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O mais novo salto 
de desaprovação 
do presidente Jair 

Bolsonaro na pesquisa CNT/
MDA, divulgada nesta 
segunda-feira, subindo de 
28% para 53% o celeiro dos 
descontentes, deve ser visto 
como um alerta para o cansaço 
da sociedade com o clima de 
polarização que se instalou no 
Brasil.

Mais, deve ser interpretado 
como um sinal da gravidade 
que representa a sobrecarga de 
fatores como o econômico e o 
político à luz da psique social. 
Como dois fios desencapados 

sobrepostos.
Com 12 milhões de 

desempregados fora do 
mercado de trabalho formal; 
outros 5 milhões em desalento 
e mais 8 milhões vivendo às 
custas de bicos, sendo que 
desejam um trabalho fixo, 
regular, o Brasil é hoje um país 
estressado.

O acirramento e a 
polarização promovidos por 
Bolsonaro ao lado de reformas 
inegavelmente importantes 
promovidas por seu governo, 
produziram um pêndulo igual 
a um de um desses velhos 
carrilhões, alternando batidas 

suaves e graves, positivas e 
negativas.

O resultado, para quem 
adormece ouvindo isso, é um 
sobressalto, o despertar de um 
sono ruim para uma realidade 
pior ainda, que não apresenta 
soluções de médio e longo 
prazos, quando as pessoas 
esperam saídas para ontem, de 
preferência.

Com o crescimento abaixo 
de um dígito e empresas 
quebradas após uma devassa 
anticorrupção, o País foi 
arremessado num limbo em 
que a dureza dos números 
poderia e deveria ser atenuada 

com a boa e velha psicologia da 
união nacional.

Não é à toa que são esses 
os discursos que funcionam 
na crise; o chamamento por 
unidade nacional, do governar 
para todos. Afinal, as pesquisas 
não existem para agradar e 
sim para provocar reflexão.

As informações nelas 
contidas exibem inflexões 
necessárias e estimulam o 
governante a modular ações 
e, sobretudo, o tom com que 
ele se posiciona. Não é apenas 
sensibilidade política, é 
sensibilidade pura e simples.

Principalmente, as últimas 

pesquisas falam de defecções 
num período recorde de oito 
meses e 28 dias. Muita gente 
pulando fora de um barco 
construído em poucos meses do 
ano passado e, só no começo 
deste ano, posto para navegar, 
levando consigo as esperanças 
de todo um país.

Retomar a serenidade, 
reafirmar princípios de 
organização e falar para 
um todo e não só para 
nichos radicais é o melhor 
sinal neste momento que há 
esperança além do mar revolto, 
considerando a imensidão do 
oceano.

As quedas que ensinam
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AINDA O DETRAN I
Até o momento, votaram a 

relatora, ministra Cármen Lúcia, 
e os ministros Edson Fachin e 
Ricardo Lewandowski. Segundo 
Cármen, há nos autos provas 
documentais, interceptações 
telefônicas e depoimentos de 
testemunhas que corroboram 
as declarações do colaborador 
premiado. Ela foi acompanhada 
integralmente por Fachin. 
Lewandowski, por sua vez, 
acompanhou a relatora só em 
partes. Ele defendeu a revisão da 
sentença em alguns trechos.

AINDA O DETRAN II
De acordo com os autos, em 

2002, o Detran-RN contratou a 
empresa Elias Avelino dos Santos 
para a aquisição de 32.108 livros 
de educação para o trânsito, a 
serem fornecidos por uma editora. 
Ficou comprovado que a autarquia 
estadual pagou R$ 28 por 
exemplar, quando o preço unitário 
era de R$ 7,50. Além disso, mesmo 
pagando por 32 mil livros, só 
recebeu 14.684.

AINDA O DETRAN III
O valor superfaturado teria 

sido dividido entre os integrantes 
do esquema. O prejuízo causado ao 
erário, em valores da época, foi de 
aproximadamente R$ 800 mil. Os 
envolvidos foram condenados pelos 
crimes de peculato, falsificação de 
documento e dispensa ilegal de 
licitação.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal 
voltou a analisar, nesta terça-feira, uma ação por 
meio do qual sete condenados por envolvimento 

em esquema de superfaturamento na compra de livros 
pelo Detran do Rio Grande do Norte recorrem de sen-
tença aplicada pela Justiça Estadual. O julgamento, 
contudo, não foi finalizado porque o ministro Gilmar 
Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar 
os autos. O processo foi parar no Supremo porque mais 
da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte se deu por impedida ou suspeita de 
atuar no julgamento. No recurso, as defesas alegam que 
as acusações e as condenações tiveram por base apenas 
as declarações do colaborador.

STF volta a julgar 
caso do Detran
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AINDA O DETRAN IV
Ligados à autarquia estadual 

na época dos fatos, foram 
condenados Valter Sandi, diretor-
geral do Detran-RN; Rogério 
Jussier Ramalho, coordenador 
de Educação para o Trânsito; 
Welbert Marinho, procurador-
geral da autarquia; Antônio 
Patriota de Aguiar, coordenador 
administrativo; e Joumar 
Batista da Câmara, coordenador 
financeiro. Também foram 
condenados Jaelson de Lima 
e Sérgio Roberto de Andrade 
Rebouças, que teriam participado 
da intermediação da compra. 
Elias Avelino dos Santos, por sua 
vez, recebeu perdão judicial em 

razão de sua colaboração para a 
elucidação dos fatos.

RASGAR DINHEIRO
Durante reunião com o 

presidente Jair Bolsonaro, os 
governadores que compõem a 
Amazônia Legal defenderam a 
ajuda ofertada por outros países 
para combater os incêndios e 
preservar a floresta brasileira, 
incluindo os US$20 milhões 
oferecidos pelo G7. "Achamos 
que não é o momento de rasgar 
dinheiro. Sobretudo no que se 
refere ao Fundo Amazônia. Nós 
defendemos que seja retomado", 
afirmou o governador do 
Maranhão, Flávio Dino.

NO CAMINHO CERTO
A deputada estadual Isolda Dantas 

(PT) enalteceu as ações recém anunciadas 
pelo Governo do Estado, como a negociação 
da folha de pagamentos dos servidores, e 
disse que é preciso reconhecer o esforço que 
a governadora Fátima Bezerra tem feito 
para superar os desafios que o Rio Grande 
do Norte enfrenta. “Críticas e observações 
à gestão estadual são salutares, mas dizer 
que nada está sendo feito é muito grave 
e injusto. Não se pode cair no absurdo 
de afirmar que a governadora não tem 
apresentado alternativas para os problemas 
do Estado. Alguns ficam naquela torcida de 
quanto pior melhor”, disse Isolda. 

Eduardo Maia/ALRN

MARCO PARA O SETOR ELÉTRICO
Foi instalada ontem, na 

Câmara dos Deputados, a Comissão 
Especial do Código Brasileiro de 
Energia Elétrica, que vai discutir e 
propor um novo marco legal para 
o setor energético. O presidente 
do colegiado, deputado Lucas 
Redecker (PSDB-RS), lembrou que 
a energia elétrica no Brasil é cara 
por questões estruturais, e que 
uma nova legislação pode ajudar 
a resolver isso. "É preciso otimizar 
e desburocratizar o setor, e dar 
segurança jurídica ao investidor, 
para que a energia chegue mais 
barata à casa do consumidor", disse.

LOW COST
A companhia aérea de baixo 

custo (low cost) JetSmart, de 
propriedade do fundo norte-
americano Índigo Partners, 

recebeu autorização da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
para funcionar no País. A low 
cost pretende iniciar a operação 
de rotas internacionais partindo 
da Argentina e do Chile para o 
Brasil, informou a Anac.

LAXANTE
Por 9 a 4, o Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP) 
decidiu nesta terça-feira, 27, 
punir com censura o promotor 
de Justiça do Estado de Goiás 
Fernando Krebs, que disse que 
o ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) “solta todo mundo”, “cria 
sua própria lei” é “considerado 
o maior laxante do Brasil”. O 
comentário do promotor foi feito 
em entrevista a uma rádio no ano 
passado.
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O secretário de Planejamento 
e Finanças do Governo do Estado, 
Aldemir Freire, afirmou que as 
transferências do governo federal 
para o Rio Grande do Norte na área 
da saúde caíram drasticamente em 
2019, com relação ao ano passado. 
Segundo Aldemir, a diferença foi 
de R$ 180 milhões apenas nos qua-
tro primeiros meses do ano, o que 
significa uma redução de 67,8%.

Em contrapartida, o governo 
executou investimentos na pasta 
da ordem de 8,52% de sua receita 
anual no 1º quadrimestre. Nesse 
mesmo período do ano passado, o 
governo havia executado apenas 
2,58%. Até o final do ano, o per-
centual deverá chegar a 12% da 
receita corrente líquida.

Em prestação de contas na As-
sembleia Legislativa nesta terça-
-feira, 27, Aldemir Freire ressaltou 
que o Estado segue um processo 
de recuperação de receitas, que 
as despesas foram controladas de 
forma rígida no atual governo e 
revelou que, mesmo com os recen-

tes esforços, os gastos com pessoal 
ainda continuam acima do limite 
permitido pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

De acordo com o secretário, 
enquanto as despesas cresceram 
3,1% em 2019, as receitas subiram 
5,38%, o que demonstra que a ges-

tão caminha para o equilíbrio das 
contas.

“É preciso que a economia con-
tinue crescendo para que as recei-
tas continuem se recuperando, as 
despesas precisam passar por um 
controle rígido, limitando sobre tu-
do o crescimento das despesas com 

pessoal, visto que essas despesas 
estão acima do limite permito por 
lei. É preciso trazer isso para den-
tro do limite nos próximos anos. 
Além disso, buscar um apoio maior 
da união nos repasses de recursos 
para a saúde, visto que esse é um 
dos pontos que está travando a 
execução orçamentária do setor”, 
destacou o secretário.

Líder do governo na Assem-
bleia, o deputado estadual George 
Soares (PL) destacou que a apro-
vação, pela Casa, de um teto de 
gastos para o Estado vai contribuir 
com o controle das finanças. “Se 
essa PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) existisse anos atrás, 
nós teríamos um controle no cresci-
mento da despesa”, frisou.

Segundo a PEC, que ainda pre-
cisa ser promulgada, o Governo do 
Estado não poderá gastar, a partir 
de 2020, mais do que a despesa or-
çada no ano anterior acrescida de 
até 70% do crescimento da receita 
ou a correção pela inflação, o que 
for maior.

Secretário de Planejamento e Finanças do Governo do Estado, Aldemir Freire

Repasse do governo federal para a saúde 
do RN caiu R$ 180 milhões, diz secretário
Valor equivale à diferença entre o que foi transferido nos quatro primeiros meses deste ano, com 
relação ao mesmo período do ano passado. Secretário prestou contas na Assembleia Legislativa

Balanço

João Gilberto / ALRN

Convocada para discu-
tir incêndios na Amazônia 
e transmitida pelas redes 
sociais, a reunião com go-
vernadores da região nesta 
terça-feira, 27, serviu para 
o presidente Jair Bolsonaro 
reiterar a defesa da explo-
ração econômica de terras 
indígenas e de áreas de pre-
servação, o que ele tem feito 
desde a campanha eleitoral 
de 2018, além de criticar po-
líticas ambientais de gestões 
anteriores.

