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Oepisódio do sequestro 
de um ônibus na 
Ponte Rio-Niterói, na 

manhã de ontem, que deixou o 
sequestrador morto na calçada 
e 37 passageiros liberados, 
foi comemorado com punhos 
cerrados pelo governador 
Wilson Witzel (PSC).

Ao descer do helicóptero 
da Polícia Militar para 
transformar o sucesso de um 
sniper do Bope em um gol de 
sua administração, Witzel foi 
logo acenando para os curiosos 
e jornalistas antes de cair nos 
braços dos policiais.

E, antes que se diga que 

“bandido bom é bandido 
morto”, é preciso refletir no 
que demonstrações públicas 
de júbilo dessa natureza 
representam dentro do atual 
contexto de violência no Brasil.

Comemorações de alegria 
ao se retirar uma criança 
viva de dentro de um poço são 
diferentes do alívio que se sente 
ao recuperar um dinheiro que 
estava perdido; ou ver seu time 
do coração virar o jogo já nos 
acréscimos do segundo tempo.

Não há prazer que supere a 
reflexão num mundo civilizado.

Quando tragédias 
inevitáveis atingem pessoas 

inocentes, dançar de alegria 
sobre cadáver de um criminoso 
pode ser uma reação normal 
para muita gente, mas 
transformá-la em expressão 
de extrema satisfação de um 
dirigente está longe de impor 
ao problema a seriedade que 
ele merece.

Ao protagonizar 
recentemente um sobrevoo 
de helicóptero, de onde tiros 
foram disparados a esmo 
sobre população civil atrás 
de alvos específicos, e depois 
desembarcar num hotel de luxo 
para comemorar, o governador 
do Rio mostrou a disposição de 

um torcedor.
Ocorre que, na vida, é 

preciso estabelecer limites até 
para o entusiasmo, quando o 
objetivo de uma administração 
é equacionar grandes 
problemas para os quais as 
soluções, em geral, são sempre 
complexas.

Há 19 anos, o Rio já 
viveu um incidente parecido 
com o famoso ônibus 174, 
transformado em filme, 
onde a imperícia de um 
policial matou uma refém e o 
criminoso jogado na traseira 
de um camburão vivo chegou 
ao destino morto.

Nesse caso emblemático, 
rendeu muito a ideia de 
que a vacilação e a falta 
de um atirador de elite 
transformaram o desfecho em 
tragédia, já que houve várias 
oportunidades para se matar o 
bandido e não se o fez.

No caso presente, a morte de 
alguém que colocava em risco 
outras pessoas foi o desfecho 
que casos idênticos teriam em 
qualquer país civilizado, onde 
cabe ao Estado a prerrogativa 
do uso da violência quando 
necessário.

Fora dessa perspectiva, tudo 
não passa de tragédia.

Os limites da comemoração
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FIEL DA BALANÇA
Parte da apatia da pré-

campanha se deve à incerteza 
quanto ao posicionamento de 
Carlos Eduardo. Apontado nas 
pesquisas como o principal 
eleitor da cidade, ele não pode ser 
candidato no ano que vem. Como o 
apoio dele pode ser determinante 
para o resultado da eleição, quem 
conta com isso monitora os passos 
do ex-prefeito antes de assumir 
qualquer postura.

LADO RUIM
Se, por um lado, a não 

antecipação da eleição tem seu lado 
positivo – o de deixarem o atual 
prefeito governar –, por outro, a 
cidade perde a oportunidade de 
discutir alguns de seus problemas 
crônicos, cuja resolução passa 
necessariamente pela política. 
A revisão do Plano Diretor, por 
exemplo, tão importante para 
a indução do desenvolvimento 
econômico em determinadas áreas 
da cidade, corre o enorme risco de 
ficar para depois da campanha, e 
ninguém fala nada.

FAZ TEMPO
O deputado estadual Hermano 

Morais esclarece: sua insatisfação 
com o MDB não é de hoje. Segundo 
ele, sua decepção com a legenda 
vem de muito antes, de quando 
o ex-ministro Henrique Eduardo 
Alves ainda era o presidente 
estadual do partido. Hoje, a sigla 
está sob a liderança do ex-senador 

A praticamente um ano das eleições municipais, pouca 
movimentação tem sido observada entre os principais 
pré-candidatos à Prefeitura do Natal. Nos bastidores, o 

que tem chamado a atenção é a discrição dos prováveis concor-
rentes. Nada de troca de acusações ou acirramento prévio da 
disputa, como se observou em pleitos anteriores. O clima atual 
é de apatia. Faltando 9-10 meses para as convenções, o cenário 
é muito mais de incerteza do que exatamente de pré-campanha. 
A incógnita é tamanha que nem o prefeito atual, Álvaro Dias, 
se diz pré-candidato à reeleição. Perguntado sobre o assunto, 
o sucessor de Carlos Eduardo Alves diz que está dedicado à 
gestão, cada vez mais desafiadora em função da crise econô-
mica nacional. Entre os adversários, pouco se fala de Natal ou 
do atual gestor. Entre eles, as atenções parecem estar voltadas 
exclusivamente para as políticas estadual e federal, personi-
ficadas em Fátima Bezerra, a governadora, e Jair Bolsonaro, 
o presidente. A realidade municipal, com seus problemas e 
desafios, caiu para terceiro plano.

Pré-campanha apática

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Garibaldi Alves Filho.

ABERTURA DE CAPITAL
A Secretaria de Planejamento 

e Finanças do Governo do Estado, 
pasta que compõe a equipe 
econômica do governo Fátima 
Bezerra, estranhamente não 
está por dentro do processo de 
abertura de capital da Caern. O 
tema é tratado pelo presidente 
da companhia, Roberto Sérgio 
Linhares, diretamente com a 
governadora.

POSSE
A nova diretoria do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do 

Rio Grande do Norte (Sindjorn) 
toma posse na próxima sexta-
feira, 23. O presidente eleito, 
Alexandre Othon, terá mandato 
até 2022. A cerimônia de posse 
acontece às 19h na sede do 
sindicato, na Cidade Alta.

RECUO DO AVANTE I
A líder do Avante no Estado, 

Karla Veruska, voltou atrás 
e agora tenta revogar a carta 
de anuência que ela assinou 
consentindo com o pedido de 
desfiliação apresentado pelo 
deputado estadual Kléber 
Rodrigues à Justiça Eleitoral. 
Ao mudar de ideia, ela justificou 

 CONFERÊNCIA DA DEFESA
Natal sedia até amanhã, no 

Hotel Serhs, na Via Costeira, a 
Conferência Sul-Americana de 
Defesa 2019. Trata-se de um 
fórum entre os chefes de Estado-
Maior de Defesa da América do 
Sul e o comandante do Comando 
Sul dos Estados Unidos. O 
objetivo do encontro é discutir 
temas de segurança e defesa da 
região. A cerimônia oficial de 
abertura, que acontece logo mais 
às 8h30, contará com a presença 
do ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo (foto).

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

que não houve discriminação ao 
parlamentar dentro da legenda 
e que não vê motivos para a 
desfiliação, já que o Avante 
superou a cláusula de barreira 
nas eleições de 2018 e continuará, 
portanto, com acesso a fundo 
partidário e tempo de TV. Sem a 
anuência da presidente, se Kléber 
insistir na desfiliação, o partido 
poderá reivindicar o mandato dele 
na Assembleia Legislativa.

RECUO DO AVANTE II
No Tribunal Regional 

Eleitoral, o relator do caso é o 
juiz Ricardo Tinoco de Góes. 
Ontem, a defesa do deputado 
estadual Kléber Rodrigues pediu 
depoimento de testemunhas. 
Na petição, o advogado Felipe 
Cortez registra que, após a 
carta de anuência assinada 

por Karla Veruska, o Avante 
foi desativado no Rio Grande 
do Norte e atualmente está 
sem comissão provisória. Ou 
seja, Karla Veruska não teria 
legitimidade, enquanto pessoa 
física, para revogar uma decisão 
tomada enquanto o partido 
estava ativo.

ISENÇÃO DE ICMS
O deputado estadual Coronel 

Azevedo (PSL) apresentou 
um projeto de lei que isenta 
motoristas de transporte por 
aplicativos, como a Uber, de 
pagar ICMS na compra de carros. 
Segundo a proposta, os motoristas 
também ficariam livres da 
cobrança de IPVA. A matéria 
está sob análise na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia.
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A Justiça Eleitoral do Rio 
Grande do Norte autorizou o de-
putado estadual Hermano Morais 
a se desfiliar do MDB sem que 
ele corra o risco de ter o mandato 
reivindicado pelo partido poste-
riormente. O parlamentar, que já 
tinha recebido da direção estadual 
da sigla uma carta de anuência 
para o desligamento, teve o pedido 
de desfiliação aprovado por una-
nimidade na sessão plenária do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
-RN) desta terça-feira, 20.

O relator do processo de des-
filiação foi o juiz José Dantas de 
Paiva. Amparado na carta de 
anuência do MDB e também em 
parecer favorável do Ministério 
Público Eleitoral, o magistrado re-
conheceu “justa causa” no pedido 
de Hermano e foi acompanhado 
pelos demais juízes da Corte.

Mais cedo, Hermano Morais 
disse que, caso seu desligamento 
do MDB fosse aprovado, sua fi-
liação ao PDT seria “uma opção 
a ser estudada”. O parlamentar 
classificou o PDT como um “par-
tido interessante” e declarou que 
“simpatiza” com a legenda, cujo 
diretório no Rio Grande do Norte é 

presidido pelo ex-prefeito de Natal 
Carlos Eduardo Alves.

“É uma possibilidade que po-
derá se configurar. O PDT é um 
partido interessante, que eu sim-
patizo. Tem uma linha de atua-
ção que tem convergência com o 
nosso pensamento. Mas vamos 
tratar desse assunto no momento 
seguinte (à desfiliação)”, ressaltou 
Hermano, em entrevista à Rádio 
Cidade.

Ao confirmar que foi convidado 
para ingressar no PDT, o parla-
mentar destacou que sempre teve 
“boa relação” com Carlos Eduardo, 
tanto no campo pessoal quanto na 
política. Segundo Hermano, a ex-
ceção foi apenas em 2012, quando 
os dois disputaram a Prefeitura do 
Natal – no segundo turno, Carlos 
Eduardo foi eleito. “Depois (de 
2012), restabelecemos a nossa 
convivência política – a pessoal 
nunca foi afetada. Apoiei ele na 
sua reeleição, em 2016, e o apoiei 
também para o Governo do Estado 
em 2018”, lembrou.

Hermano registrou que tem si-
do “estimulado” a disputar a Pre-
feitura do Natal nas eleições de 
2020. Em outras oportunidades, 

o deputado já chegou a admitir 
que espera contar com o apoio de 
Carlos Eduardo para a disputa. 
“Nessa nova opção partidária, te-
rei que considerar essa hipótese 
(candidatura em 2020). Teremos 
que analisar a eleição, que já é no 
próximo ano”.

O deputado, que está em seu 
terceiro mandato na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do 
Norte, afirmou que decidiu pedir 
desfiliação do MDB porque esta-
va insatisfeito com os “rumos” do 
partido. “O MDB desviou de seu 
rumo original. De uns anos pa-
ra cá, várias falhas de condução 
aconteceram. O partido foi per-
dendo a sua identidade. Eu vinha 
sendo cobrado pelas pessoas que 

me acompanham. Chegou o tempo 
em que isso tinha de ser resolvi-
do”, salientou.

Outro motivo que pesou na deci-
são de Hermano foi o fato de o MDB 
já ter um pré-candidato à Prefeitu-
ra: o atual prefeito, Álvaro Dias, que 
deve concorrer à reeleição.

Segundo Hermano, o MDB pre-
cisa ser “revitalizado”. “(Mas) Eu 
não vi essa movimentação. Não há 
abertura para renovação no coman-
do e no direcionamento do partido. 
Isso faz com que muitos se sintam 
desestimulados”, lamentou.

O parlamentar assinalou que 
sai do MDB com a “cabeça ergui-
da”. Ele lembrou que, pelo parti-
do, foi vereador em Natal por dois 
mandatos e cumpre o terceiro man-
dato de deputado estadual, além de 
ter sido candidato à Prefeitura do 
Natal em 2012. Ele agradeceu ao 
presidente estadual da legenda, o 
ex-senador Garibaldi Alves Filho, 
pela carta de anuência e desejou 
sorte ao agora ex-partido.

Com a desfiliação de Hermano 
Morais, o MDB passa a ter apenas 
um deputado na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte: 
Nélter Queiroz.

Agora sem partido, Hermano avalia convite de Carlos Eduardo para ingressar no PDT

Justiça Eleitoral autoriza Hermano Morais a 
se desfiliar do MDB sem perder o mandato
Deputado estadual diz que sai do MDB com a “cabeça erguida”. Ele lembrou que, pelo partido, foi vereador em Natal
por dois mandatos e cumpre o terceiro de deputado estadual, além de ter sido candidato à Prefeitura do Natal em 2012

Aval

João Gilberto / ALRN

O senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT) se manifestou a favor 
do tombamento da estrutura do 
antigo Hotel Reis Magos. O pré-
dio, abandonado na Praia do Meio, 
zona Leste de Natal, desde 1995, 
tem o tombamento analisado pelo 
Governo do Estado, Prefeitura do 
Natal, Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) 
e a Justiça Federal.

