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RN busca credenciamento para 
realizar transplantes de coração
Hospital Rio Grande concluiu a documentação para se obter a habilitação e realizar este tipo de medida cirúrgica que, se já existisse, 
teria antecipado operação de Brunna Silveira, de 7 anos, a “Bruninha, que mobilizou as redes sociais no RN nos últimos dias
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Potiguar e América decidirão título do segundo turno no Nogueirão; Time Elétrico caiu para segundona Brunna Lopes passou por transplante de coração na semana passada; ALRN emite nota de pesar

Rodada final do 2º turno coloca 
decisão em Mossoró e rebaixa Força e Luz

Brunninha sofre parada cardíaca 
e morre em hospital do Recife

Canindé Pereira Reprodução
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O presidente Bolsonaro enviou ao Congresso 
a Medida Provisória 877, que autoriza compra de 
passagens diretamente às companhias aéreas, e 
com cartões corporativos, exatamente como o lo-
bby das empresas conseguiu dos governos Dilma 

e Temer. A MP garante o céu às empresas aéreas, 
dispensando-as da retenção na fonte de impostos 
que incidem sobre as passagens. O lobby das aé-
reas obteve em 2014 a primeira MP, no governo 
Dilma, renovada por Michel Temer em 2017.

Lobby venceu: reeditada 
MP de Dilma e Temer

PARA SEMPRE
A MP de Bolsonaro ainda dá às empresas 

aéreas uma colher de chá adicional às MPs: não 
tem prazo para acabar.

 
O MAIOR E MELHOR

O governo se transformou no maior cliente 
das cias., em detrimento do cidadão, explica a 
empresária de agência de turismo Ana Merheb.

 BILIONÁRIA
Até o momento, o volume pago pelo governo 

federal às companhias aéreas através de cartões 
corporativos é de R$ 1,3 bilhão.

 
ECONOMIA FAJUTA

Segundo o Planejamento, a compra direta 
representa economia de R$13 milhões. Mas 
impostos não-retidos representam R$ 50 milhões

LUTA DE CRIVELLA É CONTRA 
AMBIÇÕES PELO CARGO

Presidente da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, 
chamada de “Gaiola de Ouro” 
desde 1923, o vereador Jorge 
Felippe (MDB) se declarou im-
pedido votar a admissibilidade 
do impeachment do prefeito 
Marcelo Crivella alegando ra-
zão ética: é o primeiro na linha 
sucessória, caso o titular perca 
o mandato. Mas poucos acre-
ditam no teatro da Câmara 
as digitais Jorge Felippe não 
estivessem nos 33 votos que 
aprovaram a admissibilidade 
do impeachment de Marcelo 
Crivella.

EXPECTATIVA DE PODER
Após a morte do vice Fer-

nando Mac Dowell, o jogo co-
meçou a virar contra Crivella 
na Câmara presidida pelo seu 
novo vice, claro.

 
TRANSFERÊNCIA DE PODER

A comissão da Câmara do 
Rio tem maioria simpática a 
Crivella, mas esses vereadores 
são cada vez mais ligados a 
Jorge Felippe.

 
A HISTÓRIA ENSINA

Fernando Collor foi afasta-
do para enfrentar processo de 
impeachment no Senado, en-
quanto o vice compartilhava o 
governo com senadores.

 
BATALHA PELO MEC

O senador tucano Izalci Lu-
cas (DF) percebeu que a queda 
do ministro da Educação era 
iminente e começou a articular 
sua própria indicação. Durante 
três semanas fechou apoio de 6 
das 7 principais igrejas evangé-
licas. De quebra, ainda obteve 
apoio do movimento maçom.

COMPROMISSO
Cristão novo do PRB, egresso 

do DEM, o deputado João Roma 
(BA) ganhou o apoio peso-pesado 
de ACM Neto, mas não recebeu a 
bênção do bispo Edir Macedo, que 
já havia se comprometido com Izal-
ci Lucas.

 
FUNCIONA QUANDO QUER 

Quando Rodrigo Maia tem 
interesse, a Câmara dos Deputa-
dos adquire rapidez estonteante: 
será nesta terça (9) a audiência 
pública sobre o leilão da Ferrovia 
Norte-Sul, ocorrido 12 dias atrás. 
Humm...

IDEIA DE JERICO
Experientes parlamentares não 

aconselham a tramitação simul-
tânea da Reforma Tributária e da 
Reforma da Previdência. É uma 
velha lei não escrita da política: se 
uma pode atrapalhar a outra, vai 
atrapalhar.

QUANTA ‘GENTILEZA’
Além de vender a TAG por R$35 

bilhões à Engie e ao grupo canaden-
se CDPQ, a Petrobras ainda vai fe-
char “contratos de longo prazo” com 
sua ex-transportadora de gás para 
tornar o negócio mais atraente. 

 
TUDO VIROU NEGÓCIO

Lobistas da bilionária indústria 
da multa pressionam seus par-
ceiros em órgãos de trânsito para 
divulgarem números milagrosos 
sobre radares (ou pardais), após 
Bolsonaro suspender a compra de 
8 mil deles.

 
PETISTAS QUE APOIAM A REFORMA

Em relação à reforma da Pre-
vidência, o ministro Paulo Guedes 
conta com apoio nos estados e muni-
cípios: “O bom é que como está cheio 
de governador também do PT, prefei-
to do PT, todo mundo sem dinheiro.

"Resolvi aderir”

Sergio Moro
em sua primeira postagem oficial 
na rede social Twitter

José Aldenir/Agora RN

PODER SEM PUDOR

MOVIMENTO SUBVERSIVO
Secretário do Interior de Minas Gerais nos anos 1970, 

Ovídeo de Abreu adorava usar palavras difíceis. Certa 
vez, às vésperas de um pequeno tremor de terra em Bom 
Sucesso, ele telegrafou ao prefeito: “Movimento sísmico 
previsto essa região. Provável epicentro movimento te-
lúrico sua cidade. Obséquio tomar as providências cabí-
veis”. A resposta do prefeito chegaria quatro dias depois, 
também por telegrama: “Movimento sísmico debelado. 
Epicentro preso, incomunicável, cadeia local. Desculpe 
demora. Houve terremoto na cidade”. 
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O Mercado da Redinha, Zona 
Norte da capital potiguar, foi palco 
de um ato público na tarde deste 
sábado, 06, em defesa da emenda 
coletiva de R$ 24 milhões que te-
riam como destino o novo terminal 
turístico do local.

Pelo projeto inicial, seria cons-
truído um deck, efetuada a re-
forma do mercado, construção de 
quiosques para venda de comidas 
típicas, centro de artesanato, entre 
outros. Mas, devido a necessidade 
de um corte de 21,6% nas emendas, 
a bancada federal do RN optou por 
retirar quase a totalidade da verba 
do Terminal.

Com isso, houve uma mobiliza-
ção de toda a sociedade para que 
seja revista a decisão. Participa-
ram do ato os vereadores Robson 
Carvalho, Dickson Jr., Ranieri 
Barborsa, Divaneide Basilio, Fe-
lipe Alves, Preto Aquino, Kleber 
Fernandes e Dinarte Torres; os de-
putados Eudiane Macedo e Ubaldo 
Fernandes; secretários municipais, 
lideranças comunitárias, além de 
centenas de pessoas. Todos reivin-
dicando a revisão da decisão da 
bancada federal.

O prefeito Álvaro Dias, um dos 
idealizadores do ato, destacou o 
desejo da população em receber a 
obra, além dos benefícios que ela 
poderá trazer à região. “A presença 
do povo neste ato mostra a impor-
tância do projeto para a população 
natalense. O turismo é uma das 
nossas principais fontes de renda, 
além de ser democrática, pois ga-
nha desde o vendedor ambulante 
ao dono do Hotel. Esse Terminal 
irá melhorar muito a vida dos mo-
radores da região, pois poderá tra-
zer muito mais emprego e renda”.

Em seguida, o chefe do execu-
tivo municipal disse do seu esforço 
diário para construir uma Natal 
cada vez melhor. 

“Meu sonho é fazer esse Ter-
minal Turístico, melhorar o plano 
Diretor, calçar ruas, trazer mais 
saúde e segurança para toda a 
população. E não descansarei um 
dia sequer em busca da realização 
dele”, encerrou o prefeito.

Prefeito Álvaro 
Dias reúne 
lideranças contra 
contigenciamento

Protesto

A bancada federal do Rio Gran-
de do Rio Grande do Norte recuou 
no último sábado, 6, da decisão de 
cortar as verbas para a reestrutu-
ração da orla da Praia da Redinha, 
na zona Norte de Natal, após o 
contingenciamento de 21,6% das 
emendas impositivas destinadas 
ao Estado, que imposto pelo Gover-
no Federal.

Com a revisão da partilha de 
recursos, o projeto do terminal tu-
rístico da Redinha passa a ter R$ 
8,5 milhões. Antes do corte anun-
ciado na última quarta-feira, 2, 
a obra poderia receber até R$ 24 
milhões. Na quinta-feira, 3, com a 
divulgação das emendas, o empre-
endimento ficou com apenas R$ 1 
milhão.

Com a grita da sociedade ci-
vil, que realizou no sábado, 6, um 
protesto reclamando do corte, os 
parlamentares resolveram recalcu-

lar a quantia. Segundo o coordena-
dor da bancada, deputado Rafael 
Motta (PSB), o novo valor de R$ 
8,5 milhões foi obtido a partir da 
readequação em 15% das emendas 
indicadas para as áreas da Saúde e 
da Educação.

Na última sexta-feira, 5, o pre-
feito Álvaro Dias e o secretário de 
Turismo, Fernando Fernandes, 
foram surpreendidos com a notícia 
do corte. Decepcionado com o que 
qualificou como “um corte na ca-
lada da madrugada”, o secretário 
Fernando Fernandes criticou o fato 
do prefeito não ter sido avisado.

