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Sete cidades concentram metade
da população do RN, estima IBGE
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Estimativa populacional aponta que Rio Grande do Norte superou em 2019 marca dos 3,5 milhões de habitantes, crescimento de 
0,79%. Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim e Caicó são as sete cidades mais populosas.
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O combate à 
corrupção é uma 
condição essencial 
para a manutenção 
da democracia em 

qualquer país civilizado.
Sobre isso não se discute.
Nada tem a ver com a lei 

de abuso da autoridade, que 
também deve existir como 
pressuposto da defesa do 
cidadão, seja ele pobre, de 
classe média ou rico.

Presunção de inocência, até 
prova em contrário, é questão 
de cidadania. E, portanto, não 
pode e não deve manipulada 
por preferências e muito menos 
a partir de manifestações nas 

redes sociais.
A Justiça é cega justamente 

por carregar dentro de si 
conceitos de razoabilidade 
e imparcialidade entre 
os interesses, riquezas e 
oportunidades de diferentes 
grupos sociais.

Sobretudo, a Justiça deve 
ter uma atenção especial para 
com os mais vulneráveis, hoje 
a esmagadora maioria da 
população.

Mas há uma outra questão 
que preocupa o País neste 
momento.

O duelo travado entre a 
operação Lava Jato, governo 
Bolsonaro e parcelas do 

Ministério Público, Polícia e 
Receita Federal, capitaneados 
por sentimentos e agendas 
difusos.

Em clima de guerra 
absoluta, grupos distintos 
desses interesses buscam 
tudo, menos o respeito a seus 
próprios pressupostos.

Lutam corporativamente 
por espaço e independência à 
ponto de confrontarem suas 
agendas com a do resto do 
País, numa tentativa que beira 
a projetos de poder, como se a 
República devesse ser exposta 
a isto.

A propósito, ao passar 
por Natal esta semana, o 

presidente nacional da OAB, 
Felipe Santa Cruz, deixou 
claro seu temor acerca da 
influência dessas corporações 
junto à própria economia, 
a partir de ações que tem 
colaborado para piorar (e 
muito) a crise brasileira.

Muito apropriadamente, 
ele lembrou que a caça 
internacional aos nazistas 
ao fim da Segunda Grande 
Guerra, com a execução 
de muitos deles, poupou 
conhecidas empresas na 
Alemanha e na Itália da 
falência, não obstante terem 
elas notoriamente colaborado 
com o nazismo.

A razão civilizada para isso 
foi preservar as organizações 
e, com elas, milhares de 
empregos de pessoas que não 
pediram e nem agiram para 
que a guerra acontecesse.

No Brasil, a interferência 
políticas contra a corrupção 
mantem agendas que mais 
se assemelham a rolos 
compressores, por meio de 
processos de leniência que 
precisariam de severos reparos.

O resultado já são milhares 
de empregos perdidos, a 
economia depauperada, 
em meios aos mesmos e 
anacrônicos privilégios de 
sempre.

Por que a Justiça deve ser cega
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NOTAS & INFORMES
VOTAÇÃO DO RELATÓRIO

A PEC da atualização 
constitucional, que tem como 
relator o deputado José Dias, é 
apreciada em comissão especial 
desde junho. Além de José 
Dias, o colegiado é formado 
pelos deputados Tomba Farias 
e Gustavo Carvalho, os dois 
também do PSDB. Com o 
relatório apresentado, o grupo 
deverá se reunir agora para votar 
o texto antes de submetê-lo ao 
plenário. Isso pode acontecer 
ainda esta semana, mas é mais 
provável que seja na próxima, 
segundo apurou a coluna.

PROCURADORES
O relatório de José Dias 

estabelece também que os 
salários dos procuradores do 
Estado será reajustado nas 
mesmas datas das demais 
carreiras essenciais à Justiça 
(Ministério Público e Defensoria). 
Ou seja, se a proposta for 
aprovada, não serão mais 
necessários projetos de lei de 
aumento de salários específicos 
para a categoria. 

ANULAR DECISÕES
Outra emenda sugerida pelo 

relator na PEC da atualização 
constitucional estabelece que a 
Assembleia Legislativa poderá, 
por aprovação de dois terços de 
seus membros (ou seja, 16 de 24 
deputados), anular os efeitos de 
decisões cautelares expedidas 

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 
analisa uma proposta que, se aprovada, vai pro-
porcionar alternância obrigatória na presidência 

da Casa. A ideia é do deputado estadual José Dias 
(PSDB), que, ao apresentar seu relatório na Comissão 
Especial que trata da PEC da atualização constitu-
cional, propôs uma emenda para vedar a recondução 
dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente à que é realizada 
no primeiro dia das novas legislaturas. A proibição já 
era prevista na Constituição do Estado, mas, em 1999, 
uma emenda voltou a permitir a reeleição por tempo 
indeterminado. Agora, José Dias propõe que o texto 
constitucional original seja restabelecido. Se a proposta 
de José Dias prosperar, longos mandatos de deputados 
na presidência da Assembleia não acontecerão mais. 
O atual presidente, Ezequiel Ferreira (PSDB), está no 
comando da Casa, por exemplo, desde 2015. E já está 
garantido no cargo até 2022. Serão quatro mandatos 
consecutivos.

Alternância na Assembleia

pelo Tribunal de Contas do 
Estado, mesmo aquelas do 
colegiado. O objetivo disso seria 
“resguardar – até o julgamento 
do final do processo – sua missão 
constitucional, operando, sempre, 
sob a orientação da razoabilidade 
e da proporcionalidade e sem 
prejuízo do controle judicial dos 
atos administrativos já realizados 
pelo Poder Judiciário. 

OFICIAL
O deputado estadual Coronel 

Azevedo comunicou formalmente 
ao presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), sua desfiliação 
do PSL. Com isso, pede que seja 
retirada a sigla partidária do painel 
eletrônico da Casa e das anotações 
pertinentes ao mandato dele. Como 
o Agora RN já antecipou, Azevedo 
vai se filiar ao PSC. 

BASE ESTRANGEIRA
A Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional 
da Câmara dos Deputados 
rejeitou um projeto que 
determina que a criação de 
bases militares estrangeiras 
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em território nacional somente 
poderá ocorrer após plebiscito. 
A rejeição foi recomendada pelo 
relator da proposta, deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
que preside o colegiado. 

MULTA MILIONÁRIA
A Procuradoria-Geral da 

República (PGR) pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que o senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO) seja intimado a 
pagar em, no máximo dez dias, 
a multa que faz parte de sua 
condenação a quatro anos e seis 
meses de reclusão, em regime 
inicial semiaberto, em fevereiro 
de 2018. A condenação se deu 
com base na denúncia de que 
ele obteve, por meio de fraude, 
financiamento junto ao Banco da 
Amazônia (Basa) para renovar a 
frota de ônibus de uma empresa 
de transporte pertencente à sua 
família. De acordo com a PGR, o 
valor atual da multa corresponde 
a R$ 2.033.328,65.

FUNDÃO ELEITORAL
Com receio de que o aumento 

do fundo eleitoral previsto na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) seja retirado, deputados já 
têm um “plano B”. Em reunião de 
líderes da Câmara, foi acertado 
votar um projeto que prevê, entre 
outros pontos, elevar para até 
R$ 2,5 bilhões o valor destinado 
às campanhas - acima do R$ 1,7 
bilhão de 2018.

MAIS UMA
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª 

Vara Federal Criminal, condenou 
o ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral a mais 18 anos de prisão. 
Na decisão, Bretas avaliou 
a participação de Cabral na 
lavagem de mais de R$ 8 milhões 
por meio de empresas do Grupo 
Dirija. Com a nova condenação, 
a pena do ex-governador chega a 
233 anos e 11 meses de prisão.

DINHEIRO DO G7
O senador Fabiano Contarato 

(Rede-ES) decidiu ingressar com 
uma ação na Justiça de Brasília 
para obrigar o governo a aceitar 
os US$ 22 milhões oferecidos 
pelos países do G7 para combater 
as queimadas na Amazônia. 
Depois de trocas de ofensas 
com o presidente francês, Jair 
Bolsonaro tem dito que volta 
a conversar com Emmanuel 
Macron “somente após ele se 
retratar”. 

RELATÓRIO DA REFORMA
O senador Tasso Jereissati 

(PSDB-CE) apresentou 
oficialmente ontem, à Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado, seu relatório da reforma 
da Previdência. A presidente 
do colegiado, senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), concedeu prazo 
para os senadores analisarem o 
relatório, que vai até a votação 
na comissão, agendada para 
quarta-feira, 4.
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Prevista para esta quarta-feira, 
28, a votação da PEC da cessão 
onerosa foi adiada para a próxima 
semana. A sessão de votações do 
Senado foi adiada devido à sessão 
do Congresso Nacional para vota-
ção de vetos, que se prolongou além 
do esperado.