Bolsonaro disse que o 
encontro mostrou ao mundo 
"onde chegamos com essa po-
lítica ambiental, que não foi 
usada de forma racional". Ele 
perguntou, ao final da fala de 
cada governador, quanto do 
território do seu Estado esta-
va "inviabilizado" por terras 
protegidas.

Segundo Bolsonaro, mui-
tas das reservas indígenas 
"têm aspecto estratégico que 
alguém programou".

"Índio não faz lobby e con-
segue ter 14% do território 
nacional demarcado", decla-
rou Bolsonaro. Os governa-
dores do Amazonas, Acre, Ro-
raima, Rondônia e Tocantins 
concordaram com o presiden-
te no sentido de que é preciso 
haver formas de estimular a 
produção nessas terras.

O presidente do Brasil 
ainda rebateu novamente 
declarações do presidente da 
França, Emmanuel Macron. 
Bolsonaro disse que a propos-
ta de internacionalização da 
floresta é uma "realidade na 
cabeça dele" e pediu união pa-
ra garantir a soberania brasi-
leira. Mais cedo, Bolsonaro 
disse que pode reconsiderar 
a ajuda emergencial do G-7, 
o grupo de países mais ricos 
do mundo, caso Macron retire 
"insultos" contra ele. Nesta 
segunda-feira, 26, o Palácio 
do Planalto informou oficial-
mente que vai recusar os US$ 
20 milhões anunciados por 
Macron em nome do G-7.

Bolsonaro 
defende 
exploração de 
terras indígenas

Amazônia

Presidente durante reunião ontem

Marcos Corrêa / PR

O ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o afastamento 
do cargo da secretária municipal de 
Trabalho e Assistência Social (Sem-
tas), Andréa Cristina Costa Dias de 
Viveiros. Irmã do prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, a secretária ocupava o 
cargo desde fevereiro deste ano.

A decisão de Marco Aurélio é 
de 8 de agosto, mas só foi cumpri-
da nesta terça-feira, 27, quando foi 
publicada no Diário Oficial do Mu-
nicípio uma portaria na qual Álva-
ro Dias determina que o secretário 
adjunto de Administração Geral, 
Marx Helder Pereira Fernandes, 
assuma a titularidade da Semtas 
por tempo indeterminado.

O afastamento de Andréa Dias 
foi solicitado ao Supremo pela enti-
dade Vigilantes da Gestão Pública. 
O pedido aponta que o prefeito de 
Natal desrespeitou uma súmula 
vinculante do STF que classifica 
como nepotismo a indicação de pa-
rentes para cargos de confiança na 
administração pública.

Nos autos do processo, Álvaro 

Dias argumentou que a súmula 
do Supremo não impede a nome-
ação de parente como secretário, 
por se tratar de cargo de natureza 
política. Alegou também que a ju-
risprudência o beneficia e que sua 
irmã tem formação adequada para 
o desempenho das funções.

Marco Aurélio Mello escreveu, 
porém, que a súmula não prevê a ex-
ceção evocada pelo prefeito. “O teor 
do verbete não contém exceção quan-
to ao cargo de secretário municipal, 

valendo notar a repetição do quadro 
considerados outros municípios”, ar-
gumentou o ministro, que tratou An-
dréa como mulher do prefeito, sendo 
que, na verdade, ela é irmã.

A decisão do ministro é de ca-
ráter liminar, ou seja, temporária. 
O afastamento vale até que o pro-
cesso seja finalizado. Ao conceder 
a liminar, Marco Aurélio pediu 
parecer da Procuradoria-Geral da 
República, que ainda não se mani-
festou nos autos.

Andréa estava no cargo desde fevereiro

Ministro do STF afasta irmã de
Álvaro Dias do cargo de secretária

Nepotismo

Prefeitura do Natal / Divulgação

O deputado estadual San-
dro Pimentel criticou nesta 
terça-feira, 27, o projeto Futu-
re-se, que prevê ampliação de 
recursos da iniciativa privada 
nas universidades públicas.

“O governo do presidente 
Jair Bolsonaro está criando 
o Future-se, que propõe uma 
transformação completa das 
nossas universidades e ins-
tituições de pesquisa. E essa 
proposta de refuncionalização 
não é só absurda em termos 
de produção de conhecimento 
e ensino. É também incons-
titucional”, criticou o parla-
mentar estadual.

Sandro Pimentel 
diz que Future-se 
é inconstitucional

Projeto do MEC

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)

Eduardo Maia / ALRN

José Aldenir / Agora RN

Prefeito de Natal evocou jurisprudência



O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, deverá vir ao 
Rio Grande do Norte nas próximas 
semanas para abonar a ficha de 
filiação ao PSC do deputado esta-
dual potiguar André Azevedo, mais 
conhecido como Coronel Azevedo, 
em função da patente obtida como 
oficial da Polícia Militar.

O parlamentar, que foi eleito 
em 2018 pelo PSL, mesmo partido 
do presidente Jair Bolsonaro, saiu 
da legenda após divergências com 
dirigentes da sigla no Estado. Após 
receber aval da Justiça Eleitoral 
para a desfiliação, foi convidado 
por Witzel, presidente de honra do 
PSC, e pelo presidente nacional, 
Pastor Everaldo, para aderir ao 
novo partido.

De acordo com Azevedo, a vi-
sita do governador fluminense ao 
Rio Grande do Norte terá a data 
confirmada em breve. “Estamos 
aguardando apenas a agenda do 
governador. Eu solicitei que fosse 
o quanto antes. A parte cartorária 
vai se concluir no dia 4 de setem-
bro, para que eu assuma a presi-
dência do PSC (no Estado). Já o ato 
de cerimônia depende da agenda 
dele (Witzel)”, explicou o deputado 
nesta terça-feira, 27.

O convite pessoal feito por Wil-
son Witzel, inclusive, foi um dos 
fatores que mais influenciaram Co-
ronel Azevedo na escolha do novo 
partido. O deputado contou que, 
após deixar o PSL, recebeu convi-
tes de várias outras siglas, como 
PL, Republicanos e Progressistas, 
mas que optou pelo Partido Social 
Cristão em função do governador 
do Rio de Janeiro e do conteúdo 
programático da legenda.

“O governador Witzel tem se 
destacado, principalmente na área 

de segurança pública. Além dis-
so, os princípios e valores do PSC 
são muito atrativos e (condizentes 
com) o que nós apresentamos du-
rante a campanha: defesa da vida, 
defesa da família...”, ressaltou o 
parlamentar estadual.

Com a filiação do Coronel Aze-
vedo, o PSC ganha o primeiro as-
sento na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte. O PSL, por 
sua vez, partido de Bolsonaro, fica 
sem representação no parlamento 
estadual.
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Deputado estadual Coronel Azevedo com o governador do Rio, Wilson Witzel

Governador do Rio virá ao RN para ato 
de filiação de Coronel Azevedo ao PSC

Data não confirmada

Coronel Azevedo / Assessoria

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região – Rio Grande 
do Norte (TRT-21) afirmou nesta 
terça-feira, 27, que a eleição pa-
ra a escolha da lista tríplice para 
desembargador da Corte seguiu 
“fielmente as normas legais”. Na 
véspera, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) suspendeu o envio 
do documento para a Presidência 
da República, em atendimento a 
um pedido do candidato Eduardo 
Rocha, que ficou fora da lista.

A lista tríplice é composta pe-
los advogados Augusto Maranhão, 
Marcelo Barros e Marisa Almeida. 
Ao CNJ, Eduardo Rocha alegou 
que o resultado violou a legislação 
porque Marisa foi eleita para a lis-
ta tríplice após o desembargador 
Bento Herculano Neto, seu ex-ma-
rido, ter desempatado a eleição no 

TRT-21 em seu favor, dando o voto 
de minerva.

“Registrou que tal resultado 
teria violado os princípios da im-
pessoalidade e da moralidade, 
porquanto o Presidente do TRT 21 
seria ‘ex-esposo, pai de sua única 
filha e sócio’ da candidata Marisa 
Rodrigues de Almeida Diógenes”, 
ressaltou o conselheiro Márcio 
Schiefler Fontes no texto da con-
cessão da liminar.

A votação no TRT-21 aconteceu 
no dia 15 de agosto. Os desembar-
gadores escolheram três advoga-
dos de um grupo de seis que foram 
eleitos em pleito organizado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-RN). Além de Eduardo Ro-
cha, ficaram de fora Eduardo Gur-
gel e Lúcia Jales.

O próximo passo seria o envio 

da lista tríplice para o ministro 
Sérgio Moro (Justiça e Segurança 
Pública) e o presidente Jair Bol-
sonaro, a quem cabe escolher o 

desembargador que vai ocupar a 
vaga dedicada aos advogados, den-
tro do Quinto Constitucional.

Segundo a decisão do CNJ, o 

TRT-21 tem 15 dias para apresen-
tar informações complementares 
sobre o referido caso. Em nota 
oficial, o tribunal declarou que “os 
critérios a respeito do procedimen-
to da eleição foram decididos em 
reunião administrativa, que con-
tou com a participação da maioria 
absoluta dos membros da Corte, 
seguindo, fielmente, as normas 
legais”.

Quanto à concessão da liminar, 
o tribunal destacou que o procedi-
mento é de “praxe”, que tem o obje-
tivo de “evitar que a apreciação da 
impugnação reste inócua em face 
de eventual nomeação imediata”. 
“De tal sorte, cabe a este Tribunal 
aguardar o julgamento da ação, na 
convicção de que as instituições 
democráticas serão preservadas”, 
complementa a nota do TRT.

Augusto Maranhão, Marisa Almeida e Marcelo Barros integram lista tríplice do TRT-21

TRT alega que eleição da lista tríplice para 
desembargador seguiu “normais legais”
No início da semana, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu o envio do documento para a Presidência da 
República, em atendimento a um pedido do candidato Eduardo Rocha, que ficou fora da lista. Votação foi no dia 15

Polêmica

TRT-21 / Divulgação

O ex-governador Sérgio 
Cabral afirmou nesta terça-
-feira, 27, em depoimento à 
Justiça Federal, que seu vice-
-governador, Luiz Fernando 
Pezão, se beneficiava do es-
quema de propina na Secre-
taria de Obras junto com ele.

O emedebista declarou 
ainda que o próprio Pezão, 
assim como o ex-secretário de 
Obras Hudson Braga, davam 
ciência a ele quando terceiros 
eram beneficiados. Cabral não 
quis citar quem eram essas 
pessoas porque há entre elas 
políticos com foro privilegiado.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) afirma que era 
cobrado 1% em propina nos 
contratos da Secretaria de 
Obras do estado, a chamada 
taxa de oxigênio.