Ao publicar nas redes sociais 
uma foto com o procurador-geral 
do Estado, Luiz Antônio Marinho, 
a procuradora Marjorie Madruga, 
que emitiu parecer pelo tomba-
mento parcial do imóvel, e outros 
procuradores, Jean Paul opinou 
que o Reis Magos é “um importante 
monumento arquitetônico e histó-
rico da cidade que merece atenção 
do poder público e sociedade”.

A disputa que determinará o 

destino da estrutura do Hotel Reis 
Magos segue em aberto. Recen-
temente, o assunto voltou à tona 
por causa de críticas dirigidas à 
atuação da procuradora Marjorie 
Madruga.

Em entrevista a uma emissora 
de rádio local, o presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria 
de Hotéis no Rio Grande do Norte 
(ABIH-RN), José Odécio Júnior, 
disse que Marjorie usa o cargo para 
“prejudicar” o desenvolvimento do 
RN. Em nota conjunta, entidades 
do setor produtivo voltaram a pedir 
a demolição do prédio, que está em 
área nobre da orla natalense.

Em nota, a Procuradoria-Geral 
do Estado repudiou veementemen-
te o que classificou como “ataques 
infundados” contra a procuradora. 
A PGE afirma que a atuação do ór-
gão é amparada na lei. Senador com procuradores do Estado que defendem tombamento da estrutura

Jean Paul Prates recebe procuradores e 
defende tombamento do Hotel Reis Magos

Posicionamento

Divulgação

A Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu, por 4 votos a 1, 
restabelecer mais uma ordem 
de prisão contra o ex-deputa-
do e ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados Eduardo 
Cunha, preso desde 19 de 
outubro de 2016, no âmbito 
da Operação Lava Jato.

Em junho do ano passa-
do, o ministro do STF Marco 
Aurélio Mello havia conce-
dido uma liminar - decisão 
provisória - em um habeas 
corpus suspendendo um dos 
mandados de prisão que pe-
savam contra o ex-deputado, 
expedido pela Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, no 
âmbito da Operação Manus.

Supremo mantém 
um dos mandados 
de prisão contra 
Eduardo Cunha

Operação Manus
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O advogado, jornalista e ex-de-
putado federal Ney Lopes de Sou-
za disse ser favorável ao projeto de 
lei que atualiza as definições sobre 
o que é abuso de autoridade, mas 
com ressalvas. Para o ex-parla-
mentar, o fato de o projeto apro-
vado no Congresso estender as 
penalidades para a classe política 
demanda uma atenção especial.

“No Brasil, do jeito que está in-
do, não teremos mais três poderes. 
Vamos ter quatro, cinco, seis. Todo 
mundo quer ser poder e ninguém 
pode tocar em ninguém. A lei de 
abuso do poder tem que existir. Ela 
não é só para juiz e promotor, ela é 
para os políticos também. Se você 
olhar a lei, ela se aplica ao Executi-
vo, ao Legislativo e ao Judiciário”, 
afirmou, em entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9), nesta terça-feira, 20.

De acordo com Ney Lopes, o 
presidente Jair Bolsonaro e o mi-
nistro da Justiça e Segurança Pú-

blica, Sérgio Moro, têm de tratar 
com “cuidado” os vetos pretendidos 
pelo governo federal no texto da lei. 
Ele afirmou que é “fácil” derrubar 
vetos no Congresso e alertou para 
a possibilidade do aumento do des-
gaste entre o governo e o Congres-
so, caso Bolsonaro vete trechos do 
projeto e a lei volte para a Câmara 
dos Deputados e o Senado.

“É preciso muito cuidado do 
Moro neste trabalho. Ele precisa 
buscar um diálogo com o Congres-
so, para evitar uma queda de bra-
ço. Fui deputado por 25 anos e sei 
que a coisa mais fácil que se tem é 
derrubar um veto do presidente. A 
votação é secreta. Para manter (o 
teor do projeto), precisa de dois ter-
ços. Então não adianta ele vetar, 
pois vai para o Congresso e eles 
derrubam o veto dele. E isso gera 
um desgaste para o País”, explicou.

O texto da lei de abuso de auto-
ridade foi analisado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em conjunto com 

o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, em reunião 
na última segunda-feira, 19, no 
Palácio da Alvorada. Por meio de 
seu porta-voz, general Otávio Rê-
go barros, o presidente confirmou, 
ainda na segunda, que vetará 

pontos do projeto de lei, mas não 
adiantou quais aspectos da legis-
lação deverão ser barrados, nem 
quando isso deverá acontecer.

Mesmo favorável que haja o 
projeto de lei, o ex-deputado Ney 
Lopes afirmou que apoia o texto, 

mas com ressalvas. Para ele, seria 
positivo um acordo entre Bolsona-
ro e os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), e do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

“Na minha opinião, acredito 
que haja uma possibilidade de 
alguns pontos serem vetados, no 
sentido de que a lei busque maior 
consenso para evitar traumas 
na sua aplicação. Mas só alguns 
pontos, não todos. Então, eu con-
cordaria se houvesse um consenso 
via Rodrigo Maia e o presidente 
do Senado, para um artigo desse 
ser acomodado em um acordo”, 
encerrou.

O projeto de lei aprovado na 
última quarta-feira, 14, define os 
crimes de abuso de autoridade 
cometidos por servidores públicos 
e membros dos três poderes da Re-
pública, do Ministério Público, dos 
tribunais e conselhos de Contas e 
das Forças Armadas.

Advogado Ney Lopes em entrevista à rádio Agora FM: "Todo mundo quer ser poder"

Ney Lopes prevê "queda de braço" se 
Bolsonaro vetar abuso de autoridade
Ex-deputado federal disse que concorda com o teor do projeto já aprovado no Congresso, mas pediu "cuidado" do 
presidente e do ministro da Justiça para evitar que tema seja pivô de desgaste entre o governo e o Congresso Nacional

Avaliação

José Aldenir / Agora RN

O juiz federal Adrian Amo-
rim condenou por peculato uma 
mulher que, segundo o Ministério 
Público, integrava um grupo de 
servidores do Ministério do Traba-
lho e Emprego envolvidos no desvio 
de recursos da superintendência do 
órgão no Rio Grande do Norte en-
tre 2006 e 2008.

Ivana Nazaré Freitas de Oli-
veira era namorada do empresário 
beneficiado pelos supostos desvios 
– Francisco de Assis Oliveira, da 
Glacial Refrigeração Ltda. – e teria 
participado do esquema ajudando 
a liberar os recursos ilegalmente 
pagos à empresa.

A mulher condenada trabalha-
va como assessora da Secretaria 
Executiva do então MTE, em Bra-
sília, e foi apontada como uma das 
“mentoras” do esquema, atuando 
exatamente em sua origem: a des-
centralização de recursos do mi-
nistério para a superintendência 
no RN. Parte desse dinheiro que 
chegava à superintendência local 
alimentava o desvio de verbas para 
a Glacial, de acordo com o MPF.

A empresa do então namorado 
de Ivana mantinha contrato até 
o fim de 2006 e uma prorrogação, 
abrangendo o ano de 2007, já ha-
via sido definida. No entanto, a 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) verificou irregularidades e 
determinou o cancelamento dessa 
prorrogação.

Para promover nova contrata-
ção, foi elaborado um processo que 
teve prosseguimento mesmo de-
pois de a Advocacia-Geral da União 
opinar pela desaprovação do edital. 
Não por coincidência, na análise 
do MPF, a Glacial foi novamente 
contratada, para o período de 5 a 
31 de dezembro de 2007, quando 
deveria cuidar exclusivamente da 
manutenção de ares-condiciona-
dos, bebedouros e geladeiras.

A empresa, porém, passou a 
prestar serviços como a manu-
tenção dos prédios e a fornecer 
equipamentos novos de climati-
zação, recebendo inclusive por 
serviços não comprovados, tendo 
angariado ao final daqueles 26 
dias um valor cem vezes acima 

do previsto em contrato.
Segundo a denúncia, a Glacial 

emitia notas fiscais com descrição 
fictícia de serviços, que eram “ates-
tadas” por servidores envolvidos no 
esquema. A documentação, enca-
minhada para o setor financeiro, 
tinha sua quitação determinada 
pelo ex-chefe de Logística e Admi-
nistração e seu substituto, respecti-
vamente Marcelo Rodrigues Vaz e 
Raimundo Nonato Rodrigues.

Na ação original, já foram 
condenados por peculato – em pri-
meira instância, ainda cabendo re-
cursos – Marcelo Vaz; Raimundo 
Nonato; o então superintendente, 
Pedro Lopes de Oliveira; além do 
empresário Francisco Oliveira, da 
Glacial. Os quatro foram senten-
ciados ao regime inicial semiaber-
to, podendo apelar em liberdade. 
O MPF já recorreu, buscando o 
aumento das penas.

A sentença judicial estipulou 
uma pena de 8 anos de reclusão 
para a ex-servidora, a ser cum-
prida em regime semiaberto. Ela 
pode recorrer em liberdade.

Justiça condena mulher por supostos 
desvios no Ministério do Trabalho

Decisão no RN

Presidente cogita desistir
de Eduardo para embaixada

Polêmica

O presidente Jair Bolsonaro 
admitiu nesta terça-feira, 20, 
a possibilidade de desistir da 
nomeação do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
seu filho, para a embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos.

"Eu não quero submeter o 
meu filho a um fracasso. Eu 
acho que ele tem competência. 
Mas tudo pode acontecer, preza-
do companheiro. A gente pode 
estar morando junto amanhã, 
pode acontecer", disse o presi-
dente ao ser questionado sobre 
as dificuldades que a indicação 
enfrenta no Senado.

Nesta terça-feira, 20, um le-
vantamento do jornal O Estado 
de S. Paulo, após ouvir os 81 se-
nadores sobre o tema, mostrou 
que a indicação de Eduardo 
enfrenta resistência no Senado. 
De acordo com o estudo, 29 se-
nadores são contra a indicação, 
15 são favoráveis e 7 estão inde-
cisos. Outros 29 não quiseram 
responder ao jornal. O presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 

(DEM-AP) não vota.
Segundo o levantamento, 

os senadores potiguares Jean 
Paul Prates (PT) e Styvenson 
Valentim (Podemos) são contra 
a indicação de Eduardo para a 
embaixada. A outra senadora 
potiguar, Zenaide Maia (Pros), 
não quis responder ao jornal.

Caso seja indicado pelo pai, 
Eduardo Bolsonaro será sabati-
nado na Comissão de Relatores 
Exteriores do Senado. Indepen-
dentemente do resultado, o nome 
segue para análise do plenário.

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Michel Jesus / Câmara dos Deputados
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O advogado, jornalista e ex-de-
putado federal Ney Lopes de Sou-
za disse ser favorável ao projeto de 
lei que atualiza as definições sobre 
o que é abuso de autoridade, mas 
com ressalvas. Para o ex-parla-
mentar, o fato de o projeto apro-
vado no Congresso estender as 
penalidades para a classe política 
demanda uma atenção especial.

“No Brasil, do jeito que está in-
do, não teremos mais três poderes. 
Vamos ter quatro, cinco, seis. Todo 
mundo quer ser poder e ninguém 
pode tocar em ninguém. A lei de 
abuso do poder tem que existir. Ela 
não é só para juiz e promotor, ela é 
para os políticos também. Se você 
olhar a lei, ela se aplica ao Executi-
vo, ao Legislativo e ao Judiciário”, 
afirmou, em entrevista ao progra-
ma Manhã Agora, da rádio Agora 
FM (97,9), nesta terça-feira, 20.

De acordo com Ney Lopes, o 
presidente Jair Bolsonaro e o mi-
nistro da Justiça e Segurança Pú-

blica, Sérgio Moro, têm de tratar 
com “cuidado” os vetos pretendidos 
pelo governo federal no texto da lei. 
Ele afirmou que é “fácil” derrubar 
vetos no Congresso e alertou para 
a possibilidade do aumento do des-
gaste entre o governo e o Congres-
so, caso Bolsonaro vete trechos do 
projeto e a lei volte para a Câmara 
dos Deputados e o Senado.

“É preciso muito cuidado do 
Moro neste trabalho. Ele precisa 
buscar um diálogo com o Congres-
so, para evitar uma queda de bra-
ço. Fui deputado por 25 anos e sei 
que a coisa mais fácil que se tem é 
derrubar um veto do presidente. A 
votação é secreta. Para manter (o 
teor do projeto), precisa de dois ter-
ços. Então não adianta ele vetar, 
pois vai para o Congresso e eles 
derrubam o veto dele. E isso gera 
um desgaste para o País”, explicou.

O texto da lei de abuso de auto-
ridade foi analisado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em conjunto com 

o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, em reunião 
na última segunda-feira, 19, no 
Palácio da Alvorada. Por meio de 
seu porta-voz, general Otávio Rê-
go barros, o presidente confirmou, 
ainda na segunda, que vetará 

pontos do projeto de lei, mas não 
adiantou quais aspectos da legis-
lação deverão ser barrados, nem 
quando isso deverá acontecer.