O relator da proposta, senador 
Cid Gomes (PDT-CE), afirmou 
que a proposta deve ser votada na 
primeira semana de setembro, em 
dois turnos. Seguindo para análise 
da Câmara logo depois.

“Há um entendimento com as 
lideranças para que seja votado 
em primeiro turno, em seguida um 
requerimento de quebra de inters-
tício, e, na sequência, o segundo 
turno. Na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), a aprovação foi 
consensual”, afirmou.

O texto que será votado em 
Plenário é o relatório de Cid Gomes 
aprovado na manhã de ontem pela 
CCJ. A matéria destina a estados 
e municípios parte do que será ar-
recadado pela União com o bônus 
de assinatura (pagamento que a 
empresa ganhadora da licitação 
realiza na assinatura do contrato 
de exploração) do leilão do pré-sal, 
agendado para novembro.

Estados e municípios não viram 
o dinheiro da primeira etapa da 
exploração, porque a transferência 
do arrecadado pelo pré-sal é con-
tabilizada no cálculo das despesas 
primárias do Orçamento federal. 
Quando a parcela esbarra no teto 
de gastos da União, não há o repas-
se. A PEC 98/2019 altera isso: ela 
modifica a regra dos limites de des-
pesas primárias (art. 107 do Ato 
das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT) para evitar 
que essas transferências entrem 
na conta do teto e o dinheiro fique 
retido nos cofres da União.

Cid Gomes explicou que a ex-
pectativa é que a União arrecade 
R$ 106 bilhões com esse bônus de 
assinatura. Desse montante, disse 
o senador, o governo terá de pagar 
R$ 36 bilhões para a Petrobras, 
relativos ao contrato da cessão 
onerosa sobre o petróleo excedente 

do pré-sal. O senador disse que em 
seu site pessoal (www.cidgomes.
com.br) há um aplicativo em que 
se pode descobrir quanto cada ente 
federativo deverá receber.

Segundo a ferramenta, o Rio 
Grande do Norte seria beneficiado 
com pouco mais de R$ 271 milhões 
(Governo do Estado e todas as 167 
prefeituras). Só a Prefeitura do Na-
tal receberia R$ 33,6 milhões.

A cessão onerosa (Lei 12.276, 
de 2010) é um contrato em que o 
governo cedeu uma parte da área 
do pré-sal para a Petrobras, que 
obteve o direito de explorar até 5 
bilhões de barris de petróleo por 
contratação direta por 40 anos. 
Em troca, a empresa antecipou o 
pagamento de R$ 74,8 bilhões ao 
governo. No entanto, descobriu-se 
posteriormente um volume maior 
do combustível fóssil na região, o 
que fez a Petrobras pedir ajuste no 
contrato por conta da desvaloriza-
ção do preço do barril de petróleo.

Assim, explicou Cid Gomes, 
restarão cerca de R$ 70 bilhões. 
Desse valor, 15% serão destinados 
aos municípios e 15% aos estados e 
Distrito Federal. Disse ainda que a 
cessão onerosa é um dos pontos do 
chamado novo pacto federativo.

Relator da proposta é o senador Cid Gomes: “Na CCJ, aprovação foi consensual”

Senado adia votação de PEC que pode 
render mais de R$ 271 milhões ao RN
Proposta destina a estados e municípios parte do que será arrecadado pela União com o bônus de 
assinatura do leilão do pré-sal, agendado para novembro. Bônus total deverá ser de R$ 106 bilhões

Combate às queimadas

Geraldo Magela / Agência Senado

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, teve alta hospitalar 
nesta quarta-feira, 28. Ele estava 
internado no Hospital das Forças 
Armadas (HFA), em Brasília. De 
acordo com boletim médico, ele deu 
entrada no setor de emergência em 
decorrência de um mal-estar na 
noite de terça-feira, 27.

Salles passou por exames que, 
segundo o hospital, deram resul-

tado normal. O boletim não espe-
cifica quais exames foram feitos. A 
recomendação médica é de repouso 
por cinco dias. A nota sobre a alta 
hospitalar do ministro é assinada 
pelo contra-almirante diretor-téc-
nico de saúde do hospital, Nestor 
Francisco Miranda Júnior.

Segundo o jornal O Estado de 
S. Paulo, o ministro chegou a ser 
levado à unidade de terapia inten-

siva (UTI) e foi submetido a exa-
mes cardiológicos. “Foi estresse... 
vamos dizer.. ambiental”, afirmou 
o ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva.

Ontem pela manhã, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que Ricardo 
Salles teria alta hospitalar em bre-
ve. “Ele vai ter alta e vai vir me ver 
daqui a pouco. Ele está com saudade 
de mim”, disse o presidente rindo. Ministro teria sido levado para a UTI

Ministro Ricardo Salles tem alta hospitalar
Meio Ambiente

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal que anulou a 
condenação do ex-presidente 
da Petrobras Aldemir Ben-
dine na Operação Lava Jato 
produziu seu primeiro efeito 
em processos contra o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O ministro Edson Fa-
chin determinou que a Justi-
ça Federal do Paraná reabra 
prazo para alegações finais 
do petista na ação penal em 
que é acusado por supostas 
propinas de R$ 12,5 milhões 
da Odebrecht.

O valor corresponde a um 
terreno em que supostamente 
seria sediado o Instituto Lula 
e um apartamento vizinho ao 
do ex-presidente em São Ber-
nardo do Campo. Os imóveis 
teriam sido custeados pela 
empreiteira.

Neste processo, o ex-juiz 
Sérgio Moro também rejei-
tou pedido de Lula para que 
entregasse seus memoriais 
depois dos delatores. “Não 
cabe fazer distinção entre 
acusados colaboradores e 
acusados não-colaboradores, 
outorgando vantagem proces-
sual a uns em detrimento de 
outros”, anotou, em 2018.

Na terça-feira, 27, a 2ª 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal, por 3 a 1, anulou a 
condenação de Moro na ação 
penal contra o ex-presidente 
da Petrobras, sob o argu-
mento de que Bendine teve o 
mesmo prazo que seus cola-
boradores para entregar suas 
alegações finais.

Em decisão, o ministro 
Edson Fachin ressalta seme-
lhança entre a ação contra o 
ex-presidente Lula e a deci-
são anulada no dia anterior, 
no caso Bendine.

Ontem, o ex-presidente 
Lula pediu a anulação das 
condenações nos casos triplex 
e do sítio e também a anulação 
da ação do Instituto, na qual 
ainda não foi sentenciado.

Fachin manda 
reabrir prazo 
para alegações 
finais de Lula

Ação do Instituto

Lula é condenado em duas ações

Marlene Bergamo / Folhapress

O presidente do Senado e do 
Congresso Nacional, Davi Al-
columbre (DEM-AP), anunciou 
nesta quarta-feira, 28, que vai 
instalar a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito (CPMI) 
para investigar fake news (notí-

cias falsas) na próxima semana.
O colegiado será formado por 

15 senadores e 15 deputados, e o 
mesmo número de membros su-
plentes. Os parlamentares ain-
da negociam sobre os indicados 
para a presidência e relatoria da 

CPMI para investigar fake news.
O autor do pedido de aber-

tura da CPMI é o deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), que 
protocolou o documento com as 
assinaturas necessárias em ju-
nho deste ano.

No texto, pede-se a apuração 
de “ataques cibernéticos que 
atentam contra a democracia 
e o debate público”, além da 
“utilização de perfis falsos para 
influenciar os resultados das 
eleições de 2018”.

Alcolumbre anuncia CPMI sobre fake news
Notícias falsas
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A Prefeitura do Natal anun-
ciou nesta quarta-feira, 28, que 
vai recorrer da liminar do ministro 
Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que sus-
pendeu a portaria de nomeação 
da irmã do prefeito Álvaro Dias, 
Andréa Cristina Dias de Viveiros, 
como secretária do Trabalho e As-
sistência Social.

O Município alega a existência 
de uma “vasta jurisprudência den-
tro do próprio STF atestando que os 
cargos de secretários têm natureza 
política e, portanto, estão afastados 
das hipóteses previstas na Súmula 
Vinculante nº 13, que trata do ne-
potismo no serviço público”.

O texto lembra, ainda que “re-

centemente aconteceram diversos 
casos, em diferentes governos, es-
tatuais ou municipais, de gestores 
que nomearam parentes próximos 
para exercerem cargos de secretá-
rios por serem exatamente de na-
tureza política, que permaneceram 
durante todo mandato sem nenhu-
ma contestação”. 

Isso aconteceu durante a ges-
tão do governador Robinson Faria 
(2015-2018). Durante o mandato, 
ele nomeou sua mulher na época, 
Julianne Faria, como secretária de 
Trabalho, Habitação e Assistência 
Social do Governo do Estado. Ela 
só deixou o cargo a pedido.

