
Nova
paralisação

Policiais civis do RN paralisam as 
atividades hoje, pela segunda vez no 
mês, em protesto contra a reforma da 
Previdência e pela reestruturação das 
carreiras. Ato público começará às 8h 
na sede do sindicato da categoria, na 
Cidade Alta, em Natal.

Após decreto de Fátima, RN vai
ter novos voos de Azul e Latam

Incremento 07

Representantes das duas companhias aéreas anunciaram nesta segunda-feira que vão aumentar frequência de voos entre 
Natal e Brasília, Belo Horizonte e Campinas. Decreto da governadora Fátima Bezerra pode até zerar imposto para empresas.

Crimes no feriadão 
despencam 54% 
em relação a 2018

Benício, filho de 
Huck e Angélica, 
deixa a UTI

Decreto das armas 
deve ser derrubado 
na Câmara, diz Maia

Pesquisa revela que um em cada cinco 
natalenses usa o celular enquanto dirige

Secretaria Estadual de 
Segurança aponta que número 
de crimes violentos este ano 
(14) foi o menor desde 2015.

Menino de 11 teve 
traumatismo craniano após 
acidente em Angra dos Reis, 
no Rio de Janeiro.

Cai a violência 06

Hospital 14

Inconstitucional 03

Risco de acidente 09
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STF adia julgamento 
que pode soltar Lula

Formula 1 deve ser no 
Rio, não em São Paulo

"Querem transformar 
Natal na Amazônia"

Procura por viagem 
de ônibus sobe 5%

Zona Norte tem oferta 
de água reduzida

Gilmar Mendes desistiu de 
devolver processo  sobre 
suspeição de Sérgio Moro.

Mudança no local do GP 
do Brasil foi divulgada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Frase é do vereador Klaus 
Araújo, que defende menos 
burocracia em construções.

Com aumento das passagens 
aéreas, consumidores têm 
buscado alternativas.

Estação de tratamento opera 
com 40% da capacidade 
após furto de cabos elétricos.

Tríplex 03

A partir de 2021 15

Meio ambiente 04

Mais barato 11

Abastecimento 07

José Aldenir / Agora RN
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Uma das únicas coisas 
boas de uma crise é que 
ela nos ensina realismo, 

antes de qualquer coisa.
Vivemos um tempo de 

objetividade pura, que não 
comporta mais discursos tolos 
ou mentirinhas para induzir 
as pessoas a vislumbrar uma 
realidade que não existe. 
Exemplo disso foi a última 
entrevista do secretário de 
Planejamento e Finanças do 
RN, economista Aldemir Freire.

Entre as declarações dadas 

no última sexta-feira à 97 FM, o 
secretário abriu a possibilidade 
de o governo adotar até cinco 
alternativas propostas no 
plano Mansueto. São medidas, 
algumas delas duras, que 
condicionam a liberação de R$ 
1,1 bilhão para o RN.

Outra informação relevante 
da entrevista do secretário é 
que a administração não conta 
mais com os R$ 400 milhões 
de receitas extraordinárias 
provenientes da antecipação 
dos royalties do petróleo como 

esperava, diante do ceticismo 
dos bancos de que a produção 
esperada não se concretizará.

Some-se a estas uma outra 
péssima notícia – a queda 
acentuada aguardada para 
julho do repasse do Fundo de 
Participação dos Estados.

E a que conclusão queremos 
chegar com esse festival de maus 
presságios?

A de que, finalmente, 
acabou, findou, terminou o 
tempo da douração de pílulas, 
e a entrevista do secretário 

José Aldemir deixou isso muito 
claro. Especialmente quando 
ele afirma que a administração 
de Fátima Bezerra só pretende 
fazer investimentos públicos com 
recursos próprios a partir do 
segundo trimestre do 2021.

Até lá, considerando 
que nossa única fonte de 
dinheiro novo continua sendo 
o Banco Mundial, onda que 
já vinha sendo surfada pelo 
ex-governador Robinson Faria, 
todas as negociações envolvendo 
servidores e fornecedores devem 

ser pautadas pela paciência e a 
consciência de que não há mais 
de onde se tirar recursos.

A sinalização de tempos 
difíceis impõe a constatação de 
que a crise, por mais terrível que 
seja, e ela é, trouxe também o 
tempo de verdades insofismáveis, 
das perguntas com respostas 
certas e não tergiversações, 
do velho modelo preto no 
branco, onde a mentira ou a 
manipulação não têm mais vez.

É um tempo novo para o 
qual devemos estar preparados.

Tempos difíceis, verdades difíceis

EDITORIAL

BÊNÇÃO PAPAL
As imagens sacras de São 

José e de Nossa Senhora do 
Carmo, esculpidas em madeira 
pelo artesão potiguar Ambrósio 
Córdula, da cidade de Acari, 
foram abençoadas pelo Papa 
Francisco, no Vaticano, no 
último dia 19. As estátuas foram 
levadas pelo padre acariense 
Flávio José de Medeiros Filho, 
que hoje reside no Vaticano.

SEM DISCRIMINAÇÃO
O Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) condenou a 
Alpargatas a indenizar em 
R$ 5 mil, por danos morais, 
um trabalhador que precisou 
apresentar certidão de 
antecedentes criminais para 

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

LUTO
Morreu nesta segunda-

feira, 24, vítima de um infarto 
fulminante, o empresário 
Marcos Santos, de 73 anos, 
casado com Dodora Alves, irmã 
do ex-senador Garibaldi Filho. 
Ele estava em casa, quando se 
sentiu mal e faleceu. Ele é pai do 
ex-vereador Geraldo Neto.

CIDADÃO NATALENSE
O presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte, desembargador 
Glauber Rêgo, receberá da 
Câmara Municipal o título de 
cidadão natalense. A sugestão 
é do vereador Paulinho Freire 
(PSDB), presidente da Câmara.

DINHEIRO NO EXTERIOR
Os gastos de brasileiros no 

exterior somaram US$ 1,417 
bilhão em maio deste ano, uma 
queda de 8,9% em relação ao que 
foi gasto em viagens ao exterior 
em maio do ano passado, 
informou o Banco Central (BC).

SAÚDE
Os servidores da saúde do 

Rio Grande do Norte realizam 
paralisação no dia 3 de julho, 
quarta-feira. A atividade foi 
aprovada em assembleia da 
categoria no dia 14 de junho e 
tem como pauta de reivindicação 
o pagamento dos salários 
atrasados, a cobrança de 
reajuste de 16,38% para todos e 
a incorporação dos adicionais de 
insalubridade na aposentadoria 
dos servidores.

MP DERRUBADA
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal Luís Roberto 
Barroso (foto) suspendeu o 
trecho de uma medida provisória 
editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro que transferiu 
a demarcação de terras 
indígenas para a competência 
do Ministério da Agricultura. 
Segundo Barroso, uma MP que 
tratava sobre transferência da 
competência para a demarcação 
das terras indígenas já foi 
rejeitada pelo Congresso este 
ano, o que impede nova medida 
provisória sobre o assunto.

Um plano para abertura do mercado de gás natural no 
Brasil pode contribuir para uma redução de 40% no 
preço da energia no país em cerca de dois anos, disse o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, ao 
apresentar resolução do Conselho Nacional de Politica Ener-
gética (CNPE) sobre o tema. A resolução do CNPE, segundo 
nota do conselho, objetiva intensificar a desverticalização 
em toda a cadeia de gás natural e criar as condições para o 
acesso não só aos gasodutos de transporte, mas a todas as in-
fraestruturas essenciais do setor, “proporcionando a abertura 
do mercado e a promoção da concorrência”.

A resolução aprovada nesta segunda-feira recomenda à 
União, ainda, a adoção de incentivos para os estados abrirem 
mão voluntariamente do direito ao monopólio da distribuição 
de gás natural.

A abertura do mercado de gás pode ser usada, por exem-
plo, como contrapartida nos planos de equilíbrio fiscal dos 
estados no acesso a empréstimos com garantia da União.

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, muitos 
estados já disseram que pretendem abrir mão do monopólio.

Vagner Rosário / Veja

Abertura de mercado

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

ser contratado. Na decisão, de 
29 de maio, o entendimento foi 
que a exigência da certidão foi 
discriminatória e que é passível de 
indenização, independentemente 
de o candidato ter sido contratado 
ou não.

PREFERENCIAL
A Comissão de Justiça 

da Câmara Municipal de 
Natal aprovou um projeto de 
lei da vereadora Nina Souza 
(PDT) que reserva vagas em 
estacionamentos para advogados 
que estejam no exercício da 
profissão. "Sabemos que o 
tempo dos advogados é corrido 
e este dispositivo chega para 
facilitar o dia a dia deles", disse a 
parlamentar.