Mesmo favorável que haja o 
projeto de lei, o ex-deputado Ney 
Lopes afirmou que apoia o texto, 

mas com ressalvas. Para ele, seria 
positivo um acordo entre Bolsona-
ro e os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), e do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

“Na minha opinião, acredito 
que haja uma possibilidade de 
alguns pontos serem vetados, no 
sentido de que a lei busque maior 
consenso para evitar traumas 
na sua aplicação. Mas só alguns 
pontos, não todos. Então, eu con-
cordaria se houvesse um consenso 
via Rodrigo Maia e o presidente 
do Senado, para um artigo desse 
ser acomodado em um acordo”, 
encerrou.

O projeto de lei aprovado na 
última quarta-feira, 14, define os 
crimes de abuso de autoridade 
cometidos por servidores públicos 
e membros dos três poderes da Re-
pública, do Ministério Público, dos 
tribunais e conselhos de Contas e 
das Forças Armadas.

Advogado Ney Lopes em entrevista à rádio Agora FM: "Todo mundo quer ser poder"

Ney Lopes prevê "queda de braço" se 
Bolsonaro vetar abuso de autoridade
Ex-deputado federal disse que concorda com o teor do projeto já aprovado no Congresso, mas pediu "cuidado" do 
presidente e do ministro da Justiça para evitar que tema seja pivô de desgaste entre o governo e o Congresso Nacional

Avaliação

José Aldenir / Agora RN

O juiz federal Adrian Amo-
rim condenou por peculato uma 
mulher que, segundo o Ministério 
Público, integrava um grupo de 
servidores do Ministério do Traba-
lho e Emprego envolvidos no desvio 
de recursos da superintendência do 
órgão no Rio Grande do Norte en-
tre 2006 e 2008.

Ivana Nazaré Freitas de Oli-
veira era namorada do empresário 
beneficiado pelos supostos desvios 
– Francisco de Assis Oliveira, da 
Glacial Refrigeração Ltda. – e teria 
participado do esquema ajudando 
a liberar os recursos ilegalmente 
pagos à empresa.

A mulher condenada trabalha-
va como assessora da Secretaria 
Executiva do então MTE, em Bra-
sília, e foi apontada como uma das 
“mentoras” do esquema, atuando 
exatamente em sua origem: a des-
centralização de recursos do mi-
nistério para a superintendência 
no RN. Parte desse dinheiro que 
chegava à superintendência local 
alimentava o desvio de verbas para 
a Glacial, de acordo com o MPF.

A empresa do então namorado 
de Ivana mantinha contrato até 
o fim de 2006 e uma prorrogação, 
abrangendo o ano de 2007, já ha-
via sido definida. No entanto, a 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) verificou irregularidades e 
determinou o cancelamento dessa 
prorrogação.

Para promover nova contrata-
ção, foi elaborado um processo que 
teve prosseguimento mesmo de-
pois de a Advocacia-Geral da União 
opinar pela desaprovação do edital. 
Não por coincidência, na análise 
do MPF, a Glacial foi novamente 
contratada, para o período de 5 a 
31 de dezembro de 2007, quando 
deveria cuidar exclusivamente da 
manutenção de ares-condiciona-
dos, bebedouros e geladeiras.

A empresa, porém, passou a 
prestar serviços como a manu-
tenção dos prédios e a fornecer 
equipamentos novos de climati-
zação, recebendo inclusive por 
serviços não comprovados, tendo 
angariado ao final daqueles 26 
dias um valor cem vezes acima 

do previsto em contrato.
Segundo a denúncia, a Glacial 

emitia notas fiscais com descrição 
fictícia de serviços, que eram “ates-
tadas” por servidores envolvidos no 
esquema. A documentação, enca-
minhada para o setor financeiro, 
tinha sua quitação determinada 
pelo ex-chefe de Logística e Admi-
nistração e seu substituto, respecti-
vamente Marcelo Rodrigues Vaz e 
Raimundo Nonato Rodrigues.

Na ação original, já foram 
condenados por peculato – em pri-
meira instância, ainda cabendo re-
cursos – Marcelo Vaz; Raimundo 
Nonato; o então superintendente, 
Pedro Lopes de Oliveira; além do 
empresário Francisco Oliveira, da 
Glacial. Os quatro foram senten-
ciados ao regime inicial semiaber-
to, podendo apelar em liberdade. 
O MPF já recorreu, buscando o 
aumento das penas.

A sentença judicial estipulou 
uma pena de 8 anos de reclusão 
para a ex-servidora, a ser cum-
prida em regime semiaberto. Ela 
pode recorrer em liberdade.

Justiça condena mulher por supostos 
desvios no Ministério do Trabalho

Decisão no RN

Presidente cogita desistir
de Eduardo para embaixada

Polêmica

O presidente Jair Bolsonaro 
admitiu nesta terça-feira, 20, 
a possibilidade de desistir da 
nomeação do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
seu filho, para a embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos.

"Eu não quero submeter o 
meu filho a um fracasso. Eu 
acho que ele tem competência. 
Mas tudo pode acontecer, preza-
do companheiro. A gente pode 
estar morando junto amanhã, 
pode acontecer", disse o presi-
dente ao ser questionado sobre 
as dificuldades que a indicação 
enfrenta no Senado.

Nesta terça-feira, 20, um le-
vantamento do jornal O Estado 
de S. Paulo, após ouvir os 81 se-
nadores sobre o tema, mostrou 
que a indicação de Eduardo 
enfrenta resistência no Senado. 
De acordo com o estudo, 29 se-
nadores são contra a indicação, 
15 são favoráveis e 7 estão inde-
cisos. Outros 29 não quiseram 
responder ao jornal. O presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 

(DEM-AP) não vota.
Segundo o levantamento, 

os senadores potiguares Jean 
Paul Prates (PT) e Styvenson 
Valentim (Podemos) são contra 
a indicação de Eduardo para a 
embaixada. A outra senadora 
potiguar, Zenaide Maia (Pros), 
não quis responder ao jornal.

Caso seja indicado pelo pai, 
Eduardo Bolsonaro será sabati-
nado na Comissão de Relatores 
Exteriores do Senado. Indepen-
dentemente do resultado, o nome 
segue para análise do plenário.

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Michel Jesus / Câmara dos Deputados
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Representantes do Governo do 
Rio Grande do Norte e do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) devem se 
reunir na próxima semana para 
começar a discutir a possível fede-
ralização de rodovias estaduais. De 
acordo com o secretário estadual 
de Infraestrutura, Gustavo Rosado 
Coelho, um encontro deve aconte-
cer na semana que vem para tratar 
desse e de outros assuntos.

Na semana passada, o presi-
dente Jair Bolsonaro determinou 
a realização de estudos para a pri-
vatização de duas rodovias federais 
que cortam o Rio Grande do Norte: 
as BRs 101 e 304.

Os estudos deverão analisar a 
viabilidade da privatização e tam-
bém o possível modelo de negócios 
com a iniciativa privada. Depen-
dendo do formato escolhido, poderá 
se abrir o caminho, por exemplo, 
para a cobrança de pedágio nesses 
trechos rodoviários.

A análise pode apontar – acres-
centa o decreto – a necessidade de 
ajustes dos trechos indicados, decor-
rentes da “modelagem econômico-
-financeira”, e também a eventual 
inclusão de trechos rodoviários esta-
duais que possam ser federalizados, 
para melhor adequação do projeto.

Perguntado sobre a possibili-
dade de privatização das rodovias 
federais, Gustavo Coelho ressaltou 
o governo potiguar não tem gestão 
sobre as vias e se limitou a dizer 
que o tema é “controverso”. Ape-
sar disso, o secretário falou que 
a gestão estadual acompanha os 
procedimentos, por se tratarem de 
“rodovias de grande importância 
econômica e social para o Rio Gran-

de do Norte”.
“Entendo que o DNIT deve es-

tar fundamentando tal decisão de 
privatizar em elementos técnicos 
e, acredito, financeiros. Quanto à 
sua questão sobre se esta é a solu-
ção para recuperar a malha viária, 
considero que ainda não temos 
elementos suficientes para esta 
resposta. Como adiantei, são pro-
cedimentos que devem ser prece-
didos de muitos estudos técnicos”, 
frisou o secretário, em entrevista à 
reportagem do Agora RN.

Segundo a Confederação Nacio-
nal dos Transportes (CNT), o Rio 
Grande do Norte tem 4.699 quilô-
metros de rodovias pavimentadas, 
dos quais 1.517 Km são de vias 
federais e outros 3.182 Km, de vias 
de administração local.

PRIVATIZAÇÃO DAS BRS
O decreto de Bolsonaro publi-

cado na semana passada prevê a 
realização de estudos para a pri-

vatização de outros trechos de ro-
dovias que hoje são administradas 
pelo setor público.

Incluindo os trechos das BRs 
101 e 304 no Rio Grande do Norte, 
estão contemplados mais de 7,2 mil 
quilômetros de rodovias federais 
classificadas como “estratégicas”, 
divididas em quinze lotes, e outras 
quatro estradas, sendo três em 
Santa Catarina e outra entre os 
estados de Goiás e Tocantins.

No caso da BR-101, os estudos 
são para privatização do trecho en-
tre Natal e a divisa do RN com a 
Paraíba, e desse ponto até a divisa 
da Bahia com o Espírito Santo.

Com relação à BR-304, Bolso-
naro determinou a análise da pri-
vatização do trecho entre Natal e 
a divisa do RN com o Ceará, além 
do trecho entre este ponto e o en-
troncamento com a BR-116, já no 
município cearense de Beberibe.

Não há prazo para a conclusão 
dos estudos com relação ao RN.

Obras na RN-160, que liga São Gonçalo do Amarante a Macaíba, na Grande Natal

Governo do RN e DNIT vão discutir 
federalização de rodovias estaduais
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro determinou a realização 
de estudos para a privatização de duas rodovias federais que cortam o RN

Infraestrutura

José Aldenir / Agora RN

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro publicou nesta terça-
-feira, 20, medida provisória que 
transforma o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf) 
em Unidade de Inteligência Finan-
ceira (UIF) do Banco Central, com 
autonomia técnica e operacional.

O Banco Central explicou, em 
nota, que será responsável pela 
aprovação da estrutura de gover-
nança do novo órgão, observando-se 
o alinhamento às recomendações e 
melhores práticas internacionais.

“A UIF é responsável por pro-
duzir e gerir informações de inteli-
gência financeira para a prevenção 

e o combate à lavagem de dinheiro, 
ao financiamento do terrorismo e 
ao financiamento da proliferação 
de armas de destruição em massa 
e promover a interlocução insti-
tucional com órgãos e entidades 
nacionais, estrangeiros e interna-
cionais que tenham conexão com a 
matéria”, ressalta o texto.

Ainda nesta terça-feira, o pre-
sidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, nomeou Ricardo 
Liáo para a presidência do novo 
Coaf. Liáo é servidor aposentado 
do Banco Central e deixa o cargo de 
diretor de Supervisão do Coaf para 
assumir a UIF. Presidente do novo Coaf, Ricardo Liáo

Coaf é transferido para o Banco Central
Medida provisória

Antônio Araújo / Câmara dos Deputados



O juiz eleitoral Francisco Shin-
tate, da 1ª Zona Eleitoral de São 
Paulo, condenou Fernando Had-
dad, candidato do PT que foi der-
rotado por Jair Bolsonaro na cam-
panha presidencial de 2018, por 
suposta prática de caixa dois du-
rante a campanha de 2012, na qual 
ele foi eleito prefeito de São Paulo. 
A pena, por falsidade ideológica 
eleitoral, é de 4 anos e 6 meses, em 
regime semiaberto. Cabe recurso.

O ex-prefeito foi denunciado 
por suposto caixa dois de R$ 2,6 
milhões da UTC Engenharia. O 
promotor eleitoral Luiz Henrique 
Dal Poz afirmou, em acusação, 
que o ex-prefeito "deixou de con-
tabilizar valores, bem como se 
utilizou de notas inidôneas para 
justificar despesas".

Os valores teriam sido repassa-
dos pela empreiteira diretamente 
às gráficas de Francisco Carlos 

de Souza, ex-deputado estadual e 
líder sindical conhecido no PT co-
mo Chico Gordo. Ele confessou que 
recebeu os pagamentos, mas disse 
que não eram destinados à campa-
nha do ex-prefeito, e sim a outros 
candidatos petistas cujos nomes 
não revelou à PF.
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OBrasil assistiu nesta terça (20), ao vivo, pela TV, a 
transmissão de um dos crimes mais covardes: o 
sequestro de pessoas. Um criminoso mantinha 

reféns 37 pessoas em um ônibus, no Rio de Janeiro. 
Não havia dúvidas sobre o crime e seu autor. O des-
fecho aliviou a todos: bandido morto, todos os reféns 
salvos. Aí começou a “vitimização” do criminoso, trata-
do apenas como “suspeito” em diversos círculos. 

Não se respeitou nem mesmo a alegria dos que 
ficaram aliviados, como se exigisse que o País derra-

masse lágrimas pelo bandido morto.
O atirador de elite exerceu a Legítima Defesa de 

Terceiros, como prevê a lei, salvando 37 vidas. Mas já 
há quem questione sua ação heroica.

O “País da impunidade” tem dificuldade de punir 
criminosos, e ontem mostrou que mais um pouco e 
pedirá a descriminalização do sequestro.

Não deve ser levado em conta o refém que diz não 
ter sido ameaçado pelo bandido. Especialistas cha-
mam isso de “síndrome de Estocolmo”.