O ministro Marco Aurélio Mello 
determinou o afastamento da ir-

mã do prefeito Álvaro Dias do no 
último dia 8 de agosto, atendendo 
a um pedido da ONG paranaense 
Vigilantes da Gestão Pública. 

No pedido, a ONG argumenta 
que o prefeito teria desrespeitado 
uma súmula vinculante do STF que 
classifica como nepotismo a indica-
ção de parentes para cargos de con-
fiança na administração pública.

Sobre essa solicitação de uma 
organização da sociedade civil, com 
sede em outro estado, a nota da 
prefeitura estranha que uma en-
tidade do Paraná, “provavelmente 
provocada por forças ocultas do 
nosso Estado, tenha sido autora da 
reclamação impetrada no STF”.  

A mensagem finaliza que 

“diante do desempenho satisfatório 
da secretária Andréa Dias de Vi-
veiros à frente da gestão dos vastos 
e muito bem avaliados programas 
sociais e das políticas ligadas a 
geração de empregos e renda do 
município, a Prefeitura espera con-
fiante a reversão da decisão junto 
ao Supremo Tribunal Federal”.

Enquanto o problema não se 
resolve, uma portaria do prefeito 
Álvaro Dias, publicada na última 
terça-feira, 27, determinou que o 
secretário adjunto de Administra-
ção Geral, Marx Helder Pereira 
Fernandes, assuma a titularidade 
da Secretaria de Trabalho e Assis-
tência Social por tempo indetermi-
nado. Andréa Dias, secretária afastada da Semtas

Prefeitura do Natal recorre da decisão de 
ministro que afastou irmã de Álvaro Dias
Em nota, Município alega a existência de uma “vasta jurisprudência” dentro do próprio STF atestando que os
cargos de secretários têm natureza política e não estão fora da súmula que trata do nepotismo no serviço público

Supremo

Prefeitura do Natal / Divulgação

O governo federal decidiu 
proibir por 60 dias a permissão 
para queimadas em todo o terri-
tório nacional. Até o fechamento 
desta edição do Agora RN, havia 
a confirmação de que a medida 
seria publicada na edição desta 
quinta-feira, 29, do Diário Oficial 
da União (DOU). O Código Flores-
tal permite queimadas em casos 
específicos, autorizados por órgão 
ambiental. 

Segundo o Planalto, a sus-
pensão não se aplica em casos de 
controle fitossanitário, se autori-
zados por órgão ambiental, para 
práticas de prevenção e combate 
a incêndios e para agricultura 
de subsistência feita pelas popu-
lações tradicionais e indígenas.  
“Cuida-se de medida excepcional 

e temporária, com o objetivo de 
proteção ao meio ambiente”, in-
formou o Planalto. 

A medida foi anunciada em 
meio à crise ambiental por quei-
madas na Amazônia. O ministro 

do Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, já havia dito que o governo es-
tudava a medida em entrevista ao 
programa Roda Viva, da TV Cul-
tura, na última segunda-feira, 26.

Também ontem, a Advocacia-
-Geral da União (AGU) dobrou o 
valor do fundo bilionário da Lava 
Jato que sugere ser destinado à 
prevenção e ao combate de in-
cêndios florestais na Amazônia 
Legal, de R$ 500 milhões para R$ 
1 bilhão.

A mudança foi encaminhada 
em manifestação ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), na ação 
em que o ministro Alexandre de 
Moraes irá decidir sobre o destino 
dos R$ 2,5 bilhões originados de 
um acordo entre a Justiça norte-
-americana e a Petrobras.

Floresta amazônica registra incêndios

Governo decide proibir permissão 
para queimadas por dois meses

Decreto

Gabriela Bilo / Estadão

Sandro sugere investigação 
em contratos de terceirizadas

Em Natal

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) sugeriu nesta 
quarta-feira, 28, ao Ministério 
Público que investigue contra-
tos da Prefeitura do Natal com 
empresas que fornecem mão de 
obra para o Município.

Segundo o parlamentar, ser-
vidores das empresas contrata-
das pelo setor educação estão 
com salários, vales alimentação 
e transporte em atraso.

“Somente com a Secretaria 
de Educação de Natal, existem 
mais de 2.400 terceirizados e 
contratados por nove empresas. 
São cargos que deveriam estar 
sendo assumidos por meio de 
concurso público, pois isso traz 
um prejuízo à qualidade e con-
tinuidade do serviço”, afirmou o 
deputado.

Sandro afirmou que tem in-
formações de que não há data 
certa para que a empresa pague 
seus funcionários, e ainda assim 
a Prefeitura sempre renova o 
contrato com a mesma empresa, 
que vem se mantendo há anos.

Deputado estadual Sandro Pimentel

João Gilberto / ALRN
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A Prefeitura do Natal anun-
ciou nesta quarta-feira, 28, que 
vai recorrer da liminar do ministro 
Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que sus-
pendeu a portaria de nomeação 
da irmã do prefeito Álvaro Dias, 
Andréa Cristina Dias de Viveiros, 
como secretária do Trabalho e As-
sistência Social.

O Município alega a existência 
de uma “vasta jurisprudência den-
tro do próprio STF atestando que os 
cargos de secretários têm natureza 
política e, portanto, estão afastados 
das hipóteses previstas na Súmula 
Vinculante nº 13, que trata do ne-
potismo no serviço público”.

O texto lembra, ainda que “re-

centemente aconteceram diversos 
casos, em diferentes governos, es-
tatuais ou municipais, de gestores 
que nomearam parentes próximos 
para exercerem cargos de secretá-
rios por serem exatamente de na-
tureza política, que permaneceram 
durante todo mandato sem nenhu-
ma contestação”. 

Isso aconteceu durante a ges-
tão do governador Robinson Faria 
(2015-2018). Durante o mandato, 
ele nomeou sua mulher na época, 
Julianne Faria, como secretária de 
Trabalho, Habitação e Assistência 
Social do Governo do Estado. Ela 
só deixou o cargo a pedido.

O ministro Marco Aurélio Mello 
determinou o afastamento da ir-

mã do prefeito Álvaro Dias do no 
último dia 8 de agosto, atendendo 
a um pedido da ONG paranaense 
Vigilantes da Gestão Pública. 

No pedido, a ONG argumenta 
que o prefeito teria desrespeitado 
uma súmula vinculante do STF que 
classifica como nepotismo a indica-
ção de parentes para cargos de con-
fiança na administração pública.

Sobre essa solicitação de uma 
organização da sociedade civil, com 
sede em outro estado, a nota da 
prefeitura estranha que uma en-
tidade do Paraná, “provavelmente 
provocada por forças ocultas do 
nosso Estado, tenha sido autora da 
reclamação impetrada no STF”.  

A mensagem finaliza que 

“diante do desempenho satisfatório 
da secretária Andréa Dias de Vi-
veiros à frente da gestão dos vastos 
e muito bem avaliados programas 
sociais e das políticas ligadas a 
geração de empregos e renda do 
município, a Prefeitura espera con-
fiante a reversão da decisão junto 
ao Supremo Tribunal Federal”.

Enquanto o problema não se 
resolve, uma portaria do prefeito 
Álvaro Dias, publicada na última 
terça-feira, 27, determinou que o 
secretário adjunto de Administra-
ção Geral, Marx Helder Pereira 
Fernandes, assuma a titularidade 
da Secretaria de Trabalho e Assis-
tência Social por tempo indetermi-
nado. Andréa Dias, secretária afastada da Semtas

Prefeitura do Natal recorre da decisão de 
ministro que afastou irmã de Álvaro Dias
Em nota, Município alega a existência de uma “vasta jurisprudência” dentro do próprio STF atestando que os
cargos de secretários têm natureza política e não estão fora da súmula que trata do nepotismo no serviço público

Supremo

Prefeitura do Natal / Divulgação

O governo federal decidiu 
proibir por 60 dias a permissão 
para queimadas em todo o terri-
tório nacional. Até o fechamento 
desta edição do Agora RN, havia 
a confirmação de que a medida 
seria publicada na edição desta 
quinta-feira, 29, do Diário Oficial 
da União (DOU). O Código Flores-
tal permite queimadas em casos 
específicos, autorizados por órgão 
ambiental. 

Segundo o Planalto, a sus-
pensão não se aplica em casos de 
controle fitossanitário, se autori-
zados por órgão ambiental, para 
práticas de prevenção e combate 
a incêndios e para agricultura 
de subsistência feita pelas popu-
lações tradicionais e indígenas.  
“Cuida-se de medida excepcional 

e temporária, com o objetivo de 
proteção ao meio ambiente”, in-
formou o Planalto. 

A medida foi anunciada em 
meio à crise ambiental por quei-
madas na Amazônia. O ministro 

do Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, já havia dito que o governo es-
tudava a medida em entrevista ao 
programa Roda Viva, da TV Cul-
tura, na última segunda-feira, 26.