“Eles precisavam cortar R$ 36 
milhões, podiam ter tirado R$ 1 
milhão de vários lugares, mas re-
solveram buscar R$ 24 milhões de 
um único projeto que a prefeitura 
já dava como certo sem ao menos 
dar uma ligação se explicando”, en-
cerrou Fernandes. Obras no terminal turístico da Redinha tinham previsão de R$ 24 milhões

Após recuo de bancada federal, obra na 
praia da Redinha vai receber R$ 8,5 mi
Bancada federal do Rio Grande do Rio Grande do Norte revisou as escolhas do contingenciamento 
de 21,6% das emendas impositivas ao Estado; verba foi retirada dos recursos de Saúde e Educação

Revisão

José Aldenir/AgoraRN

A equipe econômica do Governo 
do Estado terá nesta segunda-fei-
ra, 8, nova rodada de negociação 
salarial com os servidores públicos 
estaduais. Na semana passada, 
entidades sindicais rejeitaram a 
proposta do Executivo de pagar até 
o dia 15 o salário integral de quem 
recebe até R$ 4 mil e, além disso, 
repassar cerca de 30% da remune-
raçao a quem ganha acima desse 
valor.

Os servidores estaduais apre-
sentaram a contraproposta de que 
o Governo pague o salário integral 

de quem recebe até R$ 5 mil. A su-
gestão não foi acatada pelo Execu-
tivo. A Secretaria de Planejamento 
vai apresentar nova proposta ao 
funcionalismo.

A nova reunião acontece às 10h 
no Gabinete Civil do Governo do 
Estado, no Centro Administrativo.

A reunião desta segunda, no 
entanto, não terá novidades com 
relação ao pagamento de salários 
atrasados. O Estado deve quase R$ 
1 bilhão. O funcionalismo cobra o 
13º salário e os meses de novembro 
e dezembro de 2018. Além disso, 

os servidores ainda não receberam 
13º de 2017.

Em março passado, o Executivo 
dividiu, em duas vezes, o pagamen-
to do salário. No dia 15 de março, 
a remuneração foi paga, na totali-
dade, dos funcionários que ganham 
até R$ 6 mil. Todos os servidores da 
aérea da segurança também rece-
berão nesta data. Ainda no dia 15, 
as pessoas que ganham acima dos 
R$ 6 mil tiveram depositados 30% 
dos vencimentos. Para este contin-
gente, o restante do salário foi pago 
até o último dia 29 de março.

Governo e servidores reiniciam discussão 
sobre calendário de pagamentos de abril

Funcionalismo

José Aldenir / Agora RN

Servidores querem nova proposta
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A Prontoclinica Dr. Paulo Gurgel dispõe de um novo 
espaço, oferendo um ambiente amplo, espaço kids 
e estacionamento gratuito, visando um melhor 

atendimento e comodidade para seus clientes.

Urgência 
Pediatria
Clínica Geral
Cardiologia
Otorrinolaringologia
Ortopedia

Sobreaviso 
Urologia
Bucomaxilofacial
Angiovascular

Centro Cirúrgico 
Cirurgia Geral
Ortopedia 
Otorrinolaringologia
Urologia 
Bucomaxilofacial 
Angiovascular

R. Monte Sinai, 1948 - Cidade Jardim, Natal - RN - 4008-5000
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TURISMO TAMBÉM É GENTE
Ainda sob o calor e a indignação 

sobre o corte de R$ 24 milhões para 
a Redinha, decidida em reunião da 
bancada parlamentar, o presidente 
da Associação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira no RN, José Odécio, 
hoteleiro em Tibau-Pipa, lamentou 
que ainda não se dê ao turismo a 
importância que ele merece. 

“Eu sei que saúde e segurança 
são prioridades, mas não se pode 
deixar de lado o ganha pão de 
mais de 50 cadeias produtivas que 
dependem o turismo”, lembrou. 

GASOLINA BRAVA
Ao anunciar uma nova alta de 

5,61% no preço médio do litro da 
gasolina A sem tributo nas refina-
rias, que começou a valer na última 
sexta-feira, 5, a Petrobras puxou 
mais um pouco a corda ao redor 
do pescoço de milhares de donos e 
veículos. A empresas, que adotava 
uma política de manter preços 
estáveis por curtos períodos, ao que 
parece, resolveu tirar o atraso.

QUEBRADEIRA
Na manhazinha da última 

sexta-feira, 5, o trânsito habitual-
mente mais lento na ponte Newton 
Navarro, hoje principal elo de 
ligação com a Zona Norte, mostrou 
um problema que se agrava a olhos 
vistos nestes dias bicudos.  
Com dinheiro insuficiente para a 
gasolina, os condutores devem estar 
devendo para com a manutenção de 
seus veículos. Ao longo de 100 me-
tros da ponte, três carros estavam 
parados no acostamento esperando 
socorro.

TWITTER AMOROSO
Redes sociais costumam ser 

o território sem lei onde muita 
gente mostra as garras quando o 
assunto é detonar outras pessoas. 
Mas há exceções. Tirando o próprio 
presidente Jair Bolsonaro, especia-
lista em criar confusão pelas redes, 
também cabe na rede espaços 
diplomáticos. É o caso do Twitter da 
governadora Fátima Bezerra. 
Ali, demonstrações de afeto e até 
amor verdadeiro não faltam. A doce 
troca de mensagens entre ela e seu 
vice, que assumiu o posto, é um 
bom exemplo da educação esme-
rada que tomou as hostes petistas 
desde a assunção do presidente Jair 
Bolsonaro. 

Ao que parece, a falta de articulação política do governo Bolsonaro, 
com toda a cantilena de “nova política” que acompanha esse processo, 
contaminou a bancada potiguar, composta por vários parlamentares 
de primeira viagem.

O corte monumental de R$ 24 milhões de uma emenda parlamen-
tar já dada como certa para a reforma do mercado da Redinha e outras 
obras consideradas prioritárias para o turismo da Zona Norte não foi 
antecedida pela fineza de um telefonema.

Resultado, pegou tanto o prefeito Álvaro Dias, como o secretário de 
Turismo, Fernando Fernandes, de surpresa. 

Aborrecidos com a mudança, ambos sabem que pouco podem fa-
zer a respeito a não ser engolir o sapo e seguir adiante.

Mas não é fácil. Como disse o secretário Fernandes em entrevista 
ao Agora RN, a Redinha sempre foi um patinho feio. E, pelo jeito, con-
tinuará sendo.

O professor Vicente Cerejo, colunista deste jornal e comentarista 
fixo da 97,9 FM, rádio Agora, costuma brincar com a imagem de que o 
progresso em Natal nunca atravessa a ponte.

Embora ela tenha sido construída justamente para atender uma po-
pulação que aumenta todos os anos, concentrando a maior densidade 
populacional da capital, toda a exclusão começa e termina na Zona 
Norte.

Tanto que as duas grandes revitalizações urbanas de que se tem 
notícia nunca ultrapassaram a praia do Forte. 

Mais recentemente, impediu-se, com a conivência do então prefei-
to Carlos Eduardo, que aquele monte de escombros conhecido como 
hotel dos Reis Magos fosse demolido para dar lugar a uma grande 
praça aberta ao público onde nasceria um centro comercial. Isso, pago 
pelos proprietários legais do lugar.

Com o corte do dinheiro já aprovado para a revitalização de um dos 
novos mais caros pontos turísticos, a história se repete.

A diplomacia não é o 
fortes da “nova política”

" Desculpem as caneladas, 
não nasci para ser presiden-
te, nasci para ser militar. 
Mas, no momento, estou 
nesta condição de presiden-
te, junto com vocês.

Jair Bolsonaro
Presidente da República

José Aldenir/Agora RN

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

RAPAPÉS
Tão pródigos na crítica quando o interesse é corporativo, a Associação 

dos Delegados da Polícia Civil (Adepol/RN) apressou-se na última sexta-
-feira em vir a público agradecer a bancada federal potiguar por priorizar 
recursos para a área da segurança pública.

Depois de repudiar a decisão do governo federal de cortar 20% dos 
recursos destinados às emendas coletivas impositivas, “de forma linear”, ou 
seja, sem determinar prioridades, a entidade disse esperar agora dos depu-
tados, senadores e da própria governadora, que mantenham as prioridades 
de emendas individuais para a segurança pública.  
Quem pode mais, chora menos. 

Após críticas de que representa 
um suposto lobby de universida-
des privadas, o senador potiguar 
Styvenson Valentim (PODE-RN) 
defendeu o Projeto de Lei 1540/19, 
que amplia as possibilidades de 
saque do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). Caso 
seja aprovada, a medida permite o 
uso do saldo para custear cirurgias 
essenciais à saúde e também curso 
de nível superior.

Para Styvenson Valentim, é 
fundamental ampliar essas possi-
bilidades para o uso do FGTS. “A 
quem interessa impedir um maior 
acesso do trabalhador ao seu FGTS 
se o dinheiro já é dele”, questionou 
ele. O FGTS foi criado na década 
de 1960, com o objetivo de fornecer 
uma garantia ao trabalhador de-
mitido sem justa causa, em subs-
tituição das antigas estabilidades. 
“Eu propus o projeto, sem qualquer 
influência externa, porque em 16 
anos de polícia aprendi muito. Me 
indispus com a própria classe mi-
litar, porque tive de aplicar a lei 
para eles mesmos e fui mal inter-
pretado por não ser corporativista”, 

observou.
A revista Veja destacou o pos-

sível lobby de universidades que 
estaria sendo representando pelo 
senador potiguar. A matéria – in-
titulada “Lobby de universidades 
privadas dá as caras no Congresso” 
– forneceu detalhes do projeto de 
lei que amplia as possibilidades de 
saque do FGTS, permitindo o pa-
gamento de curso de nível superior. 
Por trás do PL estaria forte lobby 
da Associação Nacional de Univer-
sidades Privadas (Anup).

