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Governo fechou nesta segunda-feira, 26, contrato de R$ 251 milhões com o Banco do Brasil para a administração da folha de 
pagamentos; do montante, cerca de R$ 102 milhões serão destinados ao pagamento de dívidas com o próprio banco estatal

G7 e governo brasileiro anunciam mais 
de R$ 120 milhões para combater incêndios
Além de mandar uma frota aérea, G7 elaborou um plano de ajuda a médio prazo destinado ao 
reflorestamento, que será apresentado na Assembleia-Geral das Nações Unidas em setembro

Amazônia 16
Foto: Daniel Beltrá/Greenpeace
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Amazônia não é o pulmão 
do mundo, como disse 
recentemente o presidente 

francês, Emmanuel Macron, 
usando um conhecido mote 
publicitário do ambientalismo. 

Até porque ela consome 
praticamente todo o oxigênio 
que produz.

A floresta é fundamental, 
isto sim, para garantir o regime 
de chuvas e é um importante 
ativo brasileiro no comércio de 
produtos agrícolas.

Quem olha o Código 
Florestal brasileiro sabe que 
não é só possível produzir 

grãos com preservação do meio 
ambiente como é desejável que 
assim seja, já que os mercados 
internacionais usam uma serie 
de certificações ou a falta delas 
como barreiras dentro de um 
complexo jogo de interesses 
comerciais.

Não se joga ativos no lixo, 
mesmo que hipocritamente 
produtores franceses ou norte-
americanos desejem arrancar 
de nós esse bode expiatório de 
vilões do meio ambulante. Logo 
eles, que já dizimaram o que 
tinham de florestas nativas e 
nem sonham com algo parecido 

aos 70% que nós temos.
Mas as palavras têm 

poder, especialmente quando 
elas deixam o ambiente dos 
botecos para ganhar os fóruns 
internacionais ou são proferidas 
pelas maiores autoridades do 
País.

Quando, por exemplo, 
ameaçamos abandonar 
o Acordo de Paris, no 
começo do ano, ou quando 
desdenhamos de recursos 
aplicados por potências 
europeias na Amazônia, de 
certa maneira traçamos uma 
narrativa de disrupção para 

com os fundamentos de algo 
conquistado a duras penas.

Apesar dos antagonismos, o 
próprio agronegócio brasileiro 
alinhou-se às boas práticas 
e estabeleceu um discurso 
moderno que propiciou ao 
País galgar a elite da moderna 
produção agropecuária.  

A ideia de produção 
extensiva e de alta escala ao 
lado de micro e pequenas 
propriedades rurais, convivendo 
com a exuberância da floresta, 
são pressupostos da imagem 
que deveríamos continuar 
passando para o mundo.

Negociar com todos dentro 
de protocolos comerciais e 
diplomáticos, com segurança 
jurídica, deveria ser o normal 
de uma potência continental 
como a brasileira.

Não nascemos ontem, 
apesar de jovens. Sabemos 
que outros países menos 
aquinhoados desejam o espaço 
que já conquistamos. Temos 
tecnologia e saímos do puro 
e simples ruralismo para o 
agronegócio.

Destruir tudo agora sem 
a menor cerimônia não tem 
graça.

Ativos não se jogam no lixo
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DINHEIRO DA LAVA JATO
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal, marcou para esta 
quarta-feira, 28, uma audiência 
para debater a destinação do 
dinheiro obtido pela Operação 
Lava Jato em acordo com a 
Petrobras. Nesta segunda-feira, 
26, em manifestação enviada 
ao Supremo, a Procuradoria-
Geral da República defendeu 
que a verba seja destinada ao 
combate a incêndios florestais.

CONTAS DE ALCKMIN
Um pedido de vista adiou 

o julgamento na 10ª Câmara 
de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo que 
trata do bloqueio de bens 
do ex-governador paulista 
Geraldo Alckmin. Com isso, 
o bloqueio segue mantido. O 
processo apura pagamentos 
da Odebrecht à campanha do 
tucano em 2014. O bloqueio 
é de até R$ 39,7 milhões, 
incluindo veículos.

JOÃO DE DEUS
O Supremo Tribunal Federal 

negou mais um pedido de 
liberdade ao líder religioso João 
Teixeira de Faria, conhecido 
como João de Deus. A decisão 
foi tomada pela 2ª Turma do 
tribunal, em julgamento virtual. 
Com a decisão, ele, que é acusado 
de ter praticado abusos sexuais, 
continuará preso por tempo 
indeterminado.

O juiz federal do Paraná Nivaldo Brunoni determi-
nou a suspensão de processo administrativo no 
Conselho Nacional do Ministério Público contra 

o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, 
Deltan Dallagnol. O procedimento se refere a críticas 
que o procurador fez a ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em entrevista à rádio CBN. Dallagnol afir-
mou: “Os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal 
Federal que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo 
para a Justiça Eleitoral e que dão sempre os habeas 
corpus (...) mandam uma mensagem muito forte de 
leniência a favor da corrupção”.

Juiz livra Deltan

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

REFORMA TRIBUTÁRIA
Líderes governistas no Senado 

anunciaram ontem que o governo 
Jair Bolsonaro desistiu de 
enviar uma proposta de reforma 
tributária própria ao Congresso 
Nacional. As medidas elaboradas 
pela equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, serão 
enviadas como sugestões para 
tramitar junto com os textos 
em tramitação na Câmara e no 
Senado.

OBRA PARALISADA
Os vereadores da Comissão de 

Finanças da Câmara Municipal 
de Natal cobraram nesta segunda-
feira, do secretário adjunto de 
Saúde do município, Fabiano de 
Moura Fontes, a conclusão das 
obras da unidade básica de saúde 
do conjunto Alto da Torre, na 
Redinha, zona Norte de Natal. 

A obra começou em 2014 e está 
paralisada. Até o momento, já 
foi executada metade da obra 
e utilizado 75% do último valor 
orçado, que foi de R$ 1,1 milhão.

ORÇAMENTO 2020
O Congresso Nacional se 

reúne na próxima quarta-feira 
para discutir e votar o projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2020. A pauta 
traz ainda proposta que altera 
regras de funcionamento da 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) devido à recente 
constitucionalização das emendas 
impositivas de bancada.

PAUTA DE CONSENSO
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
que parlamentares ligados ao 
agronegócio e ao meio ambiente 

João Gilberto / ALRN

PESCA DA LAGOSTA 
Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte vai realizar uma 
audiência pública em Areia Bran-
ca, proposta pelo deputado Souza 
Neto (PHS, foto), para discutir a 
revitalização da pesca da lagosta: 
pesquisa e realidade de estoque, 
período de defeso, cotas e capturas, 
reconhecimento da Marambaia, 
revisão da metodologia da captura 
e licenciamento. Atualmente, a 
pesca da lagosta no Rio Grande 
do Norte passa por uma de suas 
maiores crises. O Estado chegou a 
exportar mais de 900 toneladas, ge-
rando mais de US$ 17 milhões com 
o pescado, e hoje exporta apenas 
85 toneladas, o que representa a 
geração de US$ 2,5 milhões.

vão se reunir nesta semana para 
apresentar uma lista de projetos 
de consenso entre as duas áreas 
para demonstrar a importância 
do Parlamento na preservação 
ambiental. “Queremos dar uma 
sinalização clara do Parlamento 
de que todos estão juntos na  
preservação da região amazônica”, 
afirmou Rodrigo Maia.

BOTAFOGO
Em relatório conclusivo, 

a Polícia Federal atribuiu ao 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), os crimes de 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro, e caixa dois, em 
investigações que envolvem 
a delação da Odebrecht, no 

âmbito da Operação Lava Jato. 
Na planilha de propinas da 
Odebrecht, Maia é identificado 
como Botafogo. Segundo a PF, 
ele teria recebido R$ 350 mil nas 
eleições de 2010 e 2014.

SUICÍDIO POR POLICIAL
O senador Flávio Bolsonaro 

(PSL-RJ) apresentou um projeto 
de lei que altera o Código Penal 
para incluir o conceito de “suicídio 
por policial”. De acordo com o PL, 
um criminoso que se expôr a uma 
situação de risco e for morto por 
um policial, agindo em legítima 
defesa própria ou de terceiros, 
não será mais classificado como 
morto pela polícia, e sim como um 
caso de “suicídio por policial”.
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Os servidores do Governo do 
Estado poderão retomar os em-
préstimos consignados já a partir 
de setembro. O anúncio foi feito 
nesta segunda-feira, 26, pela go-
vernadora Fátima Bezerra, du-
rante assinatura de contrato, com 
o Banco do Brasil, para adminis-
tração da folha de pagamentos.

O Governo do Rio Grande do 
Norte acertou contrato com a ins-
tituição por meio de dispensa de 
licitação. O banco vai gerenciar a 
folha de mais de 108 mil servido-
res, entre os da ativa e os aposen-
tados e pensionistas.

O valor final da negociação 
ficou em R$ 251 milhões. Desse 
montante, R$ 102 milhões serão 
retidos pelo banco para quitar o 
débito da administração anterior 
com consignados. Apesar de des-
contada do servidor, a verba não 
foi repassado ao Banco do Brasil, 
que entrou na Justiça contra o 
Estado. 

Outros R$ 23 milhões serão 
debitados a título de pró-rata 
sobre os seis meses de carência 
oferecidos ao servidor que voltar 
a contrair consignados. E outros 

R$ 800 mil serão descontados 
para pagamento de honorários 
de sucumbência (honorários ad-
vocatícios), referentes ao mesmo 
processo movido pelo BB.

Ao fazer o anúncio oficial do 
acordo, a governadora lamentou 
o desconto de R$ 102 milhões 
herdados do governo anterior. “Já 
pensaram receber o dinheiro inte-
gralmente, como não seria bom?”, 
perguntou Fátima ao discursar 
sobre o acordo. 

“Trata-se de contratação de 
bens produzidos ou serviços pres-
tados por órgão ou entidade que 
integre a administração pública 
criado para esse fim específico”, 
explicou a secretária de Adminis-
tração, Virgínia Ferreira, sobre a 
dispensa de licitação.

Mais cedo, ela disse a esco-
lha pelo Banco Brasil se deu em 
razão de a instituição oferecer 
uma maior da rede de agências e 
terminais bancários do Estado, in-
cluídos os postos de atendimento e 
correspondentes bancários. 

“Por esse critério, a Caixa Eco-
nômica Federal figura em posição 
bem inferior ao Banco do Brasil. E 

o Banco do Nordeste não apresen-
ta condição de competitividade, 
face à necessidade de atendimento 
aos servidores nas cidades citadas 
no termo de referência”, detalhou.

Outra razão para a escolha do 
Banco do Brasil, segundo Virgínia 
Ferreira, decorreu do pagamen-
to de empréstimos consignados. 
Uma mudança para outra insti-
tuição poderia causar transtornos 

para os servidores que contrata-
ram esta modalidade de crédito 
no Banco do Brasil. “Que poderia 
trazer transtorno para os servido-
res com a mudança de banco, além 
do ganho dos consignados, com ca-
rência de seis meses”, observou.

O secretário Aldemir Freire, da 
pasta do Planejamento e Finan-
ças, qualificou a negociação com o 
Banco do Brasil como “excelente”, 

mas preferiu não entrar nos deta-
lhes relacionados à proposta feita 
pela Caixa Econômica. 

O contrato entre o Estado e o 
Banco do Brasil tem vigência de 
cinco anos e acarretará o paga-
mento de multa sobre quatro me-
ses não cumpridos, a ser desconta-
do do valor a ser recebido no final 
do ano. Com isso, o total a entrar 
na conta do Governo e que será 
todo ele destinado ao pagamentos 
de folhas do funcionalismo será de 
R$ 123 milhões. O crédito deverá 
acontecer no dia 5 de setembro, 
confirmou o governo.

O secretário de Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier, disse que, 
por se tratar de uma receita extra-
ordinária, a verba será utilizada 
no pagamento de salários atrasa-
dos, mas ele não especificou como 
será o pagamento nem estabele-
ceu datas.

O Governo do Estado deve três 
folhas salariais ao funcionalismo: 
parte de novembro de 2018 e as 
folhas integrais de dezembro e do 
13º salário do ano passado. A ges-
tão Fátima Bezerra ainda não deu 
prazos para quitar esse passivo.

Governo dispensou licitação para renovar contrato da folha com o Banco do Brasil

Governo fecha com Banco do Brasil, e 
servidores voltarão a ter consignados
Empréstimos poderão voltar a ser feitos em setembro. Nesta segunda-feira, Governo do Estado assinou contrato para que 
banco administre folha de pagamento. Negociação vai render R$ 123 milhões extras, que serão usados para pagar atrasados

Acordo

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, voltou 
a defender a liberdade do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
preso desde abril de 2018 por con-
denação na Operação Lava Jato. A 
petista disse que o julgamento de 
Lula “foi injusto” e que defendê-lo 
“é defender a democracia”.