Cabral diz que 
Pezão também 
se beneficiava de 
propinas de obras

Depoimento

Sérgio Cabral e Fernando Pezão

Claudio Manculi / Folhapress

Cinco dias depois de o pre-
sidente Jair Bolsonaro dizer 
que poderia demitir o diretor-
-geral da Polícia Federal, o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro, 
decidiu defender publicamen-
te o chefe da instituição, o de-
legado Maurício Valeixo.

"Cumprimento especial 
ao diretor Maurício Valeixo, 
que tem feito um trabalho 
extraordinário aí à frente da 
Polícia Federal", disse Moro, 
na abertura de um seminário 
sobre corrupção no Ministé-
rio da Justiça.

"O presidente Jair Bolso-
naro tem um compromisso 
com a prevenção e o combate 
à corrupção. Esse foi um dos 
temas centrais que me leva-
ram a aceitar esse convite. 
Eu creio que o governo tenha 
avançado nessa área. Cla-
ro que, às vezes, há alguns 
reveses. Mas nós temos que 
avançado no enfrentamento 
da corrupção", afirmou Moro.

O ministro não especifi-
cou quais seriam estes su-
postos avanços.

Moro defende 
diretor da PF após 
ameaça de troca 
por Bolsonaro

Ministro da Justiça



O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, deverá vir ao 
Rio Grande do Norte nas próximas 
semanas para abonar a ficha de 
filiação ao PSC do deputado esta-
dual potiguar André Azevedo, mais 
conhecido como Coronel Azevedo, 
em função da patente obtida como 
oficial da Polícia Militar.

O parlamentar, que foi eleito 
em 2018 pelo PSL, mesmo partido 
do presidente Jair Bolsonaro, saiu 
da legenda após divergências com 
dirigentes da sigla no Estado. Após 
receber aval da Justiça Eleitoral 
para a desfiliação, foi convidado 
por Witzel, presidente de honra do 
PSC, e pelo presidente nacional, 
Pastor Everaldo, para aderir ao 
novo partido.

De acordo com Azevedo, a vi-
sita do governador fluminense ao 
Rio Grande do Norte terá a data 
confirmada em breve. “Estamos 
aguardando apenas a agenda do 
governador. Eu solicitei que fosse 
o quanto antes. A parte cartorária 
vai se concluir no dia 4 de setem-
bro, para que eu assuma a presi-
dência do PSC (no Estado). Já o ato 
de cerimônia depende da agenda 
dele (Witzel)”, explicou o deputado 
nesta terça-feira, 27.

O convite pessoal feito por Wil-
son Witzel, inclusive, foi um dos 
fatores que mais influenciaram Co-
ronel Azevedo na escolha do novo 
partido. O deputado contou que, 
após deixar o PSL, recebeu convi-
tes de várias outras siglas, como 
PL, Republicanos e Progressistas, 
mas que optou pelo Partido Social 
Cristão em função do governador 
do Rio de Janeiro e do conteúdo 
programático da legenda.

“O governador Witzel tem se 
destacado, principalmente na área 

de segurança pública. Além dis-
so, os princípios e valores do PSC 
são muito atrativos e (condizentes 
com) o que nós apresentamos du-
rante a campanha: defesa da vida, 
defesa da família...”, ressaltou o 
parlamentar estadual.

Com a filiação do Coronel Aze-
vedo, o PSC ganha o primeiro as-
sento na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte. O PSL, por 
sua vez, partido de Bolsonaro, fica 
sem representação no parlamento 
estadual.
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Deputado estadual Coronel Azevedo com o governador do Rio, Wilson Witzel

Governador do Rio virá ao RN para ato 
de filiação de Coronel Azevedo ao PSC

Data não confirmada

Coronel Azevedo / Assessoria

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 21ª Região – Rio Grande 
do Norte (TRT-21) afirmou nesta 
terça-feira, 27, que a eleição pa-
ra a escolha da lista tríplice para 
desembargador da Corte seguiu 
“fielmente as normas legais”. Na 
véspera, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) suspendeu o envio 
do documento para a Presidência 
da República, em atendimento a 
um pedido do candidato Eduardo 
Rocha, que ficou fora da lista.

A lista tríplice é composta pe-
los advogados Augusto Maranhão, 
Marcelo Barros e Marisa Almeida. 
Ao CNJ, Eduardo Rocha alegou 
que o resultado violou a legislação 
porque Marisa foi eleita para a lis-
ta tríplice após o desembargador 
Bento Herculano Neto, seu ex-ma-
rido, ter desempatado a eleição no 

TRT-21 em seu favor, dando o voto 
de minerva.

“Registrou que tal resultado 
teria violado os princípios da im-
pessoalidade e da moralidade, 
porquanto o Presidente do TRT 21 
seria ‘ex-esposo, pai de sua única 
filha e sócio’ da candidata Marisa 
Rodrigues de Almeida Diógenes”, 
ressaltou o conselheiro Márcio 
Schiefler Fontes no texto da con-
cessão da liminar.

A votação no TRT-21 aconteceu 
no dia 15 de agosto. Os desembar-
gadores escolheram três advoga-
dos de um grupo de seis que foram 
eleitos em pleito organizado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-RN). Além de Eduardo Ro-
cha, ficaram de fora Eduardo Gur-
gel e Lúcia Jales.

O próximo passo seria o envio 

da lista tríplice para o ministro 
Sérgio Moro (Justiça e Segurança 
Pública) e o presidente Jair Bol-
sonaro, a quem cabe escolher o 

desembargador que vai ocupar a 
vaga dedicada aos advogados, den-
tro do Quinto Constitucional.

Segundo a decisão do CNJ, o 

TRT-21 tem 15 dias para apresen-
tar informações complementares 
sobre o referido caso. Em nota 
oficial, o tribunal declarou que “os 
critérios a respeito do procedimen-
to da eleição foram decididos em 
reunião administrativa, que con-
tou com a participação da maioria 
absoluta dos membros da Corte, 
seguindo, fielmente, as normas 
legais”.

Quanto à concessão da liminar, 
o tribunal destacou que o procedi-
mento é de “praxe”, que tem o obje-
tivo de “evitar que a apreciação da 
impugnação reste inócua em face 
de eventual nomeação imediata”. 
“De tal sorte, cabe a este Tribunal 
aguardar o julgamento da ação, na 
convicção de que as instituições 
democráticas serão preservadas”, 
complementa a nota do TRT.

Augusto Maranhão, Marisa Almeida e Marcelo Barros integram lista tríplice do TRT-21

TRT alega que eleição da lista tríplice para 
desembargador seguiu “normais legais”
No início da semana, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu o envio do documento para a Presidência da 
República, em atendimento a um pedido do candidato Eduardo Rocha, que ficou fora da lista. Votação foi no dia 15
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O ex-governador Sérgio 
Cabral afirmou nesta terça-
-feira, 27, em depoimento à 
Justiça Federal, que seu vice-
-governador, Luiz Fernando 
Pezão, se beneficiava do es-
quema de propina na Secre-
taria de Obras junto com ele.

O emedebista declarou 
ainda que o próprio Pezão, 
assim como o ex-secretário de 
Obras Hudson Braga, davam 
ciência a ele quando terceiros 
eram beneficiados. Cabral não 
quis citar quem eram essas 
pessoas porque há entre elas 
políticos com foro privilegiado.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) afirma que era 
cobrado 1% em propina nos 
contratos da Secretaria de 
Obras do estado, a chamada 
taxa de oxigênio.

Cabral diz que 
Pezão também 
se beneficiava de 
propinas de obras

Depoimento

Sérgio Cabral e Fernando Pezão

Claudio Manculi / Folhapress

Cinco dias depois de o pre-
sidente Jair Bolsonaro dizer 
que poderia demitir o diretor-
-geral da Polícia Federal, o mi-
nistro da Justiça, Sergio Moro, 
decidiu defender publicamen-
te o chefe da instituição, o de-
legado Maurício Valeixo.

"Cumprimento especial 
ao diretor Maurício Valeixo, 
que tem feito um trabalho 
extraordinário aí à frente da 
Polícia Federal", disse Moro, 
na abertura de um seminário 
sobre corrupção no Ministé-
rio da Justiça.

"O presidente Jair Bolso-
naro tem um compromisso 
com a prevenção e o combate 
à corrupção. Esse foi um dos 
temas centrais que me leva-
ram a aceitar esse convite. 
Eu creio que o governo tenha 
avançado nessa área. Cla-
ro que, às vezes, há alguns 
reveses. Mas nós temos que 
avançado no enfrentamento 
da corrupção", afirmou Moro.

O ministro não especifi-
cou quais seriam estes su-
postos avanços.

Moro defende 
diretor da PF após 
ameaça de troca 
por Bolsonaro

Ministro da Justiça
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Os pedidos para abertura de 
novos sindicatos no Rio Grande 
do Norte caíram 85% em 2019, 
com relação ao ano passado. 
Segundo o Ministério da Eco-
nomia, de 1º de janeiro até o 
último dia 26 de agosto, houve a 
solicitação de apenas dois regis-
tros, sendo só um deferido: o do 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar de Espí-
rito Santo, município da região 
Agreste Potiguar.

O número de registros solici-
tados este ano é bem inferior ao 
de anos anteriores. Em 2017 e 
2018, foram 28 pedidos – 14 em 
cada ano. Em 2016, haviam sido 
12 solicitações. Nos três anos, 
18 desses requerimentos foram 

deferidos pelo governo federal.
O Rio Grande do Norte acom-

panha a tendência nacional. Em 
todo o País, foram 176 registros 
solicitados até o último dia 13 
de agosto, sendo 106 deferidos. 
No ano passado, foram 470 soli-
citações, com 174 deferidos. Em 
2015, 2016 e 2017, o número de 
pedidos era bem superior: 874, 
752 e 845, respectivamente.

A queda no número de pe-
didos para abrir novos sindica-
tos é explicada principalmente 
pelas mudanças na legislação 
trabalhista. A reforma de 2017 
acabou com a contribuição obri-
gatória dos empregados, conhe-
cida como imposto sindical.

Atualmente, o desconto sin-

dical só ocorre quando o traba-
lhador autoriza, medida que re-
presentou um baque financeiro 
para o setor. Em 2018, a arre-
cadação do imposto caiu quase 
90%. Saiu de R$ 3,64 bilhões 
em 2017 para R$ 500 milhões 
no ano passado.

“Não há dúvida de que o 
sindicalismo brasileiro é impor-
tante, forte, mas, por conta da 
contribuição obrigatória que ha-
via nos últimos tempos, alguns 
maus sindicalistas começaram 
a querer dividir os entidades", 
disse o presidente da União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT), 
Ricardo Patah.