CINEMA NA CADEIA
O ex-governador do Rio de 

Janeiro Sérgio Cabral (foto) vai 
ficar isolado durante 30 dias 
na cela onde cumpre pena no 
presídio Bangu 8, no Complexo 
de Gericinó, zona oeste do Rio. 
A punição é consequência do 
julgamento final de um processo 
administrativo disciplinar, 
iniciado em 2017. Há dois anos, 
foi descoberto que Cabral tinha 
acesso a uma televisão de 65 
polegadas, home theater e 
videoteca, uma espécie de cinema 
privativo instalado no presídio de 
Benfica, onde estava na época. 
Depois que a notícia veio à tona, 
o ex-governador foi transferido 
para Bangu e um processo foi 
aberto para investigar o caso.

Nelson Júnior / SCO / STF
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O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), decidiu que não 
vai devolver para julgamento 
nesta terça-feira, 25, o pro-
cesso que trata da suspeição 
do ex-juiz e atual ministro da 
Justiça Sérgio Moro no pro-
cesso que levou à prisão do 
ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva, no caso do triplex 
do Guarujá.

Com isso, a Segunda Tur-
ma da Corte só deve analisar 
o tema após o recesso do Judi-
ciário, a partir de agosto.

Segundo o jornal O Es-
tado de S. Paulo, o ministro 
decidiu tomar esta decisão 
após a presidente da Turma, 
ministra Cármen Lúcia, co-
locar o julgamento do habeas 
corpus como 12º item da pau-
ta. Assim, mesmo que o pedi-
do de vista de Gilmar Mendes 
fosse devolvido, não daria 
tempo de o caso ser analisado 
nesta terça.

A defesa de Lula acusa 
o ex-juiz da Lava Jato de 
“parcialidade” e de agir com 
“motivação política” ao conde-
ná-lo no caso do triplex.

Julgamento de 
suspeição de 
Moro no caso 
Lula é adiado

Lava Jato

Ministro Gilmar Mendes, do STF

Nelson Júnior / SCO / STF

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que a Câmara deve-
rá votar nesta semana o projeto de 
decreto legislativo que derruba os 
decretos de posse e porte de armas 
editados pelo presidente Jair Bol-
sonaro no mês passado. De acordo 
com Maia, os deputados devem se-
guir a mesma decisão do Senado e 
aprovar a derrubada.

O presidente da Câmara afir-
ma que, com a derrubada de todo 
o decreto, os pontos que são cons-
titucionais do texto de Bolsonaro 
precisarão ser definidos por meio 
de lei. “E o Senado deve ter essa 
iniciativa ainda nesta semana”, 
afirmou Maia, que disse também 
que a discussão sobre o tema está 
sendo feita em conjunto com o pre-

sidente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

Os pontos que devem ser trata-
dos pelo Congresso são: o dos cole-
cionadores, atiradores desportivos 
e caçadores e o da posse rural. Este 
segundo quesito, de acordo com 
Maia, deve manter a posse de ar-
ma para toda a propriedade rural, 
não apenas a sede.

“Acho que esses dois temas têm 
consenso para votar. Assim a gente 
atende o que é constitucional e que 
fique claro que o que não for cons-
titucional não é nem correto que o 
Congresso aceite. Então devemos 
caminhar com isso, sob a lideran-
ça do presidente do Senado, para 
aprovar por lei o que é constitucio-
nal e derrubar o que estava ferindo 
as normas legais brasileiras”, disse. Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que pontos do decreto ferem leis brasileiras

Deputados também devem derrubar 
decreto das armas, diz Rodrigo Maia
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, após a votação do decreto legislativo, os
pontos do texto do presidente que são constitucionais deverão ser definidos por meio de lei

Após o Senado

Jornalista Glenn Greenwald (Intercept)

YouTube / Reprodução

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara dos 
Deputados ouvirá, nesta terça-fei-
ra, 25, o jornalista norte-americano 
Glenn Greenwald, editor do site 
The Intercept Brasil, cuja subsi-
diária brasileira vem publicando 
desde o dia 9 de junho, conversas 
mantidas através de redes sociais 
pelo ex-juiz Sergio Moro — hoje 
ministro da Justiça — com procu-

radores da Lava Jato entre os anos 
de 2015 a 2018.

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, na semana passa-
da, o ministro disse "não reconhe-
cer autenticidade" das mensagens, 
que evidenciariam a condução po-
lítica da operação contra o PT e o 
ex-presidente Lula, segundo o site 
de notícias de Greenwald.

O debate foi proposto pelos 

deputados Camilo Capiberibe 
(PSB-AP), Carlos Veras (PT-PE), 
Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Túlio 
Gadelha (PDT-PE).

Segundo os parlamentares, as 
reportagens assinadas por Gleen 
Greenwald no site The Intercept 
Brasil "jogam dúvidas contunden-
tes sobre a imparcialidade na atua-
ção do Juiz Sérgio Moro e de outros 
juízes e procuradores".

Comissão da Câmara recebe 
Glenn Greenwald nesta terça

The Intercept

Pablo Valadares / Agência Câmara

Líder do governo, Joice Hasselmann (PSL)

Valter Campanato / Agência Brasil

A líder do governo no Congres-
so, Joice Hasselmann (PSL-SP), 
disse que as mudanças previstas 
para o relatório da reforma da 
Previdência, que deve ser votado 
pela comissão especial da Câmara 
nesta semana, aumentarão em “al-
guns bilhões” a economia esperada 
para a proposta.

“Já houve um acréscimo de al-

guns bilhões à economia estimada 
no relatório apresentado em rela-
ção ao que será votado. Estamos 
com uma expectativa boa porque 
estamos muito perto de uma eco-
nomia de R$ 1,1 trilhão”, disse. O 
valor mencionado pela deputada 
corresponde ao total que havia sido 
previsto pela equipe econômica do 
governo quando a reforma foi enca-

minhada para o Congresso.
Joice não deu detalhes das mu-

danças que serão apresentadas, 
mas adiantou que alguns pleitos 
de categorias policiais – como a 
pensão integral por morte – e o 
pagamento do Benefício de Pres-
tação Continuada para pessoas 
portadoras de doenças raras foram 
contemplados.

Quando apresentou seu relató-
rio da reforma da Previdência na 
comissão especial, no último dia 
13, o deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP) estimou uma economia 
de R$ 913,4 bilhões em dez anos. 
Desde que o relatório foi apresen-
tado, o governo negocia mudanças 
na proposta para aumentar a eco-
nomia prevista.

Novo relatório da reforma deve elevar 
economia para R$ 1,1 trilhão em dez anos

Previdência
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O vereador Klaus Araújo (So-
lidariedade) criticou a burocracia 
que investidores encontram para 
construir empreendimentos imo-
biliários em Natal. Na avaliação 
dele, exigências feitas pelo poder 
público para liberar obras, a ação 
de ambientalistas e a defasagem 
da legislação têm travado o desen-
volvimento econômico da cidade e 
prejudicado a vida de quem quer 
construir em áreas centrais.

“Algumas pessoas querem que 
Natal seja a Amazônia. Dizem que 
aqui não pode construir, porque é 
uma cidade ecológica, sobre dunas. 
Isso é balela. Estamos perdendo 
para todas as capitais vizinhas do 
Nordeste. Estamos expulsando 
moradores de Natal. Estão indo 
para São José do Mipibu, Parna-
mirim, Extremoz, São Gonçalo do 
Amarante porque não estamos 
dando a oportunidade de as pes-
soas morarem em Natal”, avaliou, 
em entrevista ao programa Manhã 
Agora, veiculado pela rádio Agora 
FM (97,9).

Segundo o vereador, enquanto 
Natal não revisar seu Plano Di-
retor e adequá-lo às necessidades 
atuais de segmentos como a cons-
trução civil, a capital potiguar vai 
perder investimentos para capi-
tais vizinhas, como a paraibana 

João Pessoa. “Todas as capitais do 
Nordeste que revisaram seu Plano 
Diretor deram um salto no cresci-
mento urbanístico”, salientou.

Klaus citou Mãe Luiza como 
exemplo de bairro que teve o cres-
cimento prejudicado nos últimos 
anos em razão de amarras legais. 
“Se um morador de lá melhorar 
de vida e quiser aumentar a casa, 
não pode. As pessoas acabam sen-
do obrigadas a morar em outras 
cidades. As pessoas estão morando 
mais longe do trabalho, da escola 
dos filhos, enfrentam longos engar-

rafamentos. Nós precisamos trazer 
os natalenses de volta para a nossa 
cidade”, complementou.

Outro exemplo, segundo o 
parlamentar, é a ausência na orla 
urbana de Natal de grandes em-
preendimentos como resorts. “To-
das as capitais têm. Por que não te-
mos? Porque há muita burocracia 
para tirar licenças. Estou falando 
de emprego”.

