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São Gonçalo recebe hoje menos 
passageiros que o Augusto Severo
Terminal de Parnamirim foi desativado em 2014 com a justificativa de que não comportaria a demanda de passageiros do RN.
Com capacidade para 6,2 milhões de viajantes por ano, novo aeroporto opera hoje apenas 38% disso - foram 2,4 milhões em 2018.

Aquém do esperado 09

Gol de Edinho aos 25 minutos do segundo tempo garantiu derrota do Alvinegro no estádio Castelão (CE) Rubro-Negro começou perdendo, mas empatou nos acréscimos e selou vitória nas penalidades por 3 a 1

ABC perde para o Fortaleza
e está fora da Copa do Nordeste

Nos pênaltis, Flamengo 
bate o Vasco e fatura Taça Rio

Secretária negocia 
para evitar deserto 
em venda da folha
Receita da operação será 
usada para pagar salários 
atrasados dos servidores.
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Justiça suspende 
demolições na  
Comunidade do Jacó
Decisão estabeleceu 
urgência no pagamento de 
aluguel-social para famílias.

Área de risco 10

MPF cobra aquisição 
de aparelho scanner 
para Porto de Natal
Falta do equipamento 
impede exportações e 
dificulta fiscalização.

Reforço 08

Servidores da saúde 
decidem suspender 
greve por 30 dias
Categoria reivindica o 
pagamento de até quatro 
salários atrasados.

Paralisação 12

Hermano se diz 
insatisfeito no MDB e 
cogita deixar partido
Parlamentar afirmou que 
está incomodado com 
“tantas notícias negativas”.
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RESSENTIDO
Na entrevista concedida à 

rádio Agora FM na sexta-feira, o 
deputado estadual Hermano Mo-
rais, ainda no MDB, demonstrou 
estar chateado com o ex-ministro 
Henrique Eduardo Alves, uma das 
principais lideranças do partido no 
Rio Grande do Norte. Sem citá-lo 
diretamente (mas o recado ficou 
claro), Hermano afirmou que está 
incomodado por ter de responder a 
“malfeitos de outras pessoas”.

ESVAZIANDO
Aliás, o MDB corre o risco de 

ficar sem bancada na Assembleia 
Legislativa. Além de Hermano, 
outro parlamentar incomodado com 
os rumos do partido é o deputado 
estadual Nélter Queiroz – que tem 
recebido convites de várias legen-
das e também cogita sair.

DESCONFORTO
Oficialmente, nem Hermano 

nem Nélter confirmam, mas uma 
CONTRAPARTIDA...

A Câmara e a Prefeitura 
de São Gonçalo do Amarante 
calculam os resultados obtidos 
com a redução da cobrança de 
ISS implementada durante 
a gestão do ex-prefeito Jaime 
Calado (2009-2016). Na cidade, 
em função da empolgação com a 
instalação do Aeroporto Aluízio 
Alves, a alíquota para novos 
investimentos caiu de 5% para 
2%, com uma exigência: que 60% 
das vagas de empregos gerados 
fossem preenchidas com são-gon-
çalenses. Tem dado certo, segundo 
o acompanhamento do Município.

...BEM AMARRADA
Em entrevista à rádio Agora 

FM (97,9), o vereador Raimundo 
Mendes, autor do projeto de lei 
que autorizou a redução do impos-
to, explicou que a contrapartida 
para o benefício foi bem “amarra-
da” para evitar o que aconteceu no 

caso das companhias aéreas. As 
empresas receberam desconto no 
ICMS do Estado, mas não retribu-
íram nada para o Rio Grande 
do Norte – nem mais voos nem 
tarifas mais baratas.

LISTA TRÍPLICE
O Ministério Público Estadual 

realiza na sexta-feira, 5, a votação 
que vai compor a “lista tríplice” 
da eleição para procurador-geral 
de Justiça. Dois procuradores 
concorrem: Eudo Rodrigues Leite, 
à reeleição, e Iadya Gama Maio. O 
colégio eleitoral é formado por 208 
membros, sendo 16 procuradores 
e 192 promotores de Justiça.

PRERROGATIVA DE FÁTIMA
Após a eleição, a lista será 

enviada à governadora Fátima 
Bezerra, a quem cabe nomear 
o novo PGJ. A governadora não 
tem a obrigação de nomear o mais 
bem votado na eleição.

das motivações para o aumento do 
descontentamento com o MDB é o 
fato de Henrique Alves ter voltado 
a articular intensamente nos bas-
tidores. Os deputados, assim como 
outros emedebistas, não querem 
ligar suas imagens à de Henrique, 
alvo da Operação Lava Jato.

SUMIU
O ex-prefeito de Natal Carlos 

Eduardo Alves “desapareceu”. Com 
a ascensão do novo prefeito, Álvaro 
Dias, o antecessor não tem ido a 
eventos públicos e praticamente 
parou de usar o Twitter, sua rede 
social preferida, na qual ele falava 
como se ainda fosse prefeito.

NOVA ROBERTO FREIRE
Comerciantes começam a se mo-

bilizar novamente contra a obra de 
readequação da avenida Engenheiro 
Roberto Freire. O Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagens 
(DER) quer agilizar o projeto para 
não perder R$ 70 milhões que estão 
garantidos para o serviço. A “nova 
Roberto Freire” deveria ter ficado 
pronta para a Copa de 2014. 

TRINCHEIRAS
O ponto mais polêmico do 

projeto diz respeito à instalação 
de trincheiras no início da via, 
próximo ao shopping Cidade 

Jardim. Empresários reclamam 
que a trincheira, que acabaria com 
o gargalo do congestionamento, 
também dificultaria o acesso de 
motoristas a comércios na região. 
O DER, por sua vez, alega que a 
maioria dos motoristas que passam 
na região “nem olha para o lado” 
e vai direto para Ponta Negra. 
Logo, não haveria prejuízo para o 
comércio da região.

AUMENTO DE CARGOS
O Ministério Público Federal 

no Rio Grande do Norte passará 
por mudanças, após a decisão do 
Supremo Tribunal Federal de 
encaminhar para a Justiça Elei-
toral casos de crimes que tenham 
conexão com o caixa dois. Na 
Procuradoria potiguar, o número 
de membros dedicados a casos de 
ilícitos eleitorais deve dobrar: de 
dois para quatro.

PREVIDÊNCIA
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, e o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, decidiram 
desistir de esperar e de pressionar 
o presidente Jair Bolsonaro para 
efetivamente entrar em campo e 
liderar a articulação política. Eles 
acertaram que, juntos, vão assumir 
o comando dessa articulação e tocar 
a reforma da Previdência.

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos do go-
verno Fátima Bezerra já submeteu à análise do Ministério 
Público cópias de pelo menos três contratos nos quais foram 

detectadas irregularidades herdadas da gestão de Robinson Faria. 
O mesmo está sendo feito no âmbito da Controladoria-Geral, só 
que em relação ao Tribunal de Contas. A nova gestão tem encon-
trado uma série de problemas, em diversas áreas, e fala em pedir 
a responsabilização judicial do ex-governador, o que foi materia-
lizado nas denúncias entregues ao MP. Na Saúde, para se ter uma 
ideia da bagunça, o secretário Cipriano Maia chegou a falar em 
“caos contábil”. Só no mês passado que a pasta conseguiu fechar o 
balanço financeiro de 2018, porque não conseguia bater as contas.

Herança

"A situação do bolso
das massas é mais 
importante que a pauta 
moral de Bolsonaro”

Gaudencio Torquato
Jornalista e analista político

Veja / Reprodução

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | PUBLICAÇÕES:  publica@agorarn.com.br

REDAÇÃO: 84 3027-1690         ATENDIMENTO:        84 98117-5384            AGORARN CIRCULAÇÃO: GRATUITA

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião 
deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

FILIADO A 

Alex Viana
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Diretor de Redação Alex Viana - Editor-Geral Tiago Rebolo -  Editor de Política Tiago Rebolo - Editor de Economia Marcelo Hollanda  - Editor 
de Cidades Jalmir Oliveira - Editor de Esportes Rodrigo Ferreira - Editor de Cultura Boni Neto - Repórter Especial Elias Luz - Gerente 
Comercial e de Marketing Rodrigo Souza - Coordenadora Comercial Denise Gianetti - Gerente Artística e Cultural de Rádio e Coordenadora 
de Marketing e Eventos Gabriela Binderli - Gerente Industrial Carlos Paiva

Lissandra Viana
Diretora Financeira

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

Imagem do dia

RÁPIDAS * CURTAS * DIRETAS

Instagram
 / Reprodução

>> Visita ao Senado. Cumprindo agenda em Brasília na semana pas-
sada ao lado do secretário de Obras e Infraestrutura, Tomaz Neto (esq.), 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias (dir.), se encontrou com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).



O presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, editaram decreto que am-
plia as exigências para os órgãos 
do governo pedirem a abertura de 
novos concursos públicos. O ato re-
voga a regulamentação anterior do 
assunto, de 2009, e também trata 
de outras medidas relacionadas à 
eficiência do quadro de pessoal da 
administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional.

O Decreto 9.739/2019 está pu-
blicado no Diário Oficial da União 
(DOU) e entra em vigor no dia 1º de 
junho de 2019.