Relator da reforma traba-
lhista na Câmara, o ex-depu-

tado federal Rogério Marinho, 
hoje secretário especial da Pre-
vidência e Trabalho, vê a queda 
dos pedidos de registro sindical 
também como reflexo da refor-
ma. Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o potiguar 
afirmou que, com o fim do im-
posto obrigatório, o registro sin-
dical deixou de ser “atraente” 
para entidades formadas ape-
nas para receber o tributo.

“Ficam fortalecidas as enti-
dades que efetivamente repre-
sentam o trabalhador e exercem 
sua atividade de fazer acordos e 
convenções coletivas”, disse o 
secretário, hoje um dos princi-
pais nomes da reforma da Pre-
vidência no governo. Rogério foi relator de reforma na Câmara

Pedidos para abrir sindicato despencam
no RN após fim da contribuição obrigatória
Estado acompanha a tendência nacional. Em todo o País, foram 176 registros solicitados até o último dia 13 de agosto, 
sendo 106 deferidos. No ano passado, foram 470 solicitações. Secretário diz que abrir sindicato deixou de ser "atraente"

Queda de 85%

André Coelho / Ministério da Economia
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O presidente Jair Bolsonaro sempre se sai muito 
mal das declarações à saída do Alvorada, onde 
mora, ou à chegada no Planalto, onde trabalha, 

e cumpre o papel de pautar a mídia, mas a um custo 
elevado. Ele reage mal e de maneira desrespeitosa a re-
pórteres perguntadores, passa a impressão de falar sem 
refletir, o que é ruim para presidente, e tenta desqualifi-
car notícias e jornalistas, mas os valoriza. Antes de abrir a 
boca, precisa lembrar que tudo o que afirma será usado 
contra ele.

As “coletivas na grade” são fonte permanente de 

desgaste. Bolsonaro tem até “dublê” para esse papel: o 
ótimo porta-voz Otávio Rego Barros.

Se o presidente quer reagir a alguma notícia ou 
anunciar, esclarecer, festejar, que o faça de maneira cor-
reta, tranquila, pensada. Gravada. 

Presidente não se sujeita a “quebra-queixo”, ou seja, 
a entrevistas com uma dezena de microfones roçando 
as bochechas do entrevistado.

O presidente parece se mirar no Bolsonaro candi-
dato: usou as redes sociais com maestria, mas muito 
agressivo. Presidência é outro jogo.

‘Coletivas na grade’ são ruins, mas pautam a mídia

Moraes segura no STF julgamento de censura a TV 

AMEAÇA DE ‘TOCAR FOGO’
Há ministros sustentando no 

Planalto a ideia de que foi para 
valer a ameaça do líder porralouca 
do MST, João Pedro Stédile, no ano 
passado: “Se Bolsonaro ganhar, 
vamos botar fogo neste País”.

REFORMA RUIM
Pela proposta de reforma 

tributária no Congresso, obra de 
tecnocratas que não têm pai nem 
mãe, vai demorar dez anos, sem 
reduzir a alíquota, a transição 
que transforma cinco tributos no 
Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS). É bom para o governo, ruim 
para a população. 

ÁRVORE NO PESCOÇO
Além de oportunista, proposta 

de CPI do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), cujo estado 
tem 99% da floresta intactos, 
chove no molhado: pretende 
“investigar” o que já está sendo 
investigado.

MAUS COLONIZADORES
O ministro Augusto Heleno 

(GSI) disse ontem durante a 

PODER SEM PUDOR

SEM-VERGONHICE
Certa vez, em 1988, o ex-ministro Nelson Jobim foi 

dar uma força na campanha do PMDB à prefeitura de 
Tupanciretã (RS), região em que os candidatos têm o 
hábito de demonstrar civilidade visitando os palanques 
dos adversários. Jobim já discursava quando o adver-
sário, Dr. Marcel (PDS), subiu ao palanque. Ele impos-
tou a voz para perguntar à platéia: “Por que será que 
o Dr. Marcel está no nosso comício?...” O grito de um 
bêbado estragou a profunda reflexão pretendida por 
Jobim: “Porque ele é um sem-vergonha, tchê!

O ministro Alexandre Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), proibiu a Rede 
Tiradentes de rádio e TV, do Amazonas, de 
citar o líder do MDB no Senado, Eduardo 
Braga, várias vezes citado da Lava Jato. O 

senador obteve a censura apesar de os direitos 
à liberdade de expressão e à informação serem 
garantidos pela Constituição. Talvez por isso 
o ministro Moraes não permita que o processo 
seja julgado. 

VIOLÊNCIA VETADA
Decisões do STF consagram decisões que 

impedem a decretação de censura prévia aos 
veículos de comunicação.

SENTADO NO PROCESSO
O processo já começou a ser julgado duas 

vezes pelo chamado “plenário virtual” do STF, 
mas estranhamente foi retirado de pauta. 

CENSORES
O temor dos defensores da censura é que o 

STF respeite o próprio entendimento e anule o 
ato de violência contra a Rede Tiradentes.

“É hora de o Congresso 
Nacional votar”

Alex Manente 
Deputado (Cida-SP)
autor da PEC da prisão após a 
segunda instância

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Agência BR

reunião com governadores, que, 
como colonialistas, a França 
deixou rastro de miséria e 
destruição. “Eles não podem dar 
lição em ninguém”, disse.

TRETA ELEITORAL
Carla Zambelli (PSL-SP) 

questiona a ausência de Joice 
Hasselmann (PSL-SP), líder do 
governo, em três manifestações 
pró-Bolsonaro. “O que está 
havendo?”, provocou. É o post com 

recorde de comentários.

NA MAIOR REDE
O deputado Marco Feliciano 

(Pode-SP), aquele da boca que é 
um tesouro, tem 4,3 milhões de 
seguidores no Facebook. O campeão 
no Congresso. O senador Marcos do 
Val (PPS-ES) tem 3,9 milhões.

A VIDA COMO ELA É
O Paraná Pesquisa  revelou 

que o desfecho do sequestro do 
ônibus na ponte Rio-Niterói foi 
acompanhado por 88,3% dos 
brasileiros e 76,3% acreditam que 
a polícia agiu certo ao matar o 
sequestrador. Entre os homens, a 
aprovação da ação do atirador de 
elite foi de 83,5%.

INFERNO TRIBUTÁRIO
A proposta de reforma 

tributária que está na Câmara 
contém trechos do relatório Doing 
Business 2019, do Banco Mundial, 
que identificou que uma empresa 
brasileira leva 1.958 horas para 
pagar tributos. O 2º colocado 
(Bolívia) leva 1.025 horas. A média 
em 190 países é de 206h.

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), relator da reforma 
da Previdência no Senado, apre-
sentou nesta terça-feira, 27, seu 
relatório sobre o tema. O tucano 
propôs novas fontes de arrecada-
ção para compensar a supressão 
de alguns termos e sugeriu a in-
clusão dos estados e municípios 
na reforma, por meio de uma PEC 
paralela, que, caso aprovada, 
trará uma economia de R$ 1,35 
trilhão, maior do que os R$ 930 
bilhões previstos no texto da Câ-
mara dos Deputados.

Se houver acordo entre os líde-
res, a leitura do relatório na Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) deverá ocorrer até sexta-
-feira, 30, segundo a presidente do 
colegiado, senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). “Entre 1º de outubro 
e 10 de outubro vamos concluir a 
votação em plenário”, disse o pre-
sidente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

O relatório de Jereissati pro-
põe a retirada das mudanças no 
critério de renda para a concessão 
do Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), pago a idosos e pes-
soas com deficiência de baixa ren-
da. O senador também propôs a 
retirada da regra de transição que 
elevaria os pontos (que são a soma 
de idade e tempo de contribuição) 
exigidos para a aposentadoria de 
trabalhadores expostos a agentes 
nocivos, como os mineiros.

Na PEC paralela, Jereissati 
quer, ainda, assegurar no texto 
constitucional que nenhum pen-
sionista receberá menos que o 
salário mínimo (hoje em R$ 998), 
caso sua renda formal seja infe-
rior ao piso nacional. Além disso, 
o relator elevou a cota dada por 
dependente adicional caso ele seja 
menor de 18 anos, de 10% para 
20%. No texto aprovado pela Câ-
mara, uma mãe com dois filhos 
menores, por exemplo, receberia 
de pensão 80% do salário de con-
tribuição. Agora, na versão do Se-

nado, ela receberia 100%.
O texto propõe ainda a redução 

do tempo mínimo de contribuição 
a 15 anos para todos os homens, 
independentemente do momento 
de ingresso no mercado de traba-
lho. No texto da Câmara, novos 
trabalhadores (que começassem 
após a reforma) precisariam cum-
prir tempo maior, de 20 anos.

O relatório também sugere 
acréscimo de 10% na aposenta-
doria por incapacidade em caso 
de acidente. Outra mudança é 
a reabertura do prazo para que 
servidores federais possam aderir 
ao regime de previdência com-
plementar, já encerrado diversas 
vezes após as categorias brigarem 
na Justiça pela reabertura.

As mudanças de Jereissati de-
sidratariam a reforma em R$ 98 
bilhões. Para compensar, Jereis-
sati propõe fontes de receita da 
ordem de R$ 155 bilhões. Entre as 
sugestões, está a revisão da isen-
ção previdenciária de entidades 
filantrópicas, à exceção de Santas 
Casas e entidades de assistência 
social, o que teria impacto na ar-
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dez anos.

A reversão da isenção previ-
denciária sobre exportações do 
agronegócio – medida já tentada 
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mara dos Deputados – renderia 
outros R$ 60 bilhões no mesmo 
período.

Outra medida sugerida pelo 
relator é a cobrança sobre empre-
sas do Simples Nacional para a 
cobertura de benefícios previden-
ciários decorrentes de acidente de 
trabalho ou exposição a agentes 
nocivos. O documento não detalha 
qual seria a alíquota adicional, 
mas prevê receitas adicionais de 
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Todas as medidas tributárias 
entrariam em vigor paulatina-
mente ao longo de cinco anos. As 
medidas, porém, devem enfrentar 
resistências no Senado.

Novo relatório da reforma 
exclui as mudanças no BPC

Previdência

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou sua versão do relatório nesta terça-feira

Marcos Brandão / Agência Senado

Mudanças desidratariam texto em R$ 98 bilhões. 
Para compensar, relator propõe fontes de receita
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Na reunião com o Fórum dos 
Servidores Estaduais realizada na 
Governadoria na tarde desta ter-
ça-feira, 27, o Governo do RN as-
sumiu o compromisso de quitar os 
salários referentes ao exercício de 
2019 dentro do mês trabalhado até 
o fim do ano. “Desde que assumi-
mos, nosso compromisso tem sido o 
de pagar os salários dos servidores 
dentro do mês. E com muito esforço 
e dedicação da equipe econômica 
temos feito isso. Vamos garantir 
essa movimentação até o fim do 
ano, inclusive o pagamento do dé-
cimo terceiro de 2019”, ressaltou a 
governadora Fátima Bezerra.

