As boas atuações do meia Je-
an Pyerre, atualmente lesionado, 
chamaram atenção do futebol eu-
ropeu. O jovem é alvo do Monaco, 
da França. Dirigentes do clube 
europeu estiveram na Arena nesta 
sexta-feira em reunião com o presi-
dente Romildo Bolzan Júnior e com 
o CEO gremista, Carlos Amodeo. 
Um dos assuntos foi a situação do 
jovem de 21 anos.

A informação foi divulgada pe-
lo comentarista Diogo Olivier no 
Globo Esporte. O meia renovou 
recentemente seu contato há dois 

meses, quando assinou novo víncu-
lo até 2023 com multa rescisória de 
120 milhões de euros (R$ 543,7 mi-
lhões). Caso a negociação vá adian-
te, Jean Pyerre só poderia sair em 
janeiro de 2020, na reabertura da 
janela de transferências.

Atualmente, Jean Pyerre se 
recupera de lesão muscular sofrida 
dia 20 de setembro. Ainda há espe-
rança do Grêmio contar com o meia 
na semifinal da Libertadores, dia 
23 de outubro, contra o Flamengo, 
no Maracanã, apesar da dificulda-
de e corrida contra o tempo.

Monaco fará proposta por Jean 
Pyerre, destaque do Grêmio

Rumo à França?

SEGUNDA-FEIRA, 16.09.2019 Esportes 15

Você terá mil motivos para comemorar, 
então, deixe os afazeres domésticos 
de lado e vá se divertir. Vai se mostrar 
mais sensível aos comentários que o 
par fizer, mas evite rebater.

Dia da preguiça e você poderá 
deixar as tarefas chatas de lado 
para descansar! Vênus manda 
recado para cuidar do seu corpo. 
A noite poderá revelar um(a) 
admirador(a) secreto(a).

Dia perfeito para ir ao cinema com 
amigos, cantar, dançar ou fazer um 
programa diferente. Cerimônias 
religiosas devem trazer paz ao seu 
coração. Pode receber notícias de 
paquera que está longe.

Você poderá aproveitar o final de 
semana para fazer um curso de 
algum tema que seja leve ou ligado 
ao seu lazer. Existe a probabilidade 
de começar uma amizade que 
deverá evoluir para namoro. 

A comunicação estará um pouco 
confusa, gerando desentendimentos 
entre você e as pessoas importantes 
da sua vida. Cuidado com os gastos! 
Poderá começar uma relação forte. 

A galera vai te convidar para sair, mas 
o dia estará mais favorável para curtir 
programas caseiros. Coloque as finanças 
em ordem. É provável que conheça uma 
pessoa atraente apresentada por colega. 

O dia estará favorável para fazer 
programas gostosos, estudar, 
conhecer gente nova e estabelecer 
contato com quem mora fora. Nesses 
locais, poderá conhecer alguém por 
quem deverá se apaixonar. 

Sua melhor companhia será você: defina 
um passeio e descubra as delícias de se 
divertir ou relaxar sem ninguém desviando 
seu foco. Mesmo no seu canto, deverá 
despertar a atenção de alguém.

Saia da rotina e faça um programa 
novo: reúna a galera e encare 
uma noite cheia de diversão! Bom 
momento para pensar na vida. Com 
o par, faça um programa que possa 
unir vocês. 

Talvez a preocupação com dinheiro 
restrinja seus gastos do final de 
semana. A dois, a energia é de desejo, 
e a dica é preparar uma comidinha 
especial e se jogar na cama!

Talvez seja preciso equilibrar 
melhor as coisas que deseja e as 
que os outros esperam de você. Na 
paquera, se tiver alguém estiver 
na sua mira, convide essa pessoa 
para sair. 

Saturno mostra a realidade sem 
retoques, e nesta fase, você poderá 
ver quem é seu amigo e quem se 
aproveita da sua generosidade. Se 
estiver só, talvez receba notícias de 
paixão do passado.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Dar (?): 
transpor-

tar de
graça

Primeira
e última
letras

(?)
Garrincha,
estádio de

Brasília

Cada
lance

de uma
novela

A divisão
sem
resto
(Mat.)

Gás usado
em le-
treiros

Hiato de
"álcool"

Peças de
vestuário

Pequeno
rio

(?) hora:
trinta

minutos

Museu de
Arte Con-
temporâ-
nea (sigla)

Referente
aos portu-

gueses

Conso-
antes de
"coro"

Próton
(símbolo)

Despe-
nhadeiro;
precipício

Significa
"Ordem",
em OAB

Alimentos
com alto
teor de
fibras

Adorno do
pescoço
Bloco de 

prestações

Emocio-
nar 

Brinquedo 
com corda

Improrro-
gável

Ali 
adiante

Oposto de
"fêmea"

Fonte 
de sal

Valor defendido 
no duelo (pl.)

Frase ou-
vida ao se
completar
mais um 

ano de vida
A que não
desper-

diça

Local de
carga e

descarga
nos portos 

(?)-mãe,
peça do
compu-
tador

Seguir;
rumar
Tonta;

atordoada

Em + a 
(contração)

Rua
estreita

Marco no 
calendário
Ligação; 

união (fig.)
O dobro
de três
O astro
diurno

Ruim;
perverso
Olhar, em

inglês

Embalar
(o bebê) 
Destrói;
devasta

Soberano
egípcio
Puras;

inocentes

Conteúdo
da garrafa

vazia

Murilo
Rosa, ator
O plano 

alternativo

FDHF
ECONOMICA

PLACANANAR
IRARRASA
ZONZADATO
ANESEIS
NASLAA
ICOMOVER
VIELAEX

NEONCOLAR
RIACHOTO

LUSOAOMAU
AMRSEP
RIBANCEIRA
OCEREAIS

M

3/see. 4/doca — luso — mané — néon. 10/ribanceira.