Presidente da Comissão de 
Planejamento Urbano da Câmara 
Municipal de Natal, Klaus Araújo 
defendeu o Projeto Vida Nova, de 

sua autoria, que prevê incentivos 
para que empresas privadas atuem 
na urbanização de favelas. “É um 
projeto que não gastaria um real 
de dinheiro público. A iniciativa 
privada que bancaria esse projeto. 
Todos os dias estamos criando sol-
dados para a bandidagem, para os 
traficantes. Temos de parar com is-
so. Ou a gente para ou vamos viver 
de construir presídios”, assinalou.

“Não podemos permitir que Na-
tal se torne, daqui a 50 anos, o que 
é hoje o Rio de Janeiro. Não se pode 
urbanizar o Rio hoje por causa de 
favelas, que são maiores do que 
muitos bairros”, finalizou.

Revisado pela última vez em 
2007, o Plano Diretor de Natal – 
que dita regras de ocupação do 
solo na cidade, entre outras espe-
cificações – deve ser atualizado 
novamente este ano. Atualmente, 
a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb) 
organiza debates com a sociedade 
a fim de elaborar um documento 
que será enviado para a Câmara. A 
previsão é que o texto seja enviado 
no segundo semestre.

Após a Câmara aprovar a 
nova legislação, podendo efetuar 
mudanças no projeto enviado pela 
Semurb, caberá ao prefeito Álvaro 
Dias sancionar a matéria.

Vereador defendeu simplificação de licenças para empreendimentos imobiliários

Klaus critica burocracia em construções: 
“Querem que Natal seja a Amazônia”
Na opinião do vereador, defasagem da legislação, ação de ambientalistas e muitas exigências
feitas pelo poder público têm travado o desenvolvimento da cidade; Plano Diretor está em revisão

Urbanismo

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

O deputado estadual Tomba 
Farias (PSDB) defendeu mais in-
vestimentos do poder público na 
interiorização do turismo, princi-
palmente o religioso, no Rio Gran-
de do Norte. O segmento poderia se 
tornar, segundo o parlamentar, um 
importante indutor para a geração 
de emprego e renda nos municípios.

No interior, o turismo religio-
so poderia garantir, na opinião de 
Tomba, uma mudança no perfil 
econômico de pequenas cidades, 
sobretudo aquelas onde a econo-
mia está atrelada a atividades tra-
dicionais que estão em declínio. O 
deputado citou o exemplo de Santa 
Cruz, onde ele foi prefeito, que se 
tornou um “case de sucesso” após 
a instalação do santuário de Santa 
Rita de Cássia, com a maior está-
tua religiosa do mundo.

“Infelizmente, o que se consta-
ta é que a interiorização do turismo 
no Rio Grande do Norte, sobretudo 
no segmento de turismo religioso, 
é uma realidade ainda distante de 

ser consolidada, e que na maioria 
das vezes reflete a falta de apoio 
dos governos. O que vemos é que 
as cidades vocacionadas para o 
turismo religioso se deparam com 
necessidades como melhorias no 
sistema viário, condições básicas 
de infraestrutura urbana, recursos 
e atrativos turísticos, além de um 
aprimoramento nas ações de pro-
moção e marketing”, lamenta.

O assunto será debatido nes-
ta terça-feira, 25, na Assembleia 
Legislativa, em audiência pública 
proposta por Tomba Farias. O 
evento, que acontecerá no auditório 
Cortez Pereira, terá participação 
de representantes do trade turísti-
co potiguar, além de prefeitos e se-
cretários de turismo de municípios 
vocacionados com potencialidade 
no turismo religioso.

Deputado é ex-prefeito de Santa Cruz

Tomba afirma que falta apoio dos 
governos para o turismo religioso

Interiorização

Eduardo Maia / ALRN

O governo federal pre-
tende transferir 16 mil qui-
lômetros de rodovias para a 
iniciativa privada por meio 
de concessões, disse nesta 
segunda-feira, 24, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas. No Rio 
de Janeiro, ele afirmou que 
praticamente toda a malha 
viária do estado deve ser con-
cedida à iniciativa privada.

No setor portuário, além 
de terminais, o governo pre-
tende privatizar Companhia 
Docas, e a primeira experi-
ência será com a do Espírito 
Santo. A do Rio Grande do 
Norte, segundo o ministério, 
não deve ser privatizada, ao 
menos no primeiro momento.

Governo espera 
privatizar 16 mil 
Km de rodovias

Infraestrutura

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN



Em protesto contra a proposta 
de reforma da Previdência que tra-
mita no Congresso Nacional, poli-
ciais civis do Rio Grande do Norte 
vão paralisar suas atividades nes-
ta terça-feira, 25. A concentração 
ocorre a partir das 8h na sede do 
Sindicato dos Policiais Civis e 
Servidores da Segurança Pública 
(Sinpol), na Cidade Alta.

Esta é a segunda paralisação 
da categoria em junho. No último 
dia 14, os policiais civis já haviam 
cruzado os braços, tendo decidido 
por um novo protesto em assem-
bleia realizada na última terça-fei-
ra, 18. Além de protestar contra 
a reforma da Previdência, os poli-
ciais civis também cobram um pro-
jeto de reestruturação de carreiras 
da corporação.

Nesta mesma assembleia, os 

policiais deliberaram por parti-
cipação da categoria em ato que 
deve ocorrer no próximo dia 2 de 
julho, em Brasília. Policiais civis, 
federais, rodoviários e guardas 

municipais de todo o País viajarão 
à capital federal. Pelo Rio Grande 
do Norte, uma comitiva de dez 
representantes está programada 
para comparecer ao encontro.
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A Câmara dos Deputados vai 
debater na próxima quarta-feira, 
26, os reajustes previstos para as 
tarifas de metrôs e trens urbanos 
operados pela Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU). Na 
Região Metropolitana de Natal, as 
tarifas do veículo leve sobre trilhos 
(VLT) foram reajustadas em maio 
passado, de R$ 0,50 para 0,70.

Até março de 2020, estão pre-
vistos outros cinco aumentos na 
tarifa, até chegar ao valor de R$ 
2,00. Os reajustes foram autoriza-
dos pelo Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1), em Brasília. 
Na Grande Natal, o sistema passa 
pelos municípios de Natal, Extre-
moz, Ceará-Mirim e Parnamirim, 

permitindo o deslocamento de 12 
mil passageiros por dia.

Atualmente, duas linhas ope-
ram na região: a Linha Norte (de 
Natal a Ceará-Mirim), com exten-
são de 38,5 Km e 13 estações, a e 
Linha Sul (de Natal a Parnami-
rim), com 17,7 Km e 10 estações.

“A proposta de aumentar as ta-
rifas nas cidades do Nordeste onde a 
empresa opera é uma agressão para 
com os usuários destas cidades”, 
afirma o deputado Rogério Correia 
(PT-MG), propositor do debate.

O coordenador do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas Fer-
roviárias do Rio Grande do Norte, 
Jorge Luiz da Silva, é um dos con-
vidados da reunião. Duas linhas operam na Grande Natal, ligando capital a Ceará-Mirim e Parnamirim

No último dia 14, os policiais civis já haviam cruzado os braços contra a reforma

Reajuste de 200% nos trens de Natal 
será debatido nesta quarta em Brasília
Na Região Metropolitana de Natal, as tarifas do veículo leve sobre trilhos (VLT) foram reajustadas em 
maio passado, passando de R$ 0,50 para 0,70. Até março de 2020, valor da passagem chegará a R$ 2

Transporte

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Policiais civis do RN fazem hoje 
nova paralisação contra a reforma

Previdência

A Superintendência de 
Trens Urbanos de Natal (CB-
TU) vai implementar, a par-
tir do próximo dia 1º de julho, 
cinco novas viagens em sua 
grade. Confira:

• Pela manhã, os usuários 
contarão com novas viagens 
partindo às 05h05 e às 06h36 
de Ceará-Mirim, com destino 
a Natal;

• No turno da tarde, mais 
uma viagem partindo de Na-
tal às 14h43 com destino a 
Nova Natal e outra às 15h16 
de Nova Natal para Natal;

• Ao início da noite, às 
18h35, mais uma partindo de 
Natal com destino a Ceará-
-Mirim.

Natal terá mais 
cinco viagens
de trem por dia

Incremento

A arrecadação das re-
ceitas federais somou R$ 
113,278 bilhões em maio de 
2019, informou nesta segun-
da-feira, 24, a Secretaria da 
Receita Federal do Ministério 
da Economia (SRF).

Houve aumento real (des-
contada a inflação) de 1,92%, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2018. Esse foi o maior 
resultado para o mês de maio 
desde 2014, quando a arreca-
dação ultrapassou R$ 116 bi.

No acumulado do ano (de 
janeiro a maio), as receitas 
federais totalizaram uma 
arrecadação de R$ 637,649 
bilhões, um aumento real de 
1,28% em relação ao mesmo 
período de 2018.