“Eu falo do ponto de vista de 
que a sociedade, cada vez mais, 
tem que abrir os olhos, porque 
defender a liberdade do Lula é de-
fender o resgate da democracia. E 
isso não é chavão, não é proselitis-
mo, não. É porque a prisão injusta 
do Lula, o julgamento injusto que 
a ele foi imposto, tudo isso ficou 
agora escancarado totalmente”, 
disse a governadora em entrevista 
ao portal Brasil de Fato, fazendo 
referência às supostas mensagens 
trocadas entre o ex-juiz Sérgio Mo-

ro, que condenou Lula, e procura-
dores da Operação Lava Jato.

Para a governadora, o que o 
site The Intercept Brasil revelou 
“é a comprovação de todas aquelas 
denúncias” que o PT fazia. “Ficou 
claro o desrespeito ao Estado de-
mocrático de Direito quando o pre-
sidente Lula não teve, de maneira 
nenhuma, o direito a um julga-
mento imparcial e justo, conforme 
manda a lei”, disse.

De acordo com Fátima, é preci-
so que o setor democrático encon-
tre caminhos de fazer frente aos 
“retrocessos” do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro.

“É fundamental que nós te-
nhamos uma frente mais ampla, 
que agregue todos os setores que 
entendam a importância da de-
mocracia no respeito ao Estado 
democrático de direito, no resgate 

da liberdade e na garantia da ci-
dadania do nosso povo”, explicou 
Fátima ao Brasil de Fato.

A governadora potiguar apon-
tou, ainda, que o governo federal 
tem sido cada vez mais responsá-
vel pela queda de emprego pelo 
Brasil. Segundo ela, um modelo 
econômico deficiente que desfa-
vorece o povo é a maior causa dos 
números negativos.

“Nos preocupa não só a situa-
ção do ponto de vista econômico. O 
desemprego está aí, continua fa-
zendo vítimas e mais vítimas pelo 
País afora. A economia patinando, 
insistem e insistem em um mode-
lo de desenvolvimento econômico 
que a gente sabe qual é o resul-
tado: é mais desigualdade social, 
mais miséria, menos direitos para 
as pessoas, é menos cidadania pa-
ra a maioria do nosso povo”. Governadora do RN, Fátima Bezerra

Fátima: “Defender a liberdade do Lula 
é defender o resgate da democracia”

Opinião

José Aldenir / Agora RN

O ministro Luiz Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal, negou um pedido de 
liberdade ao ex-ministro Ged-
del Vieira Lima, preso desde 
setembro de 2017.

Na decisão, Fachin afir-
mou que não há ilegalidades 
na prisão e negou soltar ou 
conceder medidas cautela-
res, como prisão domiciliar, 
porque o emedebista não pre-
enche os requisitos para ficar 
preso em casa. 

Em 2017, a Polícia Fede-
ral encontrou mais de R$ 51 
milhões em dinheiro vivo em 
um apartamento que seria 
utilizado por Geddel em Sal-
vador. A ação, chamada de 
Tesouro Perdido, é um desdo-
bramento das investigações 
sobre fraudes na Caixa, a 
operação Cui Bono.

Edson Fachin 
mantém prisão de 
Geddel Vieira Lima

Ex-ministro
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O ministro Jorge Mussi, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), ne-
gou o pedido do PSDB para cassar 
o mandato da senadora potiguar 
Zenaide Maia (Pros), eleita com 
mais de 660 mil votos em 2018.

Em decisão do último dia 15 de 
agosto, tornada pública neste final 
de semana, o magistrado argumen-
tou que, apesar de a prestação de 
contas de campanha de Zenaide 
conter irregularidades, os recursos 
envolvidos foram irrisórios e, por 
isso, não houve comprometimento 
da “normalidade do processo eleito-
ral” de forma a ensejar uma cassa-
ção de mandato.

O pedido do PSDB julgado por 
Mussi era um recurso à decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN) que 
absolveu Zenaide em junho. Por se-
te votos a zero, os juízes potiguares 
entenderam que as irregularidades 
apontadas pelos tucanos no proces-
so não eram graves o suficiente 
para a cassação do diploma da se-
nadora. O recurso do PSDB ao TSE 
foi apresentado no mês passado.

A principal infração da campa-
nha de Zenaide teria sido, segundo 
o PSDB, a omissão de R$ 519 mil 
em despesas na prestação de con-
tas parcial, entregue em agosto de 
2018 – no meio da campanha. Os 
tucanos alegam que várias despe-
sas foi realizada antes da entrega 

da prestação de contas parcial, mas 
os gastos não foram informados à 
Justiça Eleitoral à época, sendo 
contabilizados apenas posterior-
mente.

Sobre este ponto, Jorge Mussi 
assinalou que o erro da campa-
nha da senadora foi “meramente 
formal”. “Não houve detecção pelo 
órgão técnico de qualquer hipótese 
de malversação de recursos públi-
cos, restando comprovada (...) a re-
gularidade dos gastos contratados, 
com a apresentação dos respectivos 
documentos fiscais”, escreveu o 
magistrado.

O PSDB – que teve como can-
didato ao Senado Geraldo Melo, 
que terminou em 3º lugar – pedia 
a cassação do mandato de Zenai-
de por entender que a conduta foi 
“gravíssima”. O partido registra 
que praticamente toda a receita da 
campanha de Zenaide foi composta 
por recursos públicos.

Segundo a prestação de contas 
oficial da senadora, dos pouco mais 
de R$ 1 milhão arrecadados, R$ 
900 mil foram provenientes dos 
fundos partidário e de campanha. 
Os R$ 519 mil ocultados na presta-
ção de contas parcial representaria 
48,65% do montante total de des-
pesas contratadas.

Outra irregularidade, segundo 
o PSDB, foi o recebimento, pela 
campanha de Zenaide, de uma 

doação em cheque acima do va-
lor máximo permitido por lei: R$ 
1.064,00. O cheque, no valor de R$ 
11 mil, teria sido depositado pelo 
marido da senadora, Jaime Cala-
do, atual secretário de Desenvol-
vimento Econômico do Governo do 
Estado.

De acordo com Jorge Mussi, 
“não houve qualquer indício de que 
a referida quantia fosse provenien-
te de fontes ilícitas ou objeto de 
omissão por parte da candidata”.

Pelo contrário, analisa o minis-
tro, “houve a regular emissão do 
correspondente recibo eleitoral e 
foram juntados tempestivamente 

aos autos da demonstração contá-
bil o comprovante de depósito em 
conta corrente e o suposto cheque 
emitido pelo doador, reforçando a 
conclusão acerca falta de gravidade 
da aludida irregularidade de modo 
a afetar o objeto protegido pela nor-
ma e justificar uma medida extre-
ma de cassação de diploma”.

Além desse cheque, o PSDB 
aponta que a campanha de Zenaide 
recebeu três depósitos não identi-
ficados, no valor total de R$ 2 mil. 
Para corrigir o problema, a conta-
bilidade devolveu R$ 1 mil para 
os supostos doadores e alegou que 
os outros R$ 1 mil representaram 

devolução de saque efetuado pela 
própria campanha anteriormente, 
para gerar “fundo de caixa”. A ação 
não convenceu ao PSDB. “Não há 
como se certificar que os respectivos 
beneficiários das devoluções eram 
os verdadeiros doadores. E se o di-
nheiro fosse advindo de uma fonte 
vedada, como uma empresa, por 
exemplo?”, acrescenta o partido.

Sobre as doações não identifi-
cadas, o ministro do TSE afirmou 
que, além de os recursos não te-
rem sido utilizados na campanha, 
o valor é ínfimo diante do total de 
recursos movimentados na campa-
nha. “Não vislumbro gravidade”, 
escreveu Jorge Mussi, mesmo pon-
derando que, em vez de “devolver” 
para os supostos doadores (não há 
como determinar a origem), a cam-
panha deveria ter encaminhado os 
valores para a conta do Tesouro 
Nacional.

No recurso, o PSDB questiona-
va, ainda, a omissão de uma des-
pesa na prestação de contas parcial 
de R$ 500 por serviços contratados 
junto ao Facebook. Novamente, o 
ministro do TSE disse não ver gra-
vidade na conduta.

O PSDB declarou, por meio dos 
advogados, que pretende recorrer 
da decisão. Procurada, a assessoria 
de Zenaide Maia disse que a sena-
dora não vai se manifestar sobre o 
assunto.

Senadora eleita em 2018 com mais de 660 mil votos não quis se manifestar

Ministro do TSE nega pedido do PSDB
para cassar mandato de Zenaide Maia
Em decisão do último dia 15 de agosto, tornada pública neste final de semana, Jorge Mussi argumentou que, apesar
de a prestação de contas de campanha de Zenaide Maia conter irregularidades, os recursos envolvidos foram irrisórios

Recurso

Jefferson Rudy / Agência Senado

Mais da metade da população 
desaprova o desempenho pessoal 
do presidente Jair Bolsonaro. É o 
que mostra a pesquisa CNT/MDA 
divulgada nesta segunda-feira, 26. 

O índice de desaprovação 
aumentou significativamente, 
chegando a 53,7%, ante 28,2% de 
fevereiro. No início do ano, 57,5% 
diziam aprovar o desempenho do 
presidente, mas esse índice caiu 
agora para 41%. Não quiseram ou 
não souberam responder 5,3% dos 
entrevistados.

Com relação ao governo de Jair 
Bolsonaro, também aumentou a re-
provação, agora em 20 pontos por-
centuais. A avaliação negativa do 

governo passou de 19% em feverei-
ro para 39,5% em agosto. A avalia-
ção positiva diminuiu, passando de 
38,9% em fevereiro para 29,4% ago-
ra. A avaliação regular é de 29,1% e 
2% não souberam responder.

Por sua vez, 39,1% dos ouvidos 
consideram que o decreto sobre 
armas é a pior ação do governo 
em oito meses. Além disso, sete 
em cada dez pessoas afirmaram 
que a indicação do filho do presi-
dente, deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), para o posto 
de embaixador em Washington é 
inadequada. 

Foram realizadas 2.002 entre-
vistas em agosto. Avaliação do desempenho pessoal caiu

Desaprovação de Jair Bolsonaro 
sobe de 28% para 53%, mostra CNT

Pesquisa

Carolina Antunes / PR

Moro diz que corte de 32% em 
ministério inviabiliza serviços

Em ofício

O ministro da Justiça e 
da Segurança Pública, Sérgio 
Moro, pediu ao Ministério da 
Economia expansão de seu orça-
mento para 2020, sob o risco de, 
se não for atendido, inviabilizar 
as políticas da pasta e entrar 
em “alarmante cenário”.

Segundo o ministro, o orça-
mento proposto pela equipe eco-
nômica, R$ 2,61 bilhões, repre-
senta um corte de 32% sobre o 
valor autorizado para 2019. Mo-
ro argumenta que, para evitar 
"prejuízos à missão institucio-
nal" de seu ministério, é preciso 
um acréscimo a este valor: pelo 
menos R$ 3,71 bilhões.

"O referencial monetário 
apresentado representa signifi-
ca redução no orçamento deste 
Ministério, resultando em alar-
mante cenário de inviabilização 
de políticas públicas", escreveu 
o ministro em ofício.

Ministro da Justiça, Sérgio Moro

Pedro França / Agência Senado
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O ministro Jorge Mussi, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), ne-
gou o pedido do PSDB para cassar 
o mandato da senadora potiguar 
Zenaide Maia (Pros), eleita com 
mais de 660 mil votos em 2018.

Em decisão do último dia 15 de 
agosto, tornada pública neste final 
de semana, o magistrado argumen-
tou que, apesar de a prestação de 
contas de campanha de Zenaide 
conter irregularidades, os recursos 
envolvidos foram irrisórios e, por 
isso, não houve comprometimento 
da “normalidade do processo eleito-
ral” de forma a ensejar uma cassa-
ção de mandato.

O pedido do PSDB julgado por 
Mussi era um recurso à decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN) que 
absolveu Zenaide em junho. Por se-
te votos a zero, os juízes potiguares 
entenderam que as irregularidades 
apontadas pelos tucanos no proces-
so não eram graves o suficiente 
para a cassação do diploma da se-
nadora. O recurso do PSDB ao TSE 
foi apresentado no mês passado.

A principal infração da campa-
nha de Zenaide teria sido, segundo 
o PSDB, a omissão de R$ 519 mil 
em despesas na prestação de con-
tas parcial, entregue em agosto de 
2018 – no meio da campanha. Os 
tucanos alegam que várias despe-
sas foi realizada antes da entrega 

da prestação de contas parcial, mas 
os gastos não foram informados à 
Justiça Eleitoral à época, sendo 
contabilizados apenas posterior-
mente.