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Jô expulsa Maria da Paz de sua casa. Camilo descobre toda a história de Chiclete e confirma que 
foi o rapaz que atirou contra Cosme. Cornélia pede ajuda a Rock para usufruir de sua fortuna. 
Vivi desconfia de Otávio e pede ajuda a Kim para dar um flagra no pai. Sílvia se incomoda com a 
obsessão de Abdias pela internet. Maria da Paz conta para Téo sobre seu encontro com Jô. Ellen 
visita Maria da Paz. Vivi confronta Otávio e pede que o pai não magoe Beatriz. Kim exige seu 
pagamento a Jô, que decide aceitar a proposta de Agno para a venda da mansão. 

A DONA DO PEDAÇO

Robson é o primeiro a ser ouvido no julgamento de Dalila. Bruno decide ajudar Norberto e o 
Instituto Boas Vindas doando parte de seu prêmio. Mágida e Aline discordam sobre a educação 
de Salma. Dalila se manifesta durante o depoimento de Camila. Todos se emocionam com o 
ensaio que Jean faz com o coral de jovens. Jamil começa a depor, e Dalila se enfurece. Martin 
conversa com Bruno sobre o desfile que pretende organizar. Gabriel revela todos os crimes de 
Dalila. Ester surpreende Latifa/Rebeca. Abner é demitido novamente. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Marcos alerta Paloma de que Diogo está juntando provas contra ela e Antônio. Nana fica 
decepcionada quando Alberto pronuncia o nome de Paloma. Os bandidos inocentam 
Paloma no depoimento que dão ao delegado. William sente medo de Diogo e Gisele.
Jandira pede a Padre Paulo para ajudá-la a encontrar Waguinho, que fugiu de casa.
Diogo tenta subornar os bandidos para incriminar Paloma e Antônio.

A mãe de Mirela faz uma live da menina limpando o chiqueiro do sítio. Raquel decide dar uma 
festa na casa de sua tia Luisa e começa a convidar seus amigos. Débora e Nadine articulam 
suas estratégias contra o CLP e Afonso estranha ao ver as duas juntas. Serena é apresentada 
a Bento como uma amiga de Ruth. Na delegacia, Waldisney delata Falcão e pede ajuda a 
Pendleton para ser liberado. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA
Zidane nega qualquer problema 
com Vinicius Jr.: “Futuro do Real”

Tranquilização

Nos primeiros jogos oficiais da 
temporada, o Real Madrid conse-
guiu apenas uma vitória e dois em-
pates, o que o deixa na quinta co-
locação do Campeonato Espanhol, 
a quatro pontos do líder Atlético de 
Madrid. Esse início oscilante do ti-
me passa por desfalques por lesão e 
pelo baixo rendimento de alguns jo-
gadores, como o atacante Vinicius 
Junior. O técnico francês tratou de 
minimizar as atuações fracas do 
brasileiro.

"Isso são vocês (jornalistas) que 
dizem. Ele tem a máxima confian-
ça do treinador, que sou eu. É o 
futuro do Real Madrid, isso é certo. 
Está em um processo de fazer as 
coisas bem. Conto com ele", afir-
mou Zidane na última sexta-feira, 

em entrevista coletiva, sobre o jo-
gador de 19 anos que está em sua 
segunda temporada no clube espa-
nhol. Começou na equipe B até ter 
oportunidades no time principal. 
Desde então, entrou em campo 34 
vezes e marcou quatro gols.

Sobre as fracas atuações da 
equipe como um todo, Zidane se 
mostrou tranquilo. "Todos os clu-
bes têm esse problema no início 
(da temporada). Há muitos jogos 
de seleção, jogadores que não pa-
ram nunca. Confio nos que estão 
trabalhando aqui, são os me-
lhores. O elenco é esse e somos 
muitos. Cada um vai ter a sua 
oportunidade. Os 11 que eu esca-
lar estarão preparados", disse o 
treinador francês.

Atacante brasileiro não está vivendo uma boa fase no clube merengue no início da temporada

Com início oscilante de seu time, treinador francês 
minimizou as fracas atuações do jogador brasileiro

O presidente do Corinthians, 
Andrés Sanchez, concedeu entre-
vista coletiva na última sexta-feira, 
13, para explicar as dívidas do clu-
be para o pagamento da arena em 
Itaquera. O mandatário se mostrou 
indignado com a atitude da Caixa 
Econômica Federal, admitiu que o 
clube deve dois meses de parcelas 
do financiamento e aproveitou para 
mostrar a assinatura de um contra-
to com a Odebrecht formalizando 
o acordo de valores que até então 
estavam em aberto.

"Pelo amor de Deus, só deve-
mos para a Caixa. O Corinthians 
só deve para a Caixa", enfatizou 
em referência ao único credor onde 
não há um acordo. O clube ainda 
deve pagar para a Odebrecht o que 
arrecadar com os CIDs da Prefei-
tura de São Paulo, além de um va-
lor a mais de R$ 160 milhões.

Na quinta-feira o clube emitiu 
nota para informar que recebeu 

notificação extrajudicial da Caixa 
de uma execução referente ao va-
lor total da dívida do financiamen-
to da Arena Corinthians. Andrés 
informou que pelas contas do clube 
a dívida com a Caixa é de R$ 470 
milhões. O banco calcula que ain-
da faltam ser pagos R$ 520 mi. "O 
torcedor pode ficar tranquilo, não 
vão tomar nada”, finalizou.

Andrés admite que Corinthians
atrasou pagamentos da Arena

Repasses

Presidente do Timão não escondeu a verdade

Getty Images

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians
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