Bandido morto, e já começou sua ‘vitimização’

Seis meses garantiram prisão de petista Haddad

DEU TUDO CERTO NO RIO
Wilson Witzel fez muito bem 

ao comemorar o desfecho do 
sequestro de ônibus. Deu tudo 
certo: o trabalho irrepreensível 
da sua Polícia Militar salvou 37 
pessoas que saíram cedo de casa 
para ganhar a vida.

REAÇÃO DOENTIA
Ex-deputado que desistiu do 

mandato para morar na Europa 
após “ameaças”, Jean Wilis (Psol), 
reagiu de maneira doentia ao 
sequestro no ônibus: pareceu a ele 
“golpe de marketing perfeito” de 
Witzel.

NETO BEM NA FITA
O Paraná Pesquisas 

perguntou, sem dar nomes, 
quem o soteropolitano quer 
como prefeito em 2020: 23,8% 
responderam “ACM Neto”, 
mais de onze vezes o número de 
menções do segundo colocado, 
Bruno Reis.

‘AMBIENTALISTA’ À NORUEGUESA
A temporada de caça às 

baleias na Noruega tem cinco 

PODER SEM PUDOR

HUMOR NA FEIRA
Maurício Fruet era uma figuraça. Sem mandato, em 1994, 

resolveu reformar sua loja, em Curitiba. Vestia roupas velhas 
e metia a mão na massa. Certo dia, foi caminhando da obra 
ao escritório. Encontrou um velho amigo, que pareceu chocado 
com sua roupa surrada. Fruet resolveu pregar uma peça: “A 
coisa não está boa. Perdi a eleição, estou desempregado, mas 
vou tocando: vendo laranjas na feira...”

Compadecido, o amigo enfiou discretamente em seu bolso 
uma nota de cem reais. No dia seguinte, às gargalhadas, Fruet 
o convidou para jantar e pagou a conta usando a mesma nota.

Condenado a 4 anos e 6 meses por crime de 
caixa 2 sete anos depois, o ex-prefeito Fernando 
Haddad (PT) poderia se livrar da prisão se a 
condenação fosse apenas seis meses menor. É que 
vigora no País da Impunidade a regra segundo a 

qual condenações de até quatro anos de reclusão 
são convertidas em penas alternativas, como pagar 
cestas básicas, trabalhar em instituições beneficen-
tes etc. Ele foi condenado por usar em sua campa-
nha dinheiro da empreiteira UTC, da Lava Jato.

SAIU BARATO
Dois cúmplices de Haddad foram condenados 

a prisão de 9 anos e 9 meses (dono da gráfica) e 10 
anos (João Vaccari, ex-tesoureiro do PT).

PENA É A CHAVE
Ao recorrer da decisão do juiz Francisco Carlos 

Inouye Shintate, o petista Haddad precisa torcer 
pela redução de sua sentença.

SORTE GRANDE
Haddad levou sorte: foi inocentado dos crimes 

de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, 
em geral indissociáveis do caixa 2.

Não tinha outra alternativa. 
Era ele ou os senhores”

Wilson Witzel, 
governador do Rio, aos 
sequestrados sobre a morte do 
bandido

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Agência BR

meses; de abril a agosto. A 
política oficial do governo do 
país europeu é matar “só” 1.278 
baleias nesta temporada, mais de 
oito baleias por dia. Maníacos.

CONTINUA O PREJUÍZO
A prisão de Lula completou 

500 dias, mas sem a transferência 
para um presídio comum, vetada 
pelo STF, a conta é outra: o 
petista já custou R$5 milhões ao 

contribuinte desde sua prisão, 
segundo dados da PF.

ANALISTAS DE ARAQUE
Foram risíveis as análises 

de “especialistas” na TV sobre 
o sequestro do ônibus no Rio. 
Teve gente culpando “o Brasil de 
hoje, com pessoas à procura de 
significado”. Quase cravou que a 
culpa foi do Bolsonaro.

ASSISTENCIALISMO
O governo federal já pagou 

cerca de R$15,6 bilhões por meio 
do Bolsa Família este ano. O 
total diminuiu após a análise 
para evitar fraudes e a saída 
voluntária de 11 mil famílias 
que não precisam mais do 
benefício.

JUSTIÇA INVIABILIZADA
A iniciativa do governo 

e do Judiciário em reduzir 
o número de ações contra o 
INSS é fundamental. Segundo 
o presidente do órgão, Renato 
Vieira, são 7.000 novos processos 
abertos contra o INSS todos os 
dias.

O secretário especial de Tra-
balho e Previdência do Ministério 
da Economia, o potiguar Rogério 
Marinho, disse nesta terça-feira, 
20, que a reforma da Previdên-
cia é necessária para recuperar a 
confiança na economia do País e 
assim, haver retomada do cresci-
mento. Ele chamou de “catástro-
fe” o crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços do país, abaixo 
de 1% nos últimos quatro anos.

“Não será a reforma do siste-
ma previdenciário que vai gerar 
emprego, renda e oportunidades 
no Brasil. Mas alguma coisa se 

quebrou nesse País, que foi a con-
fiança das pessoas, e isso temos 
a obrigação como sociedade de 
remontarmos. Essa confiança é 
essencial para a previsibilidade, a 
segurança jurídica”, afirmou, em 
audiência pública na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado.

Rogério disse que, após a tra-
mitação da proposta de reforma 
na Câmara dos Deputados, a pre-
visão de economia com as mudan-
ças será de R$ 933,5 bilhões em 10 
anos. No último dia 7, a Câmara 
dos Deputados concluiu a votação 
da reforma e o texto seguiu para 
o Senado.

Rogério Marinho: Reforma 
pode recuperar "confiança"

Previdência

Justiça condena Haddad a 4 
anos e 6 meses em semiaberto

Caixa dois

Secretário de Previdência e Trabalho durante audiência no Senado nesta terça-feira

Albino Oliveira / Ministério da Economia

Potiguar chamou de “catástrofe” crescimento
do PIB abaixo de 1% nos últimos quatro anos

Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo

Rovena Rosa / Agência Brasil
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A Secretaria de Habitação, Re-
gularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes (Seharpe) de Natal 
está elaborando o edital de licita-
ção para a construção de 29 unida-
des habitacionais no bairro de Mãe 
Luiza. A expectativa é que os ser-
viços comecem em dezembro deste 
ano e seja finalizado no segundo 
semestre de 2020. Serão investidos 
R$ 2,5 milhões na construção, com 
recursos que serão encaminhados 
pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Regional e fazem parte do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida.

O condomínio habitacional 
foi todo projetado pela equipe da 
Seharpe e estará situado na ave-
nida João XXIII, bem próximo à 
delegacia da comunidade. Os apar-
tamentos contarão com sala, cozi-
nha, banheiro, dois quartos e área 
de serviço e equipamentos de lazer. 
Todas as unidades também foram 
contempladas com acessibilidade 
para pessoas com deficiência.

O titular da Seharpe, Carlson 
Gomes, celebrou a garantia dos 
recursos e a projeção do fim da 
angústia das famílias do bairro de 
Mãe Luíza, que desde 2014 aguar-
davam um desfecho sobre as novas 
moradias. O secretário explicou 

que no episódio do desabamento, 
26 famílias tiveram suas residên-
cias totalmente destruídas e outras 
46 parcialmente destruídas. 

Do universo dos que perderam 
seus imóveis, 13 já haviam conquis-
tado apartamentos no Condomínio 

Village de Prata, no Planalto, e as 
outras 13 famílias restantes serão 
contempladas com unidades nesse 
residencial em Mãe Luíza. No con-
junto das pessoas que tiveram as 
casas parcialmente destruídas, a 
gestão municipal havia soluciona-

do a situação de 30 delas. As outras 
17 serão beneficiadas agora com o 
novo condomínio.

“Conseguimos a liberação dos 
recursos, com muito empenho e, 
graças à determinação do prefeito 
Álvaro Dias, que nos cobrava dia-
riamente uma solução para o caso. 
O Governo Federal mostrou muita 
sensibilidade ao nosso pleito e ago-
ra estamos agilizando os trâmites 
para lançar o edital licitatório para 
que a empresa vencedora comece 
logo os serviços”, disse Carlson Go-
mes.

Ainda nessas tratativas jun-
to ao Governo Federal, Carlson 
Gomes informou que a Prefeitura 
recebeu a sinalização positiva para 
a liberação de R$ 6 milhões, que 
serão aplicados na construção de 
uma escola municipal e um centro 
municipal de educação infantil no 
condomínio Village de Prata, no 
Planalto. Ele disse que vai se reunir 
com a equipe da Caixa Econômica 
Federal para apresentar os proje-
tos da obra. Por falar em Village de 
Prata, a gestão municipal projeta 
para o mês de outubro a entrega 
do último bloco de apartamentos. 
Nesta fase final, serão ofertadas 
449 unidades habitacionais.

Titular da Habitação em Natal, Carlson Gomes confirmou as datas previstas para obra

Prefeitura investirá R$ 2,5 milhões para 
construir 29 apartamentos em Mãe Luiza
Executivo está elaborando edital de licitação da obra, que deverá ser iniciada em dezembro e tem 
previsão de conclusão para o segundo semestre de 2020; imóveis serão cedidos a famílias desabrigadas

Condomínio habitacional

José Aldenir / Agora RN

Em julho de 2019, o preço da 
cesta básica caiu em todas as ca-
pitais brasileiras, de acordo com a 
pesquisa realizada mensalmente 
pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese). A segunda 
queda mais significativa no País 
aconteceu em Natal (-4,02%), que 
apresentou o valor médio da cesta 
básica de R$ 381,27. Entre junho 
e julho deste ano, em todo Brasil, 
houve tendência de diminuição 
nos valores do feijão, do tomate, da 
banana e do óleo de soja, segundo 
o levantamento.

“O preço da cesta básica é um 
importante indicativo do custo de 
vida da região, da interferência 
na variação da inflação e das des-
pesas do orçamento doméstico fa-
miliar. Em média, a alimentação 
representa entre 40% e 45% dos 
custos da manutenção familiar”, 

explica o professor de Cenários 
Econômicos do Centro Universitá-
rio Internacional Uninter, Clever-
son Pereira.

Uma análise mais apurada 
mostra, porém, que os cidadãos 
estão pagando mais para se ali-
mentar em 2019. A pesquisa in-

dica que em 12 meses, entre julho 
de 2018 e julho de 2019, todas a 
capitais registraram alta na cesta 
básica. Em Natal, a valorização foi 
de 11,78%.

“Mesmo com a inflação do 
país controlada, esse acompanha-
mento mensal deve ser observado 
atentamente para que os gastos 
não saiam do controle no orça-
mento familiar. A alta do preço de 
um item de tamanha importância 
representa a necessidade de uma 
renda maior, para que não seja re-
duzido o poder de compra e as ou-
tras necessidades para se viver”, 
destaca o professor.  

O levantamento mostrou tam-
bém que em todo país, no mês de 
julho, o tempo médio necessário 
para se adquirir os produtos da 
cesta básica totalizou 94 horas e 
25 minutos, abaixo das 96 horas e 
57 minutos de junho.

Cesta está custando, em média, cerca de R$ 381,27 na capital potiguar neste mês

Natal registra a segunda maior queda do 
Brasil no custo da cesta básica, aponta Dieese

Em julho

José Aldenir / Agora RN

A Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal (Urbana) 
rescindiu o contrato nesta 
terça-feira, 20, com a empre-
sa RCC Correia, que respon-
dia pela armazenagem de 
restos de construção civil e de 
podas de árvores coletados na 
capital potiguar. 

Até ser feita uma nova 
licitação, ainda sem data 
definida, a Urbana não tem 
local para despojar os mate-
riais recolhidos pela cidade. O 
contrato com a RCC Correia, 
fixado em R$ 2,6 milhões, ti-
nha vigência até 1º de janeiro 
de 2020. 

A área utilizada para 
guardar os resíduos ficava no 
município de Extremoz, na 
região metropolitana de Na-
tal. A expectativa, ainda de 
acordo com a Urbana, é que 
seja feito um contrato emer-
gencial para suprir a deman-
da da capital.  

A empresa pediu a res-
cisão unilateral do contrato 
público, de acordo com pu-
blicação no Diário Oficial do 
Município (DOM), em razão 
de dificuldades financeiras 
para se manter funcionando.

Rescisão contratual 
deixa Natal sem 
lugar para guardar 
entulhos e podas

Problema

Uma nova licitação será realizada

José Aldenir / Agora RN

Os bairros do Alecrim, na 
zona Leste, e Cidade Nova, 
na região Oeste, receberam 
os serviços da Operação Tapa 
Buracos, da Prefeitura do Na-
tal, nesta terça-feira, 20.

De acordo com o secretá-
rio de Obras de Natal, Tomaz 
Neto, as equipes do setor de 
Conservação estiveram com 
o serviço na rua Manoel Ma-
chado, em Cidade Nova, e na 
Av. 09, no Alecrim. 

Secretaria de 
Obras revitaliza 
asfaltos nas zonas 
Leste e Oeste

Serviços



QUARTA-FEIRA, 21.08.2019Geral8

Com uma média mensal de 
um milhão de clientes, a rede de 
supermercados Nordestão inicia 
este mês as atividades do cartão 
de crédito de marca própria, com 
o objetivo ampliar a força no mer-
cado varejista potiguar, driblando 
restrições de crédito e a redução 
do consumo entre os potiguares. 