Sobre este ponto, Jorge Mussi 
assinalou que o erro da campa-
nha da senadora foi “meramente 
formal”. “Não houve detecção pelo 
órgão técnico de qualquer hipótese 
de malversação de recursos públi-
cos, restando comprovada (...) a re-
gularidade dos gastos contratados, 
com a apresentação dos respectivos 
documentos fiscais”, escreveu o 
magistrado.

O PSDB – que teve como can-
didato ao Senado Geraldo Melo, 
que terminou em 3º lugar – pedia 
a cassação do mandato de Zenai-
de por entender que a conduta foi 
“gravíssima”. O partido registra 
que praticamente toda a receita da 
campanha de Zenaide foi composta 
por recursos públicos.

Segundo a prestação de contas 
oficial da senadora, dos pouco mais 
de R$ 1 milhão arrecadados, R$ 
900 mil foram provenientes dos 
fundos partidário e de campanha. 
Os R$ 519 mil ocultados na presta-
ção de contas parcial representaria 
48,65% do montante total de des-
pesas contratadas.

Outra irregularidade, segundo 
o PSDB, foi o recebimento, pela 
campanha de Zenaide, de uma 

doação em cheque acima do va-
lor máximo permitido por lei: R$ 
1.064,00. O cheque, no valor de R$ 
11 mil, teria sido depositado pelo 
marido da senadora, Jaime Cala-
do, atual secretário de Desenvol-
vimento Econômico do Governo do 
Estado.

De acordo com Jorge Mussi, 
“não houve qualquer indício de que 
a referida quantia fosse provenien-
te de fontes ilícitas ou objeto de 
omissão por parte da candidata”.

Pelo contrário, analisa o minis-
tro, “houve a regular emissão do 
correspondente recibo eleitoral e 
foram juntados tempestivamente 

aos autos da demonstração contá-
bil o comprovante de depósito em 
conta corrente e o suposto cheque 
emitido pelo doador, reforçando a 
conclusão acerca falta de gravidade 
da aludida irregularidade de modo 
a afetar o objeto protegido pela nor-
ma e justificar uma medida extre-
ma de cassação de diploma”.

Além desse cheque, o PSDB 
aponta que a campanha de Zenaide 
recebeu três depósitos não identi-
ficados, no valor total de R$ 2 mil. 
Para corrigir o problema, a conta-
bilidade devolveu R$ 1 mil para 
os supostos doadores e alegou que 
os outros R$ 1 mil representaram 

devolução de saque efetuado pela 
própria campanha anteriormente, 
para gerar “fundo de caixa”. A ação 
não convenceu ao PSDB. “Não há 
como se certificar que os respectivos 
beneficiários das devoluções eram 
os verdadeiros doadores. E se o di-
nheiro fosse advindo de uma fonte 
vedada, como uma empresa, por 
exemplo?”, acrescenta o partido.

Sobre as doações não identifi-
cadas, o ministro do TSE afirmou 
que, além de os recursos não te-
rem sido utilizados na campanha, 
o valor é ínfimo diante do total de 
recursos movimentados na campa-
nha. “Não vislumbro gravidade”, 
escreveu Jorge Mussi, mesmo pon-
derando que, em vez de “devolver” 
para os supostos doadores (não há 
como determinar a origem), a cam-
panha deveria ter encaminhado os 
valores para a conta do Tesouro 
Nacional.

No recurso, o PSDB questiona-
va, ainda, a omissão de uma des-
pesa na prestação de contas parcial 
de R$ 500 por serviços contratados 
junto ao Facebook. Novamente, o 
ministro do TSE disse não ver gra-
vidade na conduta.

O PSDB declarou, por meio dos 
advogados, que pretende recorrer 
da decisão. Procurada, a assessoria 
de Zenaide Maia disse que a sena-
dora não vai se manifestar sobre o 
assunto.

Senadora eleita em 2018 com mais de 660 mil votos não quis se manifestar

Ministro do TSE nega pedido do PSDB
para cassar mandato de Zenaide Maia
Em decisão do último dia 15 de agosto, tornada pública neste final de semana, Jorge Mussi argumentou que, apesar
de a prestação de contas de campanha de Zenaide Maia conter irregularidades, os recursos envolvidos foram irrisórios
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Mais da metade da população 
desaprova o desempenho pessoal 
do presidente Jair Bolsonaro. É o 
que mostra a pesquisa CNT/MDA 
divulgada nesta segunda-feira, 26. 

O índice de desaprovação 
aumentou significativamente, 
chegando a 53,7%, ante 28,2% de 
fevereiro. No início do ano, 57,5% 
diziam aprovar o desempenho do 
presidente, mas esse índice caiu 
agora para 41%. Não quiseram ou 
não souberam responder 5,3% dos 
entrevistados.

Com relação ao governo de Jair 
Bolsonaro, também aumentou a re-
provação, agora em 20 pontos por-
centuais. A avaliação negativa do 

governo passou de 19% em feverei-
ro para 39,5% em agosto. A avalia-
ção positiva diminuiu, passando de 
38,9% em fevereiro para 29,4% ago-
ra. A avaliação regular é de 29,1% e 
2% não souberam responder.

Por sua vez, 39,1% dos ouvidos 
consideram que o decreto sobre 
armas é a pior ação do governo 
em oito meses. Além disso, sete 
em cada dez pessoas afirmaram 
que a indicação do filho do presi-
dente, deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), para o posto 
de embaixador em Washington é 
inadequada. 

Foram realizadas 2.002 entre-
vistas em agosto. Avaliação do desempenho pessoal caiu

Desaprovação de Jair Bolsonaro 
sobe de 28% para 53%, mostra CNT

Pesquisa

Carolina Antunes / PR

Moro diz que corte de 32% em 
ministério inviabiliza serviços

Em ofício

O ministro da Justiça e 
da Segurança Pública, Sérgio 
Moro, pediu ao Ministério da 
Economia expansão de seu orça-
mento para 2020, sob o risco de, 
se não for atendido, inviabilizar 
as políticas da pasta e entrar 
em “alarmante cenário”.

Segundo o ministro, o orça-
mento proposto pela equipe eco-
nômica, R$ 2,61 bilhões, repre-
senta um corte de 32% sobre o 
valor autorizado para 2019. Mo-
ro argumenta que, para evitar 
"prejuízos à missão institucio-
nal" de seu ministério, é preciso 
um acréscimo a este valor: pelo 
menos R$ 3,71 bilhões.

"O referencial monetário 
apresentado representa signifi-
ca redução no orçamento deste 
Ministério, resultando em alar-
mante cenário de inviabilização 
de políticas públicas", escreveu 
o ministro em ofício.

Ministro da Justiça, Sérgio Moro

Pedro França / Agência Senado

O Ministério Público Fede-
ral ingressou com uma ação civil 
pública contra a Fazenda São 
Francisco Aquicultura Ltda. - 
cujo empreendimento se situa em 
Guamaré, município a 170 Km da 
capital potiguar – por utilizar uma 
área de preservação permanente 
como local de criação de camarão, 
a chamada carcinicultura. A ação 
também tem como alvo o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente (Idema), que não 
estaria cobrando da empresa as 
condições previstas em sua licença 
de operação e nem combatendo a 
degradação da área.

O empreendimento, chamado 
Sítio Salina São Francisco, ocupa 
parte do mangue do rio Miaçaba e 
o desrespeito à legislação foi obser-
vado, inicialmente, em uma visto-
ria do Idema no ano de 2014, que 
resultou em um auto de infração. 
Na época, a empresa operava com 
licença ambiental que havia expi-
rado desde novembro de 2011. O 
instituto tentou, sem sucesso, cele-
brar um termo de ajustamento de 
conduta com o proprietário, o qual, 
contudo, não aceitou desocupar a 

área de preservação por não reco-
nhecer o dano provocado.

O MPF alega que, em 2016, 
apesar do histórico, o Idema con-
cedeu nova licença de operação ao 
empreendimento, mesmo regis-
trando que a Fazenda São Fran-
cisco Aquicultura Ltda. continua-
va ocupando área de preservação 
permanente. Essa situação irregu-
lar foi permitida com base na Lei 
Estadual 9.978/2015, que em tese 
ampararia a exploração da carcini-
cultura em mangue.

Para o MPF, contudo, essa 
lei é inconstitucional. O autor da 
ação civil pública, procurador da 
República Victor Queiroga, desta-
ca que “tal atividade não pode se 
desenvolver com geração de dano 
adicional ao que a própria instala-
ção de um viveiro por si só produz” 
e acrescenta que a Lei Cortez Pe-
reira, como ficou conhecida, apre-
senta diversos trechos contrários 
às normas estipuladas na Consti-
tuição e em legislações federais.

Um desse pontos é que a car-

cinicultura, “a par de sua impor-
tância na pauta de exportações do 
estado do Rio Grande do Norte, não 
pode ser tida, tecnicamente, como 
de baixo potencial ofensivo ao meio 
ambiente, em razão da necessidade 
de se empreender a devastação do 
local de instalação dos tanques – no 
caso específico, a vegetação carac-
terística do bioma manguezal”.

A lei também extrapola ao 
apontar tal atividade como sendo 
“agrossilvipastoril”, sem que tal 
definição esteja prevista na legis-
lação federal.

“Não há como se conceber ser a 
atividade de carcinicultura agros-
silvipastoril no Rio Grande do Nor-
te e não ser no restante do País”, 
enfatiza a ação civil pública. 

Além da desocupação da área 
de preservação e da determinação 
para que o Idema não mais conce-
da ou renove licenças com base na 
Lei Cortez Pereira, o MPF requer 
a condenação da empresa ao pa-
gamento de R$ 50 mil a título de 
indenização pelo dano causado ao 
meio ambiente, assim como a ela-
boração de um plano de recupera-
ção de área degradada.
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Ministério Público alega que lei que libera carcinicultura em mangue é inconstitucional

MPF processa empresa de criação de 
camarão por ocupar área de preservação
Ação requer a condenação da empresa ao pagamento de R$ 50 mil a título de indenização pelo 
dano causado ao meio ambiente, assim como a elaboração de um plano de recuperação de área

Meio ambiente

Marco Polo Veras / Sebrae RN
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Já existem mecanismos previstos na Convenção do 
Clima, celebrado no âmbito das Nações Unidas, 
para ajudar na preservação da Amazônia, mas não 

se concretizaram em razão do calote de vários países 
ricos, inclusive a França. O calote é estimado em US$2,5 
bilhões pelo governo brasileiro. Por essa razão, o Brasil 
decidiu não considerar a “iniciativa” risível da França de 
“doar” €20 milhões.

A França faz marketing divulgando que é signatária 
da Convenção do Clima, mas não paga sua parte no 

financiamento desses mecanismos.
A “doação” anunciada por Emmanuel Macron 

contém uma provocação contra o Brasil: o dinheiro 
será para ONGs, e escolhidas pela França.

O dinheiro prometido por Macron é tão irrisórios 
que nem sequer seria suficiente para adquirir um 
avião-tanque de combate a incêndios.

“A iniciativa da França nasceu morta”, sentenciou 
destacado diplomata que está na linha de frente das 
ações do Brasil na polêmica.

França aplicou calote na Convenção do Clima 

IRRESPONSABILIDADE
Ao ameaçar boicote a 

produtos brasileiros, Macron, 
o abestado, parece ignorar 
o enorme prejuízo que que 
provocaria à economia do seu 
país, com o Brasil botando pra 
correr Carrefour, Renault, 
Casino (Pão de Açúcar), 
Citroen, Pegeot, ArcelorMittal, 
Caixa Seguros/CNP etc.

MORTADELAS ALIVIADAS
A presença de Paulo 

Okamoto em Brasília, sábado 
(24), homem da grana do 
petista, deu alívio aos petistas 
que organizaram modesta 
manifestação na cidade: a 
grana dos “mortadelas” estava 
garantida.

TUDO ‘ACERTADO’?

PODER SEM PUDOR

MATO SEM CACHORRO
Getúlio Vargas depôs Washington Luís, no 

começo dos anos 30, e iniciou um processo de 
mudanças. O ex-presidente se exilou nos Estados 
Unidos e acompanhava à distância os movimentos 
do ditador. Certo dia, ele soube que, apesar das 
promessas de mudança, Getúlio reconduzira 
Coriolano de Góes ao cargo de Chefe de Polícia, que 
exercera no governo deposto.

Informado, Washington Luís sorriu, afagou 
seus bigodes e observou:

– Este Getúlio está perdido. Caçando com meus 
cães, vai acabar como eu: num mato sem cachorro.