Segundo o texto, para pleitear 
a realização de concurso público, 
o órgão terá que apresentar ao 
menos 14 informações ao Ministé-
rio da Economia, responsável por 
autorizar os concursos. O órgão 
precisa informar, por exemplo, a 
evolução do quadro de pessoal nos 
últimos cinco anos, com movimen-
tações, ingressos, desligamentos, 
aposentadorias e a estimativa de 
aposentadorias, por cargo, para os 
próximos cinco anos, além do quan-
titativo de servidores ou emprega-
dos cedidos e o número de cessões 
realizadas nos últimos cinco anos.

Também será necessário apre-

sentar dados sobre o uso de solu-
ções digitais que evitaram custos 
com pessoal, mas que não foram 
suficientes para suprir o déficit de 
mão de obra, e ainda se eventuais 
remanejamentos internos ou en-
tre órgãos não foram capazes de 
resolver as necessidades por força 
de trabalho. O órgão deve ainda 
demonstrar se as atividades que 
justificariam o concurso público 
não poderiam ser prestadas por 
equipes terceirizadas.

O Ministério Público Federal, no 
Rio, denunciou criminalmente o ex-
-presidente Michel Temer (MDB), o 
ex-ministro Moreira Franco (Minas 
e Energia) e outros investigados por 
supostos desvios milionários nas 
obras da usina nuclear de Angra 3. 
Temer e Moreira são alvo da Ope-
ração Descontaminação – desdobra-
mento da Lava Jato.

A Procuradoria da República 
apresentou duas acusações for-
mais contra Michel Temer. Uma 

por corrupção e lavagem de di-
nheiro e outra por peculato e lava-
gem de dinheiro.

As denúncias serão analisadas 
pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal do Rio, que mandou 
prender preventivamente Michel 
Temer, Moreira Franco e outros 
oito alvos da Descontaminação. 
Se o magistrado aceitar as acusa-
ções, o ex-presidente responderá 
a ações perante a Justiça Federal 
fluminense.
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Jair Bolsonaro editou decreto com medida

José Aldenir/AgoraRN

O deputado estadual Hermano 
Morais admitiu que está insatis-
feito com o seu partido, o MDB, e 
que cogita se desfiliar da legenda. 
Sem citar diretamente nomes ou 
escândalos de corrupção recentes 
envolvendo membros da sigla, o 
parlamentar reclamou de “notícias 
negativas” sobre o partido e mani-
festou incômodo por ter de “dar ex-
plicações sobre malfeitos de outras 
pessoas”.

“Quero reconhecer publicamen-
te a insatisfação com o meu partido, 
por tudo o que tem acontecido no 
País, por tantas notícias negativas, 
pela obrigação que temos de dar 
explicações por malfeitos de outras 
pessoas. Isso me incomoda, e não 
vejo no partido nenhuma movimen-
tação no sentido de mudar ou voltar 
às origens”, declarou, em entrevista 
na sexta-feira, 29, a Anna Karinna 
Castro e Vicente Serejo no Jornal 
Agora, da rádio Agora FM (97,9).

Exercendo o terceiro mandato 
como deputado estadual, Herma-
no contou que se tornou simpati-
zante do MDB durante a redemo-
cratização do País, na década de 
1980, e opinou que atualmente o 
partido está distante de sua pró-
pria “história”.

“O partido tem uma história 
muito bonita nesse país, na luta 
pela redemocratização. Isso me fez 
um simpatizante ainda jovem, ado-
lescente. Sempre admirei Ulysses 
Guimarães (1916-1992). Mas o que 
fizeram (agora)? Apenas tiraram 
uma letra, o ‘P’ de ‘PMDB’, mas, em 
termos de conceito, não voltou ao 
comportamento do MDB original. 
Então, sim, estou insatisfeito no 
MDB”, assinalou.

Perguntado sobre a chance de 
ser candidato a prefeito de Natal 
nas eleições de 2020, o emedebista 
reconheceu que considera ir para a 
disputa, porém afirmou que, se isso 
acontecer, será por outra legenda. 
“Não é uma prioridade, mas não 
posso descartar essa possibilidade. 
Mas, se tiver alguma chance de eu 

ser candidato, não será pelo MDB”, 
ressaltou.

Hermano explicou que seria 
candidato a prefeito por outro par-
tido porque o MDB já tem um can-
didato natural: Álvaro Dias, que 
deverá concorrer 
à reeleição. O 
parlamentar fri-
sou que respeita o 
direito de o atual 
prefeito ser candi-
dato, mas salien-
tou que considera 
igualmente natu-
ral a colocação de 
seu nome também 
como postulante.

Em tom de 
insatisfação, in-
clusive, Hermano 
se queixou do fato de o ex-ministro 
do Turismo Henrique Eduardo Al-
ves, uma das principais lideranças 
locais do MDB, ter ignorado o seu 
nome e anunciado que o candidato 
da legenda à Prefeitura do Natal no 
ano que vem será Álvaro Dias. O 
parlamentar fez questão de frisar 
que o assunto sequer foi debatido 
internamente. “No partido nunca 

houve discussão”.
O parlamentar revelou que po-

de se filiar ao PDT, partido liderado 
no Rio Grande do Norte pelo ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves. Os dois foram adversários 

na campanha 
municipal de 
2012 – que Car-
los venceu, mas 
eles se reapro-
ximaram nas 
duas últimas 
eleições.

“Tínhamos 
uma boa rela-
ção, depois nos 
afastamos e 
disputamos a 
eleição de 2012. 
Em 2016, ele 

me procurou, e eu o apoiei para 
prefeito. Em 2018, votei nele pa-
ra o Governo do Estado e isso nos 
reaproximou”, registrou, mas pon-
tuou que recebeu outros convites. 
“Recebi convite pessoal de Rober-
to Freire para ingressar no PPS”, 
exemplificou.

“Convites não faltam”, encerrou 
o deputado estadual.

Segundo deputado estadual, MDB do RN está distante de sua própria história

Hermano se diz insatisfeito no MDB 
e admite que pode deixar legenda
Parlamentar afirmou que está incomodado com “tantas notícias negativas” 
envolvendo membros da legenda e defendeu “volta às origens” da sigla

De saída

José Aldenir / Agora RN

Governo Federal endurece
regras para abertura de
novos concursos públicos

Temer é denunciado por corrupção, 
peculato e lavagem de dinheiro

Exigências

Lava Jato Rio

Quero reconhecer a
insatisfação com meu 
partido, pela obrigação que 
temos de dar explicações 
por malfeitos de outras 
pessoas”

Hermano Morais
Deputado estadual
pelo MDB

"
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novo destino

centro
da cidadeno 

Seu 

• Restaurante

• Cafeteria/conveniência

• Biblioteca

• Salão de eventos

Funcionamento (seg a sex):

8h às 19h



A secretária estadual de Ad-
ministração e Recursos Humanos, 
Virgínia Ferreira, disse que está 
otimista quanto à quitação dos 
salários atrasados dos servidores 
públicos, embora não saiba ainda 
o dia da resolução deste imbróglio 
que se arrasta desde novembro de 
2017. “Os secretários estão traba-
lhando das 8h às 22h e, com certe-
za, teremos bons resultados deste 
esforço”, disse.

Em entrevista ao programa 
Manhã Agora, apresentado pelo 
jornalista Tiago Rebolo na rádio 
Agora FM (97,9), a secretária des-
tacou que o Governo do Estado vem 
se reunindo com diversos bancos 
com a finalidade de vender a folha 
de pagamento. Apesar de as reuni-
ões estarem mais avançadas com 
Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 
Econômica Federal, há outras ins-
tituições interessadas. A secretária 
disse ainda que trabalha para não 
haja “deserto” no processo de licita-
ção e que esta fonte de receita tam-
bém é considerada “extra”.

Para Virgínia Ferreira, este é 
mais um motivo para gerar otimis-
mo para o Estado por se tratar de 
uma maneira eficaz de resolver o 
problema dos salários atrasados – 
a receita extra. Outra forma será 
com a antecipação dos royalties da 
produção mineral, petróleo e gás. 
Hoje, o governo paga – por mês 
aos servidores – R$ 204,5 milhões 
aos inativos, R$ 50,5 milhões aos 
pensionistas e R$ 229 milhões aos 
servidores que estão na ativa. Isso 
quer dizer que um mês de atraso 
significa uma dívida de R$ 470 
milhões.

Quanto ao valor médio dos 
salários, os aposentados (ou ina-
tivos) recebem R$ 4,8 mil, os pen-
sionistas R$ 4,6 mil e os ativos R$ 
4,2 mil. De acordo com Virgínia 
Ferreira, a negociação com os ser-
vidores é constante e aberta e os 
critérios de pagamento adotados 
nesta gestão foram decididos pelos 

servidores por meio de um fórum 
composto pelas diversas categorias 
por setor. “Nossa meta é quitar R$ 
2,2 bilhões em dívidas, sendo R$ 
1 bilhão com servidores e R$ 1,2 
bilhões com fornecedores”, admitiu 
Virgínia Ferreira.