Arrecadação
de maio registra
R$ 113,2 bilhões

Federal

A estimativa do mercado 
financeiro para o crescimento 
da economia segue em que-
da. É o que mostra o boletim 
Focus, resultado de pesquisa 
semanal a instituições fi-
nanceiras, feita pelo Banco 
Central(BC) e divulgada às 
segundas-feiras, em Brasília.

A projeção para a expan-
são do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país - desta vez foi reduzida 
de 0,93% para 0,87%. Essa foi 
a 17ª redução consecutiva.

A expectativa das insti-
tuições financeiras é que a 
economia tenha crescimento 
maior em 2020. A estimati-
va é de 2,20%.

Economia deve 
crescer só 0,87%, 
estima Focus

Boletim
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Levantamento realizado em todo o País do instituto 
Paraná Pesquisas para o site Diário do Poder e esta 
coluna mostra que 87,6% dos brasileiros tomaram 

conhecimento da transcrição de supostas trocas de 
mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da Lava 
Jato. Mas, para 56,1% dos entrevistados, as acusações 
de um site de oposição ao governo Bolsonaro não co-
locam em dúvida os resultados da operação. Foram 
ouvidas 2.264 pessoas em todo o País entre os dias 
17 e 21.

Para 38,1%, as supostas mensagens põem em dú-

vida a Lava Jato. Bem menos que os 44,8% dos votos 
do PT para presidente, em 2018.

O maior apoio vem do grupo com ensino superior 
completo: 72,2% disseram que as conversas não provo-
cam impactos na Lava Jato.

Jovens de 16 a 24 anos, influenciáveis no ambiente 
universitário, acham (52,1%) que as conversas alteraram 
a operação Lava Jato.

A maioria mantém a credibilidade na Lava Jato: Nor-
deste (51,8%), Sudeste (56,2%), Sul (58,7%) e Norte + 
Centro-Oeste (61,5%).

Vazamentos pouco afetam 
o cartaz da Lava Jato

DF: "mesinha" de servidores faz pose de deputado 

DUPLA SE FORTALECE
Em comunicação, Bolsonaro 

tem dado ouvidos, cada vez mais, 
a Fabio Wajngarten, secretário 
da área, e a sua advogada Karina 
Kufa. Ele despacha diariamente 
com Wajngarten e com Karina 
dia sim, dia não.

BOLA NO GOL
Para um banco público que 

registrou lucro líquido de R$3,92 
bilhões entre janeiro e março, 
a Caixa tem feito coisas mais 
relevantes do que sugerem as 
fofocas sobre a vida amorosa dos 
seus dirigentes.

REAÇÃO CONTINUA
A economia voltou a dar 

sinais de reação. A alta na 
arrecadação de maio (1,92%), 
maior que a alta no acumulado 
do ano (1,28%), indica tendência 
de melhora nos próximos meses, 
com produção em alta.

PODER SEM PUDOR

QUEBRA-QUEBRA
O saudoso deputado Maurício Fruet adorava 

pegadinhas. Certa vez, o mau tempo fez o vôo Rio-
Curitiba seguir para São Paulo, depois para Londrina, 
onde pernoitaram em hotel. Na manhã seguinte 
avisaram que o vôo iria para Florianópolis. Fruet entrou 
em ação, falando alto: “O pior é que eles querem nos 
cobrar o pernoite em Londrina!...” Os passageiros foram 
contidos à força. Queriam quebrar tudo.

O presidente da Câmara Legislativa do DF 
(CLDF), Rafael Prudente (MDB), avisa que não 
há chance de aprovar outro aumento salarial 
de servidores da Casa. Estranho é que o projeto 
existe, prevê despesa adicional de R$6 milhões, 

mas não tem autoria de deputado. É obra de uma 
certa “mesinha”, que é como é tratado, na própria 
presidência da CLDF, o grupo de cinco chefes da 
assessoria de cada um dos cinco integrantes da Mesa 
Diretora. Eles mandam muito. Ou tentam mandar.

GARIMPANDO REGALIAS
Os “garimpeiros” que integram a influente 

“mesinha” da Câmara do DF ganham até o 
dobro de deputado, mas ao menos sofrem abate-
teto. 

O ‘CAMPEÃO’
Deputado ganha R$25,3 mil, quase metade 

dos R$49 mil do salário de Sidraque Anacleto, 
secretário executivo da 2ª Secretaria da Câmara. 

MAS QUE BELEZA
Cleonice Leite, Marlon Cambraia, Tatiana 

Ribeiro e Jose Adenauer Lima, membros da 
“mesinha”, ganham entre R$16,6 mil e R$22,6 
mil.

Ninguém teve a ousadia
de tratar isso comigo”

Joice Hasselmann (PSL-SP) 
sobre uma “aposentadoria 
especial” para deputado

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Época / Reprodução

TÁ FEIA A COISA
Pesquisa AirHelp, especialista 

em direitos de passageiros, 
mostra que piorou a pontualidade 
de oito dos dez principais 
aeroportos do Brasil. Piorou 
muito no Rio (Santos Dumont) e 

em Campinas (Viracopos).

REVANCHE PARLAMENTAR
O Congresso, que sempre 

reclamou de prerrogativas 
usurpadas pelas medidas 
provisórias do presidente, 
enquanto vigorava o “toma lá, 
dá cá”, hoje pratica “vingança” 
esvaziando poderes do presidente.

QUE TAL EXPANDIR
Só vai participar das eleições 

para conselheiro tutelar no DF 
quem tirar no mínimo nota 6 
em prova de conhecimentos 
específicos. Tem gente 
defendendo expandir a ideia 
para a Câmara Legislativa e o 
Congresso.

PERGUNTA NO INSS
Ao atingir a meta de R$ 1 

trilhão, o governo vai dobrar a 
meta de economia para a reforma 
da Previdência?

O Rio Grande do Norte regis-
trou durante o feriadão de Corpus 
Christi de 2019 o menor número 
de crimes violentos desde 2015. 

Segundo a Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e Aná-
lises Criminais (Coine), da Secre-
taria Estadual de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (Sesed), de 
quinta-feira a domingo, houve 14 
ocorrências das chamadas condu-
tas violentas letais intencionais 
(CVLI), que envolve crimes como 
homicídios e roubos seguidos de 
morte.

O número representa uma 
redução de 54% em relação aos 
crimes registrados no ano ante-
rior, 2018, quando ocorreram 31 
registros. Em relação aos anos an-
teriores, o índice de 2019 também 
é inferior.

A Coine informa que, em 2017, 
foram registrados 24 crimes vio-
lentos. Em 2016, foram 26; e, em 
2015, foram registradas 15 ocor-

rências.
Em compensação, o feriadão 

foi violento no trânsito. A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) regis-
trou 20 acidentes nas rodovias fe-
derais que cortam o Rio Grande do 
Norte durante a Operação Corpus 
Christi, entre a quarta-feira, 19, 
e o domingo, 23. A quantidade de 
ocorrências representa aumento 
de 33% em comparação com o mes-
mo período de 2018, com um total 
de 15 registros.

Ainda de acordo com a PRF, em 
2019 foram registrados 18 feridos 
e nenhuma morte. No ano passa-
do, foram contabilizados 24 feridos 
em acidentes e duas mortes.

Ao longo de toda a operação, os 
agentes da PRF fiscalizaram 3.431 
veículos. Ao todo, foram registra-
das 1.309 infrações. As principais 
irregularidades foram a de transi-
tar com velocidade acima da per-
mitida (834) e as ultrapassagens 
proibidas (214).

Feriadão de Corpus Christi 
de 2019 teve menos crimes

Homicídios

Apesar disso, segundo PRF, houve aumento no 
número de acidentes em estradas federais: 20

O Senado vai discutir nesta 
quarta-feira, 26, em audiência pú-
blica, um projeto de lei que permite 
ao assentado da reforma agrária 
a exploração de energia eólica ou 
solar no imóvel, mediante autoriza-
ção do Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra).

O debate, que acontecerá no 
âmbito da Comissão de Agricultu-
ra e Reforma Agrária, foi sugerido 
pelo senador potiguar Jean Paul 
Prates (PT).

Segundo o projeto, nos imóveis 
rurais com potencial para explo-
ração de petróleo e gás natural 
ou de geração de energia elétrica, 
o Incra autorizará ao beneficiário 
da reforma agrária a celebração 
de contratos com terceiros obje-
tivando a exploração do referido 
potencial, de forma complementar 
às atividades pastoris.

A autorização não poderá ser 
concedida quando a atividade de 
exploração envolver mais de 30% 
da área do imóvel, diz o projeto.

A proposta estabelece ainda 
que os beneficiários da reforma 
agrária terão direito à participação 
no resultado da exploração, cujo 
valor será revertido em benefício 
do desenvolvimento socioeconômi-
co e da sustentabilidade ambiental 
do assentamento.

Também será devida aos as-
sentados a indenização por danos e 
prejuízos causados em decorrência 
de obras e empreendimentos de 
interesse público em áreas de pro-
jetos de assentamento, na forma 
estabelecida em regulamento.