Será um João 8:32
 imperdível”

Jair Bolsonaro,

citando seu versículo favorito, 
sobre a reunião com governadores

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Divulgação

O PT espalha em Brasília 
que “está tudo acertado” com 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) soltar Lula no 
máximo em dois meses. Nem se 
lembram de que há uma segunda 

condenação do presidiário, 
o que eleva sua pena para 
mais de 22 anos. E outros seis 
processos.

POLÊMICA DERRUBA
A Frente Parlamentar 

da Agropecuária vai debater 
nesta terça o marco legal do 
licenciamento ambiental. 
Ambientalistas odeiam o 
projeto, que quase foi votado 
em 2017, mas a polêmica o 
derrubou da pauta.

ANTES E AGORA
A CPI do BNDES, que 

investiga as falcatruas 
cometidas pelo banco entre 
2003 e 2015, vai ouvir o atual 
presidente do BNDES, Gustavo 
Montezano. O requerimento foi 
de um deputado do PDT do Rio.

"Mudança de caráter"

Zona Oeste

Branislav Kontic, ex-asses-
sor de Antonio Palocci, disse que 
o ex-ministro o pressionou para 
confirmar "ficções de sua delação". 
"Lamento a mudança de postura 
e de caráter de Palocci para com 
ex-auxiliares, amigos, clientes e, 
sobretudo, seus aliados políticos, 
com quem construiu uma traje-
tória, hoje destroçada por ele pró-
prio", declarou, segundo informou 
o jornal O Estado de São Paulo.

O sociólogo foi assessor do ex-
-ministro da Fazenda e da Casa 
Civil e foi alvo de diligências em 
uma das etapas da Operação Lava 
Jato, que aconteceu na última sex-
ta-feira, 23.

Os dois foram presos em setem-
bro de 2016 na Operação Omertà, 

um dos desdobramentos da Lava 
Jato. Palocci foi condenado pelo 
ex-juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 
meses de reclusão, mas Kontic foi 
absolvido.

Na última sexta, a Justiça 
Federal do Paraná retirou o sigilo 
de parte da delação premiada de 
Palocci, ex-ministro dos governos 
Lula e Dilma Rousseff.

Na delação, Palocci disse à PF 
que usou R$ 250 mil da “conta” Lu-
la de R$ 15 milhões acertada com 
o dono do BTG Pactual, André Es-
teves, para pagar despesas da via-
gem de descanso da ex-presidente 
Dilma Rousseff, para a Bahia, 
após a vitória nas eleições de 2010. 
Não apresentou qualquer indício 
da existência da conta.

O bairro Bom Pastor, na zona 
Oeste de Natal, vai receber no 
próximo sábado, 31, mais uma 
edição do projeto "Participa Natal 
nos Bairros", da Prefeitura.

Em um único dia, serão reali-
zados atendimentos nas áreas de 
educação, saúde, limpeza urbana, 
saneamento básico, defesa do 
consumidor, políticas para as mu-
lheres, segurança e defesa social e 
esporte e lazer.

No Bom Pastor, o evento terá 
como base a Escola Municipal 
Prof. Francisca Ferreira da Silva.

Será a terceira edição do pro-
jeto. O último Participa Natal 
beneficiou Lagoa Azul, bairro da 
zona Norte. Na oportunidade, 
foram realizados mais de 3 mil 
atendimentos. A ação tem coorde-
nação da Secretaria Municipal de 

Planejamento (Sempla) e apoio 
do Setor de Comunidades da Se-
cretaria Municipal de Governo. 
Os serviços são oferecidos pelas 
secretarias e órgãos municipais, 
além de empresas e instituições 
parceiras. No Bom Pastor, a ação 
terá a parceria do Sesc, Senac, 
Instituto Mix, Cosern, Farmácia 
Santa Fé, Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Força Aérea 
Brasileira, Unirn e Conselho Tu-
telar da região beneficiada.

“Com o Participa Natal nos 
Bairros, a Prefeitura quer melho-
rar o seu diálogo com a comuni-
dade, ao mesmo tempo em que 
reforça a sua prestação de serviço 
no bairro visitado. Com essa ação, 
aumentamos o poder de resolução 
de pequenos problemas pontu-
ais”, disse o prefeito Álvaro Dias.

Ex-assessor diz que Palocci o 
forçou a "confirmar ficções"

Participa Natal leva serviços 
à população do Bom Pastor

Sociólogo foi assessor do ex-ministro da Fazenda e da 
Casa Civil e foi alvo de diligências da Operação Lava Jato

Palocci disse que usou R$ 250 mil da “conta” Lula para pagar despesas de Dilma Rousseff

Giuliano Gomes / PR Press

Itamaraty deu um baile e Macron acabou isolado
A diplomacia brasileira deu um baile em 

Emmanuel Macron, antes e durante a reunião 
do G7 em Biarritz. A articulação que acabou 
isolando o presidente da França em seu discurso 
raivoso. Os principais parceiros do Brasil foram 
Reino Unido, Estados Unidos, Japão e até o 

Canadá, que pulou do barco de Macron. O êxito 
da operação foi comemorado no Planalto: na 
declaração final do G7, o presidente francês não 
conseguiu emplacar qualquer menção ao Brasil 
ou à Amazônia. Assim, uma montanha chamada 
Macron pariu um rato.

ESFORÇO COLETIVO
A operação coordenada pelo 

chanceler Ernesto Araújo atuou desde 
sexta (23) e mobilizou duas dezenas de 
craques na diplomacia.

AVAL DA DIPLOMACIA
A diplomacia brasileira, que 

desfruta de grande credibilidade, 

mostrou os excessos e as inverdades 
difundidas sobre a Amazônia. Deu 
certo.

TOCANDO DE OUVIDO
Enquanto o chanceler conversava ao 

telefone com seus homólogos europeus, 
Bolsonaro telefonava a chefes de Estado 
e de governo.
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O promotor Sérgio Gouveia, 
do Ministério Público Estadual, 
começou a ouvir os beneficiários 
do suposto esquema de desvio de 
recursos por meio do pagamento de 
diárias na Câmara Municipal de 
Parnamirim. Um inquérito apura 
se vereadores e assessores real-
mente compareceram a congressos 
e cursos de capacitação fora do Rio 
Grande do Norte para os quais re-
ceberam mais de R$ 1,1 milhão, em 
dois anos, como ajuda de custo.

O caso da “farra das diárias” foi 
divulgado pelo jornal Agora Parna-
mirim. Reportagem do dia 10 de 
maio mostrou que a maior parte 
dos beneficiados não comprova a 
participação nos eventos – o que 
sugere a existência de um esque-
ma para desviar verba pública. A 
Câmara nega irregularidades, mas 
não apresenta comprovações de 
participação dos beneficiários nos 
eventos.

O valor corresponde aos recur-
sos que foram liberados apenas 
nesta legislatura, que foi iniciada 
em 2017. As informações sobre os 
gastos estão no Portal da Transpa-
rência da Casa. Só entre janeiro e 
maio de 2019, a plataforma apon-
tava uma despesa de quase R$ 170 
mil com diárias.

Entre janeiro e maio deste 

ano, cada um dos 18 vereadores 
recebeu pelo menos R$ 3.250,00 
como reembolso pelas despesas 
com o deslocamento para outras 
regiões do País. As verbas foram 
disponibilizadas aos membros do 
parlamento com autorização do 
presidente da Casa, o vereador 
Irani Guedes (Republicanos).

Os vereadores receberam as di-
árias e, segundo a Câmara de Par-
namirim, supostamente participa-
ram de eventos em João Pessoa 
(PB) e Fortaleza (CE). No entanto, 
faltam evidências que comprovem 
a participação da maioria dos par-
lamentares nos congressos e cursos 
de capacitação. Os beneficiados não 

deram publicidade às agendas nas 
redes sociais ou disponibilizaram 
para a reportagem comprovantes 
de estadia nos estados vizinhos.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) inves-
tiga a utilização das diárias desde 
2015. Em 29 de maio deste ano, o 
promotor público Sérgio Gouveia 
retomou a apuração, estendendo 
a investigação de 2015 até os dias 
atuais, após a reportagem do Ago-
ra Parnamirim.

Em junho, o promotor cobrou 
que os vereadores apresentassem 
documentos que comprovassem 
que as verbas recentes destinada 
a viagens para congressos e pa-
lestras foram usadas para estes 
fins. “Queremos mais do que um 
simples certificado de participação. 
Vamos renovar o pedido para que 
nos apresentem a programação e 
imagens desses eventos nas redes 
sociais”, afirmou o promotor Sérgio 
Gouveia em entrevista ao Agora 
Parnamirim.

De acordo com o promotor, após 
a investigação do MP em 2015, a 
concessão de diárias diminuiu na 
Câmara, mas ainda é preciso com-
provar o gasto. “Fotografias, notí-
cias publicadas sobre os eventos 
dos quais participaram, programas 
contendo as dinâmicas”, conclui.

Ministério Público iniciou oitiva da suposta 'farra das diárias' da Câmara de Parnamirim

MP começa a ouvir envolvidos na 
suposta “farra das diárias” da Câmara
Inquérito apura se vereadores e assessores realmente compareceram a congressos e cursos de 
capacitação fora do Rio Grande do Norte, para os quais receberam mais de R$ 1,1 milhão em diárias

Em Parnamirim

José Aldenir / Agora RN

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) começou a pagar 
nesta segunda-feira, 26, a primeira 
parcela do 13º salários dos aposen-
tados e pensionistas. A data de pa-
gamento varia de acordo com o nú-
mero final do benefício. O dinheiro 
será depositado junto com a folha 
mensal de agosto.

A antecipação vai beneficiar 
aqueles que, durante o ano, te-
nham recebido auxílio-doença, au-
xílio-acidente, aposentadoria, au-
xílio-reclusão ou pensão por morte 
e demais benefícios administrados 
pelo INSS que também façam jus 
ao abono anual. A parcela dos 50% 
restantes será paga no fim do ano.

“É o cronograma normal de pa-
gamento. Você recebe sua aposen-
tadoria, ou sua pensão, acrescido 
dos 50% [do décimo terceiro]”, disse 

o secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho, ao anunciar 
a medida no último dia 5 de agosto, 
em entrevista à imprensa.

Segundo Marinho, o presiden-
te Jair Bolsonaro, ao assinar a 
Medida Provisória (MP) 891/2019, 
transformou a antecipação dos 
pagamentos em regra. Anterior-
mente, a gratificação em agosto 
era determinada com assinatura 
de decreto presidencial a cada ano.

“Com a medida, a partir de 
agora, haverá previsibilidade pa-
ra que, no futuro, os aposentados 
e pensionistas do INSS possam 
se programar, uma vez que terão 
uma garantia real de que recebe-
rão esse adiantamento no mês de 
agosto. Não dependerão mais do 
poder do presidente”, completou. Data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício de cada pessoa

Previdência inicia pagamentos da primeira 
parcela do décimo terceiro dos aposentados

Benefício

Gustavo Roth

A Comissão de Legis-
lação, Justiça e Redação 
Final da Câmara Muni-
cipal de Natal aprovou, 
nesta segunda-feira, 26, 
o Projeto de Lei da vere-
adora Nina Souza (PDT) 
que estabelece diretrizes 
para o reordenamento ur-
bano do bairro do Alecrim. 
De acordo com a matéria, 
toda iniciativa que altere 
o ordenamento do bairro, 
seja em seu aspecto social, 
comercial, ambiental, ur-
banístico e cultural, deve 
ser formalizada através 
de Projeto específico.

“A necessidade de que 
todo ordenamento, seja 
do bairro do Alecrim ou 
de qualquer bairro, seja 
precedido por um Projeto 
específico, é porque atra-
vés dele será explanada 
toda uma sistemática, 
todo um planejamento on-
de o cidadão pode tomar 
conhecimento de todas 
as intervenções que serão 
feitas. E nosso Projeto tra-
ta justamente sobre isso”, 
explicou a vereadora Nina 
Souza.

Os membros da Comis-
são votaram pela supres-
são do artigo que estabe-
lece o prazo de dois anos 
para que a Prefeitura re-
ordene o Teatro Sandoval 
Wanderley. “O Teatro é de 
extrema relevância, não 
só para o Alecrim, mas pa-
ra toda Natal, porém com 
o estabelecimento do pra-
zo ficamos com receio que 
o Poder Executivo vetasse 
o Projeto e prejudicasse a 
matéria como um todo”, 
disse Fúlvio Saulo (SD).

Projeto sobre 
reordenamento 
urbano do Alecrim 
é aprovado 

Comissão de Justiça

Bairro precisa passar por melhorias

José Aldenir/AgoraRN
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A segunda etapa da revisão 
do Plano Diretor de Natal (PDN), 
intitulada “Leitura da Cidade”, 
entra em uma nova fase nesta 
terça-feira, 27, com o início do ciclo 
de reuniões com os segmentos da 
sociedade civil. O primeiro grupo a 
se reunir com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
que conduz o processo participati-
vo, será composto de representan-
tes das Organizações Não Gover-
namentais (ONG’s) e Movimentos 
Populares. O encontro é aberto à 
população que se encaixa neste 
perfil e será a partir das 8h, no 
auditório da Faculdade Estácio, do 
Alecrim.