Quando questionada sobre 
a arrecadação de royalties feita 
pelo Estado já este ano – no sen-
tido de ir quitando aos poucos os 
salários atrasados dos servidores 
-, Virgínia Ferreira frisou que 
este recurso, em torno de R$ 45 
milhões, será utilizado para pagar 
os salários dos servidores já nes-
te mês de abril. “Neste período, 
historicamente, a arrecadação cai 
muito e precisamos nos resguar-
dar. Estamos cortando custos em 
todos os setores”, comentou.

Outra questão apresentada 
pela secretária está relacionada 
ao fato de 25% dos servidores es-
tarem aptos a se aposentar-se. Por 
isso, o governo do Estado pleiteia 
a chamada compensação previ-
denciária, o que daria um recur-
so na ordem de R$ 200 milhões. 
Essa compensação se dá porque 

antes de boa parte dos servidores 
entrarem na carreira pública, 
eles eram da iniciativa privada e 
contribuíram para a previdência. 
Como quem banca esta aposenta-
doria é o último empregador – no 

caso, o Estado -, a negociação para 
receber estes recursos do Institu-
to Nacional de Seguridade Social 
(INSS) prossegue.

A secretária também destacou 
que o Estado negocia a dívida com 

consignados no Bando do Brasil. 
Estes recursos foram descontados 
dos servidores públicos, mas o 
banco não recebeu estes repasses e 
hoje o montante – também deixado 
pela gestão anterior – chega a R$ 
102 milhões. No entanto, Virgínia 
Ferreira explicou que esta ques-
tão não atrapalha, nem interfere 
em outras negociações com o Ban-
co do Brasil. “O consignado é im-
portante porque tira o servidor da 
agiotagem”, acrescentou.

Segundo Virgínia Ferreira, o 
Estado está em fase de “arruma-
ção” das contas e diversas audi-
torias foram feitas pela controla-
doria e secretarias. “Infelizmente 
encontramos estranhezas e es-
quisitices”, disse. Quanto à greve 
dos servidores da saúde, Virgínia 
Ferreira explicou que o Estado 
negocia de forma transparente e 
acredita que os servidores sabem 
disso. Já em relação aos outros 
poderes, a secretária destacou que 
todos os repasses em relação ao 
duodécimo foram feitos e que o go-
verno detalha tudo em boletins in-
formativos de receitas e despesas. 
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Virgínia explicou que governo paga por mês R$ 204,5 milhões aos inativos, R$ 50,5 mi aos pensionistas e R$ 229 mi aos da ativa

Receita resultante da negociação da folha será usada para pagar salários atrasados dos servidores. 
De acordo com Virgínia Ferreira, conversa com Banco do Brasil, Caixa e Bradesco estão avançadas

José Aldenir / Agora RN

Neste período (abril), 
a arrecadação cai 
muito e precisamos nos 
resguardar. Estamos 
cortando custos em 
todos os setores”

Virgínia Ferreira
Secretária Estadual de
Administração e
Recursos Humanos

"

Secretária negocia com bancos para evitar 
deserto em licitação para vender folha

Articulação

A equipe econômica do 
governo criou uma reserva de 
R$ 5,372 bilhões no Orçamen-
to-Geral da União, elevando 
para R$ 35,992 bilhões o total 
de verbas bloqueadas no mo-
mento.

O Ministério da Economia 
detalhou nesta sexta-feira, 
29, o decreto presidencial com 
a distribuição dos cortes por 
órgãos federais. A reserva, 
que não está alocada para 
nenhuma pasta, servirá para 
pedidos adicionais de ministé-
rios a ser usada em casos de 
emergência.

Na teoria, o volume de 
recursos contingenciados 
(bloqueados) continua em R$ 
29,583 bilhões, como anuncia-
do na semana passada. Isso 
porque o governo pressupõe 
que essa reserva seja usada 
até o fim do ano. No entanto, 
até a próxima revisão do Orça-
mento, no fim de maio, o total 
de verbas bloqueadas equivale 
a R$ 35,992 bilhões.

O contingenciamento de 
recursos é necessário para 
que o governo possa cumprir 
a meta de déficit primário (re-
sultado negativo sem os juros 
da dívida pública) de R$ 139 
bilhões para este ano. Os prin-
cipais motivos para o contin-
genciamento foram a redução 
de receitas de royalties, pro-
vocada pela queda no preço do 
barril do petróleo, a queda de 
2,5% para 2,2% na estimativa 
de crescimento da economia 
neste ano (que reduz a arre-
cadação) e a retirada de R$ 12 
bilhões previstos para entrar 
no caixa do governo com a pri-
vatização da Eletrobras.

A equipe econômica 
também cortou as emendas 
impositivas individuais e de 
bancada, em 21,63%. O per-
centual equivale ao corte total 
nas despesas primárias discri-
cionárias (não obrigatórias),

União cria reserva 
e bloqueia mais 
R$ 5,4 bilhões
do Orçamento

Contingenciamento
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Não sou dos drinks, Senhor Redator. Mas, não 
deixei de ter uma quase iniciação, talvez arremedo, 
nas muitas conversas com Luiz Lobo que ensinou 
ao Brasil aquilo que está na capa do seu livro ‘A 
Arte do Rabo-de Galo’. Ilustrado por Leopoldo 
Adour da Câmara, o mais velho dos dois filhos de 
Jayme Adour da Câmara, o modernista que nasceu 
em Ceará Mirim, foi um dos redatores da Revista 
de Antropofagia e um dos pioneiros no Brasil na 
leitura de Marcel Proust. 

Gosto dos destilados, puros ou com gelo, con-
vencido de que nada pode ser melhor do que uma 
boa cachaça ou um bom uísque. O cognac e o ar-
magnac, como escrevem os franceses, que aprendi 
a gostar com Roberto Varela, e um gim. Misturas, 
quanto mais coloridas e adocicadas, mais agridem 
o sabor, dai a tendência para evitá-las. Nem o Dry 
Martini, célebre na exigência de James Bond - ‘ba-
tido e não mexido’ - chega a fascinar a este pobre 
homem da Rua da Frente. 

Uma vez, faz tempo, assisti a uma conversa de 
Luiz Lobo e José Bezerra Marinho numa mesa do 
restaurante Pantagruel, no Rio. Os dois, bem hu-
morados, mostravam como preparavam um per-
feito Dry Martini. Os garçons, impressionados, em 
torno da mesa e, para completar o cenário inusi-
tado, da mesa próxima ainda ganharam o riso da 
grande atriz Fernanda Montenegro. Parece uma 
fábula, se todos não estivessem vivos e tão bem 
lembrados de tudo. É só testar.

James Bond, principalmente na primeira série, 
com o ator Sean Connery, o grande galã, foi quem 
popularizou o Dry Martini. Naquele seu jeito meio 
abusado de ser, exigia que fosse mexido e não 
batido, mas principalmente feito com as gotas do 
Noilly Prat, o vermute francês, sem o qual ninguém 
é capaz de fazer um verdadeiro Dry Martini. Tudo 
para não falar na colher bailarina, cabo longo e re-
torcido, na taça aberta em linhas retas, no limão, na 
azeitona a boiar.    

O Dry Martini é de tal graça e mistério que che-
gou a merecer toda atenção nas memórias do não 
menos célebre Luís Buñuel - ‘Meu Último Suspiro’, 
livro que se mantém até hoje na mesa de cabeceira 
dos grandes cinéfilos. Buñuel faz questão de mos-
trar toda a sua técnica da arte do rabo-de-galo, 
os ingredientes indispensáveis e os movimentos 
precisos, até cair na taça ideal. Logo ele, amigo de 
Salvador Dali, de quem herdou, certamente, o re-
quinte das excentricidades.

É o que basta? Acho que sim. Que o leitor não 
espere do cronista um saber de coisas tão aristo-
cráticas. A pequena história é só o registro de um 
tempo feito de dias e noites entregues ao sabor 
da vida. Naquela noite, antes do Pantagruel, fomos 
ver Fernando Sabino tocar bateria no então con-
corrido Mistura Fina. Foi combinado quando da 
sua visita a Natal. Simpático, e vendo Luiz Lobo, 
pediu um uísque e ficou um tempo conversando 
na nossa mesa. Parece mentira... 

Do rabo-de-galo

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
NOVENTA

Justa a homenagem do 
Instituto Histórico e Geográfico 
ao escritor Jurandir Navarro, 
o homem e o intelectual. Uma 
legenda viva e lúcida que 
enobrece as instituições da quais 
faz parte. Valeu!

ESTRELA 
Na ordem do dia, a biografia 

de Maria Thereza Goulart, 
viúva do presidente João Gou-
lart - ‘Uma mulher vestida de 
Silêncio’, de Wagner Willian, em 
edição da Record. Com revela-
ções inéditas. 

FUTURO
Os defensores dos carros 

elétricos, sem motoristas, diri-
gidos à distância, garantem que 
o mundo terá menos um milhão 
de mortes por ano. O grande 
teste, convenhamos, será aqui, 
no Brasil.

AVISO
Fontes consideram a cada dia 

mais distante a possibilidade do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves 
vir a apoiar a candidatura do 
prefeito Álvaro Dias na luta pela 
reeleição no próximo ano, 2020.  