O texto original do projeto, que 
regulamenta dispositivos consti-
tucionais sobre a reforma agrária 
como forma de viabilizar a explo-
ração do potencial energético dos 
imóveis, é de autoria do ex-sena-
dor potiguar José Agripino. Com 
a saída de Agripino, um projeto 
alternativo foi apresentado pelo 
senador mato-grossense Welling-
ton Fagundes (PL).

Senado debate produção de 
energia em assentamentos

Audiência pública

Sugestão é do senador Jean Paul Prates

Marcos Oliveira / Agência Senado
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Internacionais

Trump anuncia sanções ao líder supremo do Irã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta 

segunda-feira, 24, um decreto para impor novas sanções contra o 
Irã em meio à crescente tensão entre os dois países. Inicialmente, 
o presidente americano afirmou que as sanções, que têm como alvo 
o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e funcionários de seu 
gabinete, seriam uma resposta ao abate de um drone americano por 
Teerã, na semana passada.

Vice-ministro chinês é
eleito novo diretor-geral da FAO

O vice-ministro de Agricultura 
e Assuntos Rurais da China, 
Qu Dongyu, foi eleito o novo 
diretor-geral da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO). Dongyu 
recebeu 108 dos 191 votos e 
venceu os candidatos da França e 
da Geórgia.

Passageira dorme e
acorda sozinha em avião

Uma mulher que dormiu 
durante um voo da Air 
Canada acordou sozinha no 
avião, estacionado, no escuro, 
aparentemente esquecida pelos 
funcionários da companhia aérea. 
Em uma mensagem publicada por 
uma amiga no Facebook, Tiffani 
Adams conta que viajava de 
Quebec a Toronto, no Canadá.ANP / AFP

AP

Mashable / SEA

Carlos Barria / Reuters

Europa em alerta por onda de calor
A Europa se prepara para 

altas temperaturas que podem 
durar toda esta semana, de 
modo que há um alerta de “onda 
de calor” na Espanha e outros 
países. A agência meteorológica 
espanhola Aemet indicou em seu 
último boletim que a temperatura 
“ultrapassará 35ºC em amplas 
zonas do interior peninsular.

Sem dar maiores detalhes, re-
presentantes de duas companhias 
aéreas anunciaram nesta segun-
da-feira, 24, novos voos que devem 
começar a operar ainda este ano 
tendo o Aeroporto Internacional 
de São Gonçalo do Amarante como 
origem ou destino.

Ronaldo Veras, assessor da 
presidência da Azul, disse que está 
prevista uma nova ligação Natal-
-Recife para setembro e, em de-
zembro, uma linha Natal-Campi-
nas, atendida por um Airbus 320. 
Em janeiro de 2020, ele antecipou 
a abertura de uma linha entre Na-
tal-Confins, região metropolitana 
de Belo Horizonte.

Já a assessora jurídica da La-
tam, Tatiane Viana, anunciou pa-
ra agosto um incremento na linha 
que a empresa mantém entre Bra-
sília e Natal, com mais voos.

Uma grande solenidade foi pre-
parada pelo governo estadual para 
os anúncios de novas linhas para a 
capital, que não contou com a pre-
sença da principal delas, a Gol Li-
nhas Aéreas. Segundo a governa-
dora Fátima Bezerra, a empresa 
preferiu fazer o anúncio de novas 
linhas em outra oportunidade.

Na última terça-feira, 18, a go-
vernadora assinou um decreto que 
estabelece novas regras para a re-
dução da cobrança de ICMS sobre 
querosene de aviação (QAV). Com 
a medida, a alíquota de tributos 
sobre o combustível pode chegar 
até zero caso as companhias au-
mentem a oferta de voos para o Rio 

Grande do Norte.
O novo regime de concessão 

especial de tributação para as 
companhias prevê cinco alíquotas 
do ICMS que incide sobre o QAv, 
partindo dos atuais 12% e podendo 
chegar a até 0%.

Para atingir esses benefícios, 
as empresas terão que oferecer 
quantidades maiores de voos, sen-
do que, para zerar a alíquota, terão 
que existir trajetos internacionais. 
Caso não cumpram o que foi esta-
belecido no decreto, as empresas 
terão que devolver o equivalente 
às isenções recebidas.

Pelas regras do novo regime 
especial de tributação, para ter 

direito a atual alíquota de 12% 
– já desfrutada pela maioria das 
companhias que operam no estado 
–, é preciso que a aérea aumente 
ao menos um voo nacional ou re-
gional para cidades do Rio Grande 
do Norte. A alíquota de 9% é desti-
nada às empresas que realizarem 
no mínimo um voo internacional 
regular e direto semanal ou que 
incrementem pelo menos 15% o 
número total de voos.

As faixas mais competitivas 
são as que reduzem a alíquota 
de ICMS nas saídas internas do 
QAv para 5%, 3% e 0%. Na pri-
meira, a condição é que haja um 
aumento de voos da ordem de 

30%. Já a de 3% só será conce-
dida às companhias que amplia-
rem em pelo menos 50% o núme-
ro total de voos.

Para obter a isenção do paga-
mento do ICMS sobre o combustí-
vel, as exigências serão maiores. 
A companhia aérea terá de man-
ter um voo internacional direto 
semanal e, ao longo de um ano, 
a operadora ficará obrigada a ter 
realizado no mínimo 30 voos desse 
tipo, além de aumentar em 50% os 
voos nacionais.

Em todos os casos, a quantida-
de de assentos deve ser equivalen-
te ao número de voos e não contam 
como incremento os voos fretados.

Anúncio de novos aconteceu durante solenidade nesta segunda-feira no Centro Administrativo do Governo do Estado

Azul e Latam anunciam chegada de 
novos voos para Natal ainda este ano
Governadora assinou um decreto que estabelece novas regras para a redução da cobrança de
ICMS sobre querosene de aviação (QAV). Com a medida, a alíquota de tributos pode chegar a zero

Malha aérea

José Aldenir / Agora RN

O registro de furtos de 
cabos elétricos da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
de Extremoz reduziu o abas-
tecimento em todos os bairros 
da zona Norte de Natal.

Com a ocorrência, a ETA 
está funcionando com ape-
nas 40% de sua capacidade, 
enquanto a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Gran-
de do Norte (Caern) providen-
cia a substituição dos cabos 
roubados. A previsão é que 
o conserto seja concluído até 
esta terça-feira, 25.

Após a conclusão do ser-
viço, o sistema levará até 72 
hora para estar totalmente 
normalizado.

A Caern já fez o boletim 
de ocorrência na esfera po-
licial. Este foi o quinto furto 
de cabos na ETA Extremoz 
somente este ano.

Furto de cabos 
elétricos reduz 
oferta de água 
na zona Norte

Estação de Tratamento

Caern já fez boletim de ocorrência

Caern / Reprodução



Perspectiva ilustrada do clube de lazer

Visite nossa Central de Vendas: Av. Engenheiro Roberto Freire, 1546

0800 501 3399
alphavilleurbanismo.com.br/
lancamento/jardim-alpha-potiguar  

Seja bem-vindo ao Jardim Alpha Potiguar.
Lançamento com lotes a partir de 200 m², em Parnamirim. 

Segurança 
e portaria 24h

Clube completo com 
piscina e quadra

Realização:

A presente imagem é meramente ilustrativa. O empreendimento JARDIM ALPHA POTIGUAR está registrado sob o R.06, da matrícula 83.644, de 13 de junho de 2019, do Cartório Primeiro Ofício de Notas e 
Registro de Imóveis de Parnamirim, Estado de Rio Grande do Norte. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer forma de veiculação, bem como a reprodução da 
vegetação da maquete, representam artisticamente, a fase adulta das espécies. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, conforme especificação do projeto 
paisagístico. Perspectiva artística meramente ilustrativa, incluindo elementos paisagísticos, sujeito a alteração no projeto sem prévio aviso.

Potiguar
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Remédios que não necessitam 
de prescrição médica para serem 
adquiridos poderão ser vendidos 
em estabelecimentos comerciais, 
além de farmácias. É o que prevê 
um projeto de lei de autoria do se-
nador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

O senador pretende diminuir 
os preços de medicamentos, como 
analgésicos e antitérmicos, e facili-
tar o acesso a esses produtos.

Pelo texto, medicamentos co-
mo analgésicos e antitérmicos vão 
poder ser vendidos fora das farmá-
cias. Além de mercados, também 
hotéis e estabelecimentos simila-
res podem ser ponto de venda de 
remédios. A intenção é reduzir as 
despesas das famílias.