“Ler a Cidade” envolve a Leitu-
ra Técnica e a Leitura Comunitá-
ria, que são processos independen-
tes, porém realizados no mesmo 
período. Onde serão abordados os 

principais problemas existentes, 
as potencialidades e as questões 
prioritárias que serão considera-
das e enfrentadas na formulação 
das propostas que servirão de base 
para elaborar a Minuta da Revisão 
do Plano.

Neste momento, serão apresen-
tados aos participantes o Regimen-
to Interno do PDN que norteia o 
processo de revisão e as discussões. 
Ou seja, todas as fases do processo, 
desde a finalidade e seus objetivos, 
passando pelo processo de revisão, 
suas etapas, a estrutura organiza-
cional, na formação dos grupos e 
de como se dará a participação da 
sociedade; bem como a metodologia 
e o regimento próprio das oficinas, 
momento em que a comunidade 
tem acesso à Leitura Técnica pre-
liminar que fornece aos partici-
pantes as informações trabalhadas 

pela Prefeitura sobre cada Região 
Administrativa a ser abordada. Es-
sa é a oportunidade de cada pessoa 
expor os problemas e potencialida-
des da cidade ou comunidade.

Para o cumprimento destas 
ações, são realizados eventos de 
capacitações, organizadas pela 
Coordenação Técnica (CT) e Nú-
cleo Gestor (NG). Na última sex-
ta-feira, 23, foi concluído o ciclo de 
reuniões com os grupos de trabalho 
(GTs) do Plano Diretor, que serão 
as pessoas responsáveis em siste-
matizar, juntamente com a equipe 
do CT e o NG, as propostas e suges-
tões oriundas dessas reuniões com 
a sociedade.

Nos próximos dias 3 e 10 será 
a vez da classe empresarial e das 
entidades profissionais, respectiva-
mente, e no dia 17 as instituições 
de ensino encerram as reuniões. Prefeitura do Natal tenta atualizar o Plano Diretor, algo que não ocorre desde 2007

Revisão do Plano Diretor continua com 
reuniões por segmentos da sociedade
Primeiro grupo a se reunir com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), que é quem conduz o 
processo participativo, será composto de representantes das Organizações Não Governamentais e Movimentos Populares

Segunda etapa

José Aldenir / Agora RN

A eleição para a definição dos 
novos conselheiros tutelares de 
Natal chegará a uma nova etapa 
nesta quinta-feira, 29, quando 
os 51 candidatos poderão iniciar 
oficialmente as suas campanhas. 
Essa fase segue até o dia 4 de ou-
tubro. A eleição acontece no dia 6 
de outubro, em todo o Brasil. Na 
capital potiguar, serão 34 locais de 
votação. O pleito acontece por meio 
de voto direto, secreto e facultativo. 

Logo após, os escolhidos passa-
rão por um curso de formação com 
frequência obrigatória, carga horá-
ria mínima de 40 horas e presença 
mínima de 85% . Ao todo, serão 
escolhidos 20 membros titulares 
(cinco para cada uma das quatro 
regiões administrativas da cidade) 

e 40 suplentes (dez por região). 
A remuneração mensal é de R$ 

2,5 mil, com carga horária de 40 
horas semanais, de segunda a sex-

ta-feira (8h às 18h). Vale ressaltar 
que somente os conselheiros titula-
res serão remunerados. Os suplen-
tes serão nomeados para possível 

convocação por necessidade de 
substituição dos titulares. 

O Conselho Tutelar caracte-
riza-se como um espaço extre-
mamente importante e legítimo 
da comunidade, que por meio de 
seus representantes, atende as 
crianças, adolescentes e famílias, 
objetivando o cumprimento dos 
seus direitos. Podendo, inclusive, 
utilizar-se de instrumentos jurídi-
cos à disposição, assumindo assim, 
as funções relacionadas com os 
aspectos sociais dos cidadãos aos 
quais os serviços de proteção são 
destinados.

FOLGA
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, assinou um decreto publica-

do na edição da última quinta-feira 
(22/08), que dispõe sobre as folgas 
compensatórias para os servidores 
públicos municipais que trabalha-
rem durante as eleições. Quem 
optar pelo serviço, será liberado do 
trabalho por dois dias. 

O gozo da folga condiciona-se 
a apresentação de requerimento 
acompanhado de declaração con-
junta emitida pelo presidente do 
Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente e pelo 
presidente da Comissão Eleitoral; 
no prazo de 30 dias de ocorrência 
do mesmo; a concordância da chefia 
imediata do servidor quanto a data 
de sua efetivação, vedado seu fra-
cionamento, e desde que não haja 
prejuízo na prestação dos serviços.

Campanha para assumir vagas no Conselho Tutelar 
de Natal começa nesta quinta; eleições serão no dia 6

Disputa

Eleições ocorrem em todo o Brasil no próximo dia 6 de outubro; Natal terá 34 locais

Reprodução / Google Maps
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A governadora Fátima Bezerra 
recebeu nesta segunda-feira, 26, a 
diretoria da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica) pa-
ra tratar dos investimentos no Rio 
Grande do Norte, que vai receber 
60 novos parques nos próximos 
anos. Com a presidente-executiva 
da ABEEólica, Elbia Gannoum e 
com o seu diretor técnico, Sandro 
Yamamoto, a governadora tratou 
da logística de transporte das 
peças para as torres, licenças am-
bientais e segurança.

Os novos parques eólicos no 
RN vão contar com a tecnologia 
mais recente que ampliou o di-
mensionamento das torres, que 
passarão a ter pás de 74 e 93 me-
tros de comprimento. Até agora 

as pás têm 50 metros. Isso exigirá 
uma logística diferenciada para o 
transporte do porto de Natal até 
os campos no interior do Estado.

“Estamos tratando dos novos 
investimentos para o Estado que 
vão gerar crescimento econômico, 
renda e oportunidades de traba-
lho. Nossa administração dialoga 
e é parceira do setor empresarial. 
Juntos podemos agilizar proce-
dimentos, desobstruir gargalos 
e favorecer os investimentos que 
irão beneficiar toda a sociedade”, 
afirmou Fátima Bezerra.

O RN hoje é líder nacional em 
potência eólica, com 152 parques 
com 1500 turbinas em operação 
que geram 4 GW (gigawatts), o 
que é mais do que o dobro necessá-

rio para abastecer o estado, e 30% 
da produção de energia eólica no 
Brasil. A geração eólica represen-
ta 86% da energia produzida pelo 
RN, 14% restantes são divididos 
em solar e termoelétrica.

A reunião, na sede da Gover-
nadoria contou com a participação 
dos secretários de Estado do De-
senvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, da Infraestrutura, Gus-
tavo Coelho, Segurança Pública, 
Francisco Araújo, Tributação, 
Carlos Eduardo Xavier, diretor 
geral do Idema, Leonlene Aguiar, 
do CEO da Dois A Engenharia e 
consultor da ABEEólica, Sérgio 
Azevedo, e Sérgio Caetano, que 
esteve representando o senador 
Jean Paul Prates. Governadora está tratando da instalação dos novos parques no Rio Grande do Norte

Fátima recebe empresários do setor eólico 
para tratar sobre chegada de novos parques
Locais vão contar com a tecnologia mais recente que ampliou o dimensionamento das torres, que passarão a ter pás de 
74 e 93 metros de comprimento; RN é, atualmente, líder nacional em potência eólica, com 152 parques em funcionamento

Investimentos

Demis Roussos / Governo do RN

Os pedidos de abertura de 
sindicatos caíram drasticamente 
após o fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, em vigor 
desde novembro de 2017. Dados 
do Cadastro Nacional de Entida-
des Sindicais, do Ministério da 
Economia, apontam que apenas 
176 registros foram solicitados 
este ano, até meados de agosto.

Em anos anteriores à mu-
dança, o número rondava a casa 
de 800 pedidos. O dado repete 
tendência verificada em 2018, 
primeiro ano cheio da reforma 
trabalhista, quando apenas 470 
solicitações foram registradas. No 
ano passado, apenas 174 pedidos 
foram concedidos; neste ano, são 
106 os que receberam o sinal po-
sitivo do Ministério.

O dado é apontado como re-
flexo do estancamento da criação 
de novos sindicatos que surgiam 
apenas para viver do fácil finan-
ciamento que vigorou por décadas 
no País. A avaliação vem tanto do 
governo federal como de grandes 
entidades sindicais, em uma rara 
convergência de opinião - uma vez 
que as centrais são frontalmente 
contrárias às alterações trazidas 
pela reforma trabalhista.

Atualmente, o desconto sin-
dical só ocorre quando o traba-

lhador autoriza, medida que re-
presentou um baque financeiro 
para o setor. Como já mostrou o 
Estado, em 2018, a arrecadação 
do imposto caiu quase 90%, de R$ 
3,64 bilhões em 2017 para R$ 500 
milhões no ano passado.

“Não há dúvida de que o sin-

dicalismo brasileiro é importante, 
forte, mas, por conta da contri-
buição obrigatória que havia nos 
últimos tempos, alguns maus 
sindicalistas começaram a querer 
dividir os entidades", disse o pre-
sidente da União Geral dos Tra-
balhadores, Ricardo Patah.

Além da queda nas aberturas, sindicatos existentes estão passando por dificuldades

Sem contribuição sindical obrigatória, 
caem pedidos de abertura de sindicato

Reflexo

Dida Sampaio / Estadão

Para celebrar 25 anos do Real, 
BC vai lançar moeda "especial"

Homenagem

O Banco Central (BC) infor-
mou nesta segunda-feira, 26, 
que lançará uma moeda de R$ 
1 em comemoração aos 25 anos 
do Real na próxima quarta-fei-
ra, 28. Serão colocadas em cir-
culação 25 milhões de moedas, 
por meio da rede bancária. As 
unidades foram produzidas pe-
la Casa da Moeda.

De acordo com o BC, o nú-
cleo da moeda é feito de aço 
inoxidável e o anel é de carbono 
revestido de bronze. O diâmetro 
da unidade é de 27 milímetros, 
enquanto o peso é de 7,0 gra-
mas. O bordo da moeda trará 
um serrilhado intermitente.

“A moeda exibe, no anver-
so, em destaque, o beija-flor 
alimentando seus filhotes no 
ninho, em alusão à gravura da 
cédula de 1 real, lançada em 
1994. Compõem o fundo as li-
nhas diagonais características 
das moedas do real”, informou 
o BC por meio de comunicado. 
“O anel dourado apresenta as 
legendas “25 ANOS DO REAL” 
e “1994 * BRASIL * 2019”.

No reverso permanece o 
padrão da moeda de R$ 1,00 
da segunda família: no núcleo 
prateado, uma esfera sobrepos-
ta por faixa e a constelação do 

Cruzeiro do Sul fazem alusão à 
Bandeira Nacional.

O valor de face “1 REAL” e 
a era “2019” completam a com-
posição. No anel dourado, está 
presente um grafismo indíge-
na marajoara”, acrescentou a 
instituição. Quem pegar uma 
unidade da nova moeda poderá 
guardar como recordação futu-
ra do real brasileiro.

25 milhões de unidades vão às ruas

Marcos Santos / USP
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CTB
MALFEITOR

MÃOARRIMO
ESPUMABM
SISOAA

GOLTESSA
LITORANEO
TINUOEG
EESTEIRA

VIOLÃORAT
RUOCANA

BATISMOAD
RCOEDU

HOMOLOGAR
PASSEARSA

CD-(?), 
dispositi-
vo de com-
putadores

Aquele
que come-
te crimes

(?) de
família:
sustenta 

o lar

A (?): de
próprio
punho

Pronome
demons-
trativo

feminino

Vogais de
"caro"

Passa-
gem sub-
terrânea

A meta no
futebol

Relativo à
beira-mar

Eliane
Giardini,

atriz

Gaze para
proteger
ferimento

(?)-book,
livro

digital

Rato, em
francês

Instrumen-
to musical
de duplas 
sertanejas

Imposto
sobre mer-
cadorias
(sigla)

Antônio
Dias,
pintor

Sacra-
mento da

Igreja
Católica

Hiato de
"poeta"

(?) Lobo,
parceiro
de Chico
Buarque

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Grande confusão
ou desordem

Mulher não casada
e com filho 

Cada elemento da
equação (Mat.)

(?) Silva: o apresen-
tador Faustão

Dois artefatos explosi-
vos usados em guerra

Intenso sentimento
de ódio

Selo de
qualidade

52, em
romanos

Raul Cor-
tez, ator
Existe;

tem

Aparelho 
de ginástica
Mais um

(pl.)