OUTRO
A especulação acha mais fácil 

o PDT preferir o deputado Her-
mano Morais que deixaria o MDB 
e seria ungido candidato. Sem 
correr risco, na medida em que 
manteria seu mandato legislativo. 

SERÁ? 
Ninguém sabe é se o ex-prefei-

to Carlos Eduardo é candidato a 
vereador, se lança a sua mulher, 
Andrea Ramalho ou apoia um no-
me novo, decisão que tem tempo. 
Não precisa ser antecipada.

ESTILO
De um prócer escolado nas 

manhas políticas sobre as críti-
cas do vereador Paulinho Freire 
contra o ex-prefeito Carlos 
Eduardo: ‘A espingarda dele tem 
o cano torno, só atira contra o 
passado’. 

PALCO

ÍCONE
O Tribunal de Justiça e o 

Instituto Histórico se unem pa-
ra a reedição do livro ‘Respon-
sabilidade Civil do Estado’, em 
dois volumes, hoje considerado 
um ícone dos estudos jurídicos 
no Brasil.

ELE
Quem foi a figurinha que 

aceitou a torpe missão de viajar 
a Brasília para tentar desesta-
bilizar o prestígio do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, presiden-
te do PDT, e sua maior lideran-
ça no RN?

REDINHA
Fonte bem próxima do Palá-

cio Felipe Camarão informa que 
o prefeito Álvaro Dias tem planos 
para investir na Redinha. Um 
projeto urbano para fazê-la ponto 
turístico. Uma ideia boa e justa.

DÚVIDA 
Qual será o conceito da campa-

nha publicitária dos 100 dias do 
Governo Fátima? Sobre as obras 
que realizou? Quais? Ou uma 
campanha de autoestima para 
convocar o povo a lutar e resistir? 

DÍVIDA
Confirmado: são mais de R$ 

100 milhões a dívida do Estado 
junto ao Banco do Brasil, herdada 
do governo anterior. O descontou 
parcelas do empréstimo consigna-
do e não recolheu ao banco. 

SINAL
“O sintoma mais evidente 

de nossos tempos é uma raiva 
psicopata, sem freios morais: 
concorde comigo ou morra”. 
Contardo Calligaris na coluna 
da Folha de S. Paulo, edição de 
28.03.2019. 

AVISO
O editor deste Agora RN, 

Tiago Rebolo, jovem revelação 
do melhor jornalismo, fecha o 
computador e sai de férias. E 
Anna Karinna Castro assume 
o programa Manhã Agora, na 
97.9 FM.

CAMARIM

CENA
Está no Eclesiastes: há tempo para tudo 

debaixo do céu, de plantar e de colher. Por 
isto, só por isto, foi intempestivo o gesto do 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves quando 
cobrou a geração de empregos à governadora 

Fátima Bezerra em apenas três meses de 
governo. Prudente, convenhamos, é o silêncio 
do ex-governador Robinson Faria. Ele sabe 
que é o dono absoluto do seu silêncio e poderá 
quebrá-lo quando a estratégia apontar que é 
hora da pedra contra a vidraça. 

“ “O gosto é feito de 
mil desgostos”

Paul Valéry,
filósofo e poeta francês (1871-1945).
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O vereador Raimundo Mendes 
(PMB), representante da Câma-
ra Municipal de São Gonçalo do 
Amarante, reclamou dos atrasos 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para a conclusão das obras 
do trecho norte da rodovia federal 
BR-101, com a reestruturação do 
Gancho do Igapó e a instalação de 
passarelas nas avenidas Tomaz 
Landim e Felizardo Moura.

Raimundo Mendes é propositor 
de uma audiência pública, marca-
da para o dia 12 de abril, que irá 
discutir a questão dos atrasos nas 
obras de infraestrutura. “O DNIT 
tem sido um padrasto ruim para 
São Gonçalo do Amarante e os 
bairros da zona Norte de Natal”, 
disse ele, em entrevista ao progra-
ma “Manhã Agora”, apresentado 
pelo jornalista Tiago Rebolo, da 
rádio Agora FM (97,9).

O parlamentar se queixa da 
bancada federal potiguar com re-

lação aos privilégios do DNIT na 
execução de serviço do lado sul 
da BR-101. As obras que incluem 
cinco viadutos, duas passagens 
inferiores e cinco passarelas fazem 
parte da adequação da capacidade 
da rodovia BR 101. O empreendi-
mento vai custar cerca de R$ 200 

milhões de reais. Atualmente, o 
empreendimento já na última fase 
de obras. “Eu acho que é porque os 
deputados federais moram para o 
lado sul da BR-101. Não sei o que 
acontece. A porta de entrada do 
Rio Grande do Norte é o aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante. Não 

podemos ficar esta inércia e falta 
de respeito. Só há atenção com as 
obras do lado sul da BR-101”, criti-
cou o vereador.

Outro assunto abordado por 
Raimundo Mendes é a ausência 
de integração do sistema público 
de transporte entre os municípios 
da região metropolitana de Natal. 
“Ainda não sei como o transporte 
público não é integrado. Como é 
que você sai de São Gonçalo do 
Amarante e tem que pagar passa-
gem interurbana? ”, indagou ele.

Segundo informações do DNIT, 
as obras de reestruturação viária 
da BR-101 norte, ao longo da re-
gião conhecida como “Gancho Iga-
pó”, serão finalizadas até dezembro 
de 2019. A obra está estimada em 
R$ 33 milhões. O projeto contem-
pla a construção de um viaduto e 
túnel dois ramos para facilitar o 
escoamento de veículos entre os 
municípios de Natal e São Gonçalo 
do Amarante. 

Vereador Raimundo Mendes (PMB): "só há atenção para o lado sul da BR-101" 

“DNIT tem sido um padrasto ruim para 
São Gonçalo”, diz Raimundo Mendes
Parlamentar pede celeridade nas obras do trecho norte da rodovia federal BR-101, com melhorias 
para o Gancho do Igapó e a instalação de passarelas nas avenidas Tomaz Landim e Felizardo Moura

infraestrutura

José Aldenir/AgoraRN

O Ministério da Saúde estu-
da iniciar um projeto para que as 
unidades básicas de saúde de todo 
o País possam a atender o período 
da noite. A previsão é de que o cha-
mado “terceiro turno” seja iniciado 
neste mês de abril.

Caso a medida seja implemen-
tada, os postos de atendimento que 
hoje funcionam até as 17h passarão 
a prestar atendimento até as 22h. 
A medida foi apresentada para o 
Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasem).
 O funcionamento em turno es-

tendido seria adotado apenas para 
aquelas com maior tamanho e ca-
pacidade de atendimento. Segundo 
o Ministério da Saúde, o objetivo 
é ampliar o acesso à saúde básica 
e reduzir o fluxo das Unidades de 
Pronto-Atendimento (UPA). Pro-
curada pela reportagem do Agora 
RN, a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) ainda não iniciou a 
discussão sobre o assunto. Previsão é de que o chamado 'terceiro turno' seja iniciado ainda no mês abril

Ministério da Saúde planeja abrir postos
com atendimento noturno em todo o País

Terceiro Turno

Reprodução / Agência Brasil 

Em mais uma manifestação 
enviada ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), a Advocacia-Geral da 
União (AGU) voltou a defender que 
condenados pela Justiça comecem 
a cumprir pena logo após esgotados 
os recursos em segunda instância.

Dessa vez, o parecer foi enca-
minhado dentro de três ações de-
claratórias de constitucionalidade 
(ADC) relatadas pelo ministro 
Marco Aurélio Mello e que estão 
com julgamento marcado em ple-
nário para o próximo dia 10 de 
abril. As ações foram abertas pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), pelo PEN e pelo PCdoB.

Nas ADC´s, os autores sus-
tentam que, de acordo com a 
Constituição, um condenado só 
pode começar a cumprir pena e ter 
afastada sua presunção de inocên-
cia após o trânsito em julgado do 
processo, isto é, quando não é mais 
possível recorrer aos tribunais su-
periores em Brasília, incluindo o 
próprio STF.

Na semana passada, parecer 
com teor similar, já havia sido en-
viado pela AGU ao STF, mas numa 
ação direta de inconstitucionalida-
de (ADI) relatada pelo ministro 
Luís Roberto Barroso que não tem 
prazo para ser julgada. Em janeiro, 
o advogado-geral da União, André 
Luiz de Almeida Mendonça, já ha-
via adiantado que mudaria o posi-
cionamento anterior da AGU, que 
em manifestações ao STF havia se 
posicionado contrária à prisão após 
segunda instância.

AGU volta a 
defender prisão 
após condenação 
em 2ª instância

Justiça

AGU André Luiz de Almeida Mendonça

Antônio Cruz / Agência Brasil
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Os moradores das ruas João 
Ferreira da Silva (antiga Rua da 
Mangueira), Ademilde Fonseca 
(antiga Rua dos Coqueiros), São 
João e São José  serão beneficia-
das com as obras de pavimentação 
da Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante. 

O cronograma “Uma obra por 
semana” entregou quatros vias pa-
vimentadas à população do Novo 
Amarante, na última quarta-feira, 
27. As ruas João Ferreira da Silva 
(antiga Rua da Mangueira), Ade-
milde Fonseca (antiga Rua dos Co-
queiros), São João e São José foram 
as beneficiadas.