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte recebeu do 
Governo do Estado a garantia do 
pagamento das emendas parla-
mentares impositivas do ano de 
2018. O Executivo estadual se 
comprometeu em pagar R$ 6,6 mi-
lhões, sendo 50% até junho deste 
ano e o restante no segundo semes-
tre, valor que será dividido entre os 
deputados igualmente.

O compromisso foi firmado na 

última sexta-feira, 5. O Estado 
também garantiu que as emendas 
de 2019 serão empenhadas até o 
final dest ano. 

“É importante ressaltar que 
as emendas parlamentares bene-
ficiam diretamente a população. 
Muitas destas emendas são para a 
segurança pública, saúde e educa-
ção, por exemplo”, disse o deputado 
Ezequiel Ferreira de Souza (PS-
DB), presindente da AL.

Senador potiguar é autor da medida

Styvenson defende uso do 
FGTS para ensino superior 

Governo garante R$ 6,6 mi 
em emendas para a ALRN

Medida é vista como um suposto lobby das 
instituições de ensino privadas para o uso dos 
recursos no pagamento de mensalidades

Projeto

Dinheiro

José Aldenir/AgoraRN
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O caso da menina Brunna 
Silveira, de sete anos, a “Bruni-
nha”, que mobilizou uma peque-
na operação de guerra na semana 
passada para ser encaixada como 
prioridade num transplante de 
coração em Recife, pode ajudar a 
trazer de volta a habilitação para 
que um hospital de Natal realize 
esse procedimento.

Há 15 dias, a equipe do Hos-
pital Rio Grande concluiu toda a 
documentação de uma extensa 
lista de obrigações que precisam 
ser cumpridas para se obter a ha-
bilitação que, se já existisse, teria 
antecipado à cirurgia de Bruni-
nha em quase duas semanas. 

“No final de março, concluí-
mos a papelada e encaminhamos 
tudo há 15 dias para a Central de 
Transplantes do RN”, revelou ao 
Agora RN o diretor geral do hos-

pital Rio Grande, Luiz Roberto 
Fonseca. 

Ele explica, no entanto, que 
agora o maior desafio a ser venci-
do é político, uma vez que envolve 
incrementos financeiros ligados 
ao teto do RN para a saúde, uma 
vez que o financiamento não vem 
para o hospital, mas para a Secre-
taria Estadual de Saúde que fará 
o contrato com o hospital.

“Começamos a trabalhar nes-
se processo no final do ano passa-
do e normalmente a habilitação 
não demoraria mais de 30 dias, 
mas quanto tempo iria levar até 
ser aprovado em Brasília, isso 
ninguém sabe”, ele lembra. 

Depois da análise da papela-
da, se está de acordo com o que 
estabelece as portarias nacionais, 
solicita-se do Ministério da Saúde 
uma visita técnica realizada por 
outros serviços já habilitados. 

“Nesse caso, nós já sabemos 
que o Imip (Instituto de Medici-

na Integral Professor Fernando 
Figueira), de Recife, esse hospital 
que recebeu a Brunna, faria a vi-
sita, já que os profissionais de lá 

realizam a tutoria de nossas equi-
pes”, diz Luiz Roberto.

No caso de Bruna, operada 
três vezes pela equipe de Natal, 

a decisão do transplante – que 
poderia ter sido feita rapidamente 
aqui – demandou um esforço de to-
dos, entre eles da coordenadora da 
Central de Transplantes, Raissa 
Medeiros, em busca de um encaixe 
de emergência para a menina. 

Dona de um tipo sanguíneo 
raro – B – a menina foi admiti-
da como prioridade, passando 
na frente de várias pessoas, por 
encaixar-se numa condição de ex-
trema gravidade. “No dia em que 
ela desembarcou em Recife houve 
a coincidência de se conseguir um 
doador com sangue universal, o 
que possibilitou o transplante 
imediatamente”, conta a coor-
denadora. Não é possível saber 
quantas pessoas no Rio Grande 
do Norte estão na fila de trans-
plantes de coração. Segundo Luiz 
Roberto Fonseca, estas pessoas 
não aparecem numa lista local 
porque estão na fila de transplan-
te nacional.

Luiz Roberto Fonseca, diretor do Hospital Rio Grande : "concluímos a papelada" 

RN busca novo credenciamento para 
voltar a fazer transplantes de coração
Há 15 dias, a equipe do Hospital Rio Grande concluiu a documentação para se obter a habilitação que, se já existisse, teria 
antecipado à cirurgia do caso de Brunna Silveira, de sete anos, a “Bruninha, que mobilizou as redes sociais nos últimos dias

Caso Brunninha

José Aldenir/AgoraRN

De janeiro a março deste ano, 
o Rio Grande do Norte registrou 
queda de 78,81% no número de 
transplantes de órgãos em relação 
ao mesmo período de 2017. Atu-
almente, o Estado realiza apenas 
cirurgias para transplantar rins, 
córneas e medula óssea.

Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap), foram 
realizados 64 procedimentos ci-
rúrgicos em 2018. O Estado reali-
zou 27 transplantes de rim, 26 de 

córnea e 62 de medula óssea. 
Em 2018, no mesmo período 

de tempo, o número foi de 41 para 
rim, sendo 173 de córneas e 62 de 
medula óssea.

Atualmente, a lista ativa de 
espera para o transplante renal, 
atualizada em janeiro de 2019, 
conta com um total de 208 pacien-
tes inscritos. 

Já a lista de espera por um 
transplante de córnea é de 186 pa-
cientes. E 75 pacientes aguardam 

na lista de espera por um trans-
plante de medula óssea.

Segundo o Ministério da Saú-
de, a maior dificuldade para a do-
ação de órgãos é a recusa familiar. 
O principal motivo é o desconheci-
mento em vida do desejo de doar 
por parte do falecido. Até o o iní-
cio do ano, em todo o Brasil, mais 
de 30 mil pessoas aguardavam 
transplantes de órgãos. A princi-
pal demanda era por um rim, que 
correspondia por 65% da espera.

Número de cirurgias para troca de 
órgãos cai 78,81% no início de 2019 

Levantamento

RN registrou apenas 64 transplantes ate março de 2019, segundo a Sesap

Elza Fiúza/Agência Brasil

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia



SEGUNDA-FEIRA, 08.04.2019 Cidades 7

Mais de um quarto da popula-
ção de Natal foi diagnosticada com 
hipertensão. A Pesquisa de Vigi-
lância de Fatores de Risco e Prote-
ção para Doenças Crônicas de 2017 
(VIGITEL), do Ministério da Saú-
de, mostra que 25,9% da população 
de Natal tem diagnóstico médico 
de hipertensão arterial. Entre as 
pessoas da capital a doença atin-
ge 25,6% de mulheres, enquanto 
26,2% são homens.  

Estes são dados alarmantes 
que os profissionais da área médica 
estão preocupados e esta semana 
será enfatizado pelo Dia Mundial 
da Saúde, que foi neste domingo, 
7. De acordo com o estudo, 24,3% 
da população das capitais do país 
se referiram à hipertensão com a 
conhecida “pressão alta”. As mu-
lheres continuam com maior índice 
em relação aos homens, tendo re-
gistrado 26,4% contra 21,7% deles. 
O Rio de Janeiro (RJ) se destaca 
nesse crescimento.

A hipertensão arterial é uma 
doença crônica determinada pelos 
níveis elevados da pressão sanguí-
nea nas artérias. Ela faz com que 
o coração tenha que exercer um 
esforço maior do que o normal para 
que o sangue seja distribuído corre-
tamente no corpo.  A doença é um 
dos principais fatores de risco para 

a ocorrência do acidente vascular 
cerebral, enfarte, aneurisma arte-
rial e insuficiência renal e cardíaca.

Para a prevenção da doença, 
o Ministério da Saúde recomen-
da que a população adote alguns 
hábitos saudáveis, como a prática 

de atividade física regular e uma 
alimentação com baixo teor de sal. 
Para o tratamento, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) oferece gratuita-
mente medicamentos nas Unidades 
Básicas de Saúde e pelo programa 
Farmácia Popular. Para retirar os 

remédios, é preciso apresentar um 
documento de identidade com foto, 
CPF e receita médica dentro do pra-
zo de validade, que são 120 dias.

Uma alimentação equilibrada 
é uma das formas de controle da 
hipertensão arterial. Para ajudar 
no dia a dia da alimentação do bra-
sileiro foi lançado o Guia Alimen-
tar para a População Brasileira. A 
publicação relata os cuidados e ca-
minhos para alcançar uma alimen-
tação saudável, saborosa e balan-
ceada. Para complementar o Guia, 
também foi lançada a publicação 
Alimentos Regionais Brasileiros. 
As duas publicações divulgam a 
variedade de alimentos no país e 
orienta as práticas culinárias, es-
timulando a valorização da cultura 
alimentar brasileira.

Vladimir Gurgel, diretor admi-
nistrativo da Prontoclínica Doutor 
Paulo Gurgel, destaca que a inci-
dência de problemas decorrentes 
da hipertensão e de uma alimen-
tação desbalanceada estão aumen-
tando porque o número de pacien-
tes se multiplicou. Ele destacou 
que na clínica os médicos recebem 
os pacientes que já estão com estes 
sintomas, mas reforça que é neces-
sário fazer mais esclarecimentos 
à população, principalmente pelo 
poder público.