Rasgado;
esfar-
rapado

Cadeia
(gíria)

Peça de
colchões

Aprovar ju-
ridicamente
Dar uma

volta

Unidade,
em inglês
Sadios;

saudáveis

Colarinho
do chope

Consoantes
de "bom"
Bobagem;

tolice

3/rat. 4/roto — unit. 7/passear. 9/homologar — malfeitor.

HORÓSCOPO

Talvez precise diminuir o ritmo e 
descansar no seu cantinho -- sua saúde 
agradece. Se precisa de grana, conte com 
o apoio da família. Você tem tudo para se 
dar bem na paquera. 

Você vai se importar mais com a 
imagem que passa aos outros, 
especialmente no emprego. Valorize os 
conselhos que receber dos amigos e 
divirta-se com o pessoal. O astral fica 
mais leve na paquera. 

No serviço, será mais fácil lidar com 
informações ou com a papelada. A 
relação com os familiares recebe 
excelentes vibrações. O romance 
ganha mais solidez agora. 

Embora seu espírito aventureiro 
ganhe destaque, tente se 
concentrar nas suas obrigações 
primeiro. A vida profissional conta 
com a bênção das estrelas. Pode se 
divertir muito com o par. 

Preste atenção em uma boa 
oportunidade de ganhar dinheiro. 
No serviço, procure agir de maneira 
discreta. Pode fazer amizades 
interessantes. Deve pintar uma boa 
chance na paquera. 

Mudanças inesperadas tendem a ser 
positivas no trabalho, mas mantenha 
os pés no chão. Se está em busca 
de um novo amor, olhe ao redor e 
arrisque-se um pouco mais. 

Astral favorável para matar a saudade 
dos amigos e ampliar seu círculo social. 
Bom momento para fazer seu pé de 
meia. Seu charme está em alta e não 
será difícil atrair quem deseja. 

Valorize seus contatos e a contribuição 
dos colegas no trabalho. Não deixe que 
mudanças repentinas atrapalhem a 
harmonia no ambiente profissional. A 
sensualidade anima a conquista. 

Cresce o desejo de repensar 
algumas. Sem chamar atenção, 
você pode conseguir mais do 
que imagina na carreira. Tome a 
iniciativa para aparar qualquer 
aresta no romance. 

Aproveite o astral para finalizar algumas 
tarefas, seja no trabalho ou em casa. 
Pode ter boas-novas com dinheiro. 
Alguém que encontra sempre deve 
balançar seu coração se está só.

Pode se interessar por experiências 
novas, inclusive no trabalho. Só 
evite se arriscar com dinheiro. Sua 
intuição se fortalece. Pode rolar 
um lance proibido com alguém 
comprometido. 

Nesta terça, a sorte vai sorrir para 
você! O trabalho pode exigir grande 
parte da sua atenção, portanto, não 
deixe nada para depois. Você também 
conta com boas energias na paquera! 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz pensa em voltar a vender bolos na rua. Régis abandona Jô. Fabiana afirma a Rock 
que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de ficar com Márcio. Gilda teme a cirurgia. Rael chantageia 
Jô. Gladys reclama por Régis querer reatar com Maria da Paz. Maria se emociona ao ver o 
carrinho em que vendia bolos. Abel discute com Britney. Fabiana procura Cássia na escola e 
ameaça Agno. Téo fotografa Sílvia. Régis pede a ajuda de Amadeu sobre seu caso. Zé Hélio leva 
um bolo para Beatriz. Chico combina o resultado da luta com o adversário de Rock. 

A DONA DO PEDAÇO

Dalila conta seu plano contra Jamil e Laila para Fauze. Aline e Caetano temem ficar sem Salma. Aline 
questiona Cibele sobre a namorada de Benjamin. Fairouz entrega a Jamil um pacote com cartas de 
sua mãe. Elias tenta novamente reatar com Missade. Hussein pede Helena em casamento. Abner e 
Latifa conseguem dormir juntos. Fauze avisa a Dalila que Mágida foi encontrada. Latifa se esconde de 
Ester. Samir pede Missade em casamento e ela se demite da pizzaria. Aline descobre que Benjamin 
tem uma namorada. Padre Zoran avisa a Rogério que a mãe biológica de Salma foi localizada. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Alberto fica surpreso com a atitude de Paloma. Lulu pede emprego para Alberto. Leo 
avisa a Ramon que Marie ficará hospedada em sua casa. Nana acusa Diogo de ter 
se aproveitado enquanto ela estava sob efeito de bebida.Waguinho é abordado por 
bandidos, que ordenam que o rapaz trabalhe para eles até o pagamento de uma dívida.
Alice comenta com Luan que estranhou a volta de Waguinho à escola. 

No Campo de Férias, Pendleton e Roger lançam o tão esperado jogo de realidade 
virtual de Vetherna. Sérgio é convidado para fazer uma apresentação por videochamada 
no lançamento do jogo, porém é atrapalhado por Mário. Glória e Branca relembram o 
passado, revendo fotos e anotações do CLA desde sua criação. As crianças começam a 
jogar Vetherna em realidade virtual. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

As comunidades de Belo Ho-
rizonte, Campinas, Bela Vista, 
Genipapo, Poço de Pedra e Cama-
ragibe estão recebendo os serviços 
do projeto "Prefeitura em Movi-
mento", da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Amarante, 
desde esta segunda-feira, 26. 

Emissão de RG e carteira 
de trabalho, corte de cabelo, 
atendimentos médicos e odon-
tológicos, além de assistência 
jurídica e social e atividades 
educacionais estão acontecendo 

em um espaço reservado ao lado 
da creche Maria Odete da Silva, 
em Poço de Pedra.

Os serviços também aconte-
cem nas vias públicas, como lim-
peza, tapa-buracos e manutenção 
na iluminação pública. Esse é o 
novo polo do projeto que está re-
alizando a prestação concentrada 
de ações da gestão pública. As 
atividades seguem até sábado, 
dia 31, quando encerra também a 
Agrofest, primeira feira agropecu-
ária do município.

"Prefeitura em Movimento" 
se concentra em Poço de Pedra

São Gonçalo

Prefeitura intensifica trabalho 
de pavimentação em Canabrava

Macaíba

A principal via do distrito de 
Canabrava, zona rural de Maca-
íba, continua sendo beneficiada 
pela “Caravana das Obras”, maior 
operação de pavimentação de ruas 
já realizada na história do muni-
cípio. Os serviços prosseguem na 
chama “Rua da Paz” ou “Rua da 
Palha”, onde a Prefeitura de Maca-
íba tem feito uma grande obra que 
ao seu término alcançará 12 mil 
metros quadrados de calçamento, 
segundo dados da Secretaria Mu-

nicipal de Infraestrutura – SMIN.
A “Caravana das Obras” já 

superou a marca de 200 ruas pa-
vimentadas desde o seu início na 
terceira gestão do prefeito Fernan-
do Cunha. Um trabalho que tem 
transformado diversas comunida-
des urbanas e rurais do município, 
trazido mais qualidade de vida 
para os populares e valorizado os 
imóveis (casas e terrenos). Comu-
nidades adjacentes também rece-
beram essas obras recentemente.

Emissão de carteira de identidade é um dos principais serviços do projeto da Prefeitura

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Projeto do Poder Executivo de São Gonçalo do 
Amarante leva serviços gratuitos para a população

Executivo tem investido na pavimentação das ruas, levando melhorias à população

Divulgação / Prefeitura de Macaíba
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Marcos Mion declarou, duran-
te apresentação da nova tempora-
da de A Fazenda para o mercado 
publicitário, que o reality show da 
Record TV mudou a vida dele. 

“Depois que o programa es-
treou, minha vida foi tomada 
numa curva completamente ines-
perada, tanto na TV, nas redes so-
ciais e na minha vida pessoal. Eu 
tive que rever toda a minha estra-
tégia e postura nas redes sociais e 
foi uma coisa maluca”, disse.

Em vídeo publicado no Insta-
gram neste domingo, 25, Marcos 
Mion relembrou o tempo em que 
apresentava o programa Os Piores 
Clipes do Mundo, na MTV, quando 
ele tinha 17 anos de idade.

“E 20 anos depois chega A Fa-
zenda na minha vida. Presente de 
Deus. Num primeiro momento, 

vem uma tensão por saber o tama-
nho da responsabilidade. A gente 
sabe que A Fazenda é um dos 
grandes programas que o Brasil 

espera e é um dos grandes investi-
mentos da Record”, declarou o ex-
-líder do programa "Legendários", 
que marcou época na emissora.

Apresentador carioca vai comandar a atração da Record pelo segundo ano consecutivo

Marcos Mion diz que "A Fazenda" 
mudou sua vida: "Presente divino"
Apresentador da Record TV fez uma exposição da nova temporada de 
reality para mercado publicitário; atração começa no dia 17 de setembro

Reality show

Divulgação / RecordTV

Morre mãe de Carolina Dieckmann: 
"Meu colo não está mais aqui"

Luto

A mãe de Carolina Die-
ckmann, Maíra Dieckmann, 
morreu no último domingo, 25. 
A causa ainda não foi divulgada 
e a atriz fez uma homenagem no 
Instagram.

"Mãe. Sim, essa é a palavra 
que nunca mais eu vou dizer, 
porque hoje morreu meu colo. 
Porque nada mais de mal, ou de 
grave, poderia acontecer comigo, 
porque meu colo não está mais 

aqui", começou.
"Minha mãe passou a vida 

dando colo: para qualquer um e 
para todos. A pessoa mais gene-
rosa que eu conheci, a mais doce, 
a que me treinou desde cedo a 
não brigar, a escolher o bem, a 
tentar sempre compreender o 
caminho, as escolhas e o lugar do 
outro. Os limites do outro. A dei-
xar ir. O amor liberta, sempre", 
disse.

Divulgação 

Mãe da atriz morreu no último domingo, 25; motivação ainda não foi divulgada

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

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

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

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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Em chamas
44 mil Queimadas na floresta amazônica - com mais de 40 mil focos registrados

só este ano - viraram crise internacional. Nesta segunda, verba foi anunciada
O presidente da França, 

Emmanuel Macron, lamentou 
nesta segunda-feira, 26, os 
comentários "extremamente 
desrespeitosos" do presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro, 
sobre sua mulher, Brigitte 
Macron, e disse que espera 
que os brasileiros tenham 
rapidamente um presidente 
que "se comporte à altura" 
do cargo. "Bolsonaro fez 
comentários extremamente 
desrespeitosos sobre minha 
mulher. O que eu posso dizer? 
É triste, mas é triste primeiro 
por ele e pelos brasileiros. 
Como tenho uma grande 
amizade e respeito pelo povo 
brasileiro, espero que tenham 
rapidamente um presidente 
que se comporte à altura".

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a questionar o interesse 
de alguns países por trás do 
apoio ao Brasil para combater 
incêndios na região amazônica. 
Bolsonaro citou a manchete do 
jornal O Globo desta segunda-
feira, 26, que cita o presidente da 
França: "Macron promete ajuda 
de países ricos à Amazônia". 
"Será que alguém ajuda alguém, 
a não ser uma pessoa pobre, 
sem retorno? O que ele está de 
olho na Amazônia?", indagou 
Bolsonaro sobre a frase. O 
presidente também disse que 
não iria responder perguntas 
de jornalistas ontem porque 
conteúdos que considera 
relevantes não foram publicados 
pela imprensa como ele 
esperava.

Macron dispara
contra Bolsonaro

"O que ele está de olho?", 
indaga presidente brasileiro

O G-7, grupo de países mais 
ricos do mundo, decidiu nesta 
segunda-feira, 26, desbloquear 
uma ajuda de urgência de US$ 20 
milhões, o equivalente a cerca de 
R$ 83 milhões, para combater os 
incêndios florestais na Amazônia. 
A verba será usada principalmen-
te para o envio de aviões para apa-
gar o fogo na região, anunciaram 
os presidentes da França, Emma-
nuel Macron, e do Chile, Sebasti-
án Piñera.

Além de mandar uma frota 
aérea, o G-7 elaborou um plano 
de ajuda a médio prazo destinado 
ao reflorestamento que será apre-
sentado na Assembleia-Geral da 
Organização das Nações Unidas 
no fim de setembro. Para isso, será 
necessário um acordo entre o Bra-
sil, organizações não governamen-

tais (ONGs) e populações locais.
A ajuda para a Amazônia foi 

anunciada durante uma reunião da 
cúpula do G-7 sobre o meio ambien-
te, em que se discutiu a situação 
enfrentada pela floresta. Macron 
priorizou o tema e, no sábado, 24, 
pediu "a mobilização de todas as 
potências" para lutar contra as cha-
mas e reflorestar a área devastada.