Flávio Bolsonaro lembra que o 
comércio conseguiu uma liminar 
na década de 90 e vendia os medi-
camentos que não precisavam de 
prescrição médica. Nessa época, 

alguns preços chegaram a baixar 
até 35%. O senador defende que o 
setor precisa de mais concorrência, 
já que as farmácias praticariam 
monopólio e os gastos com saúde 
já representam 40% do orçamento 
das famílias.
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A Caixa registrou lucro 
líquido de R$ 3,92 bilhões, no 
primeiro trimestre deste ano, 
com um crescimento de 23% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

A inadimplência ficou 
em 2,47%, com uma redução 
de 0,44 ponto percentual na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo  de 2018.

De acordo com o banco, o 
resultado foi impactado pela 
estabilidade da margem fi-
nanceira, redução de 24,4% 
nas despesas de Provisão 
para Devedores Duvidosos 
(PDD), e pelo aumento de 
2,3% nas receitas de presta-
ção de serviços.

Caixa registra 
lucro líquido de 
R$ 3,92 bilhões 
no 1º trimestre

Crescimento

Inadimplência ficou em 2,47%

Tânia Rêgo / Agência Brasil

O uso do aparelho celular ao 
dirigir é uma prática comum pa-
ra 19,30% dos natalenses. O per-
centual mostra que, de cada cinco 
indivíduos, um comete esse ato, 
que é um risco para acidentes de 
trânsito, segundo informações do 
Ministério da Saúde.

Os dados foram publicados no 
mais recente levantamento feito 
pelo Sistema de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquéri-
to Telefônico (Vigitel), de 2018, 
que monitorou diversos fatores 
de risco e proteção relacionados 
à saúde, incluindo a temática de 
trânsito, em todas as capitais dos 
26 estados brasileiros e no Distri-
to Federal. 

De acordo com o levantamen-
to, Natal é a 15ª capital em relação 
ao número de pessoas que confes-
saram utilizar o telefone enquanto 
dirigiam. No Nordeste, os natalen-
ses ficaram na 5ª posição total. 

As capitais que apresentaram 
maior percentual de uso de celu-
lar por condutores foram Belém 
(24,1%), Rio Branco e Cuiabá 
(24,0%), seguidas por Vitória 
(23,7%), Fortaleza (23,5%), Pal-

mas (22,4%), Macapá e São Luís 
(22,6%). 

A pesquisa também mostrou 
que, em todo o País, as pessoas 
com idades entre 25 e 34 anos 
(25%) e com maior escolaridade 
(26,1%), com 12 anos de estudo ou 
mais, são as que mais assumem 
esse comportamento de risco. Os 
motoristas com nível superior 

também são os que mais recebem 
multas por excesso de velocidade e 
que associam o consumo de bebida 
alcoólica e direção.

De acordo com números da 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
de Natal (STTU), em 2018, foram 
registradas 6.823 infrações de uso 
do celular ao volante. O Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) indica 

a infração como gravíssima, o que 
acarreta perda de sete pontos na 
carteira e a aplicação de multa de 
R$ 293,47.

Os acidentes de trânsito são a 
segunda maior causa de mortes 
externas no País. Em 2017, de 
acordo com o Ministério da Saú-
de, 35,3 mil pessoas morreram 
em decorrência de acidentes de 
trânsito e 166.277 foram interna-
das. Os gastos com as internações 
foram de R$ 229,2 milhões. Além 
das sequelas emocionais, muitos 
pacientes ficam com lesões físicas, 
sendo as principais consequências 
amputações e traumatismo cra-
nioencefálico, segundo a pasta.

Em parceria com estados e mu-
nicípios, o Ministério da Saúde de-
senvolve, desde 2010, o Programa 
Vida no Trânsito, uma resposta do 
governo brasileiro aos desafios da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para a Década de Ações 
pela Segurança no Trânsito, cuja 
meta é reduzir 50% dos óbitos por 
acidentes de trânsito entre 2011 a 
2020. Entre 2010 e 2017, o Brasil 
reduziu em 17,4% o número de 
mortes por acidentes de trânsito, 
passando de 42.844 para 35.374.

Moradores de 55 municípios 
localizados na bacia do Piranhas-
-Açu poderão participar dos deba-
tes sobre a utilização das águas do 
rio, que corta três regiões do Rio 
Grande do Norte. O primeiro ciclo 

de oficinas para abertas à comu-
nidade começa no dia 2 de julho, 
em Macau, onde o rio tem foz, e 
termina no dia 11, em Lagoa No-
va, no território Seridó. O objetivo 
é assegurar transparência e con-

trole social do Projeto de Macro-
zoneamento Ecológico-Econômico 
da Bacia do Piranhas-Açu. As ins-
crições para as oficinas podem ser 
feitas no site www.macrozeepira-
nhas-acu.com/oficinas-regionais

Natal é a 15ª capital em relação ao número de pessoas que confessaram imprudência

Vigitel: Um em cada cinco natalenses 
afirma utilizar celular enquanto dirige
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU), em 2018, foram registradas 
6.823 infrações de uso do celular ao volante. Código de Trânsito indica a infração como gravíssima

Risco de acidente
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A Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado da Câmara dos Depu-
tados aprovou um projeto de lei 
que determina que os municípios 
com população superior a 50 mil 
habitantes abrigarão pelo menos 
uma penitenciária ou colônia 
agrícola, a fim de manter o preso 
próximo a seus familiares.

Apresentada pelo deputado 
Aluisio Mendes (Podemos-MA), 
a proposta estabelece também 
que cada comarca abrigará pelo 

menos um estabelecimento pe-
nal, preferencialmente cadeia 
pública. Os estabelecimentos pe-
nais incluem, além das cadeias 
públicas, casas de albergados, 
colônias penais e penitenciárias.

O projeto altera a Lei de Exe-
cução Penal (7.210/84), que atu-
almente prevê que cada comarca 
tenha pelo menos uma cadeia 
pública. Comarca é o território 
em que o juiz de 1º grau exerce 
a sua jurisdição, podendo abran-
ger um ou vários municípios.

ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

Projeto prevê presídio em toda 
cidade com 50 mil habitantes

Segurança

RECESSO À VISTA
Cármen Lúcia continua 

melindrosa quando o assunto é 
Lula.  

A presidente da 2ª Turma do 
STF ignorou pedido da defesa do 
ex-presidente e retirou o habeas 
corpus da pauta da sessão desta 
terça-feira, a última antes do 
recesso de julho. 

SEM CENSURA
O Brasil é o único país 

democrático do mundo em que 
um juiz da Suprema Corte prega 
a censura prévia a um veículo de 
comunicação. 

O capa preta em questão 
proibiu a "Folha de S.Paulo" 
de publicar entrevista de Lula 
durante a campanha eleitoral 
de 2018 com o argumento de 
que aquilo não é bom para a... 
democracia. 

Os argentinos criaram o 
Dia Nacional do Filho da Puta, 
comemorado no dia 2 de agosto. 
Mas é no Brasil onde eles mais se 
proliferam. 

RONCO DOS MOTORES
O Rio de Janeiro tem tudo 

para desbancar São Paulo e 
voltar a sediar um grande prêmio 
de Fórmula 1. 

Ontem à tarde, Chase Carey, 
um dos poderosos da F-1, se 
reuniu com com o governador 
do Rio, Wilson Witzel, e com o 
presidente Jair Bolsonaro para 
tratar do assunto. 

A cidade maravilhosa e a 

A psicanálise não 
tem o menor efeito 
sobre os imbecis”

(Jacques Lacan, 
psicanalista francês)

"

Ailton
Fim de semana

capital paulista travam uma 
batalha para ter a competição a 
partir de 2021. O contrato com 
São Paulo se encerra em 2020 e 
o Rio confia na construção de um 
novo autódromo para atrair a 
categoria. 

ABERTURA
Agora é oficial: a abertura da 

primeira filial do Mangai, em São 
Paulo, será dia 11 de julho. 

A informação foi confirmada 
pela empresária paraibana 
Leneide Maia, a famosa Parea, 
durante sua passagem por Natal, 
no fim de semana.  

O Mangai vai funcionar em 
um dos endereços mais badalados 
da captal paulista: avenida 
Brigadeiro Faria Lima com a rua 
Iguatemi, no Itaim Bibi. 

TIRO AO ALVO
Talvez o pior de Moro e da 

canalha - inclusive "juristas" - 
que o apoia, não seja terem feito 
o que fizeram. Pior é dizer que 
Juiz e acusação podem tramar 
juntos contra um acusado, 
"normalizando" o ataque à 
democracia e ao Direito por 
interesses privados. Isso é 
fascismo!

(Jessé Souza, escritor)

MEDALHA
A governadora Fátima 

Bezerra entregou ontem, no 
começo da tarde, a Medalha 
José Osias ao bombeiro 
potiguar Gildson Canuto de 
Sousa, integrante da Operação 
Internacional Moçambique, da 
Força Nacional de Segurança 
Pública (FNSP). O militar 
passou 34 dias servindo 
humanitariamente na província 
de Cabo Delgado. 