Os representantes do Fórum 
de Servidores apresentaram uma 
pauta de reivindicações que con-
templava principalmente questões 
relativas ao pagamento de salários 
e quitação das folhas atrasadas. 
Com relação a esta última, a gover-
nadora manteve o posicionamento 
já apresentado em reuniões ante-
riores de reunir esforços para bus-
car recursos extras que serão usa-

dos para a quitação desse passivo.
Durante a reunião, a equipe de 

auxiliares do governo apresentou o 
resultado das medidas em execu-
ção para recuperação fiscal e redu-
ção de gastos como as auditorias e 
revisões de contratos, por exemplo. 
“Estamos trabalhando incansavel-
mente para recuperar o equilíbrio 
das finanças do Estado e fazer o 
Rio Grande do Norte retomar o ca-
minho do crescimento. São muitas 
frentes de trabalho, todas atuando 
em harmonia para alcançarmos 
um bom resultado”, enfatizou a 
governadora.

Estavam presentes no encontro 
com os servidores os secretários 
Raimundo Alves (Gabinete Civil), 
Virgínia Ferreira (Administração), 
Carlos Eduardo Xavier (Tributa-
ção), o procurador Geral do Estado, 
Luiz Antônio Marinho e o Contro-
lador Geral do Estado, Pedro Lo-
pes. A próxima reunião do governo 
com o Fórum ficou marcada para a 
segunda quinzena de setembro, on-
de serão discutidas novas pautas. Fátima se reuniu com os representantes do Fórum dos Servidores e fez o anúncio; categoria ainda cobra pagamento de atrasados

Governo garante pagar salários de 2019 
dentro do mês, inclusive o décimo terceiro
Anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra durante reunião com o Fórum dos Servidores Estaduais nesta terça-
feira, 27, na Governadoria; sobre as folhas atrasadas, ela reiterou que segue aguardando a entrada de recursos extras

Confirmação

Demis Roussos / Governo do RN

O número atual de mortes 
em decorrência de confrontos 
com a polícia do Rio Grande do 
Norte é o maior dos últimos cinco 
anos. Segundo dados coletados e 
publicados pelo Observatório de 
Violência Letal Intencional do 
RN (Obvio), até o mês de agosto 
deste ano, já foram contabiliza-
dos 108 óbitos por intervenções 
policiais em solo potiguar.

De acordo com o cientista e 
coordenador do Obvio, Ivênio 
Hermes, este acréscimo foi oca-
sionado pelo déficit e envelhe-
cimento do atual contingente 
policial do estado. Ele acredita 
que estes problemas geram “es-
tresse” no policial que vai para 
a ação, por temer sua vida e dos 
inocentes que possam estar ao 
redor, tomando atitudes mais 
“letais”.

“Este crescimento nas mortes 
não é uma realidade de hoje. É 
um salto que a cada ano aumen-
ta mais. Isto é reflexo do déficit e 

do envelhecimento do contingen-
te. Eles vão para o combate já 
nervosos e estressados, sabendo 
que poderão estar suscetíveis a 

uma situação de risco para eles 
e para as pessoas inocentes ao 
redor, portanto tendem a ser 
mais letais durante o confronto”, 

explicou.
Segundo Ivênio, o “medo” do 

confronto com a polícia está sen-
do reduzido, devido aos crimino-
sos terem ciência dos problemas 
sofridos pela polícia com relação 
ao seu contingente. Para ele, a 
situação é semelhante à do Rio 
de Janeiro, em que os crimino-
sos, por terem número superior, 
afrontam mais as autoridades.

“Quando se tem uma supre-
macia numérica de policiais inibe 
que os criminosos reajam. Mas 
como aqui no estado não existe 
isso, os bandidos têm esta supe-
rioridade em quantidade e não 
temem entrar em confronto. Eles 
sabem que pode não ter policial 
para dar apoio durante a ação. 
Assim como é no RJ, eles sabem 
que tem número maior e fazem o 
que querem por lá”, relatou.

Até agosto de 2018 ocorreram 
105 mortes. Este é o ano que 
mais se aproxima. O que teve 
menor índice foi 2015, com 46.

Para especialista, baixo efetivo das polícias contribui para aumento dos confrontos

Número de mortes em confronto com policiais é 
o maior dos últimos cinco anos, aponta estudo

Observatório

José Aldenir / Agora RN

Mais um caso de sarampo 
foi registrado no Rio Grande 
do Norte. De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) da cidade de Serri-
nha, região Agreste potiguar, 
a pessoa infectada pelo vírus 
foi uma criança de apenas 
quatro meses de vida.

Segundo a Semsa, a pa-
ciente deu entrada no hospi-
tal e oito dias após realizações 
de exames, foi constatado que 
se tratava de mais um caso de 
sarampo. Ela é residente de 
um sítio em Maretas, distrito 
de Serrinha. 

Conforme informado pela 
secretaria, o bloqueio vacinal 
já foi realizado, ou seja, todas 
as pessoas que tiveram conta-
to com a pessoa infectada es-
tão imunizadas. A Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap) 
está apurando o caso.

Prefeitura de 
Serrinha confirma 
caso de sarampo 
no município

Alerta
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A governadora Fátima Bezerra 
negou nesta terça-feira, 27, que o 
projeto de lei “Moto Legal”, entre-
gue para apreciação da Assembleia 
Legislativa, sirva para flexibilizar 
a fiscalização de trânsito no Rio 
Grande do Norte. A iniciativa pro-
mete regularizar a transferência 
de propriedade e do licenciamento 
de motocicletas ou motonetas de 
até 155 cilindradas. A expectativa 
é de que a iniciativa seja aprovada 
pelos deputados, em regime de ur-
gência, até a próxima semana.

Fátima Bezerra solicitou aos 
deputados estaduais agilidade na 
aprovação da nova Lei. “Esperamos 
que o projeto seja aprovado com a 
máxima urgência. A legislação tem 
o objetivo de criar condições para 
que os proprietários de motocicle-
tas possam se regularizar”, diz. 

Ela rechaça que a iniciativa sig-
nifique redução das atividades de 
fiscalização pela Comando de Po-
lícia Rodoviária Estadual (CPRE). 
“Não se trata de flexibilização. As 
ações de fiscalização serão man-
tidas, pois atendem às regras das 
leis de trânsito federais”, discorre a 
governadora.

Segundo a proposta, os conduto-
res flagrados em situação irregular 
deverão assinar um termo de com-
promisso, onde constarão todos os 

problemas do veículo, e terão de le-
galizar até o fim do ano. As exceções 
ficam com os casos referentes às 
apreensões por receptação e roubo. 

De acordo com o projeto entre-
gue pela governadora aos deputa-
dos, o projeto “Moto Legal” permite 
que o condutor do veículo irregular 
possa parcelar taxas e tributos, fa-
zer o pagamento por cartão de dé-

bito ou crédito, dispensar os custos 
com remoção e estada da motocicle-
ta em depósito.

Segundo dados do Departa-
mento de Trânsito do Rio Grande 
do Norte (Detran), o estado regista 
446 mil motocicletas e 62 mil moto-
netas em circulação.

A nova lei prevê, também, a 
isenção do IPVA para aquisição de 

uma moto nova até o final de 2019. 
Este benefício é condicionado ao 
uso de equipamentos de seguran-
ça, como capacete, viseiras ou ócu-
los protetores. “Isso vai incentivar 
o consumo. Vamos desencadear o 
projeto para que as pessoas pos-
sam se preparar. Também faremos 
campanhas educativas para ga-
rantir o respeito à vida”, reflete. 

Outra novidade é que o gover-
no vai celebrar compromisso com 
os proprietários e condutores de 
motocicletas para a eliminação de 
irregularidades na transferência 
de propriedade e também no licen-
ciamento. 

A ideia é incentivar a regula-
rização administrativa da trans-
ferência de propriedade veicular 
mediante ações que possibilitem a 
reunião do condutor possuidor com 
o proprietário registrado. Também 
permite o incentivo à regularização 
judicial da transferência de pro-
priedade por meio da Defensoria 
Pública Estadual, além da isenção 
de taxas do Detran para fins de 
regularização da transferência de 
propriedade.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB), promete dar celeridade 
na tramitação do projeto de lei. O 
texto foi lido na sessão ordinária 
desta terça e vai seguir, em regime 
de urgência, para análise da Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ).  “Eu fico muito feliz, pois, 
além da nova lei, nós teremos uma 
campanha para que a população 
tome conhecimento deste projeto, 
dando o tempo necessário para que 
as pessoas possam legalizar as mo-
tocicletas”, aponta.

Governadora entregou o projeto pessoalmente ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequeil Ferreira de Souza

Motocicletas irregulares podem ser liberadas 
após assinatura de "termo de compromisso"
Governadora Fátima Bezerra solicitou aos deputados estaduais agilidade na aprovação do texto que foi entregue nesta 
terça: "A legislação tem o objetivo de criar condições para que os proprietários de motocicletas possam se regularizar”

Projeto de lei

João Gilberto / ALRN

O procurador-geral do Estado, 
Luiz Antônio Marinho, ressalta que 
o projeto “Moto Legal” é um aperfei-
çoamento da lei estadual que perdoa 
dívidas de IPVA de motociclistas do 
Rio Grande do Norte. “O projeto Mo-
to legal vai beneficiar grande parcela 
da população necessitada de atenção 
do Poder Público, por meio da adoção 
de medidas administrativas previstas 
na Lei Federal nº 13.655, de 2018, que 
possibilitarão a adequação do cum-
primento do Código de Trânsito Bra-
sileiro com os princípios e valores da 
Constituição da República", explica.

Caso o projeto seja aprovado até o 
início de setembro, segundo ele, a ex-
pectativa é de que os condutores irre-
gulares possam assinar termo de com-
promisso em que se comprometem a 
regularizar o veículo e sua documen-
tação até 31 de dezembro. Durante 
esse período o veículo fiscalizado não 
será apreendido e permanecerá em 

posse do condutor. “O condutor que 
por ventura ainda não está legalizado, 
seja por multas ou por não conseguiu 
regularizar o veículo, terá de assinar 
um termo de compromisso para que 
esteja dentro da lei até o dia 31 de de-
zembro”, diz. 

Quando a nova lei passar a vigo-
rar, através das ações do CPRE e De-
tran, o governo estadual vai promover 
atividade educativas para conscien-
tizar motociclistas, além promover a 
distribuição dos termos de compro-
misso para os condutores interessa-
dos em regularizem a situação legal. 
“No caso das motos já apreendidas, 
a ação também será semelhante. O 
proprietário terá de assinar um termo 
de compromisso, tendo a isenção das 
taxas de permanência e retirada do 
pátio do Detran, podendo ainda parce-
lar as dívidas totais”, reforça. 