Ministério da Saúde recomenda alimentação com baixo teor de sal e de gordura

Mais de 25% da população de Natal sofre 
com pressão alta, aponta pesquisa
Ministério da Saúde recomenda adoção hábitos saudáveis, como prática de exercícios e alimentação 
com baixo teor de sal; médico Vladimir Gurgel diz que população se despreocupa com o corpo

Dia Mundial da Saúde

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A dieta mais comumente asso-
ciada à cultura ocidental — com 
muito sal e gordura e poucas frutas 
ou fibras — é responsável por mais 
mortes no mundo do que o fumo e 
a pressão alta, concluiu um estudo 
da Universidade de Washington 
(EUA), publicado na revista cientí-
fica "The Lancet".

Cerca de um quinto das mortes 

no mundo podem ser atribuídas à 
alimentação pouco saudável, que é 
a causa principal de doenças cardí-
acas, câncer e diabetes. A pesquisa 
comparou as dietas, taxas de do-
enças e de mortes em 195 países. 
Ela mostrou que os maus hábitos 
alimentares estão se disseminan-
do, com maior consumo de carne e 
menor consumo de vegetais, além 

da proliferação da chamada "fast 
food".

Em 2017, essa dieta ruim ma-
tou 11 milhões de pessoas — 22% 
do total de mortes no mundo, na-
quele ano. O cigarro respondeu por 
8 milhões de mortes, e a pressão 
alta, por pouco mais de 10 milhões.

A baixa ingestão de frutas e 
fibras e o alto consumo de sódio, 

presente no sal, causaram mais 
da metade das mortes ligadas à 
má alimentação. O restante está 
ligado ao alto consumo de carne 
vermelha e processada, refrigeran-
tes e outras bebidas artificiais. Os 
cientistas responsáveis pelo estudo 
afirmaram que, pior do que comer 
alimentos cheios de sal e de gordu-
ra, é não comer os saudáveis.

Fast food supera o cigarro e a pressão alta em 
número de mortes, aponta revista científica

A governadora Fátima Bezerra 
participou no sábado, 06, na Uni-
versidade de Harvard, em Boston, 
nos Estados Unidos da América, 
da Brazil Conference at Harvard & 
MIT. A governadora debateu o te-
ma “Caminhos para uma educação 
pública de qualidade”.

Fátima Bezerra considerou 
ameaça à educação pública o anún-
cio do Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, de enviar ao Congresso 
Nacional proposta de emenda à 
Constituição para desvincular as 
receitas gerais da União. “A des-
vinculação geral das receitas orça-
mentárias vai de encontro ao que 
existe hoje quando 25% de tudo 
que é arrecadado pelos estados e 
municípios tem que ser destinado 
à educação”.

Ela explicou quevai propor 
junto a todos os governadores do 
Brasil a discussão sobre o novo 
Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica, criado em 2006 e que termi-
na em 2020. “Dia 23 próximo, em 
Brasília, teremos nova reunião do 
fórum dos governadores do Brasil, 
ocasião na qual vamos apresentar 
proposta para o novo Fundeb, sem 
prazo de validade”, explicou a go-
vernadora do RN.

Fátima defendeu ampliação da 
participação financeira do governo 
federal junto aos estados e municí-
pios. “Hoje o governo federal entra 
com apenas 0,2% do PIB, o que dá 
um montante de R$ 14 bilhões. É 
insuficiente", encerrou.

Nos Estados 
Unidos, Fátima 
Bezerra pede 
ajustes no Fundeb

Recursos

Fátima Bezerra: "novo Fundeb"

José Aldenir/ AgoraRN
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O presidente do Sindicado dos 
Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed), Geraldo Ferreira, ava-
liou que o atual plano de carreira 
dos médicos de Natal ainda possui 
“muitas falhas”. Depois de dois 
anos e meio de espera, a categoria, 
enfim, viu o plano ser implemen-
tado na gestão do prefeito Álvaro 
Dias (MDB) em novembro de 2018. 
O resultado, contudo, não agradou.

“Estamos nessa luta há seis 
anos, começando com Carlos Edu-
ardo [Alves, ex-prefeito de Natal]. 
Durante o mandato dele não conse-
guimos implantar. Quando Álvaro 
assumiu, ele deu o primeiro passo 
ao implantar o plano, só que ele 
saiu com muitas falhas. Questões 
de interpretação, que, para nós, 
estão prejudicando a categoria mé-
dica. O prefeito tem dado abertura 
a negociações, mas não chegamos 
ainda a um bom termo”, disse Ge-
raldo Ferreira.

De acordo com o presidente 

do Sinmed, o desenho do plano “é 
bom”, e que se implantado como 
foi projetado, “vai possibilitar aos 
médicos de Natal uma carreira se-
melhante ao do Estado”.

Outra luta da categoria médica 
é pela resolução dos problemas das 
condições de trabalho. “Você tem 
que estar em um ambiente onde 
têm se recursos necessários para 
prestar bom atendimento à popu-
lação. A maior parte das queixas 
que chegam a nós, culpabilizam os 
médicos, mas a responsabilidade é 
da falta de estrutura, de leitos e de 
equipamentos”, analisou.

Talvez a pior situação, na com-
preensão do presidente do Sinmed, 
seja dos municípios do interior. Ele 
enxerga que o atendimento em ci-
dades que não pertencem à Região 
Metropolitana está “completamen-
te precarizado”. 

Avaliando o papel do Governo 
do Estado e da Prefeitura do Natal 
no auxílio ao desenvolvimento da 

área da Saúde, Geraldo Ferreira 
disse que ainda há muito a ser fei-
to. Uma sugestão dele para a capi-
tal potiguar é que comece a pensar 
em ter um hospital próprio. 

“O atula Hospital Municipal de 
Natal, por exemplo, funciona nu-

ma estrutura arrendada e que não 
oferece condições para prestação 
de serviços. A prefeitura precisa 
se preparar para ter uma unidade 
própria”, afirmou Geraldo.

A governadora Fátima Bezerra 
(PT) também foi foco da análise do 

presidente do Sindicato dos Médi-
cos. Embora ele admita que ainda 
seja cedo para expor opiniões sobre 
o desempenho da administração 
da petista, Geraldo Ferreira espera 
que a chefe do Executivo Estadual 
não repita um erro que, na opinião 
dele, tem sido visto com frequência 
em outras gestões públicas admi-
nistradas por representantes do 
Partido dos Trabalhadores. 

“Normalmente, são políticas 
que puxam a responsabilidade to-
tal do atendimento. Eles [PT] que-
rem que o atendimento seja feito 
todo em rede própria do Estado, 
e não gostam de parcerias com o 
sistema filantrópico, corporativista 
ou privado. Isso, se for levado como 
política de governo por Fátima, 
deverá gerar problemas. Se for 
insistir demais em romper demais 
as parcerias, corremos o risco de 
piorar um pouco, mas não acredito 
que isso deve acontecer”, finalizou 
Geraldo Ferreida.

Geraldo Ferreira sugere à Prefeitura do Natal a construção de um hospital público 

“Plano de carreira dos médicos ainda tem 
muitas falhas”, aponta Geraldo Ferreira
Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte reforça que medida vai possibilitar ao profissional municipal 
carreira semelhante ao do Estado; também pede melhores condições para o serviço médico nas unidades públicas de saúde

Atuação

José Aldenir/AgoraRN

Os pacientes com câncer de 
pele não melanoma poderão 
contar, em breve, com uma no-
va tecnologia para o tratamento 
não invasivo desse tipo de tumor 
cutâneo – o mais frequente no 
Brasil e no mundo.

Um grupo de pesquisadores 
do Instituto de Física de São Car-
los da Universidade de São Paulo 
(IFSC-USP) desenvolveu, nos úl-
timos anos, um dispositivo para o 

diagnóstico e tratamento óptico do 
câncer de pele não melanoma com 
resultados promissores, principal-
mente na eliminação de tumores 
iniciais. O procedimento está em 
processo de avaliação para ser im-
plementado no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O equipamento, fabricado pela 
empresa MM Optics, em São Car-
los, é composto por um dispositivo 
capaz de reconhecer e verificar a 

extensão de lesões tumorais por 
fluorescência óptica em minutos. 
Após aplicar um produto na lesão, 
a região é irradiada por 20 minutos 
com um dispositivo contendo uma 
fonte de luz LED vermelha a 630 
nanômetros integrada ao equipa-
mento.

A luz ativa a protoporfirina e 
desencadeia uma série de reações 
nas células tumorais, gerando es-
pécies reativas de oxigênio capazes 

de eliminar as lesões. Já os tecidos 
sadios são preservados. Após o pro-
cedimento, são geradas imagens de 
fluorescência – também por meio 
do equipamento – para assegurar 
a irradiação total das lesões.

O tratamento ocorre em duas 
sessões, com intervalo de uma se-
mana entre elas. Após 30 dias, as 
lesões são reavaliadas e submeti-
das a uma biópsia para confirmar 
se os tumores foram eliminados. Tratamento reduz efeitos colaterais

Tecnologia inovadora para tratar câncer 
de pele poderá ser adotada pelo SUS

Tratamento
Brás Muniz / IFSC-USP
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Depois de 45 dias sem escalas 
pelo porto de Natal, uma retaliação 
da empresa CMA/CGM pela apre-
ensão de drogas em dois contêineres 
que sairiam com fruta para a Euro-
pa, recomeçam nesta segunda-feira, 
8, as exportações pelo porto de Na-
tal.

O Marfret Guyane, de bandei-
ra francesa, que presta serviços à 
CMA/CGM, atracou neste sábado 
por volta das 12 horas com previsão 
para deixar o terminal já na segun-
da com uma carga de 120 contêine-
res de frutas e outros 120 contendo 
carga seca.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Estivadores do porto de Na-
tal, Lenilton Caldas, que comemo-
rou o fim do jejum de 45 dias, todo 
o quadro de trabalhadores do porto 
estará na operação, algo em torno 
de 300, entre estivas, arrumadores 
e conferentes.

Recentemente, em carta ende-
reçada ao Diretor-Presidente da 

Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte (Codern), Almirante Öberg, a 
CMA/CGM comunicou a retomada 
de operações no Porto de Natal.