Ao todo, mais de quatro mil me-
tros quadrados de calçamento foi 
instalados, com um investimento 
de R$ 282, 7 mil. 

A gestão está investindo re-
cursos municipais e federais em 

obras de mobilidade urbana. Já 
somam mais de R$ 11 milhões em 
pavimentação, o que já beneficiou 
mais de 30 comunidades em todo o 
município. Atualmente, 22 comu-
nidades estão com serviços de pa-
vimentação, entre paralelepípedo e 
asfalto. 

Serviço já consumiu R$ 11 milhões

Junior Santos

Mais quatro ruas são pavimentadas
em São Gonçalo do Amarante

Pavimentação

O Ministério Público Federal 
(MPF) reforçou o pedido à Compa-
nhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern) para que preste informa-
ções quanto às providências que 
estão sendo tomadas com vistas à 
aquisição e entrada em operação 
de um scanner de contêineres no 
Porto de Natal. O objetivo do equi-
pamento é impedir, sobretudo, o 
tráfico de drogas, já que toneladas 
de cocaína foram apreendidas no 
local, nos últimos meses.

O assunto é alvo de um inqué-
rito civil em andamento no MPF, 
aberto após representação da 
Receita Federal, que denunciou 

a falta do equipamento. Devido 
à inexistência do scanner, o de-
sembaraço aduaneiro (liberação 
de mercadorias para entrada ou 
saída do País) está suspenso.

Autor do pedido de informa-
ções, o procurador da República 
Renan Félix destacou que, “diu-
turnamente, a imprensa local 
noticia os prejuízos decorrentes 
dessa realidade, em especial na 
exportação de produtos da econo-
mia local e desocupação das pes-
soas que dependem diretamente 
da atividade de carregamento 
portuário”.

A Codern já havia recebido 

um ofício, em fevereiro, solici-
tando essas informações, porém 
não houve resposta. A Receita 
Federal, por sua vez, já desta-
cou que aplicou à companhia a 
chamada “Sanção de Suspensão 
por descumprimento a requisitos 
técnicos e operacionais relativos 
a alfandegamento de local”, uma 
vez que a Codern é reincidente 
em irregularidades relativas a 
esse alfandegamento.

A Codern tem um prazo de 20 
dias para se pronunciar, caso con-
trário outras medidas deverão ser 
adotadas pelo Ministério Público 
Federal. Companhia Docas tem 20 dias para se pronunciar sobre o pedido feito pelo MPF

Ministério Público Federal cobra aquisição 
de aparelho scanner para Porto de Natal
Falta do equipamento impede exportações, dificulta fiscalização, facilita o contrabando e o tráfico de drogas e ainda reduz as 
receitas do poder público; mais de três toneladas de cocaína foram apreendidas nos últimos meses no terminal portuário

Reforço

José Aldenir / Agora RN

Os hospitais, centros e postos 
de saúde deverão notificar de for-
ma provisória casos de automutila-
ção e tentativas de suicídio. O ple-
nário da Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei 10331/18 
que determina a comunicação em 
situações de violência autoprovoca-
da. A proposta inclui ainda um sis-
tema nacional, envolvendo estados 
e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem 
como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

O autor da proposta é o deputa-
do federal licenciado Osmar Terra 
(MDB-RS), ministro da Cidadania. 
O texto seguirá agora para análise 
do Senado.  Pelo texto, as autorida-
des envolvidas devem manter sigi-
lo, sob pena de prisão, de seis meses 

a dois anos. Os estabelecimentos 
de saúde deverão informar e trei-
nar os profissionais que atendem 
pacientes em seu recinto quanto 

aos procedimentos de notificação. 
Nos casos que envolverem criança 
ou adolescente, o conselho tutelar 
também deverá ser informado.

Unidades de saúde terão de comunica as situações de violência autoprovocada

Câmara aprova projeto que obriga 
notificação sobre automutilação

Saúde

Marcello Casal Júnior / Agência Brasil
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Jalmir Oliveira
Repóter

O Aeroporto Internacional Go-
vernador Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, terminou 
o ano de 2018 em 4º lugar no que-
sito passagens aéreas mais caras 
de toda a região Nordeste. Dados 
obtidos pelo Agora RN, a partir de 
informações da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), mostram 
que a tarifa média do terminal po-
tiguar foi de R$ 455,65.

A passagem média potiguar foi 
R$ 73 mais cara que a do Aeropor-
to Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza (CE), que tem hoje a tari-
fa média mais barata do Nordeste, 
com R$ 390,03. No outro lado da 
tabela, a tarifa mais cara foi encon-
trada no Aeroporto Internacional 
Zumbi de Palmares, em Maceió 

(AL), com média de R$ 480,86.
A análise da tarifa aérea média 

doméstica real revela que o Rio 
Grande do Norte registrou uma 
redução ao longo dos últimos anos. 
Em 2016, o aeroporto potiguar ti-
nha uma tarifa estimada em R$ 
512,27. Neste período, as passa-
gens potiguares eram as mais ca-
ras de todo o Nordeste. Em 2017, 
valor médio pago pelos passageiros 
foi de R$ 474.

Representantes da classe políti-
ca e da sociedade civil apontaram 
a necessidade discutir o custo das 
passagens aéreas potiguares. O as-
sunto foi discutido em audiências 
públicas, reuniões do trade turís-
tico potiguar e, por fim, será alvo 
de investigações do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica 
(Cade), que vai analisar as razões 
para a flutuação dos preços.

Segundo um levantamento rea-
lizado pelo site potiguar “Agora Eu 
Vôo”, especializado em barganhas 
de viagens, viajar para o Brasil du-
rante o mês de abril saindo de João 

Pessoa e não de Natal representa 
uma economia de 22,5% em passa-
gens aéreas.

Um fato que chama a atenção 
é a relação entre tarifa média e o 

número de passageiros passaram 
pelos aeroportos nordestinos. Os 
estados do Ceará, Bahia e Per-
nambuco são os líderes entre as 
passagens mais baratas e também 
foram os que registram maior fluxo 
de passageiros da região. A média 
dos três estados foi de R$ 397.

O Rio Grande do Norte, no en-
tanto, apesar de ser o quarto ter-
minal nordestino mais buscado em 
2018, com 2,401 milhões passagei-
ros, tem hoje uma das tarifas mais 
caras da região.

Em todo o País, ainda de acordo 
com os dados da Agência Nacional 
de Aviação Civil, o preço médio das 
passagens aéreas aumentou 1% 
em 2018. O valor médio em voos 
nacionais foi de R$ 374,12. Ou seja, 
os preços praticados no Rio Grande 
do Norte estão R$ 81,53 mais caros 
que a média de todo o País.

Aeroporto Aluízio Alves registrou 2,401 milhões de passageiros em 2018 

Aeroporto Aluízio Alves tem a quarta 
tarifa aérea mais cara de todo o Nordeste
Terminal áereo de São Gonçalo do Amarante registrou preço médio das passagens em R$ 455,65 em 2018, segundo dados da 
Agência Nacional de Aviação Civil; aérodromo do Rio Grande do Norte teve aumento de 5,72% no número de passageiros 

Passagens nas alturas

José Aldenir / Agora RN

PREÇO MÉDIO (R$)

Alagoas ...............................480,86
Paraíba ................................467,40
Piauí ....................................463,68
Rio Grande do Norte ...........455,65
Maranhão ............................428,78
Sergipe ................................425,31
Pernambuco ........................410,89
Bahia ...................................391,14
Ceará...................................390,03

Fonte: Anac

O Aeroporto Aluízio Alves au-
mentou em 5,72% o número pas-
sageiros entre os anos de 2016 e 
2018, segundo a Agência Nacional 
de Aviação Civil. O terminal poti-
guar fechou o ano com 2,401 mi-
lhões pessoas – entre embarques e 
desembarques. Apesar do aumento 
no fluxo de passageiros, os núme-
ros registrados são inferiores aos 
encontrados nos últimos três anos 
de operação do Aeroporto Interna-
cional Augusto Severo. Em 2013, 
no último ano operação, o terminal 
da cidade de Parnamirim – que 
encerrou as atividades em abril de 
2014 – transportou 2,408 milhões 
de passageiros.

Em 2012, por sinal, o Augusto 

Severo registrou o maior fluxo de 
passageiros da história, com um 
total de 2,66 milhões de pessoas. 
O terminal foi encerrado sob a 
justificativa de que não comporta-
ria aumento da demanda. O novo 
aeródromo que o substituiu, no 
entanto, está longe de se aproxi-
mar da carga máxima prevista de 
passageiros. Podendo receber até 
6,2 milhões de passageiros por ano, 
o Aluízio Alves utiliza apenas 38% 
da capacidade total.

Com relação ao valor médio das 
passagens, ainda de acordo com os 
dados da Anac, o Aeroporto Augus-
to Severo tinha tarifas mais caras 
que o Aluízio Alves. Em 2013, o 
preço médio foi de R$ 633, 77. Aeroporto Internacional Augusto Severo

Terminal recebe menos passageiros 
que o desativado Augusto Severo

José Aldenir / Agora RN

A empresa Inframérica, atual 
administradora do Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves, avalia 
que a crise econômica que afetou o 
Brasil impôs resultados negativos 
ao setor aéreo nacional, que perdeu 
mais de sete milhões de passagei-
ros só no ano de 2016.