Apesar do clima amistoso entre 
os deputados e a governadora Fátima 

Bezerra, o projeto recebeu também 
críticas de parlamentares. O deputa-
do Nélter Queiróz (MDB) avalia que 
o texto não apresenta vantagens pa-
ra o proprietário de motocicletas no 
Rio Grande do Norte. “Eu discordo 
da lei. A polícia estadual de trânsito 
aplica multas e prende motos porque 
estavam atrasadas. Aí, a governadora 
trouxe o projeto Moto Legal. Ótimo. 
Mas, agora, a pessoa vai ter de parce-
lar as multas. Isso é dar com uma mão 
e tirar com a outra. Eu sou a favor na 
revisão das multas, retirando os ex-
cessos, mas eu acho que não será bom 
para o trabalhador potiguar”, critica.

INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público abriu na últi-

ma quinta-feira, 22, um inquérito civil 
para apurar uma suposta "interferên-
cia política ilegal" nas atividades de 
fiscalizações de motocicletas realiza-
das pela Polícia Rodoviária Estadual. 

Condutores terão até o dia 31 de 
dezembro para regularizarem situação O QUE É? 

Tem o objetivo incentivar a regularização da 
transferência de propriedade e do licenciamento de 
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc.

O QUE VAI FAZER? 
Parcelamento de taxas e tributos;
Pagamento de multas por cartão de débito ou crédito;
Dispensa de despesas com remoção e estada da 
motocicleta em depósito;
Prioridade no arremate em caso de leilão do veículo 
apreendido ou removido;
Equiparação do condutor ao proprietário, para fins 
de preferência na aquisição por leilão do veículo;
Incentivo à regularização administrativa da 
transferência de propriedade mediante ações que 
possibilitem a reunião do condutor possuidor com o 
proprietário registrado;
Incentivo à regularização judicial da transferência de 
propriedade por meio da defensoria pública estadual; 
Isenção de taxas do Detran para fins de 
regularização da transferência de propriedade.

Projeto Moto Legal
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A governadora Fátima Bezer-
ra, acompanhada de equipe de 
secretários do Estado, se reuniu 
com o presidente da Federação do 
Comércio de Bens Serviços e Tu-
rismo (Fecomércio/RN), Marcelo 
Queiroz, e representantes do trade 
turístico na última segunda-feira, 
26, para tratar de ações e inves-
timentos que possam melhorar o 
turismo no Rio Grande do Norte. 

Questões de segurança, licen-
ciamentos ambientais, ações de 
incentivos fiscais, incentivos a 
novos investimentos, conclusão de 
obras de infraestrutura, reformas 
e readequações de equipamentos 
turísticos foram alguns dos temas 
discutidos durante a reunião, que 
tratou o turismo como um dos pi-
lares econômicos do RN e instru-
mento de transformação social. 

Na ocasião, a Fecomércio apre-
sentou e entregou um plano de 
ações contendo possibilidades de 

negócios no setor e os principais 
problemas que a cadeia enfrenta. 
O plano considera ainda as ações 
promocionais do destino potiguar 
em feiras nacionais e internacio-
nais, a busca por soluções que des-
travem o problema da malha aé-
rea, como o novo decreto que reduz 
o ICMS e o querosene de aviação 
(QAV), além da busca de parcerias 
junto à iniciativa privada e à Pre-
feitura do Natal para o fomento e 
atração de novos voos.

"As sugestões discutidas são 
muito adequadas. Não tenho dú-
vidas que é desejo de todos tra-
balhar de mãos dadas para que 
possamos alavancar o turismo no 
RN. Sonho, se brincar mais que 
vocês, em ver o turismo decolando, 
já que promover a área é gerar 
emprego e melhoria de arrecada-
ção da receita do Estado", frisou 
Fátima. Ela ponderou a crise fis-
cal financeira na qual o Estado se 

encontra e destacou a importância 
de somar as agendas para o setor, 
afirmando que a continuidade do 
debate ocorrerá, de forma mais 

técnica, por meio das Câmaras se-
toriais do Governo e da Fecomér-
cio. “A maioria das ideias estão em 
sintonia com nosso programa de 

Governo”, acrescentou.
Marcelo Queiroz disse que a 

entidade criou recentemente, por 
compreender a importância do 
setor para a economia e desenvol-
vimento do RN, a Câmara Setorial 
de Turismo, a qual tem caráter 
consultivo e agrega diversos repre-
sentantes da área. 

“Nossa Câmara se reuniu e 
viu algumas dificuldades que o 
setor enfrenta em seu dia a dia 
e trouxe para discutir, dialogar 
e sugerir ao Governo do Estado. 
Foi uma reunião muito boa com 
a presença da governadora e de 
muitos secretários. Saímos daqui 
felizes, pois muitas das ações su-
geridas foram aceitas, outra parte 
já estavam nas ações do Governo, 
algumas já estão sendo tocadas e, 
sobretudo, pela maneira que foi 
conduzido o encontro, com diálogo 
aberto e franco”, afirmou o presi-
dente da Fecomércio.

Governadora recebeu trade turístico para discutir formas de alavancar a atividade

Fecomércio apresenta plano de ações ao 
Governo para incentivar turismo no estado
Plano considera ações promocionais do destino potiguar em feiras, bem como a busca por soluções que destravem a 
malha aérea (como o novo decreto que reduz o ICMS e o querosene de aviação), além de parcerias com a iniciativa privada

Sugestões

Demis Roussos / Governo do RN

Para conseguir desbloquear 
R$ 13 bilhões do Orçamento ain-
da em setembro e conseguir dar 
um alívio financeiro a ministérios 
estrangulados, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, quer que 
Caixa e BNDES antecipem o re-
passe de, respectivamente, 50% e 
60% dos dividendos (a fatia do lu-
cro que é distribuída aos acionis-
tas) do primeiro semestre. Essas 
fatias são as máximas permitidas 
por lei. No ano passado, o repasse 
de dividendos à União foi de 25% 
do lucro, o mínimo permitido. 

Pelos cálculos do Ministério 
da Economia, o ingresso dos di-
videndos da primeira metade do 
ano pode chegar a R$ 13 bilhões 
– R$ 9 bilhões do BNDES e cerca 
de R$ 4 bilhões da Caixa. Esse 
valor entraria no Orçamento co-
mo receitas extras, o que permiti-
ria, em contrapartida, liberar na 
mesma magnitude parte das des-
pesas bloqueadas – que chegam 
a R$ 34 bilhões. No ano passado 
inteiro, as estatais pagaram R$ 
7,7 bilhões aos cofres federais. 

A antecipação de pagamentos 

no próprio ano, antes mesmo de 
apurar o lucro líquido total de 
um ano, é prevista na lei. Ofício 
pedindo o repasse foi enviado a 
todos os bancos públicos. A área 
técnica, porém, identificou que 
os bancos vêm apresentando res-
trições a esse repasse, o que tem 
desagradado à equipe econômica, 
segundo apurou o Estado. 

A seus assessores, o ministro 
da Economia tem reclamado de-
masiadamente do corporativismo 
dos bancos públicos.

META
Com o repasse dos dividen-

dos, o ministro quer afastar de 
vez a necessidade de pedir ao 
Congresso a mudança da meta 
fiscal para conseguir desblo-
quear o Orçamento ainda em 
setembro. A meta atual prevê 
a possibilidade de um déficit de 
até R$ 139 bilhões em 2019. O 
governo não quer ficar refém do 
Congresso nesse ponto tão cru-
cial para a gestão orçamentária 
até dezembro. 

Valor entraria como "extra", permitindo a liberação de parte das despesas bloqueadas

Guedes quer dinheiro de Caixa e BNDES 
para liberar R$ 13 bilhões do Orçamento

Desbloqueio

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

RN recadastra todas empresas 
beneficiárias no novo Proedi

Meta alcançada

Terminou na última segun-
da-feira, 26, o prazo para que 
as empresas beneficiárias do 
antigo Proadi apresentassem o 
requerimento de adesão ao no-
vo programa de incentivos do 
RN. O Programa de Estímulo 
ao Desenvolvimento Industrial 
(Proedi) substitui o programa 
anterior com novas regras, am-
pliando o percentual de descon-
to do ICMS e incluindo novos 
critérios de contrapartida para 
o Estado.

Graças a uma força tare-
fa montada na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
(SEDEC), 100% das empresas 
tiveram seu cadastro atuali-
zado para o novo programa. A 
informação foi confirmada pelo 
coordenador de desenvolvimen-
to industrial Teo Tomaz. Ele e 
equipe garantiram que as 103 
empresas mantivessem seu 
percentual de abatimento do 
ICMS, e, em alguns casos, pu-
dessem aumentar o benefício.

A principal mudança trazi-
da pelo Proedi está no percen-

tual de descontos do ICMS e no 
modelo de aplicação do benefí-
cio. O programa antigo previa 
70% a 75%. O valor equivalente 
era emprestado à empresa e 
devolvido ao Estado após o re-
colhimento do imposto no fim 
do mês. No Proedi, ele se dá na 
forma de crédito presumido.

“Deixa de ser um incentivo 
financeiro para ser um incenti-
vo fiscal”, explicou o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Econômico, Jaime Calado. 

Jaime Calado celebrou sucesso do caso

José Aldenir / Agora RN
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Depois trocar farpas com o pre-
sidente Jair Bolsonaro por conta 
de uma declaração sobre o destino 
de seu pai, desaparecido durante a 
ditadura militar, e enfrentar uma 
ameaça de processo do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, o presidente 
nacional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Felipe Santa Cruz, está 
num momento de paz, embora não 
retire uma única declaração dada 
nos últimos meses.

Convidado para uma sessão 
especial que celebrou nesta terça-
-feira, 27, os 70 anos da Caixa de 
Assistência dos Advogados do Rio 
Grande do Norte (CAARN), na se-
de da OAB, Santa Cruz conversou 
com os jornalistas e respondeu as 
mesmas perguntas de sempre: lei 
do abuso de autoridade; declara-
ções de Bolsonaro sobre o pai dele, 
Fernando Santa Cruz, desapareci-
do político; críticas sobre os exces-

sos no Brasil contra o direito ao 
contraditório, e o papel da defesa 
no devido processo legal.

“Estamos vivendo um momento 
de desequilíbrio do pêndulo da Jus-
tiça. A acusação age de uma forma 
excessivamente potencializada. 
Nós, advogados, que aqui repre-
sentamos a defesa, devemos dizer 
que estamos fragilizados. Quem é 
advogado no Brasil sabe quanto a 
advocacia sofre para fazer valer o 
contraditório”, afirmou.

Segundo ele, a frustração das 
pessoas com a “traição da classe 
política” pós-redemocratização e a 
escalada da corrupção fizeram com 
que a justiça, em nome da rapidez, 
“agisse fora da legalidade”.  

Citando Rui Barbosa - “não há 
justiça fora dos limites da lei” -, o 
presidente da Ordem admitiu que 
o Judiciário no Brasil vive uma sé-
rie de problemas, mas o advogado 
deve ser visto como parte da solu-
ção. Para o presidente nacional da 
OAB, é fato:  a democracia passa 

por momentos difíceis no mundo 
e não só no Brasil, onde “o ritmo 
frenético das redes sociais retira 
dos assuntos o seu conteúdo”. E 
acrescentou: “não conseguimos dis-
cutir aprofundadamente nada. É 
um desafio do mundo que passará 
para um novo marco legal da rede 
social”.