SALVE TICO DA COSTA
Os dez anos da morte do 

cantor e compositor Tico da Costa 
serão lembrados com música. Nos 
dias 1 e 2 de julho, na Esccola de 
Música da UFRN, o Coral Canto 
do Povo vai apresentar o concerto 
Salve Tico! 

Natural de Areia Branca, 
Tico morreu em agosto de 2009, 
vitimado por um câncer. O artista 
estava em turnê pela Europa 
divulgando seu disco "Mar", 
quando sofreu um acidente 
vascular cerebral. O câncer no 
pâncreas só foi diagnosticado 
quando ele chegou em Natal, no 
final de julho. 

BALBÚRDIA 
Lima Barreto, alcoólatra, 

enlouquecia quando se excedia na 
bebida. Foi internado várias vezes 
no Pinel, no Rio. 

Um maluco vendo o escritor 
com um livro debaixo do braço, 
quando ia para o refeitório, disse: 
"Isto aqui está virando colégio."

Foi no dia 26 de junho, há 50 
anos, que nasceu o "Pasquim". O 
humor escrachado, genuinamente 
carioca, e o talento de seus funda-
dores e colaboradores conquista-
ram corações e mentes de leitores 
do Oiapoque ao Chuí. 

Com pouco mais de um mês, o 
jornal já vendia 80 mil exemplares. 
A edição com a entrevista de Leila 
Diniz (foto), vendeu, em banca, 200 
mil exemplares. 

Tarso de Castro criou o jornal 
com Jaguar no Jangadeiros, famo-
so bar de Ipanema, onde os dois 
bebiam de domingo a domingo, 
durante os 365 dias do ano. 

Tarso, Jaguar, Millôr, Ivan Lessa, 
Paulo Francis, Ziraldo, Sérgio Cabral 
e 99% dos colaboradores moravam 
nas imediações do boteco, mas a 
redação ficava no Centro do Rio. 
O nome, Pasquim, foi sugestão de 
Jaguar, aceito sem nenhuma ceri-
mônia por Tarso.  

Com seu jeito coloquial, o "Pas-
quim tirou a gravata da imprensa e 
lançou moda", como escreveu Ruy 

Cinquenta anos esta noite

Lei federal prevê que uso do paredão de som é crime ambiental passível de multa

Guarda Municipal de Natal / Reprodução

O Grupamento de Ação Am-
biental da Guarda Municipal do 
Natal apreendeu dez paredões de 
som durante o final de semana. As 
intervenções ocorreram nos bairros 
das Quintas, Cidade da Esperança 
e Felipe Camarão, na zona Oeste, 
e no bairro Potengi, na zona Norte 
da capital.

Somente no bairro Potengi, os 
guardas municipais apreenderam 
dois paredões de som e interdita-
ram uma festa que estava sendo 
realizada na área. Na ocasião, um 
homem foi detido pela guarnição 
sob suspeita de disferir uma facada 
durante um desentendimento com 
outro cidadão. O suspeito foi preso 
e conduzido a Central de Flagrante 
da zona Norte, onde ficou à disposi-
ção da Justiça.

No caso dos paredões de som, 
além de Lei Federal que prevê 

crime ambiental, o artigo 3º da Lei 
municipal nº 6.246, sancionada em 
20 de maio de 2011 em Natal, versa 
sobre a proibição do funcionamento 
dos paredões de som nas vias, pra-
ças, praias e demais logradouros 
públicos do município de Natal e 
define “paredão de som” como “to-
do e qualquer equipamento de som 
automotivo rebocado, instalado ou 
acoplado nos porta-malas ou sobre 
a carroceria dos veículos”.

O descumprimento da lei muni-
cipal 6.246/2011 é passível de mul-
ta que pode variar de 300 a 3.000 
unidades fiscal de referência (Ufir). 
Outro agravante é que o proprietá-
rio de veículo flagrado perturbando 
o sossego público pode ser multado 
sem a necessidade de medição dos 
decibéis, com base em resolução 
do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran).

Guarda Municipal de Natal 
apreende 10 paredões de som

Castro, colaborador do jornal nos 
primeiros dez anos. Ele conta que 
começou a escrever no jornal de-
pois de uma entrevista com Tarso 
de Castro. 

"Seis ou sete números depois, 
Tarso me chamou. Fui. Tarso foi 

claro: 'Para colaborar no Pasquim, 
tem duas condições. Você é contra 
ou a favor da ditadura?'. Eu: 'Que 
pergunta. Contra, claro'. Ele: 'Qual é 
o seu time?'. E eu: 'Flamengo'. 'OK, 
vai colaborar', decretou Tarso. E as-
sim foi". 

Presidente da CPL
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra

Afonso Bezerra/RN, 24 de junho 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2019

A Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, torna sem efeito a publicação do AVISO DE 
LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS nº 028/2019, publicado no AGORA RN, em 24/06/2019, haja 
visto que ele foi publicado por erro. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do email 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.
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Planta do
deserto

Explicado;
justificado

Astro co-
mo o Sol
Intestino
de animal

Iluminado 
(o quarto)
Refeição
da noite

Interjeição
gaúcha
Calçado

de jóqueis

O código
genético

Cuidadora 
de crianças

Antigo
(abrev.)

Cédula de
dinheiro
Fiscal de 
feiras (pop.)

Repouso;
descanso
Assim, em
espanhol 

Ditongo
de "peixe"

Espalhar

Vitamina 
de xampus
Onde fica 
o cérebro

Que
legal!
2, em

romanos

3/así — dna — let. 5/cacto. 8/andiroba. 10/palpitante.

HORÓSCOPO

Profissionalmente, você deseja alçar 
vôos mais altos, mas talvez precise 
de um pouco mais de tempo ou de 
conhecimento. Se já tiver compromisso, 
observe os sinais que seu amor lhe envia.

O ambiente profissional estará 
movimentado. Aguarde as coisas se 
assentarem antes de tomar decisões. 
Se estiver só, poderá começar um 
relacionamento que te ensinará 
coisas novas, como o desapego.

Espere proteção se lida com cuidados 
físicos, psicológicos, e área infantil. Na 
paquera, deve conhecer alguém que lhe dê 
a sensação de reencontro, como se vocês 
já tivessem se conhecido em outra vida.

O dia estará favorável para resolver 
problemas, zerar a pilha de trabalhos 
pendentes e lidar bem tecnologia. 
Talvez sinta atração por alguém que dá 
aulas ou é especialista em algo.

Quem atua com vendas, atende clientes 
ou lida com questões relacionadas à 
Justiça vai notar que os negócios irão fluir 
melhor. Confie mais no(a) amado(a), abra 
seu coração e ouça seus conselhos.

Boas oportunidades para quem 
trabalha no setor de alimentos, ensino, 
terapia ou saúde. A sorte está no ar 
para quem procura sua cara-metade. 
Entre os lençóis, espere novidades.

Sua atenção estará focada no trabalho. 
Na paquera, repare em pessoas mais 
velhas, discretas ou que já tenham 
manifestado interesse por você. Cultive 
emoções positivas!

No serviço, poderá colocar em prática 
boas soluções. No romance, a dica é sair 
da rotina, mesmo que seja passeando, na 
companhia de filhos ou crianças da família. 
A noite pede troca de carícias.

Na profissão, talvez precise aprender 
mais sobre seu ofício ou melhorar suas 
ideias antes de colocá-las em prática. 
Na vida a dois, auxilie sua cara-metade 
e permita que ela ajude você também!

Poderá descobrir qualidades, que 
impulsionarão seu progresso no emprego. 
Talvez encontre um novo amor enquanto 
estiver fazendo algo corriqueiro, como ir ao 
supermercado ou usar transporte público.

Serviços ligados a casa, 
planejamento, ensino e divulgação 
de ideias estarão favorecidos. No 
trabalho, evite que laços de amizade 
interfiram nas suas decisões. O 
romance fica cada vez mais forte.

A boa sorte estará a seu lado e se 
surgir alguma dificuldade, poderá 
ser superada com bom humor e 
criatividade. Está só? Então, prepare-
se para conhecer alguém que irá 
estimular suas iniciativas.

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

Gladys tenta humilhar Maria da Paz. Márcio aparece e Kim expulsa Chiclete de seu flat. Maria 
da Paz comete várias gafes durante o jantar. Eusébio se recusa a fazer um acordo com a 
família de seu pai. Maria da Paz insiste para que Britney conte a verdade sobre ela para Abel. 
Jô pede que Régis roube dinheiro da fábrica de bolos. Jô se insinua para Téo. Linda decide 
oferecer um jantar para Maria da Paz e Régis. Chiclete fica animado quando Vivi aceita sair 
com ele, Téo, Jô e Kim. Sabrina se recusa a sair com Otávio. 