Um dos condicionantes para 
retomada é que o terminal recupe-
re sua certificação internacional de 
segurança e coloque em funciona-

mento um scanner para a inspeção 
de contêineres, especialmente os 
refrigerados, que transportam mer-
cadoria perecível, como frutas.

Marfret Guyane atracou no último sábado, 6, no Terminal Portuário de Natal, para retomada da exportação de frutas

Depois de “jejum” de 45 dias, porto de 
Natal retoma exportações para Europa
Navio francês Marfret Guyane, que presta serviços à CMA/CGM, atracou no último sábado, 6, com 
previsão para deixar o terminal nesta segunda-feira, 8, com uma carga de 120 containers de frutas

Retomada

Fabio Rodrigues/Agência Brasil

A Receita Federal abre nesta 
segunda-feira, 8, consulta ao lote 
residual de restituição do Impos-
to de Renda (IR) Pessoa Física de 
abril. Ao todo, serão desembolsa-
dos R$ 210 milhões para 91,3 mil 
contribuintes que estavam na ma-
lha fina das declarações de 2008 a 
2018, mas regularizaram as pen-
dências com o Fisco.

A lista com os nomes estará 

disponível a partir das 9h no site 
da Receita na internet. A consulta 
também pode ser feita pelo Receita-
fone, no número 146. 

A Receita oferece ainda aplicati-
vo para tablets e smartphones, que 
permite o acompanhamento das 
restituições.

As restituições terão correção 
de 6,64%, para o lote de 2018, a 
108,76% para o de 2008.

Receita abre nesta 
segunda consulta a lote 
da malha fina do IR

Imposto

A garota Brunninha, de 7 
anos, morreu no final da tarde 
deste domingo, 7, após sofrer 
uma parada cardíaca em um 
hospital do Recife, capital de 
Pernambuco.

Brunna Silveira Lopes co-
moveu o Rio Grande do Norte 
na semana passada após ter 
sua história relatada pelo mé-
dico Madson Vidal. Ela estava 
à espera de um transplante 
de coração que só foi consegui-
do na quinta-feira. 

Por não ter estrutura para 
esse tipo de caso de cirurgia, o 
Rio Grande do Norte teve que 
encaminhar a garota para o 
estado de Pernambuco. Até o 
momento, o RN realiza ape-
nas cirurgias de transplante 
de rins, córnea e medula ós-
sea. Ela recebeu novo coração 
em um hospital especializado 
em Recife. Neste domingo, no 
entanto, veio a óbito.

Através de nota oficial, a  
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte lamentou a 
morta da pequena Brunni-
nha. 

"Brunninha é um exemplo 
de amor ao próximo; de soli-
dariedade e cidadania. Com 
pesar, em nome dos servido-
res do legislativo; dos deputa-
dos estaduais e do presidente, 
Ezequiel Ferreira, a Assem-
bleia Legislativa presta soli-
dariedade a todos e lamenta a 
despedida tão precoce", traz a 
nota oficial.

Brunninha sofre 
parada cardíaca 
e morre em 
hospital do Recife

Luto

Brunninha tinha apeenas 7 anos

Reprodução

LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

A PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-9-RN (7-CLD-PE-8-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-10-RN (7-CLD-PE-8-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-18-RN (7-PW-26-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-20-RN (7-PW-21-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-23-RN (7-PE-15-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 7-CLD-24-RN (7-PW-13-RN);
- Licença de Operação – LO do poço 1-PTX-8-RN;
- Licença de Operação – LO do poço 1-PTX-11-RN e
- Licença de Operação – LO do poço 1-CLB-1-RN. Localizados no campo CARDEAL zona rural 
do município de Mossoró e Gov. Dix-sept Rosado/RN. 

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente
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O medo é plural, Senhor Redator. Não precisa 
temer o ‘s’, como se a forma verbal do seu plura-
lizar-se não existisse. Existe. Basta sua força a se 
expandir nos campos da alma.  Ora, medo faz par-
te da vida. Dorme debaixo do travesseiro, vive nos 
olhos, anda nos bolsos, corre pregado na sola do 
sapato. Uma vez caído no peito, não há como ne-
gá-lo, deixá-lo em casa, no criado mudo, trancado 
na cômoda. O temor é uma espera. O medo, não. 
O medo é o filho bastardo da coragem. 

Não sei se um cronista se faz entender se desce 
às cavernas mais profundas e vai longe, penetrar 
nos salões da alma humana. Não foi à toa que Mira 
y Lopez, o genial autor dos ‘Quatro Gigantes da 
Alma’, e, entre eles, fez constar o medo ao lado da 
ira, do amor e do dever. Ele sabia - como catedrá-
tico de psiquiatria da Universidade de Barcelona 
- que o homem é o único animal que não nasce 
sabendo viver. Ele precisa aprender a vencer cada 
obstáculo que vai descobrindo.

Na verdade, o homem descobriu muito mais o 
mundo do que a si mesmo. É prisioneiro até hoje 
dos seus próprios mistérios, se já não bastasse ar-
rastar, também misteriosamente, o grande espanto 
da própria finitude. O trágico sentimento do fim, 
na expressão genialmente dolorosa de Miguel de 
Unamuno, como se Deus tivesse compensado, com 
a inteligência infinita, a quem, feito à sua imagem 
e semelhança, não mereceu herdar a infinitude, ca-
ído no medo de saber o seu fim. 

Visto de perto, o grande dilema é se o medo 
exige coragem para ser vivido. Ou nem tanto. O 
homem não sabe se nasceu com o medo, desde 
que sentiu a vida e gritou de espanto ao encher os 
pulmões com o sopro divino. Ou se veio depois. Na 
medida em que pressentiu a fragilidade da condi-
ção humana até ficar de pé e sentir o perigo que é 
viver. Principalmente nunca teve a certeza do papel 
do medo e da coragem na armadura do seu forte 
instinto de sobrevivência que o salva. 

A rigor, e para ser justo, todo mundo tem o me-
do e a coragem, sem saber ao certo como medir a 
intensidade na forja de cada um. Há os desassom-
brados que enfrentam de peito aberto os perigos, 
os guerreiros sem temor. E há os que parecem frá-
geis que surpreendem a própria vida quando brota 
na sua boca a flor sagrada da palavra em riste. Há 
os enlouquecidos de ousadia e os que se agigan-
tam no silêncio pacífico da resistência. Como se os 
olhos, flamejantes, atirassem. 

Enfrentar a vida, vencê-la, ou vê-la esvair-se 
na derrota, não necessariamente exigem medo ou 
coragem. Ninguém nunca sabe de que são feitos. 
Talvez cada um saiba do medo e da coragem, a 
seu tempo, modo e lugar. Porque o medo é plu-
ral e pluraliza-se de tal maneira que, às vezes, se 
transmuda em destemor. No grito ou no silêncio. É 
que a vida é mesmo assim - rebeliões de medos e 
coragens. Como as velhas sentinelas que algumas 
noites tombam. Tristes e exaustas... 

Medo, medos

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
ESTILO

Não deixou de ser deselegante 
o ministro Paulo Guedes quando 
classificou os aposentados de ‘on-
tem’ e os jovens de ‘amanhã’. Há 
um simplismo típico das premis-
sas engenhosamente falsas.

COMO 
A previdência nos custou R$ 

700 bilhões até hoje e a educação 
a décima parte, R$ 70 bilhões. 
Mas foi o governo do Brasil que 
nunca olhou a educação como 
investimento indispensável ao 
futuro. 

TODOS...
Sabem: a educação é uma 

forma de consciência e libertação. 
E por isso, desde o Brasil colonial, a 
educação é postergada. Ao contrá-
rio do que fizeram as mais sólidas 
economias no mundo de hoje.

MOSCA
O prefeito Álvaro Dias acerta 

quando investe na guarda muni-
cipal adquirindo viaturas, armas 
e munição. Ter Segurança é hoje 
um dos pontos mais sensíveis en-
tre as expectativas da sociedade.

FOLHA
Todos os governos anunciam 

auditoria rigorosa na folha de 
pessoal do Executivo, mas ne-
nhum deles usou as informações 
para fazer a depuração dos casos 
aberrantes. O fogo dura muito 
pouco. 

MEMÓRIA
No Governo Rosalba Ciarlini 

houve um recadastramento, 
foram identificados vários casos, 
até na área da educação. Nada 
aconteceu. Cada fantasma tinha 
a proteção de um político de 
carne e osso.

AVISO
A aldeia municipal anda 

agitada com um amor súbito que 
teria espantado até os ferozes 
jacarés do papo amarelo nos 
igarapés do Pantanal. Camões 
tem razão: o amor é chama que 
arde e não se vê.

PALCO

HISTÓRIA
Será dia 10, quinta, em 

Riachuelo, a cerimônia de home-
nagem aos mortos no desastre 
do avião Catalina, por volta das 
14h, nas terras de Lagoa Nova, 
fazenda do governador Juvenal 
Lamartine.

RESGATE
A história, registrada antes por 

Oswaldo Lamartine, foi regatada 
em detalhes pelo pesquisador Ros-
tand Medeiros no seu novo livro 
- “Sobrevoo: episódios da Segunda 
Guerra Mundial no RN”.

APOIO
A cerimônia conta com o apoio 

da embaixada norte-americana, 
em Brasília, e com a prefeita de 
Riachuelo, Mara Cavalcanti. São 
75 anos do desastre do Catalina 
PBY-5, do Esquadrão VP-45. 

ZPE
O secretário de desenvolvi-

mento de São Gonçalo, Vagner 
Araújo, topou a parada para im-
plantar no município uma Zona 
de Processamento de Exportação 
com instalação de um grande 
porto seco.