Ainda sobre elas - as redes so-
ciais, às quais Santa Cruz diz falar 
de cátedra, pois foi uma “grande 
vítima delas -, “boa parte veicula 
notícias falsas, ações de robôs, que 
fazem parte de um protocolo para 
desacreditar pessoas por meio de 
notícias falsas que atuam na ma-
drugada e são reincorporadas por 
alguns blogs que se fingem de jor-
nalísticos, com jornalistas apócri-
fos, com foto falsa, numa militância 
orgânica”, resumiu.

Sobre o fato de a Operação 
Lava Jato ter conseguido, além de 
prender corruptos, arrastar várias 
empresas para a insolvência fi-
nanceira, o presidente nacional da 

OAB advertiu para perigos desse 
processo.

“A luta contra a corrupção deve 
ser mantida, mas junto com isso 
temos que aprimorar a leniência, 
e não ter a delação sem amparo 

de uma lei objetiva; ter cuidado 
com a delação do réu preso; man-
ter atas que comprovem como foi a 
negociação com o delator e, princi-
palmente, proteger as empresas”, 
analisou.

Citou a Itália e a Alemanha do 
pós-guerra, ambos países do Eixo, 
que tiveram grandes empresas 
que colaboraram com os nazistas 
preservadas, a despeito das prisões 
e execuções contra aqueles que 
participaram do extermínio de 1 
milhão de judeus. “Pois já se sabia 
que quebrar essas empresas joga-
ria os países numa crise social agu-
da. Tanto é verdade, que os EUA 
demoraram 100 anos para ter uma 
lei de leniência na qual a empresa 
denúncia um ato de corrupção e 
tem imunidade total”, observou.

Ainda segundo Santa Cruz, o 
que acontece hoje no Brasil pode 
ser representado por uma casa em 
chamas em que as pessoas respon-
sáveis pelo incêndio estão tranca-
das lá dentro.

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB

Presidente nacional da OAB alerta para os 
excessos da Justiça durante visita a Natal
Felipe Santa Cruz falou do complicado momento vivido pelo Brasil, onde as redes sociais ocuparam o espaço para 
desacreditar pessoas e instituições; ele esteve na capital potiguar nesta terça-feira para celebrar os 70 anos da CAARN

Cuidados

José Aldenir / Agora RN

Em audiência pública realizada 
nesta terça-feira, 27, na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado, o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos Ne-
to, disse que a atividade econômica 
pode ter crescido lligeiramente no 
segundo trimestre deste ano.

“Com base nos dados disponí-
veis, estimamos que o PIB tenha 
ficado estável ou crescido ligeira-
mente. Para os trimestres seguin-
tes, esperamos alguma aceleração, 
que deve ser reforçada pelo efeito 
da liberação de recursos do FGTS 
e PIS-Pasep”, afirmou.

Campos lembrou que os resul-
tados do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país, do se-
gundo trimestre, serão divulgados 
nesta quinta-feira, 29, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“Em relação à atividade eco-
nômica, dados recentes sugerem a 
possibilidade de retomada do pro-
cesso de recuperação da economia 

brasileira, que tinha sido interrom-
pido nos últimos trimestres. Nosso 
cenário supõe que essa retomada 
ocorrerá em ritmo gradual”, disse.

Campos Neto defendeu a conti-
nuidade de reformas na economia 
brasileira. “Reiteramos a impor-
tância da continuidade do processo 
de reformas e ajustes que gerem 
sustentabilidade da trajetória fis-

cal futura. Ao reduzirem incertezas 
fundamentais sobre a economia 
brasileira, as reformas tendem a 
estimular o investimento privado”

Ele acrescentou que “uma re-
tomada mais robusta da economia 
depende também da agenda micro-
econômica, que inclui iniciativas 
que visam ao aumento de produ-
tividade e os ganhos de eficiência”.

Curso de cabeleireiro é um dos que será oferecido pela Prefeitura nesta remessa

Campos Neto prevê que economia 
vai acelerar com liberação do FGTS e PIS

Divulgação / Semtas

Evento para estimular a doação 
de órgãos acontece nesta quinta

UFRN
Banco Central

A Central de Transplan-
tes do RN, em parceria com o 
Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) e a Associação 
Brasileira das Empresas Aé-
reas (ABEAR), trazem para 
Natal nesta quinta-feira, 29, 
a Jornada Asas do Bem, que 
já passou por onze estados e 
o Distrito Federal, reunindo 
mais de 1,7 mil pessoas em 
ações de valorização da doação 
de órgãos.

O evento inicia às 10h, 
no auditório da Faculdade de 
Farmácia da UFRN e contará 
com a presença do publicitário 
Alexandre Barroso, autor do 
livro “A última vez que morri”, 
falando sobre sua história de 
luta pela vida, depois de três 
procedimentos de transplante 
(duas vezes de fígado e uma de 
rim).

A Jornada Asas do Bem é 
aberta ao público, com inscri-
ções gratuitas através do por-
tal SIGAA, da própria UFRN. 

O momento será também de 
lançamento, pela Central de 
Transplantes do RN, da cam-
panha do Setembro Verde, mês 
dedicado às ações de sensibili-
zação sobre a importância da 
doação de órgãos.

A Jornada Asas do Bem foi 
lançada em 2014 pelas funda-
doras da ABEAR (Avianca, 
Azul, Gol e Latam) - que viabi-
liza em média, por ano, o trans-
porte aéreo gratuito de cerca 
de 7 mil itens para transplante 
(órgãos, tecidos e equipes mé-
dicas), 90% do volume que é 
transportado por avião. Em ca-
da caso são mobilizados cerca 
de 150 profissionais de saúde e 
transporte. Entre a retirada do 
órgão no doador e a chegada ao 
receptor é uma corrida contra 
o tempo. 

O Brasil possui o maior sis-
tema público de transplantes 
do mundo, com grande partici-
pação da aviação no transporte 
de órgãos e equipes.
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O filme A Vida Invisível, do dire-
tor Karim AÏnouz, desbancou outros 
11 filmes e foi escolhido hoje (27) re-
presentante do Brasil na corrida ao 
Oscar. O anúncio foi feito pela Aca-
demia Brasileira de Cinema. O filme 
vai concorrer a uma vaga entre os 
cinco indicados ao Oscar de melhor 
filme estrangeiro do próximo ano.

O filme é baseado no livro A Vi-
da Invisível de Eurídice Gusmão, de 
Martha Batalha, e conta a história 
das irmãs Gusmão, Eurídice e Guida. 

Eurídice é uma jovem talentosa 
e introvertida. Guida é o oposto de 
seu temperamento em relação ao 
convívio social. Ambas vivem em um 

rígido regime patriarcal, o que faz 
com que trilhem caminhos distintos: 
Guida decide fugir de casa com o na-
morado, enquanto Eurídice se esfor-
ça para se tornar uma musicista, ao 
mesmo tempo em que precisa lidar 
com as responsabilidades da vida 
adulta e um casamento sem amor. O 
filme estreia nos cinemas brasileiros 
no dia 31 de outubro.

Fernanda Montenegro e Carol 
Duarte dividem o papel de Eurídice, 
enquanto Julia Stockler interpreta 
Guida.

A última vez que o Brasil concor-
reu nessa categoria foi em 1999, com 
Central do Brasil, de Walter Salles, 

filme que também contava com a 
participação da atriz Fernanda Mon-
tenegro, que foi inclusive indicada ao 
Oscar de melhor atriz naquele ano.

A Vida Invisível foi selecionado 
por uma comissão formada pela Aca-
demia Brasileira de Cinema, com-
posta, entre outros, pelos cineastas 
Anna Muylaert e Zelito Viana; o ide-
alizador do festival É Tudo Verdade, 
Amir Labaki; e a diretora de progra-
mação do festival do Festival do Rio, 
Ilda Santiago; entre outros.

O anúncio dos filmes estrangei-
ros finalistas ao Oscar será no dia 13 
de janeiro. A cerimônia do Oscar está 
agendada para o dia 9 de fevereiro.

"A Vida Invisível" é indicado 
para concorrer ao Oscar
Última vez que o Brasil concorreu nessa categoria foi em 1999, com Central do Brasil, 
de Walter Salles, filme que também contava com a atriz Fernanda Montenegro

Pedro Machado

Filme brasileiro
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Na última segunda-feira, 26, 
a cantora Ludmilla decidiu co-
mentar sobre uma situação incô-
moda pela qual passou durante 
um de seus shows em Portugal. 
No Instagram, a artista revelou 
que uma pessoa da plateia esta-
va tentando acertar ela e sua na-
morada, Brunna Gonçalves, com 
uma bola.

“Primeira vez pegou no compu-
tador da minha equipe, já deu uma 
confusãozinha ali atrás. Depois 
ele tentou tacar em mim de novo, 
mas pegou no rosto da Brunna. Por 
último, ele tacou em mim e conse-
guiu acertar. Só que ele tacava e se 
escondia toda hora, o amigo dele 
ficava rindo e olhando pro chão”, 
disse destacando que o objetivo do 

homem era acertar ela e Brunna, 
como um ato homofóbico.

“Eu tava ali trabalhando, não 
estava implicando com ele e nem 
desrespeitando ninguém. Quem 
gosta de respeito, dá respeito. É 
muita falta de respeito ir no show 
de uma pessoa e ficar tacando bola 
na cara dela. Por isso eu dei nele de 
volta”, encerrou Ludmilla.

Ludmilla sofre ataque homofóbico 

ao lado da namorada em Portugal

Lamentável

Zé de Abreu briga no Rio 
e diz que motivo foi política

Descontrole

Zé de Abreu falou na noite 
da última segunda-feira, 26, ao 
TV Fama, da RedeTV!, sobre 
uma discussão que teve em um 
restaurante carioca, na Barra 
da Tijuca. O ator estava com a 
namorada, Carol Junger, quan-
do foi abordado por um casal, 
que lhe pediu para parar de fu-
mar no local fechado.

Ele interpretou o momento 
como uma provocação e discu-
tiu com o homem. Segundo o 
artista, o motivo da briga foi 
político.

"É coisa política. As pessoas 
se sentem no direito de interpe-
lar, de atrapalhar o jantar de 
um cidadão brasileiro por cau-
sa de problema político", disse 
ele, que é assumidamente de 
esquerda e se posiciona contra 
o governo Bolsonaro em suas 
redes sociais. 

"Minha mãe me ensinou a 
não levar desaforo para casa. 
Estou jantando quieto no meu 
canto, nunca fui provocar nin-
guém. Mas se vier provocar, 
não ficarei quieto", completou.