De acordo com os últimos nú-
meros, o País detectou 79.513 fo-
cos de incêndios desde o início do 
ano, dos quais mais da metade foi 
na Amazônia. Pressionado pela 
comunidade internacional, o Bra-
sil reagiu no domingo, 25, e enviou 
à região que está pegando fogo 
dois aviões C-130 Hércules.

Também nesta segunda-feira, 
o Ministério da Economia liberou 
R$ 38,5 milhões ao Ministério da 

Defesa para combate aos incên-
dios. O valor havia sido contingen-
ciado do montante voltado para 
Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO).

MINISTÉRIO PÚBLICO
A procuradora-geral da Repú-

blica, Raquel Dodge, defendeu jun-
to ao Supremo Tribunal Federal, 
nesta segunda-feira, 26, que parte 
do valor pago pela Petrobrás em 
um acordo com autoridades dos 
Estados Unidos no âmbito da La-
va Jato, R$ 1,2 bilhão, seja desti-
nado para o combate aos incêndios 
na Amazônia. Desse valor, R$ 200 
milhões seriam destinados ao des-
contingenciamento do orçamento 
do Ministério do Meio Ambiente 
e R$ 1 bilhão ao financiamento de 
ações de proteção ambiental.

De um total de 44 mil ho-
mens, efetivo das Forças Arma-
das disposto na Amazônia, cerca 
de 400 vão atuar inicialmente 
nas operações iniciadas no fim 
de semana na região para dar 
combate a incêndios, atender 
a população exposta a risco, e 
reprimir os ilícitos ambientais 
– desmatamento ilegal, quei-
madas irregulares e garimpos 
clandestinos. As três primeiras 
organizações designadas são do 
Estado de Rondônia: a 17.ª Bri-
gada de Infantaria de Selva, a 
Delegacia Fluvial Regional e o 
Centro Regional de Vigilância, 
do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (Sipam), todos de Porto 
Velho (RO). 

O modelo das operações de-
correntes do decreto de Garantia 
da Lei e da Ordem Ambiental 

(GLOA) que vai vigorar até o dia 
24 de setembro ainda está sendo 
definido. 

A cobertura abrange 5,2 mil-
lhões de Km², ocupando 61% do 

território nacional. Um levanta-
mento recente da agência espe-
cial americana Nasa e da agên-
cia espacial europeia estima em 
400 bilhões a população de árvo-

Ação dos militares começa com 400 homens

efetivo total das Forças 
Armadas disposto na Amazônia

79.513
focos de incêndios desde 

o início do ano, dos quais mais 
da metade foi na Amazônia

R$ 83 mi
foi a ajuda de emergência ao

Brasil prometida pelo G-7, grupo 
de países mais ricos

Estamos preocupados com os 
incêndios na Amazônia. Esse 
pulmão florestal é vital para o 
nosso planeta"

Papa Francisco

"

Vicenzo Pinto / AFP

Antônio Cruz / Agência Brasil

Cobertura da operação abrange 5,2 milhões de Km², ocupando 61% do território do Brasil

Bruno Kelly / Reuters
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Marcos Mion declarou, duran-
te apresentação da nova tempora-
da de A Fazenda para o mercado 
publicitário, que o reality show da 
Record TV mudou a vida dele. 

“Depois que o programa es-
treou, minha vida foi tomada 
numa curva completamente ines-
perada, tanto na TV, nas redes so-
ciais e na minha vida pessoal. Eu 
tive que rever toda a minha estra-
tégia e postura nas redes sociais e 
foi uma coisa maluca”, disse.

Em vídeo publicado no Insta-
gram neste domingo, 25, Marcos 
Mion relembrou o tempo em que 
apresentava o programa Os Piores 
Clipes do Mundo, na MTV, quando 
ele tinha 17 anos de idade.

“E 20 anos depois chega A Fa-
zenda na minha vida. Presente de 
Deus. Num primeiro momento, 

vem uma tensão por saber o tama-
nho da responsabilidade. A gente 
sabe que A Fazenda é um dos 
grandes programas que o Brasil 

espera e é um dos grandes investi-
mentos da Record”, declarou o ex-
-líder do programa "Legendários", 
que marcou época na emissora.

Apresentador carioca vai comandar a atração da Record pelo segundo ano consecutivo

Marcos Mion diz que "A Fazenda" 
mudou sua vida: "Presente divino"
Apresentador da Record TV fez uma exposição da nova temporada de 
reality para mercado publicitário; atração começa no dia 17 de setembro

Reality show

Divulgação / RecordTV

Morre mãe de Carolina Dieckmann: 
"Meu colo não está mais aqui"

Luto

A mãe de Carolina Die-
ckmann, Maíra Dieckmann, 
morreu no último domingo, 25. 
A causa ainda não foi divulgada 
e a atriz fez uma homenagem no 
Instagram.

"Mãe. Sim, essa é a palavra 
que nunca mais eu vou dizer, 
porque hoje morreu meu colo. 
Porque nada mais de mal, ou de 
grave, poderia acontecer comigo, 
porque meu colo não está mais 

aqui", começou.
"Minha mãe passou a vida 

dando colo: para qualquer um e 
para todos. A pessoa mais gene-
rosa que eu conheci, a mais doce, 
a que me treinou desde cedo a 
não brigar, a escolher o bem, a 
tentar sempre compreender o 
caminho, as escolhas e o lugar do 
outro. Os limites do outro. A dei-
xar ir. O amor liberta, sempre", 
disse.

Divulgação 

Mãe da atriz morreu no último domingo, 25; motivação ainda não foi divulgada
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 
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loja confortável com um atendimento 

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

combine combine com você.
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Cinco grandes empresas 
de tecnologia foram flagra-
das usando pessoas para 
ouvir conversas por seus ga-
dgets e serviços, segundo re-
portagem do Irish Examiner. 
Acredita-se que alguns con-
tratados, principalmente da 
Apple, ouvissem mais de mil 
gravações da Siri por turno 
antes de a empresa suspen-
der a prática. A informação 
foi dada exatamente por um 
ex-funcionário que teve seu 
contrato terminado. A Siri 
gravava e enviava trechos de 
seus pedidos à empresa para 
que ela tentasse oferecer o 
que o usuário queria.

Apple escutava 
mais de mil 
gravações da
Siri por dia

Espionagem

A espaçonave Soyuz com 
o robô humanoide Fedor a 
bordo, o primeiro a ser en-
viado pela Rússia ao espaço, 
não conseguiu se acoplar no 
último sábado, 24, à Estação 
Espacial Internacional (ISS). 
O acoplamento previsto para 
as 2h30 (horário de Brasília) 
em modo automático não po-
de ser executado e a nave teve 
que se afastar.

Seis minutos depois, os 
cosmonautas russos orde-
naram o cancelamento da 
operação depois que o dispo-
sitivo não conseguiu entrar 
no módulo de ancoragem 
Poisk, informou a NASA em 
um comunicado. O diretor 
da agência espacial russa 
Rocosmos, Dimitri Rogozin, 
disse no Twitter que uma no-
va tentativa será feita nesta 
terça-feira, 27, de manhã. "A 
situação é difícil, mas está sob 
controle".

Nave russa com 
robô humanoide 
não consegue 
completar missão

Falha

Robô "Fedor" fará nova tentativa

Divulgação / NASA

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0001-58, torna público que está solicitando do INSTITU-
TO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NOR-
TE – IDEMA a LO - Licença de Operação, em favor do empreendimento empresa de prestação 
de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (loja de produtos agropecuários com 
comercialização de agroquímicos e afins, com depósito de aproximadamente 120m²) localizada na 
Avenida Alberto Maranhão, 1276/1238, Centro, Mossoró – RN, CEP: 59600-195.

Angelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - RLO

R. DE C. M. DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 04.295.448/0001-30 torna público que está requerendo à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença de Re-
gularização e Operação, para o comércio varejista de GLP Classe I, localizado na Avenida Maria 
Lacerda Montenegro S/N   - Nova Parnamirim - Parnamirim/RN

Rita de Cassêa Macedo de Oliveira
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema, a Licença Ambiental Renovação de Licença de Operação (RLO) para operação da  
linha de surgência do poço de petróleo de código 3-PRR-3-RN, localizados no Campo de 
Sabiá da Mata, Bloco POT-T-749, Zona Rural do Município de Assu, no Rio Grande do Norte.

Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda., CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema, a Licença Ambiental Renovação de Licença Simplificada (RLS) para acesso ao 
poço de petróleo de código 3-PBC-3-RN, localizados no Campo de Sabiá Bico de Osso, Bloco 
POT-T-748, Zona Rural do Município de Assu, no Rio Grande do Norte.

Nazaré de Fátima Giovetty de Sousa
Diretora Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEL LUBMAX LTDA, CNPJ 07.110.196/0001-16, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2019-135544/TEC/LO-0145, com validade até 
26/08/2023, para uma empresa que realiza o transporte de cargas perigosas, localizado a Rod. BR 
427 – km 02, S/N, Zona Rural, Currais Novos/RN, CEP: 59.380-000. 

LUÍS PAIZINHO DANTAS
Representante legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema, a Licença de Operação (LO) para a extração da substância Granito, para fins 
ornamentais, localizado no Sítio Poço Velho / Catunda, Zona Rural do Município de Currais Novos/
RN, sob o processo ANM 848.271/2014.

Sebastião Campos de Melo 
Diretor

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Luiz Cassimiro Dantas CPF: 011.807.464-49, está requerendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Especifica - LS, para 
fabricação de carvão vegetal, localizado na fazenda Santa Luzia, Angicos/RN

Luiz Cassimiro Dantas
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

IMUNIZADORA OESTE LTDA. CNPJ: 08.395.329/0001-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a 
Renovação da Licença de Operação para Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) sanitários, 
limpeza de fossas e sumidouros, coleta e transporte de dejetos e locação de banheiros quí-
micos, localizado no Sítio Cajazeiras, Estrada do Porto Santo Antônio, Município de Mossoró 
- RN. LUIZ CÂNDIDO BEZERRA FILHO - Proprietário. 

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CEMITERIO CAMINHO DE LUZ E FUNERARIA LTDA – ME, CNPJ: 10.589.896/0001-40, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Alteração, para uma área de 32.000m2 para Cemitério e 
Funerária, Localizado na Rua Clementino M. Filho, S/N, Paulo VI, Caico/RN.

JOSE EDUARDO VILA
 PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Do Rio Grande Do Norte - IFRN, CNPJ 
10.877.412/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de Regularização de Operação 
para a instalação do Centro de Tecnologia Mineral do IFRN no Município de Currais Novos /RN, 
Localizado na Rua Manoel Lopes Filho, 773, Currais Novos/RN.

 WYLLYS ABEL FARKATTTABOSA - REITOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, inscrito sob o CPF no. 27.793.558/0044-
55, torna público que recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO com validade até 14/08/2025 referente a atividade de Manu-
tenção e Aluguel de Plataformas aéreas e manipuladores telescópicos, localizada na Rodovia BR-101, 
S/N, km 08, lado 02 – Parque Indústrial, Emaus, Município de Parnamirim/RN.

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA, CPF: 045.004.174-35:

Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA:
Licença Previa para Posto de combustível líquido, com capacidade de 45m3, com Validade: 31/07/2021, 
Localizada na Rua Santa Luzia, 95, Distrito de Papeba, Senador Georgino Avelino/RN;
E torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA:
Licença de Instalação para Posto de combustível liquido, com capacidade de 45m3, na Rua Santa Luzia, 
95, Distrito de Papeba, Senador Georgino Avelino/RN;

LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA
PROPRIETARIO 

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE ADMI-
NISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SIPCERN

Rua Jacaúna, 143 – Sala 02 – Lagoa Seca – Natal (RN) – CEP 59.022-360

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os associados 
para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de setembro de 2019, em primeira 
convocação às 18:30 horas com a presença de metade mais um dos associados, e em segunda 
convocação, às 19:00 horas com qualquer número de associados, em sua sede social, na Rua 
Jacaúna, 143, Sala 02, Lagoa Seca, Natal/RN, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) aprovar mudança da sede do sindicato para a Rua Sérgio Severo, 1161, Lagoa Nova, CEP 
59063-380, Natal/RN (espaço Ebusiness);
b) contratação de empresa para regularizar a contabilidade do sindicato;
c) contratação de empresa para emitir boletos mensais dos Associados, Parceiros, Representados 
e Interessados do sindicato;
d) outros assuntos correlatos.
IMPORTANTE: Por questões de segurança e praticidade, a AGE será realizada na nova sede.

Natal/RN, 26 de agosto de 2019.

LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO -   Presidente

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA – Seção Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.778.876/0001-75   BR 101 - Centro de Convivência do Campus Universitário/UFRN
Natal/RN CEP. 59.072-970  E-mail: anpuhrn@gmail.com Home Page: http://www.rn.anpuh.org/

COMISSÃO ELEITORAL
Comissão Eleitoral

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO E D I T A L – 01/2019 de 16/07/2019
A Comissão Eleitoral constituída na forma da Portaria n° 01/2019-ANPUH/RN, de 12 de julho de 
2019, homologa as inscrições o processo de escolha da Diretoria da ANPUH-RN para o período 
2019/2020: 

I – Chapa “As Ideias Não Morrem”. Composição: Presidente - Leonardo Cândido Rolim; 
Vice-Presidenta - Jovelina Silva Santos; Secretaária Geral - Maiara Juliana Gonçalves da Silva; 

1º Secretário - Thiago Alves Dias; 2º Secretário - Aryana Lima Costa; 1º Tesoureiro - Carlos 
Eduardo Martins Torcato; 2º Tesoureiro - Lívia Brenda da Silva Barbosa

Prof. Haroldo Loguercio Carvalho – Presidente da Comissão Eleitoral
Prof. Saul Estevam Fernandes – Membro da Comissão Eleitoral

Prof. Evandro dos Santos – Membro da Comissão Eleitoral

JUNTA GOVERNATIVA
EDITAL DE CONVOAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presidenta da  Junta Governativa da Associação Nacional de História – Seção Rio Grande do 
Norte (ANPUH-RN), Professora Carmen Margarida Oliveira Alveal, eleita por Assembleia Extraor-
dinária no dia 12 de julho de 2019 realizada no  Laboratório de Arqueologia do Departamento de 
História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Sala B – Centro de Convivência – Cidade Universitária, Lagoa Nova, Natal-RN, no uso 
de suas atribuições legais, RESOLVE:
Convocar os associados da ANPUH-RN para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na 
sala 21 do Bloco I do setor II às 9h.com a seguinte pauta:
1. Eleição da Diretoria para o período 2019-2020;

Carmen Margarida Oliveira Alveal
Presidenta da Junta Governativa da ANPUH-RN 

Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal.
Afonso Bezerra/RN, 26 de julho de 2019

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71, torna público que fará 
realizar no dia 11/09/2019, na sede do Município, às 08h30min, o recebimento e abertura dos 
envelopes de “Proposta e Habilitação”, através do Pregão Presencial n° 047/2019, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA, 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Afonso Bezerra/RN, pelo prazo de 12 
meses.”, conforme exigências constantes no Termo de Referência do Presente Edital, regido pela Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que o Edital estará disponível  no endereço eletrônico: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com a partir do dia  27/08/2019, mas podendo ser consultado 
também no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, CEP 
59.510-000, Afonso Bezerra/RN, no expediente normal, das 08:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira, 
até 24 horas antes do horário marcado para início do certame.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
PROCESSO ADMIN. Nº 1246/2019
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O ABC encerrou sua participa-
ção na Série C do Campeonato Bra-
sileiro de 2019 com uma vitória por 
2 a 0 sobre o Globo no último sá-
bado, 24, em Ceará-Mirim. Embo-
ra não tenha servido para livrar o 
time do rebaixamento, o triunfo foi 
suficiente para arrancá-lo da lan-
terna do Grupo A e manter viva a 
esperança de escapar da queda na 
Justiça. Depois do jogo, o atacante 
Wallyson conversou com a impren-
sa e pediu perdão pelo descenso.

“Só temos que pedir desculpas 
por não conseguirmos evitar (o 
rebaixamento). Resta esperar por 
esse trabalho que o ABC vai fazer 
fora do campo, e se Deus quiser 
que as coisas acontençam, elas vão 
acontecer. Se não, é levantar a ca-
beça e fazer uma renovação grande 
no clube. Todos sabem que vim da 

base, sou torcedor do ABC, e é di-
fícil pra mim ser rebaixado aqui. 
Estou muito chateado”, admitiu.

Perguntado sobre a continuida-
de da sua estadia em Natal, o ídolo 
abecedista disse que essa é a ideia, 
mas que não depende apendas de 
sua vontade. “Vamos conversar. 
Não sei se o presidente atual vai 
continuar ou quem vai chegar no 
lugar dele, mas meu pensamento é 
continuar. Vai depender dessa de-
finição na diretoria. O que eu que-
ro é continuar para, se realmente 
cairmos para Série D, consiguir 
voltar no ano que vem”, garantiu.

Quanto aos caminhos que o 
ABC deve trilhar a partir de 2020, 
Wallyson pediu mais experiência 
e comprometimento ao elenco que 
será montado, e aproveitou para 
criticar os jogadores que compuse-

ram o time neste ano. “Precisamos 
de um time mais maduro, com 
jogadores que queiram brigar por 
coisas sérias. Desde que cheguei 
aqui, vi que as coisas não eram co-
mo eu pensava ser. Mesmo assim 
dei minha cara à tapa e não fugi 
da minha responsabilidade. Estou 
triste pelo momento”, concluiu.

Rebaixado com os resultados 
dentro de campo, o ABC se apega 
agora a uma possível irregulari-
dade cometida pelo Treze-PB, que 
teria escalado o treinador Celso 
Teixeira sem condições de jogo na 
partida contra o Confiança-SE. O 
Alvinegro encaminhou notícia de 
infração ao Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) soli-
citando apuração do caso. Se con-
firmada a irregularidade, o Treze 
pode perder pontos e livrar o ABC.

Wallyson projeta 2020 e critica elenco do 
ABC: “Precisamos de jogadores sérios”
Ídolo do clube, atacante revelou ter encontrado cenário diferente do que imaginava ao voltar para o CT Alberi Ferreira de 
Matos; disse ainda que quer continuar para o ano que vem e ajudar o Alvinegro no processo de retomada no Brasileirão

Bronca

Wallyson não conseguiu evitar, dentro de campo, o rebaixamento do ABC para Série D

José Aldenir / Agora RN

A inauguração do estádio De-
sembargador José Vasconcelos 
da Rocha, a Arena América, que 
estava prevista para o dia 7 de se-
tembro, mudou para o dia 14. De 
acordo com o diretor comercial do 
clube, Ricardo Valério, a mudança 
ocorreu pelo fato de a data ante-
rior ser feriado e ter desfiles pelo 
estado, o que afetaria no público 
presente.

“Dia 7 é um feriado nacional, 
que tem desfiles, movimentos mili-
tares, isto implicaria em uma situ-
ação complicada para os torcedores 
comparecerem. Com isto, estuda-
mos a logística e mudamos para o 
dia 14”, justificou ele. O jogo inau-
gural do estádio envolverá amigos 
de dois grandes ídolos do clube: os 
ex-jogadores Souza e Moura.

No dia 16 de agosto, o América 
recebeu do Corpo de Bombeiros o 
termo que autoriza a inauguração 
do estádio, que está em construção 
desde maio de 2012. Segundo Valé-
rio, a intenção é sediar no estádio 
jogos contra clubes de “menor ex-
pressão” ou jogos em que seja ne-
cessário pressionar mais o adver-
sário. No entanto, garantiu que o 
América não vai romper o contrato 
em vigor com a Arena das Dunas.

“Vamos disputar na nossa casa, 
a princípio, os jogos menores. Ou-
tra situação é quando precisarmos 
de uma pressão maior da nossa tor-
cida contra o rival, queremos fazer 
um caldeirão no estádio, isto é uma 
estratégia. Além de tudo, faremos 
da Arena América uma fonte de re-
ceita, mas que fique bem claro que 
também não romperemos contrato 
com a Arena das Dunas”, explicou.

Quanto aos acessos para o novo 
estádio, situação que é muito ques-
tionada pelos torcedores, Ricardo 
Valério disse que já estão sendo 

traçadas estratégias junto à Pre-
feitura de Parnamirim e a Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) para que haja acessibilida-
de maior em dias de jogo no trajeto 
para o estádio.

“Ainda não podemos garantir 
nada, mas já entramos em contato 
com a CBTU e com a Prefeitura de 
Parnamirim para organizarmos a 
chegada e saída do estádio. Existe a 
possibilidade de ter um novo acesso 
nas proximidades do  (IFRN), além 
de unificar sentidos de ida e volta 
no trânsito", concluiu.

Arena América será inaugurada com amistoso Amigos de Souza x Amigos de Moura

América muda data da inauguração
de estádio próprio para 14 de setembro

Nova casa

José Aldenir / Agora RN

Marta sofre lesão e é cortada de 
amistoso da Seleção Feminina

Problema

A CBF anunciou na tarde 
desta segunda-feira que a ata-
cante Marta foi desconvocada 
da Seleção Brasileira que dispu-
tará um torneio amistoso nesta 
semana, no estádio do Pacaem-
bu, em São Paulo, que marcará 
a estreia da técnica sueca Pia 
Sundhage à frente da equipe 
nacional.

A entidade confirmou que 
o corte da principal jogadora 
do Brasil ocorreu pelo fato de 
a atleta ter sofrido no último 
sábado uma lesão na coxa es-
querda durante partida do seu 
time, o Orlando Pride, contra o 
Washington Spirit, pela NWSL, 
mais importante liga feminina 
de futebol de clubes realizada 
nos Estados Unidos.

"Após o jogo, a atacante foi 
examinada pelo departamento 
médico do Orlando Pride. Exa-
mes clínicos e de imagem diag-
nosticaram uma lesão muscular 
do bíceps femoral da coxa es-
querda, grau 2. O Orlando Pri-
de, através do seu Departamen-
to Médico, confirmou a lesão 
da atleta e comunicou à CBF", 
informou o órgão nacional, por 
meio de nota publicada em seu 

site oficial.
A CBF também confirmou 

que a estrela brasileira seguirá 
nos Estados Unidos para dar 
continuidade ao seu processo 
de recuperação e destacou que 
a "comissão técnica da seleção 
lamenta a lesão de Marta e sua 
desconvocação". A nota oficial, 
porém, não revela se uma joga-
dora será chamada para substi-
tuir Marta. 

Capitã não vai jogar no Pacaembu

Divulgação / CBF
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Júnior Lins
Repórter

O América está entre os 13 
maiores devedores inscritos na 
dívida ativa da tributação de Na-
tal. Com o saldo devedor superior 
a R$ 15 milhões, o clube estuda 
maneiras para regularizar a situ-
ação junto à Secretaria Municipal 
de Tributação (Semut). 

De acordo com o diretor co-
mercial do Alvirrubro, Ricardo 
Valério, já foram abertas as tra-
tativas do América com a Semut, 
tendo em vista uma possível 
revisão nos valores. Ele acredita 
que o terreno da sede, que fica 
na Avenida Rodrigues Alves, tem 

uma valorização superior ao equi-
valente.

“Estamos em negociação com 
a tributação. Buscamos, além de 
um parcelamento, uma revisão 
nos valores de débito. Temos um 
espaço que eu considero super-
valorizado na Rodrigues Alves. 
Estamos na expectativa de uma 
negociação que resolva este pro-
blema administrativo”, contou à 
reportagem do Agora RN.

Segundo Valério, mesmo com 
o débito, o América não corre o 
risco de sofrer problemas no âm-
bito do departamento de futebol 
do clube. Ele afirma que, atual-
mente, o time tem controle sobre 
as suas dívidas, e uma das “pro-

vas” da boa gestão financeira é a 
inauguração do estádio próprio 
do clube, que está prevista para o 
dia 14 de setembro.

“Sabemos que o recurso é um 
só, mas isso não interferirá no 
futebol. Atualmente, todas as dí-
vidas do time são administráveis, 
inclusive as trabalhistas. Traba-
lhamos com um bom controle na 
administração dos débitos do clu-
be, tanto que já estamos prestes a 
inaugurar nosso estádio”, frisou.

Conforme informado pela 
Semut, o débito do clube é equi-
valente a R$ 15.867.895,81, refe-
rente a tributos em geral, como 
Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) e recolhimento do li-

xo. De acordo com o secretário de 
Tributação, Ludenilson Araújo, a 
pasta está disposta a negociar o 
parcelamento e a revisão com o 
clube. Ele afirma que, havendo 
vontade de ambas as partes, o 
problema pode ser resolvido.

“A Tributação está sempre de 
portas abertas para que devedo-
res se regularizem, tanto os maio-
res quanto os menores. Já temos 
tratativas, mas vendo ânimo por 
parte deles, certamente não ha-
verá obstáculos. Quando houver 
diálogo tudo se resolve”, explicou 
o secretário.

Essas dívidas se referem ao 
terreno da sede e a outro que o 
clube não faz uso, na zona Norte.Ricardo Valério, dirigente do América FC

América vai solicitar à Prefeitura revisão 
e parcelamento de dívidas tributárias
De acordo com a Secretaria Municipal de Tributação (Semut), débito do clube é equivalente a R$ 15,8 milhões e se refere tanto 
ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) como também a taxa do lixo; terreno ocupado contribui para o valor exorbitante

Negociação
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