FEIO
Ruim para o senador Styven-

son Valentin pedir, antes, pelo 
ensino superior privado e não 
para as três universidades pú-
blicas do RN - UFRN e UFERSA 
(federais) e Universidade Estadu-
al, UERN. 

ORIGEM
Não bastasse a vinculação 

familiar que o torna parte inte-
ressada, e apressada, não é esta 
a primeira função de um senador. 
O ensino privado é legítimo, mas 
tem fins lucrativos e deve ser 
autônomo.

DIREITO
“O insulto a governantes e au-

toridades é direito natural dos po-
vos”. Esta frase contundente é do 
advogado Luís Francisco Carvalho 
Filho, ex-presidente da comissão 
de mortos e desaparecidos.

CAMARIM

CENA
Ninguém duvide da ousadia dos franceses. O 
Louvre acaba de lançar uma idéia que se não 
é perfeita para ativar receitas, é genial para 
divulgar o mais famoso museu do mundo. Você 
pode tomar um aperitivo diante da Monalisa, 

jantar ao lado da Vênus de Milo, ouvir concertos 
nos aposentos de Napoleão III e dormir contem-
plando as estrelas do céu de Paris sob a pirâmi-
de de cristal. Tudo para comemorar trinta anos 
da pirâmide que revolucionou a arquitetura de 
museus.

“ “O silêncio saiu
plantando palavras”.

José Saddock,
 poeta macauense. 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica 
referente à Usina Eólio-Elétrica Angicos – UEE Angicos I, localizada na zona rural do município 
de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Prévia para a atividade de geração de energia elétrica de matriz eólica 
referente à Usina Eólio-Elétrica Angicos – UEE Angicos II, localizada na zona rural do município 
de Macau/RN. 

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

EVILAZIO ARAUJO SOUTO, CPF 873.580.934-53, torna público que está requerendo ao Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Regularização de Operação - LRO para a extração de Feldspato, no Sitio Galo Branco, Zona 
Rural, Equador - RN.

Evilazio Araujo Souto
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL
POSTO PINHEIRO BORGES LTDA, inscrita no CNPJ 08.277.717/0011-69, torna público, confor-
me a Resolução CONAMA No 237/97, que requereu à SEMURB em 03/04/2019, através do Pro-
cesso Administrativo No 011768/2019-39, o Alvará de Reforma e/ou Ampliação e Licença de 
Instalação para um Posto de Combustível, com troca de óleo,  com área construída de 1.024,26 
m² em um terreno de 3.200,00 m², situada na AV. Dão Silveira, Nº 4416, Lote 591-C, Bairro: 
Pitimbu, CEP: 59.066-400, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Pioneiro combustíveis ltda , 84.010.040/0007-08, torna público que está requerendo ao instituto 
de Desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Rio Grande do Norte- Idema a Renovação 
de Licença de Operação -RLO para o transporte de combustíveis entre Guamare a Parnamirim.

Marquiel da Silva ( Procurador) 
Gerente operacional.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Phoenix Empreendimentos LTDA, CNPJ 05.282.436/0001-34, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença de Regularização de Operação (LRO) para o Acesso ao poço de petróleo/gás 
natural de código 1-GALP-42-RN, com 578,31 metros de extensão, localizado no Campo 
Periquito Norte, Zona Rural do Município de Upanema/RN.

Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra
Diretor Técnico

O presidente Jair Bolso-
naro teme que a proposta de 
capitalização na reforma da 
Previdência poderá não ser 
aprovada pelo Congresso Na-
cional. “Vai ter reação. Eles 
(parlamentares) vão tirar”, 
disse Bolsonaro.

O presidente sugeriu dei-
xar a introdução do modelo 
de capitalização, que prevê a 
adoção de contas individuais 
para os novos entrantes no 
mercado de trabalho, para 
um “segundo turno”.

É a sinalização de que a 
discussão da proposta, uma 
das mais polêmicas, poderá 
ficar para um segundo mo-
mento depois de aprovada a 
reforma da Previdência. “Mi-
nha sugestão é deixar menos 
complicado”, afirmou.

O presidente manifestou 
confiança na aprovação da 
reforma. “Ela passa”, disse. 
Mas reiterou mais uma vez 
que “reforma boa é a que pas-
sa”. 

Além do sistema de ca-
pitalização, o presidente 
reconheceu as dificuldades 
para aprovar as mudanças no 
benefício de assistência social 
para idosos pobres (BPC) e 
nas regras da aposentadoria 
rural. Mas ao responder per-
gunta sobre a possibilidade 
de desidratação da reforma, 
o presidente afirmou: “Tem 
que perguntar para o Rodrigo 
Maia”.

Bolsonaro 
defende sistema 
de capitalização 
na reforma

Previdência

Bolsonaro: "vai ter reação"

Marcos Corrêa / PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 00001/2019

O SENAT, Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Credenciamento de Centros 
de Formação de Condutores para Realização de Curso de Prática de Direção Veicular (ca-
tegoria D) aos alunos do Projeto Qualificação Profissional para Cobrador no Transporte 
Coletivo de passageiros para atender a Unidade B29 do SENAT – Natal/RN.
Para realização do credenciamento e acesso ao edital, os interessados deverão se credenciar no 
endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/Paginas/cobradores-cfcs-clinicas

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

EDP Renováveis Brasil S.A., CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 

Licença Ambiental Prévia - LP nº 2019-130965/TEC/LP-0002, com prazo de validade até 

04/04/2021, em favor do empreendimento de geração de energia elétrica, Parque Eólico 

Boqueirão II, localizado na zona rural dos municípios de Lajes e Caiçara do Rio do Vento/RN.

Maira Zanduzzo
Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

EDP Renováveis Brasil S.A., CNPJ 09.334.083/0001-20, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 

Licença Ambiental Prévia - LP nº 2019-131019/TEC/LP-0003, com prazo de validade até 

01/04/2021, em favor do empreendimento de geração de energia elétrica, Parque Eólico 

Boqueirão I, localizado na zona rural do município de Lajes/RN.

Maira Zanduzzo
Gerente de Meio Ambiente
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alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros
O trovador do Mucuripe

O cantor Raimundo Fagner, que em outubro 
completará 70 anos, ganhou uma biografia escrita 
pela jornalista Regina Echeverria, a mesma que em 
1985 escreveu a de Elis Regina, em 1997 a de Cazu-
za, em 2006 as de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, e 
em 2014 contou a história da Princesa Isabel.

Na sexta-feira, recebi do potiguar Wilton Bezer-
ra (um grande amigo do cantor e proprietário do 
bar Me Leve, decorado em homenagem ao artista) 
dezenas de fotos da noite de autógrafos, no Rio. 
De manhã cedo, Fagner tinha sido o motivo da en-
trevista diária que eu e Jener Tinoco fazemos na 
Rádio Cidade.

Ao ver as imagens e a capa do livro (da Edi-
tora Agir, 440 páginas), muitos flashes da minha 
juventude espocaram nas paredes da memória, re-
editando momentos importantes com as primeiras 
canções na voz de Fagner como trilha sonora de 
uma vida real que tinha uma aura mítica de cinema 
e de romances.

Era começo dos anos 70, minha geração no au-
ge da adolescência experimentando as primeiras 
transgressões, estimulada pelo rock ‘n’ roll e pelas 
letras rebeldes e lisérgicas de uma MPB deflorada 
na Tropicália. Aí as ondas do rádio foram invadidas 
com Mucuripe, Canteiros, Último Pau de Arara.

As canções de Fagner começaram a ganhar 
espaço pouco tempo após sua saída de Fortaleza 
para Brasília, em 1971, quando venceu um festival 
universitário com Mucuripe, poema que Belchior 
declamava nos bares alencarinos e que ele, Fagner, 
deu uma dimensão de cancioneiro universal.

Aquela voz meio anasalada, num tom de violei-
ro, entre choro e grito, mas essencialmente afinada, 
foi como uma catarse em ouvidos acostumados 
com a musicalidade convencional dos cantores 
de então. E havia também a estampa de andarilho 
latino, baladeiro londrino, mistura de Bob Dylan e 
Nick Drake.

Na Avenida Deodoro, em frente ao Diário de Natal, 
tinha o terreno onde bem depois se ergueria o Edifício 
Chácara 402. Eu nem tinha sequer vinte anos de amor, 
era apenas um projeto de rapaz, cabelos enormes, cal-
ça boca-sino e uma surrada camiseta. Foi ali, no Circo 
da Cultura, que vi Fagner e sua trupe.

Acho que achei o guitarrista Robertinho de 
Recife mais raquítico do que eu, mesmo sendo 
um monstro nos solos, como na canção Bodas, 
de Milton Nascimento e que acho jamais gravada 
por Fagner. Não havia mais do que duzentas almas 
perdidas naquela noite do trovador de Mucuripe 
em Natal.

Nem bem deixou seu Cariri, o cantor parou e 
disparou noutros campos, alcançando um sucesso 
que parecia uma força da natureza operando em 
seu repertório que estourava uma música atrás da 
outra. Incontáveis foram as vezes que fiquei rouco 
cantando no banheiro o segundo LP, Ave Noturna.

Cheguei nos 18 anos brincando de imitar a voz do 

cara, berrando nas esquinas da Candelária, tentando 
acertar as notas nos acordes do violão de Carlinhos 
Moreno, o pequeno craque de basquete que se tor-
naria um gigante instrumentista. A imitação bem que 
serviu para atrair alguma atenção feminina.

Nunca estive só no consumo de tantas canções, 
motivos de roedeiras, alegrias e também de pai-
xões, como a dos então adolescentes Joacy Mafra e 
Ana Teresa (casados para sempre), que ganharam 
de presente de namoro o poema “Fagnésia”, um 
recorte de versos de dezenas de músicas do ídolo.