“A perda do poder aquisitivo da 
população e o aumento dos custos 
operacionais para gestão da infra-
estrutura resultaram na retração 
do setor que iniciou em 2015 e per-
durou até meados de 2018. Desde 
então, nota-se um leve crescimen-
to”, aponta a Inframérica, em nota 
enviada ao Agora RN. 

Ainda de acordo com a empre-
sa, a movimentação de passageiros 
no Aeroporto Aluízio Alves está es-
tável. “As companhias aéreas tam-
bém estão muito conservadoras 

Crise retraiu o setor, diz administradora 
do terminal de São Gonçalo do Amarante

nestes anos de crise. Com o dólar 
alto, as operações aéreas tendem 
a reduzir. Além do combustível, o 
leasing dos aviões é calculado em 
dólar, e, com uma economia estag-
nada, não há investimento”, diz a 
empresa.
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O presidente da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear), Eduardo Sanovicz, foi a 
figura central do 10º Fórum de 
Turismo de Natal, na última sex-
ta-feira, 29. Depois de receber uma 
carta do deputado estadual Her-
mano Morais (MDB), cobrando ex-
plicações para as altas tarifas dos 
voos para Natal, e de ouvir críticas 
da governadora Fátima Bezerra, 
Sanovicz foi diplomático.

Disse que o problema de malha 
aérea insuficiente e passagens ca-
ras não é exclusividade de Natal, 
trata-se de uma queixa comum no 
País, mas não explicou porque as 
tarifas praticadas no aeroporto de 
João Pessoa podem chegar a ser 
80% mais baratas que Natal, a ape-
nas 190 quilômetros de distância.

Ouvida pelo Agora RN na saída 
do evento, a governadora Fátima 
Bezerra reiterou sua insatisfação 
com a situação e afirmou que ainda 
espera uma explicação para o Es-
tado viver essa situação depois de 
ter sido o primeiro, ainda em 2015, 
a ter reduzido de 17% para 12% a 
alíquota de ICMS sobre o querose-

ne de aviação (QAV).
“O grande erro foi o governo 

passado não negociado claramente 
uma contrapartida com as compa-
nhias aéreas que se beneficiaram 
das nossa renúncia fiscal, fazendo 
que deixasse de entrar R$ 32 mi-
lhões”, lembrou a governadora.

Os altos preços das passagens 
aéreas para o Rio Grande do Norte 

têm não apenas enxugado os gas-
tos dos turistas no destino, como fa-
zendo os hotéis baixarem pela me-
tade suas tarifas para compensar 
os altos custos das tarifas impostas 
pelas companhias.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Jaime Calado, 
que acompanhou a governadora ao 
evento, comentou na saída que está 

otimista com uma possível solução 
e espera que ela venha da própria 
Abear, que orienta as companhias 
na composição de seus preços.

Mas fontes do trade turístico 
ouvidos pelo Agora RN não têm 
muita esperança nessa solução. 
Segundo o presidente da Câmara 
de Turismo da Fecomercio, George 
Costa, a insuficiência da malha aé-
rea para Natal, que é um final de 
linha para as companhias, é um 
fenômeno antigo.

Ele acredita, no entanto, que a 
partir da constatação da diferença 
das tarifas praticadas em João Pes-
soa a lógica de que se trata de um 
problema geral foi quebrada.

“Há uma explicação que preci-
sa ser dada, já que temos um fluxo 
muito maior de passageiros, mas 
estamos abastecendo o terminal de 
lá com passageiros saindo daqui”, 
acrescentou.

Ao comentar esse assunto, o 
Panrotas, especializado em turis-
mo publicou o seguinte comentário: 
“(…) o principal aeroporto do Rio 
Grande do Norte, nos últimos três 
meses, fica na Paraíba…”.

Governadora Fátima Bezerra lembrou que Estado perdeu R$ 32 milhões desde 2015

Fátima culpa o governo Robinson Faria 
pelo preço salgado das passagens no RN
Para governadora, falta de uma contrapartida clara e amarrada junto às companhias tornou inócua a 
renúncia do Estado sobre o querosene de aviação, cuja alíquota passou de 17% para 12% em 2015

Responsabilidade

José Aldenir / Agora RN

Os moradores da Comu-
nidade do Jacó, na zona Les-
te de Natal, devem receber 
com urgência o aluguel-so-
cial referente às casas atin-
gidas pela interdição parcial 
da área pela Prefeitura de 
Natal. A determinação está 
prevista em uma decisão 
judicial proferida na sexta-
-feira, 29, atendendo a um 
recurso interposto pela De-
fensoria Pública do Estado 
e pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte. A 
decisão determina ainda a 
suspensão imediata da de-
molição das casas até o jul-
gamento final da ação.

O pedido foi formulado 
após cerca de 15 famílias da 
Comunidade do Jacó, au-
xiliado pela UFRN, terem 
solicitado a intervenção da 
Defensoria Pública do Esta-
do relatando problemas no 
processo de remoção.

De acordo com os do-
cumentos, o prazo para 
desocupação voluntária da 
área atingia 55 famílias e 
se encerraria na próxima 
sexta-feira, 5 de abril, sem 
que fossem asseguradas as 
condições mínimas de remo-
ção com segurança, abriga-
mento provisório em equi-
pamento público adequado 
e o mais próximo possível 
da comunidade.

Liminar suspende 
demolições na 
Comunidade do 
Jacó, em Natal

Área de risco

Comunidade fica na Zona Leste

José Aldenir / Agora RN

O sistema de pagamento de 
boletos, conhecido por Nova Pla-
taforma de Cobrança, criado pelos 
bancos, reduziu a necessidade de 
saques de dinheiro em espécie no 
total de R$ 5,1 bilhões, em seus três 
primeiros meses de funcionamen-
to. A informação é da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban).

A federação acredita que os in-

vestimentos de R$ 500 milhões fei-
to pelos bancos para criar a plata-
forma vai eliminar o equivalente a 
R$ 450 milhões em fraudes por ano.

A economia no uso de dinheiro 
em espécie foi obtida com 50 mi-
lhões de boletos que, no período de 
dezembro de 2018 a fevereiro deste 
ano, foram pagos em uma institui-
ção financeira diferente daquela 

em que foi emitido o boleto.
O total é equivalente a 65% dos 

documentos pagos, nesse período, 
após a data de vencimento. Antes 
da Nova Plataforma, uma conta 
vencida só poderia ser quitada 
na própria instituição financeira 
destinatária (emissora do boleto), 
o que exigia o saque em dinheiro 
para pagamento.Informação é da Federação dos Bancos

Sistema de boletos reduz circulação 
de R$ 5,1 bilhões em espécie no País

Em três meses

Agência Brasil
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...da jornalista Patrícia Campos Melo: 
"TSE multa dono da Havan por pagar 
anúncios no Facebook para Bolsonaro 
- de setembro de 2018. Não consta que 
esses gastos tenham sido declarados 
pelo candidato ao TSE"; 
...da Globo News: "Estudantes 
que dependem do Fies ainda não 
conseguiram começar a estudar. 
Eles não conseguem emitir um dos 
documentos exigidos pela Caixa 
Econômica. Universidade diz que MEC 
não enviou dados dos novos alunos"; 
...do jornal Estadão: "The Economist 
chama Bolsonaro de 'aprendiz de 
presidente' e diz que mandato pode ser 
curto".

>> GIRO PELO TWITTER...

>> DEBATENDO
Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor (CDC) da Câmara Federal, o 
deputado federal do RN João Maia abriu 
a primeira reunião deliberativa do ano da 
comissão, em Brasília, na semana passada, 
com um assunto que está em pauta na 
imprensa local e nas discussões políticas 
no RN: os altíssimos valores das passagens 
aéreas saindo e indo para Natal. “Algumas 
capitais do Nordeste, em especial Natal, 
sofrem com tarifas exorbitantes, que 
quase inviabilizam o turismo local, tanto 
que a Associação Brasileira de Agências 
de Viagens denuncia que o Rio Grande 
do Norte tem sido o destino mais caro do 
Brasil”, lembrou o parlamentar. 
Durante a reunião, João Maia conseguiu a 
aprovação de requerimento para debater 
as diferenças de preços de passagens 
aéreas entre as diferentes regiões do 
Brasil.

>> PROCESSO ELETRÔNICO 
Vara especializada em Execuções 
Fiscais, a 6ª Vara da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte finalizou a 
migração dos processos para o sistema 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). A 
mudança inclui, até mesmo, aqueles 
suspensos e arquivados sem baixa.  
O Juiz Federal Marco Bruno Miranda, 
titular da 6ª Vara, desta que a migração 
concluído é reflexo do empenho direto 
de todos os servidores da Unidade. Ele 
ressalta também que com a  tramitação 
no PJe os processos ganharão maior 
agilidade.
 