Também ontem, a Advocacia-
-Geral da União (AGU) dobrou o 
valor do fundo bilionário da Lava 
Jato que sugere ser destinado à 
prevenção e ao combate de in-
cêndios florestais na Amazônia 
Legal, de R$ 500 milhões para R$ 
1 bilhão.

A mudança foi encaminhada 
em manifestação ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), na ação 
em que o ministro Alexandre de 
Moraes irá decidir sobre o destino 
dos R$ 2,5 bilhões originados de 
um acordo entre a Justiça norte-
-americana e a Petrobras.

Floresta amazônica registra incêndios

Governo decide proibir permissão 
para queimadas por dois meses

Decreto

Gabriela Bilo / Estadão

Sandro sugere investigação 
em contratos de terceirizadas

Em Natal

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) sugeriu nesta 
quarta-feira, 28, ao Ministério 
Público que investigue contra-
tos da Prefeitura do Natal com 
empresas que fornecem mão de 
obra para o Município.

Segundo o parlamentar, ser-
vidores das empresas contrata-
das pelo setor educação estão 
com salários, vales alimentação 
e transporte em atraso.

“Somente com a Secretaria 
de Educação de Natal, existem 
mais de 2.400 terceirizados e 
contratados por nove empresas. 
São cargos que deveriam estar 
sendo assumidos por meio de 
concurso público, pois isso traz 
um prejuízo à qualidade e con-
tinuidade do serviço”, afirmou o 
deputado.

Sandro afirmou que tem in-
formações de que não há data 
certa para que a empresa pague 
seus funcionários, e ainda assim 
a Prefeitura sempre renova o 
contrato com a mesma empresa, 
que vem se mantendo há anos.

Deputado estadual Sandro Pimentel

João Gilberto / ALRN
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O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse aos de-
putados da Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara que pode-
rá ser editada uma medida provi-
sória (MP) para acelerar a criação 
do programa Future-se, plano do 
governo para aumentar os recur-
sos privados nas universidades. 
Elas passariam a ser geridas por 
uma Organização Social.

Weintraub disse que não se 
trata de privatização e que os re-
cursos públicos estão garantidos. 
Este ano, porém, 30% dos recursos 
orçamentários das universidades 
estão contingenciados. Para o mi-
nistro, o Future-se é a salvação das 
universidades.

“O que acontece hoje com as fe-
derais? A gente tem um problema 
grave porque elas são muito caras 
pelo resultado que elas entregam. 
Se nós não mexermos nelas agora, 
em poucos anos a gente vai estar 

discutindo a falência das universi-
dades federais”.

Weintraub explicou que é 
preciso mudar a gestão das uni-
versidades públicas e cobrar re-
sultados. Ele disse que o diploma 
público custa em média R$ 450 mil 
enquanto a Fundação Getúlio Var-
gas cobra a metade. “A gente pro-
duz muita porcaria. De baixíssimo 
impacto”, ressaltou.

PROFESSORES REJEITAM
Em assembleia na última ter-

ça-feira, 27, a minuta de projeto 
que trata do Future-se foi rejeita-
da por unanimidade pelos docen-
tes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN).

Os professores aprovaram, 
ainda, a requisição de convocação 
imediata de um conselho univer-
sitário extraordinário aberto, com 
pauta única, para debater e deli-
berar sobre o Future-se.

Programa Future-se pode ser 
criado por medida provisória

Educação

Em assembleia na última terça-feira, minuta do projeto 
foi rejeitada por unanimidade pelos docentes da UFRN

A Câmara dos Deputados 
instalou nesta quarta-feira, 28, a 
comissão especial para análise do 
projeto de lei que atualiza a Lei de 
Improbidade Administrativa.

O presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, que compareceu à reunião 
inaugural da comissão, destacou 
a importância do tema e a neces-
sidade de se modernizar a legis-
lação. “É uma lei que tem uma 
estrutura de tipos muito aberta, 
que vem inviabilizando o próprio 
interesse de agentes públicos de 
assumir posições relevantes no 
nosso País”, afirmou.

Maia criticou especificamente 
o artigo 11 da norma. “Nele cabe 
tudo”, disse. O artigo determina 
que constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra 
os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestida-
de, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições.

“Uma simples ação civil de res-
sarcimento vira uma ação de im-
probidade, que vai somando esfor-
ços no caminho da generalização 
de mal feitos e de criminalização 
da política”, completou Maia.

A comissão, ressaltou Maia, 
deve aprovar texto que conte com 
apoio dos deputados. “Lei objeti-
va e clara, que puna os erros dos 
agentes públicos e evite que pesso-
as de bem deixem de assumir car-
gos relevantes na administração 
pública”, destacou.

Câmara instala comissão especial 
sobre improbidade administrativa

Projeto de lei

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) 
detectou chocantes 1 milhão de fraudes contra 
o Tesouro Nacional, por meio de pagamentos 

ilegais de aposentadorias, Bolsa Família, seguros de-
semprego e outros benefícios obtidos fraudulenta-
mente. É uma espécie de quadrilhão de 1 milhão de 
brasileiros que recebem benefícios do INSS acima do 
teto, sócios de empresas ricas roubando Bolsa Família, 
paga a pessoas com renda superior à permitida e até 
seguro desemprego pago a mortos.

O relatório aponta 660 mil benefícios suspeitos 

com número de registro inválido ou ausente, além de 
indícios de pagamentos acima do teto.

Cerca de 34 mil benefícios possuem indícios de 
acumulação ilegal e outros 25 mil têm “erros graves” 
como números de registro idênticos.

Apenas com seguros desemprego para quem já 
arrumou trabalho, os pagamentos irregulares em 
2018 chegaram a R$89,8 milhões. 

O paciente TCU deu prazo de 2 meses a 1 ano 
de para o INSS mostrar como fará para solucionar as 
múltiplas fraudes detectadas na auditoria.

TCU detecta quadrilhão de 1 milhão de fraudes

NOME JÁ TEM
Caso o presidente substitua 

mesmo o diretor-geral da Polícia 
Federal, o escolhido para o cargo 
deve ser o delegado federal 
Anderson Gustavo Gomes, atual 
secretario de Segurança Pública 
do governo Ibaneis Rocha, no DF. 
Bolsonaro gosta de Anderson e 
confia nele.

RECUANDO 13 CASAS
Ainda ontem, o ministro 

Edson Fachin (STF) já mandou 
reabrir o prazo à defesa de 
Lula para apresentar suas 
alegações finais no caso da 
documentadíssima propina de 
R$12,5 milhões para Lula.

ELE TEM A FORÇA
Como sempre, mais um 

recurso de Lula vai tramitar na 
velocidade da luz. Diferentemente 
de todos os demais réus da Lava 
Jato. E dos cerca 3.500 que estão 
na fila do Supremo Tribunal 
Federal.

CHANCE À HISTÓRIA
A reabertura do caso da 

bomba do Riocentro, apesar 

PODER SEM PUDOR

PARENTE E PARCEIRO
O deputado Manuel Gilberto fazia oposição sem tré-

guas ao governador Moura Cavalcanti (“no Nordeste, 
quem não é Cavalcanti é cavalgado”, dizia), em Pernam-
buco, e sempre dava um jeito de mostrar intimidade 
com a obra de Eça de Queiroz. Certa vez, ao responder 
a aparte do colega Maviel Cavalcanti, primo do gover-
nador, ele ironizou: “Vossa Excelência tem mesmo que 
defender esse governo, porque, tal qual um personagem 
de Eça, o deputado é parente, patrício e parceiro.”

“Foi estresse. Um estresse 
ambiental, vamos dizer”

Fernando Azevedo e Silva
Ministro da Defesa.
sobre a hospitalização do colega 
Ricardo Salles (Meio Ambiente)

"

Bendine é ‘bode na sala’ para depois soltar Lula
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 

nem mesmo discutiu as provas dos crimes de corrupção 
que condenaram Aldemir Bendine, ex-presidente da 
Petrobras e do Banco do Brasil. Mesmo sob risco de 

abrir as portas da cadeia para ladrões indiscutíveis, a 
Segunda Turma se apegou a tecnicalidades processuais 
para anular o processo e devolvê-lo à estaca zero. E deu 
grande alento à velha impunidade.

SEGUINDO O SCRIPT
Horas depois da decisão que livrou o “bode 

na sala” Bendine, com insultos à força-tarefa da 
Lava Jato, Lula já apresentava seu recurso.

PARECE TUDO ARMADO
Agora faz sentido o aviso categórico de Paulo 

Okamoto a petistas, em intrigante visita a Brasília, 
sexta, 23: “Lula será solto em dois meses”. 

JUCÁ DEU O CAMINHO
Em gravação de 2016, o ex-senador Romero 

Jucá apontou “grande acordo nacional, com o 
Supremo, com tudo”, para anular a Lava Jato.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

da Lei da Anistia e das penas 
prescritas, vai reabrir feridas, 38 
anos depois. Mas vai dar também 
chance à História de confirmar e 
até afastar velhas suspeitas.