Com 10 lojas instaladas na 
região metropolitana de Natal, 
respondendo por 64,7% do mer-
cado varejista da capital poti-
guar, o Nordestão era o único 
representante dos grandes su-
permercados atuando no mer-
cado local – entre as marcas de 
bandeira nacional ou estrangei-
ra – que não tinham um cartão 
de crédito próprio.

Para o início das atividades 
no Rio Grande do Norte, a rede 

potiguar – com 47 anos atuando 
no varejo – firmou parceria com 
a empresa Tricard. Com isso, o 
nome produto será o cartão de 
crédito Nordestão Tricard. O 
serviço promete oferecer diversos 
benefícios e promoções exclusivas 
nas compras do dia a dia.

O presidente executivo do 
grupo Nordestão, Leôncio Etelvi-
no Medeiros Filho, afirma que o 
cartão será voltado para todos os 
públicos, como forma de ampliar a 
cartela de clientes diários. “Além 
do grande diferencial no atendi-
mento e a consequente possibili-
dade de economizar com diversas 
promoções, o Cartão Nordestão 
oferecerá opções para os mais di-
versos perfis de consumidores, se 
adequando às variadas faixas de 
renda”, explica. 

O cartão vai permitir, inclu-
sive, compras em outros estabe-
lecimentos e oferecerá limites 
exclusivos para compras à vista 
e a prazo, além de parcelamento 
de fatura com condições especiais. 
Os usuários do cartão também 
poderão fazer o controle dos gas-
tos por aplicativo em dispositivos 
móveis, fatura por e-mail, cartões 
adicionais, totens de auto-atendi-
mento nas lojas.

Os clientes interessados pode-
rão solicitar o cartão em qualquer 
uma das lojas do grupo ou através 
da área de cartões do Tricard, no 
telefone 3003-3097 para capitais 
e regiões metropolitanas ou 0800 
722 3097.

NOVA LOJA
A rede de supermercados Nor-

destão vai inaugurar até o início 
de setembro a 11º loja da marca. 
Será a segunda da unidade da 
bandeira. O empreendimento es-
tá localizado no bairro de Cidade 
da Esperança, na zona Oeste de 
Natal, e ficará ao lado do Termi-
nal Rodoviário da cidade.

A nova loja terá cinco mil 
metros quadrados de área de ven-
das. Voltada para o segmento do 
“atacarejo” – voltado para a po-
pulação em geral e que também 
atende grandes compradores –, 
a unidade deve ampliar a vanta-
gem da rede potiguar no volume 
de vendas em Natal. A empresa 
responde por 64% do market sha-
re do varejo da capital potiguar.

Com o novo empreendimento, 
o Nordestão solidifica a vantagem 
diante do mercado de varejo poti-

guar. Este setor da economia pas-
sou quase incólume pela queda 
nos números do setor de serviços 
nos últimos anos. Para 2019, a 
expectativa é de que as vendas de 
supermercados no Brasil aumen-
tem 3%, após alta de 2,07% no 
ano passado, segundo a Associa-
ção Brasileira de Supermercados 
(Abras).

A maior rede de supermer-
cados do Estado, o Nordestão, 
completa 47 anos em 2019. A 
primeira loja de autoserviço foi 
inaugurada em 1972, no bairro do 
Alecrim, e ao longo desse tempo a 
empresa cresceu e atende toda a 
Grande Natal. Hoje, a empresa é 
o principal grupo supermercadis-
ta do Estado, com destaque nacio-
nal em diversas áreas. São mais 4 
mil empregos diretos gerados.

Nordestão lança cartão
de crédito com marca própria 
Para o início das atividades no Rio Grande do Norte, a rede potiguar – com 47 anos atuando no varejo – 
firmou parceria com a empresa Tricard. Com isso, o nome produto será o cartão de crédito Nordestão Tricard

Novidade
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Sem recursos por conta dos 
cortes de orçamento que vêm sen-
do feitos desde o início do ano, a 
Receita Federal terá de desligar 
todos os seus sistemas informati-
zados a partir do dia 25 de agosto. 
De acordo com o jornal O Estado 
de São Paulo, já circula um aviso 
interno entre as áreas do órgão in-
formando que, se não forem libera-
das mais verbas do orçamento, os 
sistemas responsáveis por emissão 
de CPF e processamento de resti-
tuições de Imposto de Renda serão 
desligados, entre outros.

Arrecadação de tributos, 
emissões de certidões negativas, 
controle aduaneiro e operações de 
comércio exterior também serão 
afetados, assim como o envio de 

cartas de cobrança aos devedores 
do fisco e a disponibilização de re-
cursos aos Fundos de participação 
de Estados e municípios.

A Receita precisa de pelo me-
nos R$ 300 milhões para manter 
os sistemas funcionando até o fim 
do ano. O órgão teve contingencia-
do 30% de seu orçamento de 2019, 
de cerca de R$ 3 bilhões.

Neste ano, o governo contin-
genciou mais de R$ 31 bilhões do 
Orçamento por causa da frustra-
ção de arrecadação, resultado da 
economia mais fraca. Como noti-
ciou o Estado, a Junta Orçamen-
tária pediu um plano de contin-
gência para os ministérios porque 
a maioria começará a apresentar 
problemas a partir de setembro ou 

outubro em decorrrência da falta 
de recursos.

BANCO CENTRAL
O Banco Central, que também 

já vem tendo suas rotinas afeta-
das por cortes de custos, sofrerá 
em 2020 mais um corte de R$ 20 
milhões em suas despesas discri-
cionárias. O recado foi dado em 
reuniões internas e comunicado 
aos funcionários.

Em 2019, o contingenciamento 
já vem sendo feito. A Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) previa para o 
BC um orçamento de R$ 289,7 mi-
lhões em despesas discricionárias, 
valor que foi reduzido para R$ 
209,6 milhões, e o BC vinha pedin-
do a recomposição dos recursos. Órgão precisa de pelo menos R$ 300 milhões para manter os sistemas funcionando 

Receita pode desligar sistemas de emissão 
de CPF e de restituição do Imposto de Renda
Órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento para 2019; arrecadação de tributos, emissões de certidões negativas, 
controle aduaneiro e operações de comércio exterior também serão afetados, além do envio de cobranças a devedores

Sem recursos

Governo Federal

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

cautelar e com certificado de garantia, tudo isso em 
uma loja confortável com um atendimento individual 
onde você tem o tempo necessário para fazer uma 

escolha que combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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Marcelo Hollanda
Editor de Economia

O Porto de Natal não terá scan-
ner para inspecionar os contêine-
res refrigerados durante o primei-
ro mês da safra de frutas, prevista 
para iniciar em setembro. Essa me-
dida vinha sendo esperada desde a 
apreensão de mais de 3 toneladas 
de cocaína junto a cargas de frutas 
no Porto de Natal.

Segundo informou nesta terça-
-feira, 20, Luiz Roberto Barcelos, 
executivo principal da Agrícola 
Famosa, o equipamento será alu-
gado pelos exportadores, em pare-
ceria com o armador, e custará R$ 
200,00 por inspeção, totalizando 
por volta de R$ 500 mil por mês. E 
só deverá ser instalado a partir de 
outubro em data ainda não confir-
mada.

“Esse foi o arranjo encontrado 
para suprir a impossibilidade da 
Companhia Docas do Rio Grande 

do Norte (Codern) de adquirir ou 
alugar o scanner”, afirmou Luiz 
Barcelos.  

Acrescentou que a Codern até 
propôs aos produtores para que 
eles adquirissem o equipamento, 
mas a decisão foi alugar dentro 
do que hoje já acontece em outros 
portos do Nordeste. A aquisição de 
um scanner custaria acima dos R$ 
11 milhões.

CONTÊINERES CHEGANDO
No último sábado, 17, come-

çaram a ser deixados em terra os 
primeiros contêineres “reefers”, 
que possuem um sistema de refri-
geração capaz de manter a tempe-
ratura interna de -35°para a con-
servação da frutas. Cada um deles 
têm 12 metros de cumprimento (40 
pés) e capacidade para transportar 
até 22 toneladas.

Dos 570 contêineres que desce-
ram no sábado, aproximadamente 
340 ficaram no porto para se soma-

rem a outros a serem deixados pela 
próxima escala da CMA/CGM. É 
o estoque já visando os primeiros 
embarques da safra, quando qua-
se mil contêineres passarão a ser 

movimentados semanalmente pelo 
Porto de Natal.  

Por enquanto, grande parte 
da movimentação é de um tipo de 
contêiner menor, de seis metros 

de cumprimento (20 pés), ovados 
com sucata de ferro para a Europa, 
muito mais pesados do que o maio-
res carregados de frutas.

COCAÍNA A BORDO
Em meados de fevereiro deste 

ano, duas operações conduzidas 
pela Polícia e Receita Federal 
apreenderam 3,3 toneladas de 
cocaína no Porto de Natal. Dian-
te de outras apreensões feitas na 
Holanda e uma menor de drogas 
feita anteriormente na Espanha, 
que também teriam saído daqui, 
a CMA/CGM ameaçou cessar suas 
operações no RN.

O scanner, que a Codern tentou 
diversas vezes adquirir desde 2007 
em gestões junto à Secretaria dos 
Portos, é necessário para que reve-
le a presença da carga ilícita sem 
necessidade de abrir contêineres, o 
que comprometeria a carga de fru-
tas. Sem ele, a vulnerabilidade fica 
ainda maior no Porto.

Em fevereiro, mais de 3 toneladas de cocaína foram apreendidas no Porto de Natal

Porto de Natal não terá scanner para 
inspecionar contêineres no início da safra
Instalação do equipamento vinha sendo esperada desde a apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína em fevereiro 
último e que colocou em risco a continuidade das exportações de frutas pelo estado; safra de frutas começa em setembro

Vulnerabilidade

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães, 
afirmou nesta terça-feira, 20, que 
a nova linha de crédito imobiliá-
rio lançada pelo banco, que será 
indexada ao IPCA, o índice oficial 
de inflação, terá taxas variando de 
2,95% a 4,95% ao ano.

Para esses contratos, a atua-
lização monetária será feita por 
meio do IPCA, e não mais pela 
Taxa Referencial (TR), utilizada 
nos contratos mais antigos. Hoje, 
as taxas dos contratos da Caixa in-
dexados à TR têm juros variando 
entre 8,30% e 9,95%, citou Guima-
rães.

“Vamos manter linhas atuais e 
vamos oferecer linha nova, com o 
IPCA”, disse Guimarães durante 
o anúncio. Segundo ele, com a ado-
ção do IPCA, haverá queda de 35% 
no valor da prestação no caso de 
um financiamento com taxa mais 
cara (4,95%). Isso na comparação 
com os contratos tradicionais, li-
gados à TR. No caso de contratos 
com taxa mais barata (2,95%), a 
queda no valor da prestação foi 

estimada em 51%.
“Acreditamos que a linha 

corrigida pelo IPCA é o futuro”, 
disse Guimarães. De acordo com 
o banco, os contratos com finan-
ciamento indexado ao IPCA serão 
aplicados em novos contratos no 
Sistema Financeiro Imobiliário 
(SFI) e no Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH).   
O presidente Jair Bolsonaro, 

participou da cerimônia de lança-
mento. A novidade da indexação 
pelo IPCA surge com a permissão, 
dada pelo Conselho Monetário 
Nacional, para que um índice de 
inflação seja utilizado no lugar da 
Taxa Referencial.

Anúncio foi feito pelo próprio presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta terça, 20

Caixa anuncia nova linha de crédito 
imobiliário conjugada à inflação

Financiamento

Evaristo Sá / AFP

O jovem Willian Augusto da 
Silva, de 20 anos, estava em sur-
to psicótico nesta terça-feira, 20, 
quando sequestrou um ônibus na 
Ponte Rio-Niterói, permanecendo 
por três horas e meia com 37 reféns 
parados na altura do vão central, 
na pista sentido Rio.

O governador do estado, Wil-
son Witzel, que concedeu coletiva 
à imprensa no início da tarde, 
considerou um sucesso a opera-
ção que terminou com a morte de 
Willian.

“Tivemos que usar atiradores 
de elite para neutralizar um ho-
mem que ameaçada dezenas de vi-
das. Eu estive no local, subi no ôni-
bus e vi que havia um cheiro forte 
de gasolina. Ele pendurou no teto 
do ônibus garrafas PET cortadas 
com gasolina e tinha um isqueiro 
na mão quando foi abatido. Du-
rante a negociação ele demonstrou 
uma perturbação mental e disse 
que queria parar o estado. Vamos 
ouvir os reféns e familiares para 
entender o que levou ele a praticar 
este ato."

Segundo o comandante do Ba-
talhão de Operações Especiais da 

Polícia Militar (Bope), tenente-co-
ronel Maurílio Nunes, que foi o res-
ponsável pela ação, as negociações 
por telefone não avançaram e a 
psicóloga presente no local identifi-
cou em William um perfil psicótico, 
o que, segundo ele, levou a polícia 
a iniciar a “negociação tática” que 
culminou nos disparos fatais.

Homem estava em surto 
psicótico durante sequestro

Ponte Rio-Niterói

Ele fez 37 pessoas reféns no coletivo

Pilar Olivares / Reuters
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A formação da lista tríplice 
para ocupar uma vaga do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 21º 
Região está nas mãos do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O con-
selheiro Márcio Schiefler Fontes 
analisa pedido de liminar do ad-
vogado Eduardo Rocha, um dos 
derrotados na disputa, para sus-
pender a escolha final para a vaga 
de desembargador.