Ator tem se metido em diversas confusões, quase sempre por causa da política

Reprodução / Instagram

O cantor Beto Barbosa foi o 
convidado de Danilo Gentili nes-
ta terça-feira, 27, no talk show 
'The Noite', no SBT. Durante a 
entrevista, o artista falou sobre 
a batalha recente que enfrentou 
contra um câncer na bexiga. Ele 
destalhou o diagnóstico: “Duran-

te um ano o médico dizia que era 
infecção urinária... Se tivesse des-
coberto um ano antes não tinha 
tirado próstata, bexiga, uma parte 
da uretra, uma parte do intestino”, 
explicou.

Questionado sobre o que pas-
sava por sua cabeça durante o 

período, afirma: “o único medo que 
eu tinha era de sofrer. Eu estava 
tomando morfina direto. Alguns 
momentos, naquela UTI, pedia pa-
ra Deus me levar, pois não aguen-
tava mais sofrer tanto”.

Sobre a saúde atual, conta: “o 
último pet scan não deu mais ne-

nhuma célula cancerígena, mas 
tenho que acompanhar”. O cantor 
diz estar trabalhando todas as se-
manas e explica como é seu proces-
so para criar uma música. “Faço a 
letra, a música e os arranjos. Aí 
vou dançar pra ver se é dançante. 
Se for eu gravo”, concluiu.

O cantor Gabriel Diniz morreu 
há pouco mais de três meses, em 
27 de maio, aos 28 anos, em uma 
queda de avião no sul de Sergipe. A 
morte precoce do artista comoveu 
fãs e personalidades, que pediram 
respeito à imagem dele. Na ma-
drugada desta terça-feira, 27, a na-
morada dele, Karoline Calheiros, 

republicou alguns stories no Insta-
gram da participação do cantor no 
programa de Fausto Silva.

"Mais um dia 27 e hoje relem-
brando um sonho realizado: par-
ticipar do Domingão do Faustão", 
escreveu. O programa foi ao ar em 
10 de fevereiro deste ano.

Em seguida, ela mostrou um 

trecho da conversa entre Gabriel e 
o apresentador. Ao fundo, é possí-
vel ouvir o pai do cantor, Cizinato 
Diniz, falando sobre como o filho 
é bonito. "Foi tanto orgulho que 
chega chorei", disse Karoline em 
um dos últimos stories ao publicar 
uma foto do dia em que assistiu ao 
namorado no programa da Globo.

"Pedia para Deus me levar", diz Beto Barbosa

Morte de Gabriel Diniz completa 3 meses

Luta contra o câncer

Saudade

Special Counsel Robert Mueller

Sertanejo morreu em acidente aéreo no estado de Sergipe, aos 28 anos de idade

Divulgação

Reprodução / Instagram
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O filme A Vida Invisível, do dire-
tor Karim AÏnouz, desbancou outros 
11 filmes e foi escolhido hoje (27) re-
presentante do Brasil na corrida ao 
Oscar. O anúncio foi feito pela Aca-
demia Brasileira de Cinema. O filme 
vai concorrer a uma vaga entre os 
cinco indicados ao Oscar de melhor 
filme estrangeiro do próximo ano.

O filme é baseado no livro A Vi-
da Invisível de Eurídice Gusmão, de 
Martha Batalha, e conta a história 
das irmãs Gusmão, Eurídice e Guida. 

Eurídice é uma jovem talentosa 
e introvertida. Guida é o oposto de 
seu temperamento em relação ao 
convívio social. Ambas vivem em um 

rígido regime patriarcal, o que faz 
com que trilhem caminhos distintos: 
Guida decide fugir de casa com o na-
morado, enquanto Eurídice se esfor-
ça para se tornar uma musicista, ao 
mesmo tempo em que precisa lidar 
com as responsabilidades da vida 
adulta e um casamento sem amor. O 
filme estreia nos cinemas brasileiros 
no dia 31 de outubro.

Fernanda Montenegro e Carol 
Duarte dividem o papel de Eurídice, 
enquanto Julia Stockler interpreta 
Guida.

A última vez que o Brasil concor-
reu nessa categoria foi em 1999, com 
Central do Brasil, de Walter Salles, 

filme que também contava com a 
participação da atriz Fernanda Mon-
tenegro, que foi inclusive indicada ao 
Oscar de melhor atriz naquele ano.

A Vida Invisível foi selecionado 
por uma comissão formada pela Aca-
demia Brasileira de Cinema, com-
posta, entre outros, pelos cineastas 
Anna Muylaert e Zelito Viana; o ide-
alizador do festival É Tudo Verdade, 
Amir Labaki; e a diretora de progra-
mação do festival do Festival do Rio, 
Ilda Santiago; entre outros.

O anúncio dos filmes estrangei-
ros finalistas ao Oscar será no dia 13 
de janeiro. A cerimônia do Oscar está 
agendada para o dia 9 de fevereiro.

"A Vida Invisível" é indicado 
para concorrer ao Oscar
Última vez que o Brasil concorreu nessa categoria foi em 1999, com Central do Brasil, 
de Walter Salles, filme que também contava com a atriz Fernanda Montenegro

Pedro Machado

Filme brasileiro
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A nova reunião entre Barcelona 
e Paris Saint-Germain para tratar 
da transferência de Neymar termi-
nou sem acordo. Segundo o jornal 
espanhol As, no entanto, dirigentes 
do clube catalão deixaram o encon-
tro com a 'sensação positiva' que 
vão conseguir repatriar o brasileiro 
ainda nesta semana. Um fator de-
terminante para o negócio seria o 
próprio atacante, que deixou claro 
para os comandantes do PSG que 
quer voltar para o Barcelona.

O diretor esportivo Leonardo 
representou a equipe parisiense 
na reunião, por conta da ausência 
do presidente Nasser Al-Khelaifi. 
Pelo lado do Barcelona, a comitiva 
contou com o CEO Òscar Grau e os 
diretores Javier Bordas e Eric Abi-
dal. As conversas transcorreram de 
forma tranquila e devem continuar 
nos próximos dias à distância.

No último dis 13, uma primei-
ra proposta do Barcelona já havia 

sido recusada pelo PSG. O negócio 
na época envolvia a cessão de al-
guns jogadores, entre eles Philippe 
Coutinho - que acabou fechando 
com o Bayern de Munique, em tro-
ca de Neymar.

Desta vez, o Barcelona ofereceu 
170 milhões (R$ 784 milhões), em 
duas parcelas, para contar com o 
astro brasileiro, informou o jornal 
francês Le Parisien. André Cury, 
representante do Barcelona, Pini 
Zahavi, empresário que estaria 
intermediando a negocição entre os 
clubes e Humberto Paiva, advoga-
do de Neymar, também estiveram 
no encontro e deixaram o escritório 
do PSG sem falar com a imprensa.

Nos últimos dias ficou eviden-
ciado o racha entre os torcedores do 
PSG e Neymar. O clube, no entan-
to, tem evitado conflitos para valo-
rizar o atleta pelo qual há dois anos 
pagou 222 milhões de euros (R$ 
821 milhões na cotação da época). Camisa 10 está sem jogar no Paris Saint-Germain enquanto não define sua situação

Reunião entre Barcelona e PSG termina 
sem acordo, mas com "sensação positiva"
Dirigentes espanhóis deixam reunião confiantes de que vão conseguir repatriar o craque brasileiro; 
proposta seria de 170 milhões (R$ 784 milhões) em duas parcelas, e o time francês está analisando

Negociações por Neymar

Nacho Doce / Reuters

O volante Felipe Melo, do 
Palmeiras, conseguiu nesta 
terça, 27, efeito suspensivo 
no Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) e está 
liberado para voltar a atuar 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Na última semana o jogador 
havia sido punido com quatro 
partidas de suspensão por ter 
agredido o atacante Lucca, do 
Bahia, mas agora, com esta 
última decisão, poderá atuar 
normalmente.

O efeito suspensivo deixa 
o jogador liberado para entrar 
em campo no próximo domin-
go, no Rio, contra o Flamen-
go. Felipe Melo já cumpriu 
uma partida de suspensão 
automática ao não ter atuado 
diante do Grêmio, em Porto 
Alegre. Por coincidência, o vo-
lante não enfrentará a equipe 
gaúcha no Pacaembu, pois 
terá de cumprir suspensão 
pela Libertadores por ter sido 
expulso no jogo anterior.

Efeito suspensivo 
libera volante Felipe 
Melo para jogar 
contra o Flamengo

Brasileirão

Na véspera de o Flamengo en-
frentar o Internacional no confron-
to de volta das quartas de final da 
Copa Libertadores, nesta quarta-
-feira, 28, às 21h30, no Beira-Rio, 
o zagueiro espanhol Pablo Marí 
defendeu a presença do volante 
Cuéllar na equipe carioca que será 
escalada pelo técnico Jorge Jesus 
em Porto Alegre.

O jogador colombiano foi 
reintegrado pelo clube na se-
gunda-feira, depois de ter sido 
inicialmente afastado por tempo 
indeterminado na última sexta. 
O afastamento ocorreu após o 
atleta se recusar a viajar para 
Fortaleza, onde o time derrotou o 
Ceará por 3 a 0, no domingo, no 
Castelão, e assumiu a liderança 
do Campeonato Brasileiro.

E a reintegração de Cuéllar 
aconteceu também após o treina-
dor português admitir que seria 
importante poder contar com o 
colombiano na capital gaúcha, 
pois Willian Arão, outro volante 
experiente do time, está suspen-
so por causa do terceiro cartão 
amarelo.

Ao comentar o assunto nesta 
terça-feira, Pablo Marí afirmou, 

em entrevista coletiva onde a 
delegação flamenguista está hos-
pedada em Porto Alegre, que o 
colombiano poderá ser importante 
para o clube assegurar classifica-
ção às semifinais da Libertadores. 

No duelo de ida do mata-mata, 
realizado na semana passada, o 
time rubro-negro venceu por 2 a 0 
e, com isso, poderá até perder por 
um gol de diferença para avançar 
na competição.

Colombiano estava afastado da equipe, mas foi reintegrado pelo treinador Jorge Jesus

Pablo Marí defende volta de Cuéllar 
contra o Internacional no Beira-Rio

Libertadores

Alexandre Vidal / Flamengo

OBJETO: 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.

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

PROCESSO ADMIN. Nº 1246/2019

Onde se lê: “Afonso Bezerra/RN, 26 de julho de 2019”

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Leia-se: “Afonso Bezerra/RN, 26 de agosto de 2019”.

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

As demais informações mantêm-se inalteradas. Matéria publicada no Jornal de Grande Circulação 
AGORA RN, no dia 27/08/2019, Edição Nº 624.

Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal.

TP - Menor Preço Por Empreitada Global - N.º 013/2019 - Serviços de Recapeamento Asfáltico 
Com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com Regularização do Pavimento 
Existente nas Diversas Ruas e Avenidas da Cidade de Areia Branca/RN, que seria realizada em 
09/09/2019 às 12:00 (doze) horas horário local, está suspensa. Informações e-mail 
licitacoesab@gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSA
TP 013/2019

Areia Branca/RN, em 27 de agosto de 2019

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Antônio Lopes Neto - Presidente.
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