JOGANDO A TOALHA
Ao declarar moratória, 

Maurício Macri poderia até desistir 
da reeleição e entregar o cargo à 
turma de Cristina Kirchner, que 

levou a Argentina ao fundo do poço. 
Será humilhado nas urnas. 

BANDEIRAS TÊM DONOS?
Autor da proposta que prevê 

índios explorando comercialmente 
suas terras, o deputado 
Vicentinho Junior (PL-TO) 
ironizou políticos de esquerda 
que, por manterem “índios 
guardados em apartamento”, 
para usar em manifestações, 
eles se acham donos das causas 
indígenas.

FALTA CRIATIVIDADE
A estratégia de “autorreforma” 

do PSB pode vir a produzir 
resultados, mas a apresentação 
hoje, em Brasília, contará com um 
show de clichês como “Socialismo 
Criativo” e desafios da “Quarta 
Revolução Industrial”.

ELA APARECEU
A histeria em massa relativa 

a incêndios na Amazônia 
serviram para tirar a ex-ministra 
e ex-senadora Marina Silva 
da hibernação. A maioria dos 
brasileiros só esperava vê-la 
novamente nas eleições de 2022.

Pedro França/Agência Senado

Weintraub disse que estuda proposta para acelerar implementação do programa

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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Quem viveu os anos de ouro 
do mercado imobiliário de Natal, 
entre 2005 e 2013, pode até achar 
que prosperidade nesse nível 
demore para voltar a acontecer.

Afinal, o que aconteceu no 
Brasil nesse período ocorreu 
numa total contramão da crise 
imobiliária americana de 2007, 
cuja explosão da bolha conta-
minou até vigorosos mercados 
europeus, especialmente na Espa-
nha e na Itália.

Hoje, com o Brasil crescendo 
este ano à uma minúscula taxa 
inferior a 0,9% e às vésperas 
de concretizar uma reforma da 
Previdência Social, cujos efeitos 
positivos na economia não se 
darão no curto prazo, há quem 
acredite no lado positivo da crise 
para investir numa retomada do 
mercado imobiliário.

Francisco Ramos, presidente 
da Constel, a construtora com a 
maior carteira de lançamentos 
do mercado local neste momento, 
com quatro empreendimentos 
em andamento nas regiões 
mais nobres de Natal, não tem 
a menor dúvida que o mercado 
vive um importante momento de 

inflexão, expressão que define 
uma mudança de direção ou de 
uma posição estabelecida como 
normal.

“Mesmo que a economia não 
responda com a eficiência deseja-
da, a pressão social por empregos 
encontra historicamente na cons-
trução civil sua maior resposta. 
E a necessidade das pessoas por 
moradia acaba criando o movi-
mento que propicia a retomada. 
E quem se antecipa, participando 
disso, leva vantagem”, assegura o 
empresário.

Não à toa, no primeiro 
trimestre deste ano, 23 capitais 
e regiões metropolitanas de todo 
o país exibiram crescimento 
de seus mercados imobiliários, 
segundo dados da pesquisa da 
Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC).

No primeiro trimestre de 
2019, houve um aumento de 9,7% 
na venda de imóveis e de 4,2% no 
número de lançamentos no Brasil 
de novas casas e apartamentos, 
em relação ao mesmo intervalo 
de 2018.

Já a oferta final, ou do estoque 
de imóveis novos, teve queda de 

8,6% no período. O que mostra 
que o aumento no número de 
lançamentos não é maior que o 
número de unidades vendidas.

Para Francisco Ramos, esses 
números, além de representar 
um crescimento gradual, mas 
constante, funcionam como a 
preparação do mercado para uma 
retomada às vésperas de vários 
movimentos importantes.

Afinal, mesmo que isso 
aconteça com algum atraso, Natal 
está às vésperas de concretizar a 
atualização de seu Plano Dire-
tor e do Código de Obras e de 
reformas importantes como da 
Previdência e Tributária já têm 
data para andar no Congresso.

Outro ponto relevante, ainda 
segundo o construtor Francisco 
Ramos, está num divisor de 
águas chamado “tecnologia”, 
que faz toda a diferença quando 
se compara o custo-benefício de 
diferentes empreendimento.

“Se num primeiro momento, 
essas mudanças atingiram os 
canteiros de obras, transfor-
mando-os em verdadeiras linhas 
de montagem, a introdução de 
inovações nos empreendimentos 

tornaram-se essenciais para ba-
ratear custos aos condôminos”, 
observa Ramos.

Desde a individualização 
das contas de água, inviáveis 
para os prédios mais antigos, 
até a introdução de sistemas que 
repercutem diretamente no bara-
teamento da taxa de condomínio, 
que hoje afugenta compradores, 
uma coisa é certa: muitas pessoas 
com imóveis próprios jaá ma-
nifestam interesse em adquirir 
imóveis novos.

“É uma relação que se asse-
melha muito ao mercado de car-
ros novos; os consumidores estão 
buscando sempre mais conforto, 
segurança, com custo-benefício”, 
exemplifica Ramos, que tem em 
seu portfólio mais de 300 mil 
metros quadrados construídos ao 
longo dos últimos 20 anos.

Comercialmente falando, o 
momento também é ótimo para 
adquirir imóveis, tendo em 
vista a as melhores condições de 
mercado, tanto em preço quanto 
nas menores taxas de juros de 
financiamento, diante de um 
mercado claramente em transi-
ção. Uma transição para frente.

Mercado imobiliário
Não à toa, no 
primeiro trimestre 
deste ano, 23 
capitais e regiões 
metropolitanas de 
todo o país exibiram 
crescimento
de seus mercados 
imobiliários, 
segundo dados 
da pesquisa da 
Câmara Brasileira 
da Indústria da 
Construção

retoma o ritmo de antigamente em Natal
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O Rio Grande do Norte regis-
tra atualmente uma população 
estimada em 3.506.853 de pesso-
as. O número foi divulgado nesta 
quarta-feira, 28, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

De acordo com as estimati-
vas da população para estados 
e municípios, com data de refe-
rência em 1º de julho de 2019, 
o Rio Grande do Norte teve um 
acréscimo de 0,79% no número 
de habitantes em relação ao ano 
de 2018. No ano passado, segun-
do o IBGE, eram 3.479.010 de 
potiguares.

Capital do Estado, Natal re-
gistra a maior população entre as 

cidades potiguares, com 884.122 
habitantes. Já o município de 
Viçosa, na região Oeste potiguar, 
soma o menor contingente popu-
lacional, com 1.718 pessoas.

Ainda de acordo com o IBGE, 
o Brasil tem uma população total 
de 210.147.125 pessoas. Em 1º de 
julho do ano passado, o número 
era de 208.494.900. O crescimen-
to absoluto da população em um 
ano foi 1.652.225 pessoas, o que 
representa aumento de 0,79%.

O estado com a menor popu-
lação continua a ser Roraima, 
que chegou a 605.761. A maior 
população se encontra em São 
Paulo, com 45.919.049 pessoas, 
segundo os dados do IBGE. Estado registra atualmente uma população estimada em 3.506.853 de pessoas

Rio Grande do Norte atinge marca de 3,5 
milhões de habitantes em 2019, diz IBGE
De acordo com as estimativas, RN teve um acréscimo de 0,79% no número de habitantes em relação ao ano de 2018; 
capital do estado, Natal registra a maior população entre as cidades potiguares, com 884.122 habitantes; Parnamirim é 2ª

Levantamento

José Aldenir / Agora RN

Natal  ....................................884.122
Mossoró  .............................. 297.378
Parnamirim ..........................261.469
São Gonçalo do Amarante 102.400
Macaíba .................................80.792
Ceará-Mirim ...........................73.497
Caicó ....................................... 67.952
Açu .......................................... 58.017
Currais Novos  .......................44.786
São José de Mipibu ..............43.899
Santa Cruz ............................. 39.674
Nova Cruz .............................. 37.343

AS 12 CIDADES
MAIS POPULOSAS DO RN
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quarta-feira, 28, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
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e municípios, com data de refe-
rência em 1º de julho de 2019, 
o Rio Grande do Norte teve um 
acréscimo de 0,79% no número 
de habitantes em relação ao ano 
de 2018. No ano passado, segun-
do o IBGE, eram 3.479.010 de 
potiguares.
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to absoluto da população em um 
ano foi 1.652.225 pessoas, o que 
representa aumento de 0,79%.