O advogado solicita ao CNJ a 
anulação do voto do desembarga-
dor Bento Herculano, que é o atual 
presidente do TRT. Durante uma 
das votações para a composição da 
lista, o magistrado foi o responsável 
pela escolha da advogada Marisa 
Almeida. Em um dos processos de 
seleção (três ao todo), ela e Eduar-
do Rocha estavam empatados em 
votos – quatro a quatro –, e coube a 
Bento Herculano o desempate. 

No entanto, Eduardo Rocha 
alega suspeição do magistrado 
para participar da escolha. É que 

o desembargador já foi casado com 
Marisa Almeida – além de ser sócio 
dela em uma instituição de ensino. 
O advogado derrotado aponta que, 
com o empate em 4 a 4, ele deveria 
ter sido o escolhido por ter a maior 
idade na disputa.

“O voto de minerva de Hercula-
no, o qual é ex-esposo, pai de uma 
filha e sócio de Marisa, fulminou 
de morte o direito do requerente 
desempatando de forma sórdida, 
desleal e antiética em favor de sua 
protegida”, aponta a defesa do ad-
vogado no pedido feito ao CNJ.

De acordo com o andamento do 
processo, que está na fase de jun-
tada de petição – com a anexação 
de peça os autos –, caberá ao conse-
lheiro Márcio Schiefler Fontes defi-
nir o que será feito da lista tríplice 
do TRT potiguar. Como é de praxe 
em diversos processos polêmicos 
que chegam ao CNJ, o relator pode 
suspender o processo e levar a deci-
são para o pleno do Conselho.

A sucessão do TRT foi deflagra-
da após a morte do desembargador 
José Rêgo Junior, ocorrida em 10 
de janeiro deste ano, recaindo so-
bre a classe advocatícia potiguar a 
vaga substituta. Em 12 de julho, os 
advogados do Rio Grande do Norte 
definiram a lista sêxtupla. Os mais 
votados foram Marcelo Barros 
(1.356 votos), Eduardo Rocha (958 
votos), Marisa Almeida (802 votos), 
Augusto Maranhão (796 votos), 
Lúcia Jales (748 votos) e Eduardo 
Gurgel (747 votos).

Em 15 de agosto, o pleno do 
Tribunal Regional do Trabalho 
divulgou a lista tríplice da qual 
deverá ser nomeado o novo desem-
bargador. Os três escolhidos foram: 
Marcelo Barros, Marisa Almeida e 
Augusto Maranhão. Os nomes se-
riam enviados para a escolha final 
do presidente Jair Bolsonaro. No 
entanto, em razão da ação movida 
pelo advogado Eduardo Rocha, to-
do o processo está interrompido. Advogado Eduardo Rocha entrou com recurso no CNJ pedindo anulação de um voto

Definição da lista tríplice do TRT-RN será 
feita pelo Conselho Nacional de Justiça
Conselheiro Márcio Schiefler Fontes analisa pedido de liminar do advogado Eduardo Rocha, um dos derrotados na 
disputa, para suspender a escolha final para a vaga de desembargador no Estado; ele quer a anulação de um dos votos

Imbróglio

José Aldenir / Agora RN

Em busca de dar vida a um dos 
mais antigos prédios do bairro da 
Ribeira, em Natal, o presidente 
do Sindicato da Indústria de Re-
ciclagem e Descartáveis do RN 
(Sindrecicla) e diretor da empresa 
de águas Santa Maria, Roberto 
Serquiz, resolveu investir na revi-
talização do edifício da antiga loja 
de tecidos “A Samaritana”, prédio 
que está há mais de 30 anos inativo 
e era pertencente ao seu avô.

De acordo com Serquiz, o inves-
timento no local não será voltado 
apenas para o lado financeiro. Para 
ele, o foco principal da obra vai ser 
reanimar e preservar o ambiente 
histórico, como uma forma de dar 
mais vida ao ambiente do bairro.

“Meu foco principal é preservar. 
Era um prédio do meu avô, meu 
falecido pai estava tomando conta 
e eu resolvi assumir. Quero revi-
talizar para reviver o ambiente”, 
contou.

Segundo Roberto, o projeto ain-
da está em fase “embrionária” e ele 
ainda não pode dar uma previsão 
do que realmente será no local. Há, 

todavia, a possibilidade de que ele 
passe a funcionar como um Museu 
da Água Santa Maria, além de ser 
utilizado como um ambiente de 
convivência e de espaço para tra-
balhadores com passado histórico 
no bairro.

“Tudo depende de como a estru-
tura estará após as avaliações téc-
nicas. Temos um engenheiro, uma 
arquiteta e um advogado acompa-
nhado pelo Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), que estão avaliando. Te-
mos diversas ideias e uma delas é o 
museu na parte da frente, além de 
um espaço para convivência e para 
comerciantes locais poderem ter 
um ambiente melhor de trabalho”, 
explicou.

Construído em 1916, o prédio já 
chegou a funcionar como uma uni-
dade das Lojas Paulistas e também 
como o Café Teatro Frenesi.

Abandonado há 30 anos, prédio deve ser revitalizado para abrigar o Museu da Água

Antiga loja “A Samaritana” pode se 
tornar o “Museu da Água” na Ribeira

Projeto

José Aldenir / Agora RN

O Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio Grande do Norte (TRT 
21º) vai leiloar a estrutura do Hotel 
Parque da Costeira, localizado na 
Avenida Senador Dinarte Mariz, 
também conhecida como Via Cos-
teira, incluindo a construção e imo-
biliário completo. O estabelecimen-
to turístico acumula R$ 70 milhões 
em dívidas decorrentes de senten-
ças trabalhistas e tributárias. 

Segundo informações obtidas 
pelo Agora RN, uma ação de coo-
peração judicial foi realizada esta 
semana pelas justiças do Trabalho 
e Federal. Uma avaliação feita por 
quatro oficiais de justiça vistoriou 
o terreno, estrutura predial e bens 
móveis. A expectativa é de que o 
TRT defina nos próximos dias a 
data para o leilão.

Os problemas financeiros do 
hotel são antigos. Não é primeira 
vez que os responsáveis pelo esta-
belecimento precisam encarar um 
leilão para saldar dívidas. Em abril 
deste ano, o TRT promoveu o leilão 
de uma fazenda de 120 hectares 
na praia de Sibaúma, litoral sul do 
estado, avaliada em R$ 36 milhões. 
O certame terminou sem sucesso.

O Hotel Parque da Costeira é 
um dos mais tradicionais da Via 
Costeira. A estrutura conta com 
oito piscinas, restaurante, bar, 
quadra de tênis, salão de jogos, es-
paço de ginástica e estacionamento 
gratuito para até 200 veículos. Os 
quartos variam entre 26 e 34 me-
tros quadrados. 

O Agora RN tentou ouvir repre-
sentantes do hotel, mas os telefone-
mas não foram atendidos.

Justiça do Trabalho vai leiloar
o Hotel Parque da Costeira

Estrutura

Hotel será leiloado para pagar dívidas

Divulgação
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Credibilidade, liberdade de expressão, independência 
e responsabilidade. Quatro valores que resumem o papel 
da Associação Nacional de Jornais (ANJ) perante 
a imprensa brasileira. Uma entidade que hoje 
comemora 40 anos, escrevendo, a cada dia, 
um novo capítulo de uma história de luta pela verdade.

40 anos
LUTANDO POR UM
JORNALISMO 
INDEPENDENTE E COMcredibilidade.
FOI ASSIM QUE A ANJ ESCREVEU SUA HISTÓRIA.

Uma homenagem:

Fátima Bernardes considera 
que amadurecer é uma utopia e 
que faz parte do ser humano ter 
dias em que se acha superinfantil 
também. Prestes a completar 57 
anos, a apresentadora afirma lidar 
bem com esse momento da vida.

"Acho que lido muito bem com 
a minha idade [...] Acho que a 
gente está sempre amadurecendo 
e está sempre precisando ama-
durecer", disse ela em entrevista 
ao GShow, completando que está 
"muito feliz".

Atenta à saúde e à beleza, Fá-
tima diz que sempre foi "extrema-
mente vaidosa" e desde os 42 anos 
recorre ao botox para ficar com 
uma imagem "menos preocupada 
por franzir mais a testa".

Bailarina, a apresentadora con-

tinua praticando dança e começou 
a fazer natação. Segundo ela, a pre-
ocupação com a saúde aumentou 
conforme foi ficando mais velha.

"Não deixo de fazer os exames, 

estou sempre atenta, desde as coi-
sas aparentemente menos impor-
tantes, como uma dermatologista. 
Sou superligada e atenta, mas não 
neurótica", afirmou.

Fátima Bernardes tem programa matinal e diário de entretenimento na Rede Globo

"Lido muito bem com minha 
idade", revela Fátima Bernardes
Prestes a completar 57 anos, apresentadora afirma que é vaidosa e adepta 
a procedimento estético; ela está no entretenimento da Globo há sete anos

Sem preocupações

Reprodução / TV Globo Drag queen criticou pessoas que dizem que o Brasil se resume há algumas atividades

Getty Images

Em uma entrevista descon-
traída para a revista Billboard, 
Pabllo Vittar contou sobre quan-
do começou a se maquiar. “Foi 
no meu aniversário de 18 anos. 
Eu me senti maravilhosa e não 
parei de usar maquiagem desde 
então. Foi a primeira vez que me 
montei e me senti maravilhosa! 
Mas, atenção: tirem a maquia-
gem quando forem dormir”, diz. 

Ela também lembrou os momen-
tos de infância, quando cantava 
e dançava com uma toalha da ca-
beça, na companhia da mãe. “O 
que eu quero que as pessoas sai-
bam que tem no Brasil que elas 
não sabem....tem muito mais do 
que samba e futebol. Tem forró, 
tem funk, arrocha e rasteirinha. 
Estou aqui para mostrar para 
vocês”, explica a cantora.

"Brasil tem muito mais que 
samba e futebol", diz Pabllo 

Desabafo
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O secretário de Saúde do RN, 
Cipriano Maia, qualificou nesta 
terça-feira, 20, de um “pequeno 
alívio” a liberação de R$ 84,5 mi-
lhões do governo federal para a 
ampliação da Atenção Primária 
e Hospitalar em 51 municípios do 
Rio Grande do Norte.

Sobre os R$ 35 milhões a serem 
destinados à ampliação do cus-
teio dos serviços de média e alta 
complexidade administrados pelo 
governo estadual, o secretário ex-
plicou que o recurso não entrará de 
uma vez para o Estado e sim em 12 
parcelas.

“Nosso teto de gasto é de R$ 
200 milhões por mês e, como esse 
recurso novo, devemos subir para 
algo como R$ 203 milhões por mês 
de um dinheiro que não poderá ser 
usado para custeio, o que nos obri-
gará a fazer arranjos para atender 
melhor os hospitais do interior”, 
lembrou o secretário.

São estes recursos que finan-
ciam, por exemplo, internações, 
cirurgias, exames complementares 
e outros procedimentos médicos.

Na última sexta-feira, 16, o 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, assinou assinou a 
liberação de R$ 84,5 milhões do 
governo federal para a ampliação 
da Atenção Primária e Hospitalar 
em 51 municípios do Rio Grande 

do Norte.
O Hospital da PM também 

receberá recursos e, segundo Ci-
priano Maia, sua estrutura que 
vem recebendo investimentos nos 
últimos anos deve ser usada de 
apoio para auxiliar nas cirurgias 
eletivas – aquelas que, segundo 

ele, devem ser atendidas para evi-
tar que se transformem em futuras 
urgências.

“São 110 leitos e sete Centros 
Cirúrgicos que serão importantes 
para o trabalho”, comentou.

Para a unidade deverão ser 
liberados R$ 7,8 milhões por ano. 

Já Natal receberá R$ 4,8 milhões 
anuais, além de um repasse de R$ 
500 mil, em parcela única, para o 
Hospital Infantil Varela Santia-
go. Especializada no tratamento 
contra o câncer infantil, a unidade 
ainda deverá receber R$ 1,8 milhão 
por ano para o custeio adicional.

Para Mossoró, foi assinada a 
liberação de R$ 139,8 mil, além 
da destinação de R$ 840 mil para 
a qualificação da UPA Geraldo de 
Souza, em São José de Mipibu. E 
Touros deverá ser beneficiado com 
R$ 480 mil anuais para a implan-
tação e custeio de mais uma Equi-
pe Multiprofissional de Atenção 
Domiciliar e de Apoio.

Ainda segundo o secretário Ci-
priano Maia, a intenção do governo 
estadual é ofertar, na medida do 
possível, mais serviços no interior, 
seguindo a política do SUS de for-
talecer a rede regional, evitando 
sobrecarga de pacientes em Natal 
e Mossoró.

Entrevistado desta terça-feira 
do programa “Agora News”, da 
97,9 FM, o secretário lembrou os 
R$ 123 milhões de restos a pagar 
de sua pasta, herdados da gestão 
anterior, e das quedas sucessivas 
de transferências do SUS. Isso, 
segundo ele, fez com que a pasta 
tivesse quase R$ 200 milhões em 
contratos sem recursos para cobrir.