A música de Fagner, seu repertório monu-
mental, me acompanhou pelos anos e chegou na 
minha vida adulta, acompanhando bebedeiras e 
dando coragem para serenatas malucas, que os 
colegas Carlos Magno e Alexandre Mulatinho co-
laboraram com a cumplicidade que só a cerveja e a 
madrugada permitem.

A biografia de Raimundo Fagner Cândido Lo-
pes sai em boa hora, nesse tempo de maturida-
de humana e artística, consagrado como um dos 
maiores nomes da música brasileira. Sua arte o 
faz intocável frente a qualquer crítica emulada por 
sectarismos, é um ícone do Brasil, como Roberto, 
Chico, Gil e Caetano.

E, além de tudo, é um campeão de admirado-
res em Natal, arrastando multidões em seus shows. 
Desafio qualquer outra capital nordestina, exceto 
Fortaleza, obvio, a demonstrar mais carinho por 
ele. Ontem ouvi Fagner, voz e violão, numa grava-
ção de celular, borbulhando meio século de amor.

ESTRANHO
Ninguém ainda entendeu 

direito – por muitas sejam 
as notinhas explicativas – o 
que fez a bancada federal 
do RN desidratar a emenda 
anteriormente aprovada que 
destinava R$ 24 milhões para 
a revitalização turística da 
Redinha, a praia preferida da 
governadora Fátima Bezerra. 
Seria o terminal um projeto 
dela?

PARADOXO
Há duas coisas em relação à 

Reforma da Previdência como 
relevante para o futuro do País 
que precisam não sair da cabeça 
do brasileiro. 1. Se o PT está 
contra, então ela deve ser boa. 
2. Se o Bradesco está a favor, 
então deve ser ruim. O governo 
tem a obrigação de saber a 
opinião da maioria da Nação.

LOBBY
Qualquer decepção com a 

atuação do senador Styvenson 
Valentim merece aqui um 
“não foi por falta de aviso”. Os 
detentores do poder de análise 
e da formação de opinião não 
avisaram ao eleitor que um 
bom servidor público no seu 
ofício não significa que vá ser 
um bom político, um cândido 
cavaleiro.

PALESTRA 
Na sexta-feira, os 

profissionais da Executiva 
Agência de Comunicação 
comemoraram os dezesseis anos 
da empresa, na companhia de 
colaboradores, assistindo uma 
palestra de Adelmo Freire, 
professor da Fundação Getúlio 
Vargas, que falou sobre o tema 
Comunicação Eficaz.

LICITAÇÃO
Um fato no evento interno 

da agência Executiva pode gerar 
polêmica no mercado. É que o 
professor Adelmo está nesse 
momento nomeado presidente 
da comissão julgadora da 
licitação publicitária da 
Assembleia Legislativa, onde 
a empresa é uma das oito 
agências que disputam apenas 
quatro vagas.

CRIMINOSOS
Nenhum nazista, nenhuma 

fascista, nenhum comunista 
merece ser chamado de “herói 
do povo”. Todo seguidor das 
três ideologias totalitárias, 
responsáveis pela matança 
de meio bilhão de pessoas no 
século XX, é um inimigo da 
Democracia que se utiliza da 
própria para atingir o poder e 
destruí-la.

O BECO
O compositor e músico 

Babal está com uma canção 
pronta em homenagem à 
história boêmia e cultural do 
Beco da Lama, hoje povoado 
por natalenses de todas as 
tribos e cores graças à vontade 
política de Álvaro Dias. Babal 
me pediu a letra; a ideia é um 
belo vídeo clip com a geografia 
humana do Beco.

RESGATE
Sonho de colecionadores e 

desejo de ouvintes seletivos, o 
mítico álbum em vinil “Paêbiru 
– Caminho da Montanha do 
Sol”, lançado em 1975 por Lula 
Côrtes, Zé Ramalho, Alceu 
Valença, Geraldo Azevedo, Zé da 
Flauta, Paulo Rafael e outros, vai 
ganhar uma nova versão de vinil 
no formato original.

LOU REED
Quando faleceu em 

outubro de 2013, o ícone do 
rock psicodélico e do rock 
experimental deixou um 
gigantesco acervo com Laurie 
Anderson, sua companheira, 
que quase enlouquece para 
manter o legado. Após matéria 
na revista New Yorker, a 
Biblioteca Pública de Nova 
York adotou o tesouro.

DEUS ME LIVRO
Enquanto a igreja católica 

e o Papa Francisco tentam 
livrar-se dos padres pedófilos 
e libidinosos, na Polônia surge 
mais um modelo de sacerdote 
enviesado. Um grupo deles, 
num surto de fanatismo 
inquisitorial, queimou livros 
“malignos”, entre eles alguns 
volumes da famosa série Harry 
Potter.

“ “Eu nunca me
achei o melhor 
de todos, mas eu sou”.

(Jerry Lee Lewis)
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...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Bolsonaro 
hoje (05) — Desculpe as 
caneladas, não nasci para 
ser presidente. — Eu me 
pergunto, olho pra Deus 
e pergunto: 'Meu Deus, o 
que eu fiz para merecer 
isso? É só problema!'";
 
...do ministro da Justiça 
Sérgio Moro: "Projeto de 
lei anti crime. Medidas 
simples, diretas e eficazes 
para enfrentar corrupção, 
crime organizado e 
crimes violentos (porque 
caminham juntos). Vgou 
explicar nesse espaço 
várias delas";
 
...do jornal O Globo: "'Não 
nasci para ser presidente, 
nasci para ser militar', diz 
Bolsonaro".

>> GIRO PELO TWITTER...

IMPORTANTE
Na semana passada, o 

deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade) protocolou 
requerimento para que a 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
retome a realização de Feiras de 
Negócios no Rio Grande do Norte, 
porém com um novo formato 
de evento. Kelps propõe que a 
organização mobilize a Agência 
de Fomento do RN, a FAPERN, 
a Secretaria de Turismo, a 
EMPROTUR, a Fundação José 
Augusto e o Programa Estadual 
de Artesanato (PROART) da 
SETHAS. “As Feiras de Negócios 
precisam ser retomadas com novo 
formato, agregando valor turístico 
e cultural, destacando o potencial 
da Economia Criativa no RN, 
fortalecendo os polos turísticos", 
destacou o deputado.

INVESTIMENTO
As últimas Feiras de Negócios 

aconteceram em 2011 e o evento é 
uma oportunidade de exposição de 
empreendedores de cada região, 
rodadas de negócios, capacitações 
e atividades culturais. “Esses 
eventos de negócios podem ser 
viabilizados a partir da capacidade 
do Estado e suas secretarias 
articularem com o Sistema S, 
universidades, bancos públicos 
e privados, CDLs e associações 
empresariais”, enfatizou Kelps, 
alertando para a necessidade de o 
Estado motivar a cadeia produtiva.

OBRAS SEGURAS
Foi aprovado na ultima 

quinta-feira (4), o Projeto de 
Lei de autoria dos vereadores 
Professora Eleika Bezerra e Cícero 
Martins, que obriga a utilização 
do seguro-garantia de execução 
de contratos públicos de obras 
e de fornecimento de bens ou 
de serviços. Denominado como 
Seguro Anticorrupção – SAC, este 
tem a finalidade de assegurar 
que um contrato assinado devido 
a participação em licitação 
visando a construção, fabricação, 
fornecimento e prestação de 
serviços seja devidamente 
cumprido. O Projeto de Lei foi 
subscrito pelo vereador Raniere 
Barbosa.

RESULTADO 
Com isso, após a contratação 

do referido seguro, se a 
empreiteira ou prestadora de 
serviços não concluir a obra 
ou ofertar o serviço no prazo 
devido ou de forma inadequada, 
a seguradora deverá promover 
os meios necessários para que 
isso ocorra, seja ela própria 
contratando terceiro que 
solucione esse problema, seja 
indenizando o Poder Público, na 
qualidade de segurado, para que 
este contrate outra empreiteira 
para concluir a obra.

OPINIÃO 
“O governo (Fátima) deu 

uma continuidade ao anterior, 
o governo de Robinson, que 
fracassou e que não fez as ações 
que deveria fazer, não tomou 
medidas duras no começo do 
governo. Fátima está no mesmo 
caminho de Robinson, mesmo 
caminho de Rosalba, mesmo 
caminho dos outros que passaram 
anteriormente”. Do ex-vice 
governador Fábio Dantas, em 
entrevista à imprensa.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Deputado Kelps Lima 'entregando' a presidência do 
Solidariedade em Mossoró ao colega de Assembleia 
Legislativa deputado Allyson Bezerra

Governadora Fátima Bezerra e a deputada federal 
Natália Bonavides registrando a participação do eventl 
Brazil Conference at Harvard & MIT, em Boston, EUA

Desfile Louis Vuitton Inverno 2020, em Paris

Em visita a Assembleia Legislativa, na última sexta-
feira, o secretário e ex-deputado Fernando Mineiro 
encontrou-se com o "estiloso " deputado Raimundo 
Fernandes. O petista elogiou a vestimenta do 
parlamentar

Instagram

Divulgação Cedida

Instagram
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O Flamengo empatou com o 
Fluminense por 1 a 1 na semifinal 
do Campeonato Carioca, neste sá-
bado, e se classificou para a decisão 
do Estadual, aproveitando a van-
tagem do empate para avançar, 
condição que assegurou por ter 
faturado o título da Taça Rio. Com 
o triunfo deste sábado, o Flamengo 
agora vai encarar o Vasco, que eli-
minou o Bangu e decidirá o título 
do Estadual contra o maior rival. 

O Fla x Flu no Maracanã come-
çou agitado: logo aos sete minutos 
da etapa inicial, o árbitro de ví-
deo  foi acionado para analisar lan-
ce em que Willian Arão balançou 
as redes. O VAR, porém, invalidou 
o gol flamenguista, já que o zaguei-
ro Léo Duarte fez falta em Rodolfo 
após o goleiro tricolor rebater a bo-
la que seria cabeceada pelo volante 
flamenguista. Logo em seguida, o 
VAR voltaria a trabalhar, flagran-
do imprudência de Gilberto em 
disputa com Renê. O lateral direito 
tomou cartão amarelo.