O estado com a menor popu-
lação continua a ser Roraima, 
que chegou a 605.761. A maior 
população se encontra em São 
Paulo, com 45.919.049 pessoas, 
segundo os dados do IBGE. Estado registra atualmente uma população estimada em 3.506.853 de pessoas

Rio Grande do Norte atinge marca de 3,5 
milhões de habitantes em 2019, diz IBGE
De acordo com as estimativas, RN teve um acréscimo de 0,79% no número de habitantes em relação ao ano de 2018; 
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O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, quer acabar com a isenção 
dada na cobrança do Imposto de 
Renda para as aplicações em Letra 
de Crédito do Agronegócio (LCA) 
e Letra de Crédito Imobiliário 
(LCI).  O assunto voltou à agenda 
da área econômica nas discussões 
do projeto de Lei Orçamentária de 
2020, apesar das resistências histó-
ricas de setores do agronegócio e da 
construção civil.

A LCA e a LCI são investimen-
tos em renda fixa isentos de Impos-
to de Renda. O que os diferencia é o 
propósito: enquanto o primeiro tem 
como objetivo financiar atividades 
ligadas ao agronegócio, o segundo 
atua com projetos do setor imobi-
liário. Os bancos emitem títulos 
e os recursos arrecadados com a 
compra desses papéis são usados 
para o financiamento de ativida-

des imobiliárias ou do agronegócio. 
Como "recompensa", o emissor 
oferece um taxa de rentabilidade 
anual que é definida no momento 
da compra.  

No cenário de grande dificulda-

de fiscal, a avaliação do ministro 
Paulo Guedes é que não cabe mais 
essa diferenciação tributária entre 
as aplicações financeiras, que dre-
na recursos do governo e provoca 
distorções no mercado de capitais.

Aplicações em LCA e a LCI são investimentos em renda fixa isentos de Imposto de Renda

Guedes quer acabar com isenção 
do Imposto de Renda para aplicações
Para o ministro da Economia do governo Bolsonaro, no cenário de 
dificuldade fiscal, não cabe a diferenciação entre aplicações financeiras

Agronegócio e Imobiliário

Amanda Perobelli / Reuters

Os governos estaduais 
do Norte e do Nordeste de-
vem ser os mais beneficiados 
com a divisão dos recursos 
do megaleilão do petróleo, 
mostra levantamento do jor-
nal O Estado de São Paulo 
com base em plataforma 
lançada pelo senador Cid 
Gomes (PDT-CE), relator da 
proposta no Senado. 

Entre as prefeituras, por 
outro lado, a situação é mais 
equilibrada. A Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou nesta 
quarta-feira, 28, a proposta 
que divide os recursos do 
leilão entre União, Estados 
e municípios. 

Nordeste é um 
dos beneficiados 
com divisão 
de recursos

Megaleilão de petróleo

Megaleilão vai agitar o mercado

Germano Lüders
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A palavra "sinergia" deu a 
tônica da visita de despedida do 
General de Brigada Carlos Augus-
to Sydrião Ferreira, comandante 
da 7ª Brigada de Infantaria Mo-
torizada “Felipe Camarão”, à go-
vernadora Fátima Bezerra, nesta 
quarta-feira, 28. Ele foi informar 
oficialmente à chefe do Executivo 
estadual sobre sua saída do cargo 
e apresentar o recém-nomeado 
General de Brigada Ulisses de 
Mesquita Gomes, que será o novo 
comandante do órgão a partir da 
próxima sexta-feira, 30.

Além dos generais citados, tam-
bém integrou a comitiva do Exér-
cito Brasileiro o Coronel Erland 
Correia Mota, assessor de relações 
institucionais do comando. Em seu 
período à frente da 7ª Brigada (dois 
anos e seis meses), o general Sy-
drião comandou algumas missões 
de ajuda humanitária, como res-
tauração de estradas, perfuração 
de poços e distribuição de água em 

carros-pipas, e intermediou ações 
de cooperação com a Polícia Militar 
do RN.

A governadora agradeceu a 
parceria com o Exército e deu as 
boas-vindas ao General Ulisses, 
reforçando que a união entre os 
entes continuará sendo uma es-
tratégia para reforçar a segurança 
no Rio Grande do Norte. “Temos a 
necessidade de atuarmos de forma 
integrada. Quando se avança no 
quesito inteligência, diminuímos 
a necessidade de contratação de 
pessoal. Estou muito otimista com 
o projeto Nordeste Conectado, por-
que acredito que quanto mais co-
nectados estivermos, mais seguros 
estaremos”, destacou.

O diálogo aberto entre as forças 
militares foi um dos fatos destaca-
dos pelo secretário da Segurança e 
da Defesa Social (Sesed), Coronel 
Francisco Araújo. “Nós sempre ti-
vemos uma abertura muito grande 
com o comando da 7ª Brigada, em 

diversas missões, como as que en-
volvem armamento e munições pe-
sadas. Entre nós, burocracia nunca 
existiu. A confiança esteve acima 
de tudo”, disse.

O comandante da PM-RN, 

Coronel Alarico Azevedo, também 
ressaltou a sinergia existente en-
tre os órgãos e agradeceu o pron-
to-atendimento que sempre foi 
característica do General Sydrião. 
“Acredito não será diferente com 

o General Ulisses, por isso reitero 
que estamos à disposição para as 
batalhas em conjunto”, afirmou.

Do Governo do RN, participa-
ram também da reunião o Chefe 
da Casa Civil, Raimundo Alves, o 
Procurador Geral, Luiz Antônio 
Marinho, o secretário-adjunto da 
Sesed, Osmir Monte, o comandan-
te do Corpo de Bombeiros, Coronel 
Luís Monteiro e o chefe de gabinete 
Coronel Ulysses Vale.

A 7ª Brigada comanda sete 
quartéis, sendo quatro em Natal 
e três na Paraíba (João Pessoa, 
Campina Grande e Bayeux). O 
comando é batizado “Brigada Fe-
lipe Camarão” em homenagem 
ao índio Poty, um dos heróis da 
Batalha dos Guararapes. Todos 
são subordinados ao Comando 
Militar do Nordeste, que é che-
fiado pelo general de exército 
Marco Antônio Freire Gomes, 
que fará uma visita à governado-
ra na sexta-feira à tarde. 

Governadora Fátima Bezerra se despedindo do general Carlos Augusto Sydrião Ferreira

Após troca no comando, Governo do RN 
reforça ações de cooperação com Exército
Comandante da Polícia Militar do RN, coronel Alarico Azevedo, ressaltou a sinergia existente entre os órgãos e agradeceu o 
pronto-atendimento que sempre foi característica do general Sydrião, que está deixando o comando da 7ª Brigada no RN

Esforço simultâneo

Elisa Elsie / Governo do RN

As ações de educação para o 
trânsito vão ser intensificadas pelo 
Departamento Estadual de Trân-
sito do RN (Detran) com paradas 
educativas que vão percorrer todas 
as regiões do Estado. Na tarde da 
última terça-feira, 27, a Coordena-
doria de Educação e Fiscalização 
do órgão realizou uma blitz infor-
mativa na Avenida Engenheiro 
Roberto Freire, zona Sul de Natal.

Na ocasião, os técnicos do De-
tran abordaram mais de 200 con-
dutores que receberam informa-
ções importantes sobre segurança 
viária, condução veicular segura 
e procedimentos de respeito as 
normas legais do trânsito. Os con-
dutores tiveram as documentações 
pessoal e veicular averiguadas, 
sendo aqueles onde foi constatada 
alguma alteração ou pendência 
orientados a solucionar e seguir de 
acordo com as determinações do 
Código Trânsito Brasileiro (CTB).

Além das informações e 
orientações concedidas pela 
equipe de educação de trânsito 
do Detran, os condutores recebe-

ram kits com brindes focados no 
fortalecimento de uma cultura 
segura no tráfego. Os kits com-
postos de sacolinha veicular para 
lixo, adesivo “Só ando na paz”, e 
chaveirinhos com essência para 
aromatizar o automóvel foram 
entregues a cada um dos moto-
ristas e motociclistas abordados.

Também foi efetivada a adesi-
vação dos veículos com decalque 
que levam a logomarca da nova 
campanha educativa do Detran. 
A blitz ainda levou aos condutores 
informes básicos sobre punições 
administrativas referentes a valo-
res de multas e perda de pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação.

Uma blitz educativa do órgão já foi realizada na última terça-feira, 27, na Roberto Freire

Detran vai ampliar blitzen educativas 
para o trânsito no Rio Grande do Norte

Iniciativa

Divulgação / Governo do RN

A Penitenciária Esta-
dual de Alcaçuz passou a 
utilizar, desde a última ter-
ça-feira, 27, o equipamento 
de escaneamento corporal no 
procedimento de revista dos 
visitantes. Esta é a sexta uni-
dade prisional da Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap/RN) con-
templada com o equipamen-
to, também conhecido como 
“body scan”.

Com o auxílio do apare-
lho, os agentes penitenciá-
rios trabalharão com mais 
eficiência e segurança, pois 
permite a detecção de obje-
tos proibidos no momento da 
visitas, evitando em alguns 
casos abordagens invasivas 
desnecessárias e a formação 
das filas nos dias de visita.