>> MERECIDA HOMENAGEM
A Secretaria de Segurança Pública e da 
Defesa Social do Estado, por meio da 
Coordenadoria da Defesa da Mulher e 
das Minorias, realizou uma importante 
solenidade na última sexta-feira, 
29, em alusão ao mês da mulher. No 
evento, que aconteceu na Governadoria, 
foram homenageadas as “Mulheres 
Invisíveis” da sociedade, com o objetivo 
de mostrar a importância de mulheres 
que exercem papéis fundamentais 
no dia a dia, mas que não recebem o 
devido valor. “O propósito é tirar essas 
mulheres da invisibilidade, e mostrar 
para a sociedade o quanto elas são 
importantes”, disse Margareth Gondim, 
coordenadora titular da Defesa da 
Mulher.  
Foram homenageadas dez mulheres 
durante o evento, sendo elas donas de 
casa, policiais, faxineiras, pedreiras, 
costureiras, mecânicas e etc.

>> TROFÉU CULTURA
As diversas expressões da cultura 
popular se encontrarão no palco do 
Teatro Riachuelo nesta terça-feira, 
2, como temas da cerimônia da 15ª 
edição do Troféu Cultura. A festa 
terá acesso gratuito e o público 
poderá acompanhar a entrega das 
14 premiações aos artistas e curtir 
apresentações do sambista Marcos 
Souto, do cantor popular Isaque 
Galvão, do rapper Miguel Carcará e 
outras surpresas. 
As senhas de acesso serão 
distribuídas a partir de 12h desta 
terça-feira na Galeria Fernando 
Chiriboga, também no 3º piso do 
Midway. Serão disponibilizadas ao 
público 700 senhas.

>> CONTRA O BULLYING
A Semana Estadual de Combate ao 
Bullying e Cyberbullying, fruto da 
Lei nº 10.418/2018, de iniciativa da 
deputada estadual Cristiane Dantas 
(Solidariedade), será lançada 
durante audiência pública nesta 
segunda-feira 1º de abril, na Escola 
Estadual Professor José Fernandes 
Machado, em Ponta Negra. O debate 
será realizado em parceria com a 
Secretaria Estadual de Educação. 
O objetivo da Semana Estadual 
de Combate ao Bullying é 
estimular que as escolas púbicas 
e privadas realizem campanhas e 
intensifiquem nesse período as ações 
de conscientização.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Encontro no voo de Brasília para Natal: 
governadora Fátima Bezerra, deputada 
federal Jandira Feghali, reitora da UFRN 
Ângela Paiva e a vice-presidente da Adurn 
Gilka Pimentel Desfile Miu Miu Inverno 2020, em Paris

Reitor da UNI-RN,  
Daladier da Cunha Lima 
foi homenageado com a 

comenda “Enélio Lima 
Petrovich”, pelo Instituto 
Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte

Vereadora Eleika 
Bezerra, ao lado de sua 
superequipe - Christina 
Buarque, Juliana 
Manzano e Tacia Ataide 
-, na ocasião da entrega 
do Troféu Noilde 
Ramalho, com o qual 
a vereadora natalense 
foi agraciada. O prêmio 
é destinado a pessoas, 
instituições e gestores 
que obtiveram destaque 
nas áreas da educação 
e cultura do Rio Grande 
do Norte em 2018. A 
homenagem integrou 
a programação da 
15ª edição do Troféu 
Cultura idealizado pelo 
jornalista e produtor 
Toinho Silveira

Instagram Divulgaçãow

Divulgação

Cedida

>> OPINIÃO
"Ele não suporta os pilares 
democráticos". Da deputada 
federal Jandira Feghali, do 
PCdoB do Rio de Janeiro, sobre 
o presidente Jair Bolsonaro, 
durante passagem por Natal na 
última sexta-feira.
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PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

JOAO BOSCO VIEIRA CAVALCANTE, 70.322.177/0001-90, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada, para empresa de Sistema de Limpeza de Fossas, localizado na: 
R. ALMAQUIO DIAS, Nº 374, Centro, CEP: 59.865-000, Umarizal/RN.

JOAO BOSCO VIEIRA CAVALCANTE,
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE  SIMPLIFICADA

MORADA CEMITÉRIOS LTDA EPP, CNPJ 70.028.675/0001-24, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a LS – Licença  Simplificada, para o operar o setor IV do Cemitério Morada da Paz, 
localizado na  Rua Aurino Vila, 882 Emaús Parnamirim RN.

José Eduardo Vila
Sócio - Gerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA, CNPJ: 29.037.598/0001-75 , torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Transporte de Cargas Perigosas, Localizado na 
Rodovia BR 101 Km 76, S/N, Distrito Industrial, São Gonçalo do Amarante/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA
 PROPRIETÁRIO

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 Dia: 16/04/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, Segundo Leilão, se necessário, dia 17/04/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexan-
dre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devidamente 
autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 
09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no 
dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. 
Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 12(doze) da quadra 13(treze), situado à Alameda 
dos Angelis, lado ímpar, integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Jardins 
Amsterdã”, com área de 586,92 m² (quinhentos e oitenta e seis metros quadrados e noventa e dois decí-
metros quadrados), situado à margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parna-
mirim – RN, devidamente matriculado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.450. O lance 
mínimo para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: 
R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público 
Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, 
cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista 
do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela cre-
dora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta 
do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, 
não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado 
vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

QUALY TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 21.119.001/0001-20, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação para uma empresa que realiza 
Transporte de Cargas Perigosas (combustíveis), localizado Lot São Jorge, S/N, nº S/N, Bairro 
Guajiru, CEP: 59.290-000, São Gonçalo do Amarante/RN.

JUDSON EINSTEIN DE ALMEIDA BEZERRA
Proprietário

Após 53 dias de braços 
cruzados, os servidores es-
taduais da saúde decidiram 
suspender a greve por 30 
dias. A deliberação aconte-
ceu em assembleia geral da 
categoria na última sexta-
-feira, 29.

Junto com a suspensão 
do movimento paredista, a 
categoria decidiu encami-
nhar uma contraproposta 
ao documento do Governo 
sobre as pautas de reivin-
dicações apresentadas pelos 
servidores, com a inclusão 
no texto do pagamento do 
13º de 2018 e do salário de 
dezembro de 2018. A pro-
posta da gestão estadual 
não foi detalhada.

“Nós vamos continuar lu-
tando em defesa dos nossos 
direitos, em defesa dos ser-
vidores e aposentados que 
estão com os salários atrasa-
dos. Não vamos sossegar até 
termos nossos salários em 
dia. A greve foi suspensa por 
30 dias, mas a luta permane-
ce”, declarou a entidade.

Os servidores da saúde 
reivindicam o pagamento 
dos salários atrasados. Es-
tão abertas parcialmente as 
folhas do 13º salário de 2017 
e os salários de novembro do 
ano passado. Integralmente, 
estão abertas as folhas de 
dezembro de 2018 e o 13º do 
ano passado.

Servidores da 
saúde decidem 
suspender greve 
por 30 dias

Paralisação

Decisão ocorreu em assembleia

José Aldenir / Agora RN

AVISO AOS ACIONISTAS

Natal, 27 de março de 2019
FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. Capitão-Mor 
Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, atualizada pela lei 10.303, de 
31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Miguel do Gostoso/RN, 29 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, torna público para conhecimento dos 
interessados a Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 14 da 
Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013. O Edital estabelecendo as condições e 
demais informações necessárias à participação poderá ser obtido no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal, Av. dos Arrecifes, SN, Centro, no horário das 08:00 às 13:00, de segunda a 
sexta-feira, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até 
as 13:00 horas entre os dias 01/04/2019 à 06/05/2019, no Setor de Licitações, com abertura dos 
envelopes para o dia 07/05/2019, às 09h00min, conforme endereço acima, conforme 
especificado no edital da Chamada Pública Nº 01/2019.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019

Presidente da CPL
Antonio Marcos Catarina
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Ainda não foi desta vez que 
o Vasco levou a melhor sobre o 
Flamengo em uma final de turno 
do Carioca. Foi por um triz, mas 
a festa no Maracanã foi rubro-ne-
gra. A "crueldade" da vitória do 
Fla diante do rival se mede pelo 
gol de Arrascaeta aos 49 minutos 
do segundo tempo, fazendo 1 a 1 e 
levando a decisão da Taça Rio para 
as penalidades. Na marca da cal, o 
Flamengo foi mais eficiente, ven-
ceu por 3 a 1 e levantou a taça.

O título do Fla no segundo tur-
no faz com que as semifinais do 
Estadual tenham duas partidas. 
No próximo fim de semana, o ru-
bro-negro enfrenta o Fluminense. 
Já o Vasco pega o Bangu.

Num primeiro tempo sem VAR 
e, principalmente, sem bate-boca 
entre os jogadores, o público pode 
conferir 45 minutos de bola rolan-
do sem muitas interrupções. Mas 
isso não trouxe brilho à partida. 