A partida seguiu movimentada, 
com o Flamengo com mais posse de 
bola. A equipe rubro-negra teria 
boa chance quando Diego encon-

trou Uribe livre dentro da área, aos 
35, mas o árbitro Bruno Arleu de 
Araújo errou e marcou impedimen-
to. Aos 43, o centroavante colom-
biano participaria de outro lance 
de perigo: Bruno Henrique chutou, 
Rodolfo defendeu e Uribe estava 
pronto para finalizar, mas Gilberto 
se antecipou para cortar.

Na sequência do lance, Gilberto 
voltaria a brilhar. No contra-ata-

que, o Fluminense não desperdiçou 
sua única oportunidade no primei-
ro tempo e abriu o marcador. Eve-
raldo fez boa jogada pela esquerda, 
passou para Caio Henrique, que 
cruzou para a cabeçada certeira de 
Gilberto: 1 a 0 para o tricolor, que 
levou a vantagem para o intervalo.

Na volta para a etapa comple-
mentar, Abel Braga substituiu 
Uribe por Gabriel. O atacante 

melhorou a produção ofensiva do 
Flamengo, que levou perigo logo no 
primeiro minuto, com chute cruza-
do de Bruno Henrique defendido 
por Rodolfo. A equipe rubro-negra 
seguiu pressionando em busca do 
empate. Aos 3, foi a vez de Willian 
Arão levar perigo, batendo de es-
querda por cima do travessão.

Logo depois, Fernando Diniz 
processou a primeira alteração: 
substituto de Paulo Henrique Gan-
so, suspenso por ter sido expulso no 
Fla-Flu da semifinal da Taça Rio 
após ofensas ao quarto árbitro, Da-
niel deixou o campo para dar vaga 
a Allan. Aos 18, Abel Braga colocou 
Arrascaeta, contratação mais cara 
da história do clube, no lugar de 
Diego.

A entrada do uruguaio deu 
mais fôlego ao Flamengo, que em-
patou logo em seguida: aos 23, Re-
nê lançou Gabriel pela esquerda. 
O atacante dominou com calma e 
chutou forte no cantinho direito de 
Rodolfo, entre o goleiro e a trave, 
para marcar o gol de empate - e da 
classificação. O triunfo deste sába-
do foi o segundo do Flamengo sobre 
o Fluminense neste ano. 

Gabriel marcou o gol que deu o empate no jogo e a vaga na final ao Flamengo

Flamengo sofre contra o Flu, mas busca 
empate e avança à final do Estadual 
Por ter vencido a Taça Rio no fim de semana passado, Rubro-Negro teve a vantagem do empate e 
vai encarar o Vasco na decisão geral do torneio; jogos serão nos dois próximos domingos do ano 

Campeonato Carioca

Alexandre Vidal

O Vasco venceu o Bangu por 2 
a 1 neste domingo, 7, no Maracanã 
e se credenciou para enfrentar o 
Flamengo na decisão do Campeo-
nato Carioca. A situação de Alberto 
Valentim no comando do Vasco não 
estava nada boa. 

Depois de barrar Maxi López e 
Thiago Galhardo, o treinador, que 
vem sendo vaiado, ainda teve que 
enfrentar a ira da torcida ainda no 
primeiro, depois que colocou Yan 
Sasse no lugar do lesionado Rossi. 
Os vascaínos presentes ao Mara-
canã chamaram o treinador de 
"burro" e vaiaram a atuação fraca 
na saída para o intervalo.

Na volta do vestiário, um lance 
com intervenção do VAR mudou a 
história da semifinal. O assistente 
de vídeo notificou o árbitro de pu-
xão de Lobão em Lucas Mineiro 
dentro da área. Pênalti, que Bruno 
César cobrou para abrir o placar. A 
partir daí, a partida pegou fogo.

Quatro minutos depois, veio a 
resposta do Bangu. Em excelente 
contra-ataque puxado pela equipe 
da zona oeste, Dieyson cruzou ras-
teiro da esquerda e Yaya Banhoro 
completou no segundo pau deixan-
do tudo igual novamente. 

Três minutos depois, Yan Sasse 
voltou a deixar o Vasco em vanta-

gem, garantindo a classificação e 
limpando a barra de Alberto Va-
lentim. Vasco e Flamengo decidem 
o Campeonato Carioca nos próxi-
mos dois domingo, no Maracanã. 

No último confronto entre 
ambos, o Flamengo foi melhor 
e venceu nos pênaltis. Este jogo 
aconteceu na semana passada e 
foi justamente o que rendeu ao 
Flamengo o título da Taça Rio, que 
consequentemente credenciou o ti-
me à chegar na semfinal geral do 
Carioca.

Nas decisões dos próximos do-
mingos, o Rubro-Negro tentará 
manter tabu que dura 31 anos. Cruzmaltino sofreu, mas venceu por 2x1

Vasco vence Bangu e também avança a decisão do Carioca 2019 
Delmiro Júnior

Tricolor retorna à final do torneio

 Leandro Bernardes

O São Paulo está na fi-
nal do Campeonato Paulista 
após 16 anos. Na tarde deste 
domingo o time enfrentou o 
Palmeiras no Allianz Parque, 
onde jamais venceu, e, apesar 
de não ter conseguido quebrar 
o longo tabu, saiu de campo 
com a tão sonhada classifi-
cação após novo empate sem 
gols no tempo regulamentar 
e a vitória nos pênaltis por 5 
a 4. 

Tiago Volpi foi o principal 
destaque, perdendo a cobran-
ça decisiva nas penalidades, 
mas defendendo dois chutes: 
o de Ricardo Goulart e o de Zé 
Rafael.

A última vez que o Trico-
lor havia disputado o título do 
Estadual foi em 2003, quando 
perdeu por 3 a 2 para o Corin-
thians no jogo de ida e tam-
bém no jogo de volta.

Agora, o São Paulo espera 
o vencedor do confronto entre 
Santos e Corinthians, que 
acontece nesta segunda-feira, 
às 20h (de Brasília), no está-
dio do Pacaembu, para saber 
quem será seu adversário na 
grande final do Paulistão.

Independentemente de 
quem avançar, o Tricolor joga 
a primeira partida no Mo-
rumbi, no próximo domingo.

São Paulo vence 
o Palmeiras nos 
pênaltis e vai à 
final do Paulista 

Estadual
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Foi repleta de emoções a última 
rodada do segundo turno do Cam-
peonato Potiguar de 2019. Quatro 
jogos movimentaram o torneio em 
Natal, Assu e Ceará-Mirim. Por 
meio destes confrontos, foi possível 
definir o mando de campo da final 
da Copa RN, além do rebaixado pa-
ra a segunda divisão do estadual em 
2010, vaga que acabou ficando com 
a equipe do Força e Luz.

Na Arena das Dunas, o Time 
Elétrico recebeu o ABC. Para evitar 
o rebaixamento, precisava pelo me-
nos empatar e torcer para tropeços 
dos outros adversários. No entanto, 
tudo deu errado para a equipe. Em 

campo, o ABC diminuiu as ações 
da partida e venceu por 4 a 0. Ne-
to, duas vezes, Anderson e Wesley 
Veterano foram os responsáveis por 
garantir o triunfo do Alvinegro, que 
apenas cumpriu tabela na última 
rodada. 

Em Ceará-Mirim, Globo e Pal-
meira dez Goianinha mediram 
forças no estádio Barrettão. Para a 
Águia, o duelo serviu apenas para 
complemento de calendário, fato es-
te que não eliminou do elenco o de-
sejo de vencer. A partida terminou 
com vitória do time tricolor por 2 a 0, 
sendo os gols marcados por Alexan-
dre e Negueba, ambos no segundo 

tempo do duelo.
Já em Assu, o América visitou 

a desesperada equipe da cidade. 
No estádio Edgarzão, o Alvirrubro 
acabou surpreendido e foi derrotado 
pelo marcador de 1 a 0. Apodi, ainda 
no primeiro tempo da partida, foi o 
autor do gol que garantiu o triunfo 
do Camaleão do Vale, evitando o 
possível rebaixamento do clube no 
torneio.

Por fim, Santa Cruz de Natal e 
Potiguar de Mossoró se enfrenta-
ram no estádio Frasqueirão. A parti-
da valia muito para as duas equipes, 
uma lutando contra o descenso e a 
outra pelo mando de campo na vaga 

da final. Em campo, o empate por 1 
a 1 foi bom para os dois. O Santinha 
não foi rebaixado, e o Potiguar levou 
a decisão do segundo turno para o 
Nogueirão, em Mossoró. Eduardo 
fez o gol do Santa, enquanto Vini-
cius anotou para o Time Macho.

Com os resultados, o Potiguar 
encerrou a fase de pontos corridos 
com 16 pontos na 1ª colocação. O 
América ficou na 2ª posição, com 15 
pontos. Ambos farão a final da Copa 
RN na próxima quarta-feira, 10, em 
Mossoró, em jogo que valerá a vaga 
na final geral do torneio contra o 
ABC. O Força e Luz foi o rebaixado 
por ter somado apenas 11 pontos. ABC venceu o Força e Luz por 4 a 0

ABC goleia, Potiguar empata, América perde e 
Força e Luz é rebaixado para a 2ª divisão do Estadual
Rodada de encerramento do segundo turno do Campeonato Estadual teve nove gols e definiu, além do rebaixamento, o 
mando de campo da final: decisão será em Mossoró entre Potiguar e America; quem vencer, pega o ABC na final geral 

Campeonato Potiguar 

Andrei Torres / ABC FC