A Penitenciária de Alca-
çuz conta com 2849 visitantes 
cadastrados, sendo 2183 mu-
lheres e 666 homens.

Segundo nota divulgada 
pela Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) 
nesta quarta-feira, 28, as 
viagens da Linha Sul (Natal/
Parnamirim) sofrerão modi-
ficações no próximo sábado, 
31, devido à substituição de 
trilhos na passagem de nível 
do Pitimbú.

As viagens com origem 
na Estação Natal, localizada 
no bairro da Ribeira, terão 
como destino final a Estação 
Promorar, situada no bairro 
de Cidade Nova, e obedecerão 
a grade horária até às 13h11, 
quando partirá o último trem 
do dia da Estação Promorar 
para a Ribeira.

As viagens da Linha 
Norte (Natal/Ceará-Mirim) 
ocorrerão normalmente, 
obedecendo a grade horária 
do dia. O sistema voltará a 
operar em sua totalidade na 
segunda-feira, 2.

Presídio de 
Alcaçuz passa a 
operar “body 
scan” em visitas

Circulação de 
trens entre Natal 
e Parnamirim 
sofrerá alteração

Prevenção Transtorno
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Junto com os membros da Câ-
mara Empresarial do Turismo da 
entidade, o presidente da Fecomér-
cio RN, Marcelo Queiroz, teve, na 
tarde da última segunda-feira, 26, 
audiência com a governadora Fáti-
ma Bezerra e parte do seu secreta-
riado. Na pauta, a apresentação de 
um conjunto de sugestões, fruto de 
diversas reuniões e conversas dos 
empreendedores do segmento para 
melhorar o turismo no Estado.

Além de todos os pontos sugeri-
dos, o presidente da Fecomércio fez 
questão de perguntar à governadora 
qual seria seu posicionamento acer-
ca da proposta de tombamento das 
ruínas do antigo Hotel Reis Magos, 
na Praia do Meio, em Natal, deixan-
do claro que a posição da Fecomércio 
é contrária ao tombamento.

“Marcelo, eu ainda não tenho 
uma posição. Estou analisando e 
ouvindo todos os segmentos antes 
de tomar minha decisão”, afirmou 
a governadora.

“Trouxemos a visão de empre-
endedores, pessoas que conhecem 
a fundo o dia a dia do turismo e, a 
nosso ver, gabaritadas para dar es-

tas contribuições à gestão estadu-
al. Viemos somar, nos unir ainda 
mais a uma gestão que, reconhe-
cidamente entende que o turismo 
é uma alavanca, não apenas eco-
nômica, mas, também, social para 
o crescimento do estado”, afirmou 
Queiroz.

A apresentação das falhas e 
sugestões para o turismo potiguar 

foi exposta pelo coordenador da 
Câmara Empresarial do Turismo 
(CET) da Fecomércio, George Cos-
ta. No documento são previstas ci-
clovias, atividades para os turistas 
em equipamentos estaduais, con-
cessões, novos produtos turísticos, 
entre outros.

“Precisamos de coisas novas. O 
Parque da Via Costeira, por exem-

plo, seria o marco da retomada do 
turismo potiguar. Os estados vizi-
nhos estão se reinventando e não 
podemos ficar para trás”, afirmou 
Costa.

A governadora se mostrou bas-
tante receptiva aos pleitos do turis-
mo e determinou aos secretários 
envolvidos estudos para cada ponto 
apresentado.

“Os pontos apresentados pelo 
trade estão em consonância com 
o nosso programa de governo. São 
sugestões adequadas e vamos tra-
balhar de mãos dadas para promo-
ver o turismo, por tudo que ele nos 
representa na economia do nosso 
estado”, afirmou Fátima Bezerra.

Estiveram presentes os secre-
tários estaduais de Infraestrutura, 
Gustavo Rosado, de Cultura, Cris-
piniano Neto; de Turismo, Aninha 
Costa; da Tributação,  Carlos Edu-
ardo Xavier; da Segurança, Coro-
nel Araújo; do Desenvolvimento 
Econômico, Jaime Calado; diretor-
-presidente do Idema, Leonlene 
Aguiar; do DER, Manoel Marques; 
da Emprotur, Bruno Reis; e mem-
bros da CET.

Presidente da entidade se reuniu com Fátima Bezerra para apresentar propostas

Em encontro com Fátima, Fecomércio 
apresenta sugestões para o turismo
Concessões à iniciativa privada, melhorias de infraestrutura e segurança e novos produtos foram 
algumas das sugestões da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio à governadora do Estado

Propostas

Fecomércio / Assessoria de Imprensa

Os donos de pequenos negó-
cios formalizados na categoria de 
Microempreendedor Individual 
(MEI) no Rio Grande do Norte es-
tão mais empenhados em efetuar 
o pagamento mensal do Docu-
mento de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS), uma das princi-
pais obrigações do programa. 

A taxa de inadimplência 
do MEI reduziu de 53,4% para 
46,6%, mais de seis pontos per-
centuais, de maio para junho. 
Com isso, o Rio Grande do Norte 
ocupa a quinta posição entre esta-
dos brasileiros com a menor taxa 
de inadimplência no mês passado 
e com o maior índice de adimplên-
cia do Nordeste. Os dados foram 
divulgados pela Receita Federal.

Dos 110.216 microempreen-
dedores formalizados no estado, 
58.835 deles pagaram em dia o 
boleto mensal em julho e, com 
isso, o Rio Grande do Norte ficou 

com um índice de inadimplên-
cia abaixo da média nacional 
no período, que foi de 48,7%. De 
acordo Maíza Pessoa, gerente 
do Escritório Metropolitano do 

Sebrae-RN, onde são realizados 
os atendimentos ao MEI, alguns 
empreendedores estão se anteci-
pando ao pagamento da guia de 
contribuição. 

Foi o que aconteceu em cida-
des como Fernando Pedroza, que 
possui 39 negócios enquadrados 
nessa categoria jurídica, e Jun-
diá, onde há 40 MEI’s. A taxa de 
adimplência foi superada em 13% 
e 12%, respectivamente.  Ficam 
à frente do Rio Grande do Norte 
apenas Minas Gerais (42%), Pa-
raná (43,2%), Rio Grande do Sul 
(44,6%) e Acre (46,1%).

O MEI que não paga a taxa 
mensal corre o risco de perder 
benefícios, como a seguridade so-
cial, os auxílios doença e materni-
dade e também de tempo de con-
tribuição para a aposentadoria. 
São consideradas MEI aquelas 
pessoas que trabalham por conta 
própria e que fatura até R$ 81 mil 
por ano, não tem participação em 
outra empresa como sócio ou titu-
lar, possui apenas um empregado 
contratado e está enquadrado na 
lista de ocupações permitidas.

Estado tem a quinta menor taxa de inadimplência entre todos os entes brasileiros

Taxa de inadimplência do MEI cai para 
46,6% no Rio Grande do Norte, diz Receita

Menor do Nordeste

Divulgação / Governo Federal

O presidente Jair Bolso-
naro assinou nesta quarta-
-feira, 28, decreto que autori-
za a concessão de licença para 
capacitação de servidores 
públicos federais para a rea-
lização de cursos conjugados 
com atividades voluntárias. 
O objetivo é estimular a prá-
tica de trabalho voluntário no 
país. Neste dia 28 de agosto é 
celebrado o Dia Nacional do 
Voluntariado.

De acordo com a primei-
ra-dama, Michelle Bolsonaro, 
a medida aprimora a Política 
Nacional de Desenvolvimen-
to de Pessoal e institui maior 
governança sobre as ações 
de desenvolvimento dos ser-
vidores públicos federais. 
Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, Michelle, que é pre-
sidente do conselho do Pro-
grama Nacional de Incentivo 
ao Voluntariado - Pátria Vo-
luntária, listou ainda outras 
ações de estímulo ao trabalho 
voluntário.

Umas das ações é a instru-
ção normativa, a ser editada 
pelo Ministério da Economia, 
que estabelece o trabalho 
voluntário como critério de 
desempate em seleções públi-
cas. Segundo a primeira-da-
ma, no âmbito da Educação, 
o trabalho voluntário será 
computado como crédito com-
plementar nas instituições de 
ensino federais e estaduais.

Será feito ainda um traba-
lho de divulgação e promoção 
da Resolução nº 2/2018, do 
Conselho Nacional de Educa-
ção, que estabelece diretrizes 
nacionais para o voluntariado 
de estudantes no âmbito da 
educação básica. “O Artigo 8 
preconiza que os sistemas de 
ensino poderão utilizar os es-
paços e infraestruturas dispo-
níveis para a realização das 
atividades de trabalho volun-
tário visando integrar os edu-
candos às comunidades locais 
e ao entorno escolar”, afirmou 
Michelle, em seu discurso.