Ele anunciou que a Secretaria 
planeja para setembro lançar o 
programa RN + Saudável dentro 
da linha de prevenção. “Diabetes, 
hipertensão, são problemas co-
muns decorrentes do excesso de sal 
e açúcar e devem contar com uma 
atenção”, destacou.

Secretário estadual de Saúde concedeu entrevista ao programa "Agora News", da rádio 97 FM, e falou sobre recursos federais

Ajuda federal para a Saúde do RN foi 
"um pequeno alívio", diz Cipriano Maia
Teto de gasto de R$ 200 milhões mensais para a Secretaria Estadual de Saúde passará para R$ 203 milhões por mês de um 
dinheiro que não poderá ser usado para custeio; recursos, então, financiarão internações e cirurgias no âmbito do Estado

Aportes

José Aldenir / Agora RN

Mais de 7 mil demandas são abertas por dia

Judiciário e governo buscam reduzir 
milhões de ações contra Previdência

Estudos

José Aldenir / Agora RN

Em uma estratégia conjunta, 
os poderes Judiciário e Executivo 
planejam implementar iniciati-
vas que resultem na redução das 
demandas judiciais contra o Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), que supera a casa dos 5 
milhões de processos, o equiva-
lente a 48% de todas as ações em 
tramitação na Justiça Federal. 

Todos os dias, são abertas 
novas 7 mil demandas na Justi-
ça, segundo dados apresentados 
por Renato Vieira, presidente do 
INSS. A demanda vem de cida-
dãos em busca de reverter deci-
sões do órgão que lhe negaram 
concessão ou revisão de benefício 
previdenciário. 

Nesta terça-feira, 20, foram 
assinados dois acordos entre 
INSS, Ministério da Economia 
e Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ): um para o compartilha-
mento da base de dados dos três 
órgãos e outro para a criação de 
um comitê executivo de desjudi-
cialização, que contará com repre-
sentantes também da Defensoria 
e da Advocacia-Geral da União.

Uma das frentes de atuação, 
de acordo com Renato Vieira é 
“internalizar na esfera adminis-
trativa o entendimento de deci-
sões judiciais já consolidadas”. 
Ou seja, decisões judiciais recor-
rentes devem passar a nortear os 
pedidos de benefícios.

Sexta edição da Revista Berro será 
lançada em Natal neste sábado

Cultura

Mais que do que uma publica-
ção jornalística e literária, a #Re-
vistaBerro é uma mídia coletiva de 
distribuição gratuita que pensa e 
faz comunicação sob a perspectiva 
da transformação social. Com te-
máticas que passam por sociedade, 
arte, cultura, política e humor, seu 
engajamento berrante é em prol 
da diversidade e acessibilidade dos 
seus conteúdos para setores sociais 
historicamente marginalizados. 

A partir de uma parceria com 
o o #ColetivoViraMundo, a Berro 
sai do Ceará e chega a Natal para 
o lançamento da sua 6ª edição, pro-
pondo um ajuntamento caloroso e 
debatendo temas que dão visibili-
dade aos modos de ser e viver de 
quem existe e resiste nas perife-
rias. 

O espaço e o microfone serão 
abertos a todos para nenhuma voz 
ficar de fora. Bodes e Caranguejos 
estarão unidos na resistência das 
periferias. O Coletivo Viramundo 
segue neste movimento, apostan-
do no fortalecimento das pessoas, 
da cultura e da luta do Passo da 
Pátria e demais comunidades de 
Natal. 

SERVIÇO

O quê? Lançamento da Revista Ber-
ro - 6ª Edição 
Quando? 24 de agosto (sábado)
Onde? Coletivo ViraMundo – Rua 
Ocidental de Baixo, nº 12, Alecrim
Valor?  Gratuito
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Credibilidade, liberdade de expressão, independência 
e responsabilidade. Quatro valores que resumem o papel 
da Associação Nacional de Jornais (ANJ) perante 
a imprensa brasileira. Uma entidade que hoje 
comemora 40 anos, escrevendo, a cada dia, 
um novo capítulo de uma história de luta pela verdade.

40 anos
LUTANDO POR UM
JORNALISMO 
INDEPENDENTE E COMcredibilidade.
FOI ASSIM QUE A ANJ ESCREVEU SUA HISTÓRIA.

Uma homenagem:

Fátima Bernardes considera 
que amadurecer é uma utopia e 
que faz parte do ser humano ter 
dias em que se acha superinfantil 
também. Prestes a completar 57 
anos, a apresentadora afirma lidar 
bem com esse momento da vida.

"Acho que lido muito bem com 
a minha idade [...] Acho que a 
gente está sempre amadurecendo 
e está sempre precisando ama-
durecer", disse ela em entrevista 
ao GShow, completando que está 
"muito feliz".

Atenta à saúde e à beleza, Fá-
tima diz que sempre foi "extrema-
mente vaidosa" e desde os 42 anos 
recorre ao botox para ficar com 
uma imagem "menos preocupada 
por franzir mais a testa".

Bailarina, a apresentadora con-

tinua praticando dança e começou 
a fazer natação. Segundo ela, a pre-
ocupação com a saúde aumentou 
conforme foi ficando mais velha.

"Não deixo de fazer os exames, 

estou sempre atenta, desde as coi-
sas aparentemente menos impor-
tantes, como uma dermatologista. 
Sou superligada e atenta, mas não 
neurótica", afirmou.

Fátima Bernardes tem programa matinal e diário de entretenimento na Rede Globo

"Lido muito bem com minha 
idade", revela Fátima Bernardes
Prestes a completar 57 anos, apresentadora afirma que é vaidosa e adepta 
a procedimento estético; ela está no entretenimento da Globo há sete anos

Sem preocupações

Reprodução / TV Globo Drag queen criticou pessoas que dizem que o Brasil se resume há algumas atividades

Getty Images

Em uma entrevista descon-
traída para a revista Billboard, 
Pabllo Vittar contou sobre quan-
do começou a se maquiar. “Foi 
no meu aniversário de 18 anos. 
Eu me senti maravilhosa e não 
parei de usar maquiagem desde 
então. Foi a primeira vez que me 
montei e me senti maravilhosa! 
Mas, atenção: tirem a maquia-
gem quando forem dormir”, diz. 

Ela também lembrou os momen-
tos de infância, quando cantava 
e dançava com uma toalha da ca-
beça, na companhia da mãe. “O 
que eu quero que as pessoas sai-
bam que tem no Brasil que elas 
não sabem....tem muito mais do 
que samba e futebol. Tem forró, 
tem funk, arrocha e rasteirinha. 
Estou aqui para mostrar para 
vocês”, explica a cantora.

"Brasil tem muito mais que 
samba e futebol", diz Pabllo 

Desabafo
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O Twitter revelou na 
última segunda-feira, 19, 
que 936 contas ligadas ao 
Partido Comunista da Chi-
na atuavam na tentativa de 
"semear discordância políti-
ca em Hong Kong, incluin-
do minar a legitimidade 
e as posições políticas dos 
protestos". O Twitter ainda 
afirma que o número repre-
senta uma pequena parcela 
de uma ação maior, pois a 
rede já excluiu mais de 200 
mil outras contas antes de-
las ficarem mais ativas no 
serviço.

"Baseado na nossa in-
tensa investigação, nós 
conseguimos evidências 
confiáveis que apontam que 
essa é uma operação coor-
denada por um Estado. Es-
pecificamente, nós identifi-
camos um grande conjunto 
de contas se comportando 
de maneira coordenada a 
amplificar mensagens re-
lacionadas aos protestos 
de Hong Kong", disse o 
Twitter em nota oficial. A 
rede social também afirma 
que ações manipulativas 
não condizem seus valores 
e violam princípios funda-
mentais de sua companhia.

O Facebook seguiu os 
mesmos passos e encontrou 
atividade semelhante: fo-
ram 7 páginas, 3 grupos e 5 
contas banidas da rede so-
cial de Zuckerberg. Segun-
do dados divulgados pela 
empresa, ao menos 15 mil 
pessoas seguiam uma das 
páginas excluídas e 2.200 
estavam em um dos grupos. 
Os números mostram que a 
ação recebia muita atenção 
dos usuários.

"Embora as pessoas por 
trás dessa atividade tentas-
sem esconder suas identi-
dades, nossa investigação 
encontrou ligações com 
indivíduos associados ao 
governo chinês", escreveu 
Nathaniel Gleicher, chefe 
de política de ciberseguran-
ça do Face, no comunicado.

Twitter e Facebook 
dizem que China 
usou redes para 
semear o ódio

Acusação

Plataformas são usadas mundialmente
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MA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 25/07/2025, em favor do empreendimento 
de Indústria de Facção, localizado na Rua Sebastião Guilherme Caldas Neto, 45, Caixa D'Água, 
Jardim do Seridó/RN.

Fábio Alves Pereira  
Empreendedor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 06.198.597/0001-07, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2019-134994/TEC/LO-0130, com 
validade até 12/08/2025, para uma Indústria que fabrica móveis em aço e madeira, localizada na  
Rua Projetada, S/N – Lote 04, Distrito Industrial I, Macaíba /RN.  CEP: 59.280-000.

JOSÉ PEREIRA DA COSTA JUNIOR
DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

D P B AVICULTURA - COMERCIO VAREJISTA DE OVOS - EIRELI, CNPJ: 08.148.596/0003-45, 
estabelecida a Rua Rodovia RN 160, Lote Fazenda Santa Luzia, s/n°, Distrito de Cana Brava 
Macaíba/RN, toma público que está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da 
atividade de Avicultura de postura, com 200.000 (duzentas mil) aves em aviário tipo galpão, 
implantado na Fazenda Santa Luzia, localizada na zona rural do município de Macaíba/RN.

SÍLVIA LTVIA BARRETO SIMONETTI
Sócia Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

D P B AVICULTURA - COMERCIO VAREJISTA DE OVOS - EIRELI, CNPJ: 08.148.596/0003-45, 
estabelecida a Rua Rodovia RN 160, Lote Fazenda Santa Luzia, s/n°, Distrito de Cana Brava 
Macaíba/RN, toma público que está requerendo junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI da 
atividade de Avicultura de postura, com 200.000 (duzentas mil) aves em aviário tipo galpão, 
implantado na Fazenda Santa Luzia, localizada na zona rural do município de Macaíba/RN.

SÍLVIA LTVIA BARRETO SIMONETTI
Sócia Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

EQUIPORTAS ESQUADRIAS METALICAS - LTDA, 05.053.092/0001-91, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para industria de es-
quadrias, localizado na R. 27 de Março, 352, Centro, município de Touros/RN.

Adriana Dantas de Lima Medeiros
Empreendedora

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

RODA F & C LTDA, 28.967.954/0001-97, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA 
DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) para pousada, localizado na R. das Velas, 12-A, 
Centro, município de São Miguel do Gostoso/RN.

Daniel Cha
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67, torna público que esta requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a 
Licença Simplificada em favor do empreendimento Unidade de Britagem de Granito, localizado 
no Sitio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, Upanema/RN.

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça
Diretora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GAS FLORANIENSE LTDA, 10.875.482/0001-87, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renova-
ção de Licença de Operação - RLO para o Comércio varejista de combustível líquido, loca-
lizada na Rua Nicolau Ramos de Oliveira, 02 – Rod BR226 – Florânia – RN, CEP: 59.335-000.

MARIA IVONETE DE ARAÚJO LACERDA 
Empresária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Rio Grande do Norte por intermédio de 
sua presidente, a Sra. Rejane Soares Monteiro de Souza, no uso de suas atribuições estatutárias 
e consoante disposições estatutárias, convoca todos os integrantes das categorias dos traba-
lhadores em Empresas Prestadoras de Serviço, especificamente, nas funções de Secretárias e 
Secretários, Recepcionistas, Técnico Administrativos e Assistentes Executivos, na base territorial 
do Estado do RN, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede 
do sindicato, à Rua Vaz Gondim, 800,  Cidade Alta, Natal/RN, no seguinte dia e horários: No dia 
28 de agosto de 2019, às 13h, em primeira convocação; e, no mesmo dia, às 13h30, em se-
gunda e última convocação, para atender a seguinte ordem do dia: Aprovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2019/2020, que será celebrada entre o SINSERN e o Sindicato Patronal 
das Empresas Prestadoras de Serviços. Natal-RN, 21 de agosto de 2019. Rejane Soares Mon-
teiro de Souza - Presidente.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

SYDINEY DEL BRITO JUNIOR, inscrito sob o CNPJ nº 14.825.845/0002-01, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de sistemas de limpeza de fossa 
e sumidouro e destinação final de efluentes domésticos, localizada na Rua Santa Cecília, 194, 
Pintos, Mossoró - RN.

SYDINEY DEL BRITO JUNIOR
Representante Legal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central para prestação de serviços 
bancários, com exclusividade necessária ao pagamento de salários e vencimentos da folha gerada pelo 
Município de Tangará/RN, sem exclusividade à concessão de créditos consignados aos Servidores Públicos 
Municipais, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Licitação – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 011/2019-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, visando à execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito no 
Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 20/08/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 10/09/2019. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 10/09/2019, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 10/09/2019. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta 
e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, 
de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 20 de agosto de 2019.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019
PROCESSO Nº. 801.029/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores torna público que realizará Processo Licitatório para Contratação de empresa 
especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de Mobilidade Urbana 
com construção de calçadas; na Zona Urbana no município de Serra Caiada/RN, conforme 
projeto e especificações técnicas. Sessão pública: 09h00 horas do dia 10 de Setembro de 2019. 
Edital na página www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 
3293-0038.