Com muita limitação criativa dos 
dois lados, o jogo ficou muito con-
centrado no meio. Nos primeiros 
30 minutos, o momento que mais 

empolgou a torcida foi o drible do 
goleiro César em Bruno César, 
que tentava apertar a marcação. 
Até o intervalo, as melhores chan-

ces foram rubro-negras. Principal-
mente com Vitinho. Como os meios 
não criavam, o atacante aproveitou 
sua facilidade em finzalizar de fora 

para levar perigo, aos 35m e aos 46. 
O primeiro gol do Flamengo só não 
saiu nestas duas oportunidades 
por mérito de Fernando Miguel

Se a estrela de Vitinho não con-
seguia brilhar, a de Tiago Reis pe-
dia passagem. O garoto voltou para 
o segundo tempo disposto a decidir. 
Aos 9, ele se adiantou a Uribe e des-
viou escanteio cobrado por Danilo 
Barcelos para o fundo do gol. Foi o 
quarto gol do jovem de 19 anos em 
quatro jogos como titular.

A torcida do Flamengo acredi-
tava na reedição do que ocorreu no 
Fla-Flu da última quarta, quando 
um gol nos acréscimos colocou o 
time rubro-negro na final.

E não é que ele veio? O garoto 
Bill recebeu uma bola na linha de 
fundo e cruzou para a área. No 
desespero, coube a Arrascaeta - su-
mido no jogo até então - testar para 
empatar e levar o confronto para os 
pênaltis.

De Arrascaeta marcou o gol que levou o jogo para os pênaltis; com a vitória, o Flamengo garantiu vaga nas semifinais do torneio

Flamengo reage nos acréscimos, vence o 
Vasco nos pênaltis e é campeão da Taça Rio 
Meia uruguaio Arrascaeta marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo; nas penalidades, vitória por 
3 a 1 garantiu o título Rubro-Negro, que não ganhava uma final do Vasco no Carioca há 31 anos, encerrando jejum 

Decisão

 Alexandre Vidal / Flamengo

Neste fim de semana, ocor-
reram os primeiros dois jogos 
das semifinais do Campeonato 
Paulista de 2019. No sábado, 30, 
São Paulo e Palmeiras se enfren-
taram no estádio do Pacaembu, 
enquanto que no domingo, 31, 
Corinthians e Santos mediram 
forças na Arena Corinthians. 

No primeiro embate, São Pau-
lo e Palmeiras fizeram um jogo 
muito equilibrado. A partida, no 
entanto, ficou marcada pela in-
tervenção do árbitro de vídeo em 

um pênalti que poderia definir a 
vitória em favor do Palmeiras. 
Dudu foi derrubado por Reinaldo, 
e após consulta ao vídeo, a arbi-
tragem optou por não marcar o 
pênalti. O jogo terminou 0 a 0.

Já no segundo duelo do fim de 
semana, o Corinthians encarou 
o Santos na Arena de Itaquera. 
O jogo terminou com vitória de 
2 a 1 do Timão. Manoel, aos 3 
minutos, marcou o primeiro gol 
do jogo para o Corinthians. Aos 
7 minutos, Derlos Gonzales em-

patou para o Peixe. No entanto, 
Clayson, aos 31, deu números fi-
nais ao jogo, garantindo a vitória 
corintiana. 

Os próximos jogos das semifi-
nais serão realizados no dia 7 de 
abril (Palmeiras x São Paulo, às 
16h, no Allianz Parque), e no dia 
8 de abril (Santos x Corinthians, 
às 20h, no estádio do Pacaembu). 
Palmeiras e São Paulo precisam 
vencer, enquanto o Santos tem que 
ganhar, e o Corinthians jogará pelo 
empate. Timão largou na frente na disputa por uma das vagas na final do Paulistão de 2019

Palmeiras e SP empatam, enquanto 
Corinthians vence Santos no Paulistão

Semifinais

Divulgação
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Acabou a Copa do Nordeste 
para o ABC. Jogando na tarde 
deste sábado, 30, na Arena Caste-
lão, o Alvinegro encarou o Fortale-
za pela última rodada da fase de 
grupos do torneio e foi derrotado 
pelo placar de 1 a 0. O revés fez 
o time potiguar ser desclassificado 
da competição.

Neste jogo, o treinador Raniel-
le Ribeiro optou por escalar o time 
reserva. Sem grandes perspecti-
vas no torneio regional e com uma 
decisão pela Copa do Brasil mar-
cada para a quarta-feira, 3, contra 
o Santa Cruz-PE, essa foi a saída 
encontrada pelo comandante para 
preservar seus jogadores titulares. 
Os reservas, no entanto, não pro-

tagonizaram vexame em Fortale-
za. No primeiro tempo, fez um jogo 
equilibrado e teve três chances de 
marcar via bola aérea, mas peca-
va nas finalizações ou esbarrava 
no goleiro tricolor Marcelo Boeck. 
Mauricio, zagueiro-artilheiro, ten-
tou 2 vezes, sem sucesso.

O gol que garantiu a derrota 
do ABC só saiu aos 25 minutos do 
segundo tempo. Após bate-rebate 
na área, o goleiro Saulo rebotou na 
cabeça de Edinho, que tocou sua-
vemente para o fundo das redes, 
fazendo 1 a 0. Depois disso, o time 
da casa controlou o jogo e apenas 
administrou o tempo até o apito 
final do árbitro.

Com o revés, o ABC permane-

ceu com 12 pontos na sexta coloca-
ção do Grupo B. Apenas os quatro 
primeiros se classificavam. Os 
contemplados foram Ceará, Bota-
fogo-PB, CSA-AL e Náutico-PE. 
Agora, o Alvinegro potiguar volta 
suas atenções para o Estadual e 
Copa do Brasil, competições em 
que ainda está vivo.

O próximo compromisso é na 
quarta-feira, pela partida de ida 
da Copa do Brasil. O Alvinegro vai 
encarar o Santa Cruz a partir das 
21h30, no Estádio Frasqueirão. 
Fazer uma vitoria com saldo de 
gols é de fundamental importân-
cia para garantir tranquilidade no 
jogo da volta, agendado para o dia 
10, em Recife. Jogo foi realizado no estádio Castelão, em Fortaleza; Alvinegro terminou com 12 pontos

ABC perde para o Fortaleza por 1 a 0 fora de casa 
e está eliminado da Copa do Nordeste na 1ª fase
Alvinegro entrou em campo com o time reserva e propiciou dificuldades ao time do Fortaleza, mas terminou derrotado por 1 a 
0. Agora, time muda a chave para a Copa do Brasil, onde na quarta-feira encara o Santa Cruz no estadio Frasqueirão, em Natal 

Fim da linha

Ronaldo Oliveira
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Empresas já estabelecidas e 
novas startups potiguares terão 
um incentivo financeiro para im-
plementar projetos inovadores. O 
Sebrae no Rio Grande do Norte e 
a Financiadora de Estudos e Proje-
tos (Finep) firmaram parceria para 
disponibilizar recursos da ordem 
de R$ 2,8 milhões para capacitar 
e apoiar financeiramente essas 
empresas. O pré-lançamento dos 
editais ocorre nesta segunda-feira, 
1º, às 16h30, no Instituto Metrópo-
le Digital. As startups selecionadas 
nos editais receberão mentoria até 
a fase de contratação dos projetos, 

quando o recurso será repassado 
aos empreendedores.

Além disso, na terça-feira, 2, o 
Sebrae lançará o Edital de Econo-
mia Criativa 2019, que vai destinar 
R$ 500 mil para projetos em seis 
áreas. Em cinco edições do edital, já 
foram disponibilizados R$ 1,6 mi-
lhão em fomento à cultura potiguar. 
Os principais detalhes e regras do 
edital serão repassados à classe ar-
tística, produtores e agentes cultu-
rais, às 11h, na sede da instituição, 
em Natal. Para participar do even-
to, é preciso confirmar presença por 
meio do 0800 570 0800.

O Edital de Economia Criativa 
tem como principal objetivo o estí-
mulo ao empreendedorismo cultu-
ral para a promoção de negócios da 
economia criativa. Com esse valor, 
o Sebrae soma um montante de 
R$ 1,6 milhão destinados, através 
desse tipo de edital, ao fomento de 
novos produtos, serviços e bens cul-
turais, aquecendo a cadeia produ-
tiva da economia criativa e o patri-
mônio imaterial do Rio Grande do 
Norte. Uma das novidades desta 
edição é que o edital não terá tema, 
podendo receber projetos baseados 
em qualquer temática.

Os empreendedores interes-
sados na seleção para o programa 
Impacta RN terão um prazo extra 
para se inscrever. O Sebrae pror-
rogou o período de inscrições para 
os dois editais, que vão oferecer 
pré-aceleração, aceleração e inves-
timentos para empresas e startups 
que atuam com negócios de impac-
to social – aqueles rentáveis e que 
trazem benefícios para a comuni-
dade – e ambientais. A data final 
foi estendida para o dia 12 de abril. 
As inscrições são feitas eletronica-
mente pelo link https://goo.gl/for-
ms/NtMtmDleUY5Ze6B42 Só para startups são R$ 2,8 milhões

Semana será de apoio ao empreendedorismo
e incentivos financeiros no Sebrae potiguar
Startups selecionadas em editais receberão mentoria até a fase de contratação dos projetos, quando o recurso será repassado 
aos empreendedores. Há também edital de apoio à economia criativa em que podem ser apresentadas iniciativas de tema livre

Sistema S

José Aldenir / Agora RN