Bolsonaro assina 
decreto que 
incentiva servidor
ao voluntariado

Licença

Bolsonaro assinando o decreto

Antonio Cruz / Agência Brasil
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A Federação Norte-Rio-Gran-
dense de Futebol (FNF) definiu na 
tarde da última terça-feira, 27, em 
Conselho Técnico na sede da enti-
dade, os participantes da Segunda 
Divisão do Campeonato Potiguar 
de 2019, que contará com seis equi-
pes. A primeira rodada deve ocor-
rer no dia 28 de setembro.

Alecrim, Atlético Potengi, Cen-
tenário, Força e Luz, Parnamirim 
e Visão Celeste disputarão o cer-
tame que concede vaga à primeira 
divisão do estadual 2020. O Flumi-
nense e o Macau, que buscavam 
a regularização administrativa e 
financeira junto à FNF, não con-
seguiram a liberação e estão fora 
da disputa. Cruzeiro de Macaíba 
e Atlético Potiguar desistiram da 
participação.

O formato da competição segui-

rá o mesmo modelo do ano passa-
do, com a disputa em dois grupos, 
com jogos de ida e volta, sendo três 
clubes em cada grupo. No grupo 1, 
Alecrim, Parnamirim e Centenário 
estarão em disputa. O grupo 2 será 
composto por Atlético Potengi, For-
ça e Luz e Visão Celeste. 

Os dois melhores colocados de 
cada grupo avançam às semifinais 
e fazem confrontos diretos, tam-
bém em jogos de ida e volta. A final 
será disputada em jogo único, na 
Arena das Dunas, em Natal. 

A tabela detalhada e o regula-
mento da competição devem ser 
publicados até a próxima sexta-fei-
ra, 30, no site da Federação. Em 
2018, o campeão da segunda divi-
são foi o Palmeira de Goianinha, 
que na final venceu a equipe do 
Alecrim e garantiu o acesso. José Vanildo, presidente da FNF, comunicou que vai divulgar a tabela no próximo dia 30

Segunda divisão do Campeonato Potiguar 
vai começar em setembro com seis clubes
Alecrim, Atlético Potengi, Centenário, Força e Luz, Parnamirim e Visão Celeste vão participar do 
torneio nesta temporada; quatro equipes que haviam demonstrado interesse acabaram desistindo

Estadual

José Aldenir / Agora RN

Xand Avião diz que foi 
ignorado por Sol Almeida

"Não tinha intenção de 
voltar à TV", diz Evaristo
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Anitta revela que já deu em cima
de Kevinho, mas levou um "tocão"

Relacionamento

Reprodução / YouTube

Anitta, de 26 anos, revelou na 
última terça-feira, 27, em seu novo 
programa no Multishow, Anitta En-
trou no Grupo, que já tentou ficar 
com o funkeiro MC Kevinho, de 20 
anos, com quem ela canta a música 
"Terremoto".

"Eu já tentei pegar Kevinho e 
tomei um 'tocão'. Já dei em cima de-
le, e não rolou. Fiquei tentando dar 
em cima dele por horas. Falei até o 
número do quarto em que eu estava. 
Talvez o número do quarto estivesse 
errado", disse Anitta.

A atual namorada de Pedro 
Scooby ainda falou que chegou a 
sentir o "volume" de Kevinho sem 
querer.

"O Kevinho vem em uma evolu-
ção, agora com essa barba... Falando 
em terremoto, quando eu fui gravar 
o clipe de 'Terremoto' com ele, que a 
gente dança juntinho, é um terremo-
to grandão, viu? Acaba com a cidade. 
A gente que está interessada capta 
isso logo. A gente, que está com von-
tade, sente isso", afirmou, em refe-
rência ao órgão íntimo do cantor. 

Parece que a amizade Sol 
Almeida e Xand Avião ficou no 
passado e agora a cantora estaria 
ignorando o ex-colega de trabalho. 
Isso porque a artista teria bloquea-
do o músico nas redes sociais após 
entrar na Justiça contra a banda 
Aviões do Forró.

Em entrevista para a RedeTV!, 
Xand revelou que não conversa 
com a ex-parceira há um tempo. 
“Ela me bloqueou no Instagram, 

trocou o número do telefone. A gen-
te vai se encontrar e tudo vai dar 
certo”, afirmou.

Sol também já tinha falado so-
bre o assunto e disparou. “A coisa 
está caminhando. Ele tem meu 
telefone, sabe onde é minha casa. 
É só ir lá para a gente conversar”, 
provocou. Vale lembrar que a can-
tora solicita na Justiça o reconheci-
mento de seus direitos como artista 
por mais de 11 anos na ex-banda.

Evaristo Costa, de 42 anos, que 
deixou a Globo em 2017, foi recente-
mente contratado pela CNN Brasil. 
Apesar do novo trabalho, o apre-
sentador conta que não pretendia 
voltar à TV tão cedo.

"Eu não tinha intenção de acei-
tar nenhuma proposta para voltar 
à TV especialmente para trabalhar 
diariamente com hard news, terno 
e gravata", escreveu em seu Twitter 

na última terça-feira, 27.
Anteriormente, questionado por 

um fã na mesma rede social sobre 
a possibilidade de voltar à Globo, 
Evaristo disse que preferiria "lavar 
louça".

Na CNN Brasil, o apresentador 
comandará um programa semanal 
de jornalismo e entretenimento nos 
estúdios do canal em Londres (ele já 
mora na Inglaterra há dois anos).

Jornalista vai apresentar um programa semanal na CNN Brasil, mas direto de Londres

Cantora solicita o reconhecimento de seus 
direitos como artista por 11 anos na ex-banda

Desgaste Apresentador
Zé Paulo Cardeal / TV Globo

O humorista Leandro 
Hassum, de 45 anos, recor-
reu a uma harmonização 
facial e à aplicação de botox 
para corrigir a queda de su-
as bochechas. A revelação 
foi feita por ele mesmo em 
entrevista ao canal do You-
Tube de Sabrina Sato.

"Eu tenho um spa nos 
Estados Unidos e fiz harmo-
nização facial. Quando você 
emagrece muito, você perde 
gordura. Tava caído. Mas 
tem um botox, nada demais 
para não perder a expres-
são", revelou.

O comediante estreou 
na última terça-feira, 27, na 
TNT, o talk show Tá Pago, 
no qual conversa em uma 
mesa de restaurante com 
outras pessoas influentes 
nos universos da música, 
arte e dramaturgia. Nesta 
quinta-feira, 29, ele entra 
em cartaz com o filme "O 
Amor dá Trabalho". 

Hassum diz que 
fez harmonização 
facial para 
corrigir bochecha

Estética

Relacionamento entre os músicos está desgastado por causa de ação na Justiça

Reprodução / Instagram
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A Federação Norte-Rio-Gran-
dense de Futebol (FNF) definiu na 
tarde da última terça-feira, 27, em 
Conselho Técnico na sede da enti-
dade, os participantes da Segunda 
Divisão do Campeonato Potiguar 
de 2019, que contará com seis equi-
pes. A primeira rodada deve ocor-
rer no dia 28 de setembro.

Alecrim, Atlético Potengi, Cen-
tenário, Força e Luz, Parnamirim 
e Visão Celeste disputarão o cer-
tame que concede vaga à primeira 
divisão do estadual 2020. O Flumi-
nense e o Macau, que buscavam 
a regularização administrativa e 
financeira junto à FNF, não con-
seguiram a liberação e estão fora 
da disputa. Cruzeiro de Macaíba 
e Atlético Potiguar desistiram da 
participação.

O formato da competição segui-

rá o mesmo modelo do ano passa-
do, com a disputa em dois grupos, 
com jogos de ida e volta, sendo três 
clubes em cada grupo. No grupo 1, 
Alecrim, Parnamirim e Centenário 
estarão em disputa. O grupo 2 será 
composto por Atlético Potengi, For-
ça e Luz e Visão Celeste. 

Os dois melhores colocados de 
cada grupo avançam às semifinais 
e fazem confrontos diretos, tam-
bém em jogos de ida e volta. A final 
será disputada em jogo único, na 
Arena das Dunas, em Natal. 

A tabela detalhada e o regula-
mento da competição devem ser 
publicados até a próxima sexta-fei-
ra, 30, no site da Federação. Em 
2018, o campeão da segunda divi-
são foi o Palmeira de Goianinha, 
que na final venceu a equipe do 
Alecrim e garantiu o acesso. José Vanildo, presidente da FNF, comunicou que vai divulgar a tabela no próximo dia 30

Segunda divisão do Campeonato Potiguar 
vai começar em setembro com seis clubes
Alecrim, Atlético Potengi, Centenário, Força e Luz, Parnamirim e Visão Celeste vão participar do 
torneio nesta temporada; quatro equipes que haviam demonstrado interesse acabaram desistindo

Estadual
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