Abrahão Allan Miranda da Silva
Serra Caiada/RN, 20 de Agosto de 2019.

Presidente da CPL
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BANCO 13

EBCM
DINAMITADO

NEGARBEN
GIRINITE

ORELHANET
GELOLENTA

DECORADOR
IIDADEI
ENDBACIA

ANUALNOI
TDAMIA

REBELDIAM
RAONATO

MOSTRADOR
GLADIADORES

Demolido
com ex-
plosivos

Item da
receita

culinária 

Atitude
comum da

criança
mimada

Parte do
avião em
que fica o

piloto 

Big (?),
atração
turística
londrina

Nela se
pendura 
o brinco

Terceira
pessoa do
singular

A maior
do Brasil

é São
Paulo

Câmera
(?), recur-

so do
Cinema

Tempo de
vida

3, em 
algarismos
romanos

Que
ocorre

uma vez
por ano

"(?) Rou-
bados",

minissérie
de 2014

Teimosia;
indisci-
plina

Masculino
de "atriz"

Parte do
relógio

que indica
as horas

Consoan-
tes de
"mala"

Salvador
Dalí,
pintor 

espanhol

O talento
que vem
de berço

Lutadores
de antigos

circos
romanos

Nome da
letra "N"
Veloz;
ligeiro

Alergia na-
sal (Med.)
Robin (?), 
herói (Lit.)

Nós, em
italiano

Rafael (?),
tenista 

(?)
Farrow,
atriz do
Cinema

Espécie de
pão arre-
dondado

Fim,
em inglês

Produto pa-
ra cabelos

Aquele que
embeleza
ambientes

Afirmar
que não 
Grande
(abrev.)

Botequim

Utensílio
da lava-

deira

Admira
Imitei a
"voz" do

cão

Prisioneiro

Relativa 
ao dinheiro
(política)

Níquel
(símbolo)
Internet
(red.)

3/end — noi. 4/hood. 5/anual. 8/rebeldia. 10/dinamitado. 11/gladiadores.

HORÓSCOPO

 Sua habilidade para lidar com dinheiro 
ganha destaque. Mas será preciso 
mergulhar no trabalho para alcançar 
bons resultados. Vênus favorece os 
cuidados com a saúde e a beleza. 
Paquera protegida. 

Podem surgir mudanças inesperadas 
e você terá que ajustar seus planos. 
Boa fase para se aprofundar em 
assuntos místicos ou religiosos. A 
sensualidade será sua melhor arma 
na paquera ou na união. 

Astral favorável para correr atrás dos 
seus interesses e explorar seus pontos 
fortes. Boa fase para fazer planos para 
o futuro, especialmente se envolvem 
a família. Seu lado romântico deve 
encantar o par. 

No serviço, unir forças com os 
colegas pode ser a melhor maneira 
de alcançar o que deseja. Parceria 
com amigo(a) conta com excelentes 
vibrações. Lance iniciado agora pode 
se tornar duradouro.

Será mais fácil lidar com tarefas que 
podem ser feitas a sós. Evite chamar 
muita atenção no trabalho e preste 
atenção ao seu sexto sentido. O 
diálogo terá papel importante na vida 
amorosa. 

Colocar ordem nas suas coisas e 
fazer alguns sacrifícios na carreira 
será a melhor maneira de se 
destacar no emprego. 

Expandir seus horizontes e 
experimentar algo novo são ótimas 
pedidas para esta quarta. Um 
aumento pode ser conquistado se 
redobrar seus esforços. A paquera fica 
mais animada!

Pode ter sorte em jogo ou sorteio. Bom 
momento para investir nos estudos e 
aprender coisas novas. Sua intuição 
pode ter um papel importante se 
souber ouvi-la. 

Mostre seu lado responsável, encare 
as tarefas com disposição e não 
esconda o seu interesse em um 
aumento ou uma promoção. Dê 
o primeiro passo se está a fim de 
alguém.

Tudo indica que bom-senso e 
praticidade serão suas melhores 
qualidades no trabalho. Os laços com 
a família ganham destaque. A vida 
conjugal estará protegida pelas estrelas! 

Aposte na criatividade e no trabalho 
em equipe para chegar mais longe 
do que imagina. A Lua favorece os 
planos de quem pensa em viajar. 
Paixão à distância tem tudo para 
tocar seu coração. 

Você conta com raciocínio rápido e boas 
ideias nesta quarta, tanto no trabalho 
quanto na vida pessoal. Vênus protege 
seu relacionamento e ajuda a blindar o 
romance.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz afirma que irá recuperar sua fábrica. Régis desperta e chama por Maria da Paz. 
Um policial descobre uma pista sobre o assassinato de Lucas, e Camilo comemora. Otávio 
e Agno pressionam Fabiana a deixar a construtora. Fabiana visita Sabrina e diz que Vivi 
aceitou contratá-la como assistente pessoal. Maria da Paz pede perdão a Rock. Abel pede 
para conversar a sós com Britney. Márcio se preocupa com as decisões de Jô. Maria da Paz e 
Amadeu tentam falar com Antero sobre o documento que anula a posse de Jô sobre a fábrica.

A DONA DO PEDAÇO

Fernando denuncia Dalila e Gabriel para Almeidinha. Valéria chama Camila para fugir com ela. 
Gabriel foge do país. Rogério e Padre Zoran acertam a matrícula de Salma na escola. Camila se 
despede de Rania e Miguel, que estranham a repentina viagem da filha. Robson se recupera e decide 
procurar Dalila. O Rabino conversa com Latifa sobre a sua conversão. Todos se emocionam com a 
entrevista de Santinha. Robson entra na casa de Dalila. Helena convida Hussein para jantar. Elias 
pede para reatar com Missade. Fauze se preocupa com Dalila. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Paloma garante a Alberto que não está com Marcos. Alberto passa mal. Paloma se 
recrimina por pensar em Marcos. Alice trata Francisca com hostilidade quando a 
professora lhe convida para ser a oradora da turma.Paloma promete a Alberto que 
manterá distância de Marcos.Paloma fica constrangida quando Marcos comenta detalhes 
de seu encontro em Búzios, para que Alberto ouça. 

O Clube MaGaBeLo procura a diretora Ruth em busca de mais informações sobre Vitor 
Correa. Mirela se incomoda com a aproximação de Raquel, Brenda e Gabi. Marcelo 
desconfia que Pendleton tenha algum interesse em Luisa. Antônio pede ajuda a Nancy 
para preparar um jantar romântico para Branca e ajudar as duas a fazer as pazes. “Ester” 
toma forma, e o projeto de Pendleton chega a sua etapa final. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Até 2023

Presidente do Santos diz que 
deseja renovar com Sampaoli 

O presidente do Santos, José 
Carlos Peres, revelou na última 
segunda-feira, 19, que pretende 
oferecer ao técnico Jorge Sampaoli 
a renovação do contrato por mais 
três anos. O atual vínculo com o 
treinador tem validade até o fim 
de 2020, mas o dirigente promete 
tentar convencê-lo a seguir no clu-
be por mais três temporadas.

"Combinamos de conversar 
após a última rodada sobre o fu-
turo. Estou adiantando e conver-
sarei antes com ele e o Paulo (Au-
tuori, diretor executivo de futebol) 
sobre um contrato até 2023", re-
velou o dirigente em entrevista à 
rádio Kiss FM.

Apesar do interesse de man-
ter Sampaoli no Santos até 2023, 
Peres vem tendo uma relação 
turbulenta com o treinador, que 
já reclamou algumas vezes das 
contratações para o elenco e tam-
bém chegou a pedir a retirada 
da multa para rescisão do seu 
contrato. Peres, no entanto, mi-
nimizou as diferenças e avaliou 
esta temporada apenas como um 
passo inicial da relação entre eles. 

E também encarou com naturali-
dade as eliminações no primeiro 
semestre, na Copa do Brasil, no 
Campeonato Paulista e Sul-Ame-
ricana.

"Queremos antecipar essa 
situação para ter tranquilidade. 
Tivemos um semestre difícil, con-
tratamos bastante a pedido do 
Sampaoli. A fase mais difícil, a 
de montar elenco, já foi. Precisa-
mos de mais alguns, não é o time 
perfeito ainda. Este ano foi para 
o Sampaoli introduzir um novo 
conceito, uma nova metodologia".

Durante a realização da Copa América, a CBF chegou a ser punida pela homofobia

Rodrigo Ferreira / Agora RN

A Procuradoria da Justiça 
Desportiva do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) di-
vulgou, na última segunda-feira, 
19, uma recomendação para com-
bater os casos de homofobia nos 
jogos do futebol brasileiro. 

O órgão emitiu um comunica-
do, assinado pelo Procurador Ge-
ral do STJD, Felipe Bevilacqua, 
endereçado a clubes e federações, 
para que atuem de maneira pre-
ventiva contra o preconceito. Se-
gundo a nota, os árbitros devem 
relatar todo tipo de manifestação 
deste tipo nas súmulas.

"Que a partir desta data os 

árbitros, auxiliares e delegados 
das partidas relatem na súmula 
e/ou documentos oficiais dos jogos 
a ocorrência de manifestações 
preconceituosas e de injúria em 
decorrência de opção sexual por 
torcedores ou partícipes das com-
petições, devendo os oficiais das 
partidas serem orientados da pre-
sente recomendação, bem como, 
cumpram todas as determinações 
regulamentares aplicáveis em vi-
gor", afirma o procurador.

Nos últimos anos, se tornou 
comum nas partidas do Campeo-
nato Brasileiro um grito homofó-
bico ser entoado nos estádios.

STJD quer gritos homofóbicos em 
estádios relatados por árbitros

Na súmula

Tribunal promete punir até com perda de pontos 
os clubes que tiverem torcedores envolvidos nos casos

Argentino está fazendo bom trabalho

Flávio Hopp
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Matematicamente rebaixado 
para a Série D do Campeonato 
Brasileiro faltando ainda uma ro-
dada para o término da Série C de 
2019, o ABC visualizou uma luz no 
fim do túnel após o golpe sofrido no 
último fim de semana devido aos 
maus resultados dentro de campo. 
Uma suposta escalação irregular 
de jogador por parte do Treze, da 
Paraíba, pode fazer com que o ce-
nário mude e o Alvinegro permane-
ça na Terceirona. O presidente do 
clube, Fernando Suassuna, disse 
ter esperanças nas vias judiciais.

Em seu primeiro pronuncia-
mento oficial desde que o rebai-
xamento foi confirmado, o man-
datário abecedista preferiu não 
convocar a imprensa, mas sim usar 

a "TV ABC", no YouTube, para se 
comunicar com os torcedores. En-
tre tantas explicações, disse que 
a mudança no planejamento do 
clube com a temporada em curso 
prejudicou os objetivos traçados no 
início do ano. Para retratar isso, ci-
tou o fato do ABC ter tido três trei-
nadores na disputa do Brasileirão 
(Ranielle Ribeiro, Sergio Soares e, 
por último, Roberto Fernandes).

"Alguns acontecimentos ines-
perados mudaram os resultados do 
nosso planejamento. Tivemos três 
treinadores. Um dos quais passou 
apenas quatro partidas (Sérgio 
Soares), com resultados desastro-
sos, e nos obrigou a contratar ou-
tro treinador de igual nível para 
que pudesse dar continuidade ao 

processo. Por causa disso, tivemos 
muitas dificuldades com atletas 
que foram se somando, além de 
problemas operacionais e financei-
ros devido a bloqueios de contas e a 
intercorrências, que nos levaram a 
um momento de turbulência finan-
ceira", justificou.

Sobre a suposta irregularida-
de cometida pelo Treze, Suassuna 
preferiu não entrar em detalhes, 
mas deixou claro que o ABC está 
monitorando a situação e isso acen-
de uma chama de esperança dentro 
do clube. Em resumo, o Treze teria 
escalado o zagueiro Breno Calixto, 
que tinha uma partida de suspen-
são a cumprir, em um de seus jogos 
na Série C. Se a irregularidade for 
confirmada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, o time paraibano pode 
perder pontos e, assim ser ultra-
passado pelo ABC na classificação.

Restam algumas esperanças 
ainda no âmbito judicial. Estamos 
aguardando o desdobramento, 
vendo a viabilidade para também 
não nos desgastarmos. Acima de 
tudo, ainda há uma esperança. 
Nosso clube treinará normalmen-
te, jogará com o Globo para vencer 
e aguardar o resultado que poderá 
vir dos tribunais e que poderá mu-
dar a história do ABC", afirmou, 
se fazendo ciente de que, para ser 
beneficiado com uma hipotética 
perda de pontos do Treze, o time de 
Natal precisa vencer o Globo neste 
sábado, 24, em Ceará-Mirim, pela 
última rodada do Brasileirão.Fernando Suassuna, presidente do ABC

"Ainda há esperança", diz presidente 
do ABC sobre permanência na Série C
Alvinegro de Natal se agarra a uma suposta irregularidade cometida pelo Treze, da Paraíba, que é seu concorrente direto 
na luta contra o rebaixamento; time paraibano teria escalado um jogador suspenso, sem condições de atuar na competição

Vias judicias

José Aldenir / Agora RN