A DONA DO PEDAÇO

Almeidinha e Tomás desconfiam do suposto escritório comercial que encontram no local do 
cassino. Paul ameaça Camila. Davi se declara para Cibele. Jamil e Laila fazem as pazes. Paul 
deixa Camila sozinha em uma estrada deserta, a fim de dar um susto nela. Dalila exige que 
Paul resolva o problema criado por Camila. Santinha acorda com Fauze. Miguel garante a 
Camila que não vai mais jogar. Paul instrui Robson a coagir Miguel e lhe cobrar o empréstimo. 
Martin surpreende Bruno e Marie.

ÓRFÃOS DA TERRA

Jerônimo conta a Murilo sobre seu plano e pede ajuda ao jornalista. João vai para Saquarema 
cobrir os bastidores de um campeonato de surfe. Quinzão lembra ao filho todas as maldades 
de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika para fazer uma surpresa para João. Lidiane decide 
fazer uma cirurgia plástica. Murilo divulga em seu programa a chegada ao Brasil de Andreas 
Moratti. Mercedes encontra com Lidiane no salão de beleza. 

Durante uma vídeoconferência com os acionistas da O11O, Roger faz acusasões sobre 
Pendleton. Nancy se encontra com Walter Elias novamente. Poliana desabafa com Luisa 
sobre João e Bento. Filipa pede ao pai para ser garota propaganda do jogo Vetherna. 
Waldisney encontra Nancy e Walter Elias juntos, e faz um escândalo. Desconfiada de 
que Débora possa fazer algo de ruim, Luisa tranca o quarto de Poliana durante a noite.

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA Número de pessoas que viajam 
de ônibus cresceu 5% em 2019

Em Natal

O aumento do preço das pas-
sagens aéreas no Rio Grande do 
Norte e a instabilidade financeira 
do País têm levado os potiguares 
a trocar o avião pelo ônibus. De ja-
neiro a maio deste ano, o aumento 
no número de passageiros que op-
taram pela viagem terrestre foi de 
5%, em comparação com o mesmo 
período de 2018, segundo o Termi-
nal Rodoviário de Natal. 

O aumento na demanda de pes-
soas utilizando o modal terrestre 
seguiu a tendência do restante do 
País. Nos cinco primeiros meses de 
2019, o aumento total foi de 12%, 
segundo a Associação Brasileira 
das Empresas de Transporte Ter-
restre de Passageiros (Abrati).

Segundo o gerente adminis-
trativo da Rodoviária de Natal, 
Rodrigo Wanderley, o volume de 
usuários de ônibus com destino a 
outros estados vem mantendo re-
gularidade. “A cada ano, esse nú-
mero de crescimento entre 3% e 5% 
se solidifica mais. O que demonstra 

uma maior procura pelo transpor-
te”, avaliou.

Outro fator que impactou a mu-
dança na procura pelo transporte 
rodoviário foi a crise na Avianca 
Brasil. A companhia enfrenta ad-
versidades desde o ano passado. 
Para completar, nesta segunda-
-feira, 24, a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) tornou pú-
blica a suspensão cautelar da con-
cessão para exploração de serviço 
de transporte aéreo público para a 
empresa.

Com a redução das atividades 
da Avianca, houve a redução no 
número de empresas atuantes no 
mercado. Desta forma, em contra-
partida, houve a ampliação da pro-
cura, o que gerou aumento no valor 
do bilhete aéreo. 

De acordo com uma pesquisa 
feita pela Voopter, plataforma que 
faz comparação de preço de passa-
gens aéreas, as tarifas de aviação 
registraram aumento de 139,89% 
nos cinco primeiros meses de 2019.

Vista aérea da cidade de Natal, com destaque para Rodoviária da Cidade da Esperança

José Aldenir / Agora RN

Dados extraídos do Sistema de 
Monitoramento de Colaborações 
(Simco) apontam que R$ 1,1 bilhão 
já foram ressarcidos aos cofres pú-
blicos devido ao pagamento de mul-
tas e perdimento de bens resultan-
tes dos acordos de delação premiada 
firmados pelo Ministério Público 
Federal, e homologados pelo Su-
premo. Esse valor inclui multas já 
quitadas e bens que foram alvo de 
perdimento – quando o delator per-
de a propriedade em favor dos entes 
lesados pela ação criminosa.

As informações foram divulga-
das pela Secretaria de Comunica-
ção Social da Procuradoria-Geral 
da República.

As multas somam R$ 737,2 mi-
lhões, e os perdimentos alcançam 
R$ 385,6 milhões, entre montantes 

em moedas estrangeiras – que es-
tavam ocultas em paraísos fiscais 
– e objetos, como joias, imóveis e 
veículo, apreendidos pela Justiça 
por terem sido comprados com di-
nheiro ilícito.

Delatores já devolveram R$ 1,1 
bi, afirma Ministério Público

Ministério Público

Procuradora-geral, Raquel Dodge

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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A portaria assinada pelo se-
cretário especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho, na semana 
passada, que ampliou o número de 
categorias autorizadas a trabalhar 
nos domingos e feriados em todo o 
País, não deverá promover muitas 
mudanças no comércio de Natal, 
segundo a Associação de Empresá-
rios do Bairro Alecrim (Aeba).

Pedro Campos de Azevedo, 
presidente da entidade, disse que 
a nova medida é boa para os em-
pregadores, mas ainda são neces-
sárias convenções coletivas e leis 
municipais para que o setor de co-
mércio possa escalar empregados 
para trabalhar nestes dias.

Com a nova portaria, o acordo 
pode ser feito diretamente entre 
patrão e trabalhador, respeitando 
as leis previstas na Constituição e 
na Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). A folga semanal do 
funcionário pode ser compensada 
em qualquer outro dia. “As lojas 
terão mais flexibilidade para pro-
gramarem a abertura nos dias que 
acharem conveniente, sem grandes 
planejamentos. Ficou mais desbu-
rocratizado”, afirmou Campos.

O presidente da Aeba disse, po-

rém, que essa mudança não deve 
trazer nenhuma grande alteração 
imediata no horário de funciona-
mento das lojas do bairro do Ale-
crim. “O que vai acontecer é que, 
em datas comerciais, como Dia das 
Mães, Natal ou Dia dos Namorados, 
mais empresas vão abrir seus co-
mércios por mais tempo”, concluiu.

Derneval Júnior, presidente da 
Associação de Lojistas do Shopping 
Center Midway Mall (Alomid), 
contou que o Sindicato Patronal 
do Comércio, que orienta a cate-
goria, informou que a autonomia 
sobre essas decisões é de seus co-

laboradores. O presidente disse 
que nenhuma mudança imediata 
está prevista, ao passo de que os 
sindicatos aguardam que as no-
vas diretrizes sejam incluídas na 
Convenção do Comércio Varejista, 
convenção da categoria.

Na nova portaria, não existe 
uma definição para um máximo 
de domingos seguidos que podem 
ser solicitados para o funcionário 
trabalhar, porém, segundo espe-
cialistas, a jurisprudência entende 
que a folga semanal coincida com 
o domingo no máximo a cada três 
semanas.

Shoppings, com horário diferenciado aos domingos, não vão adotar portaria de imediato

Comércio não vai adotar trabalho 
aos domingos imediatamente
Lojistas de shopping aguardam que as novas diretrizes sejam incluídas
na Convenção do Comércio Varejista, convenção da categoria em Natal

Emprego

José Aldenir / Agora RN

Uma pesquisa inédita do Mi-
nistério do Turismo revela que 
Natal é o terceiro destino brasi-
leiro mais procurado em viagens 
entre os meses de junho e julho. 
O levantamento publicado nesta 
segunda-feira, 24, foi feito com 
duas mil agências de viagens de 
todo o País.

Na pesquisa de interesse 
turístico, Natal só ficou atrás de 
Fortaleza (CE) e Maceió (AL). 
Além das três capitais nordesti-
nas, a lista também é formada 
por Gramado (RS), Rio de Ja-
neiro (RJ), Porto Seguro (BA), 
Ipojuca (PE), São Paulo (SP), 
Salvador (BA) e Campos do Jor-
dão (SP).

Na composição do público, 
os casais com filhos correspon-
dem ao maior número (37%) dos 
viajantes que utilizam agências 
de viagens, seguidos dos casais, 
com 22%, e viagens em família, 
com 21%.

Destinos com sol e praia 
(49%) lideram o principal des-
tino demandado pelos turistas. 
Destinos culturais e com títulos 
de patrimônio histórico ficam 
com o segundo lugar (16%), en-
quanto viagens a trabalho (10%) 
e por ecoturismo (9%) ocupam a 
terceira e quarta posições.

Na perspectiva para os pró-
ximos seis meses, 17,8% das 

agências de viagens consultadas 
indicaram a possibilidade de con-
tratação de novos funcionários.

Ao serem questionadas 
quanto à demanda pelos servi-
ços ofertados até outubro deste 
ano, cerca de 61% das empresas 
indicaram perspectiva de au-
mento na oferta de serviços. No 
faturamento, também cerca de 
61% das agências percebem um 
cenário de crescimento.

A percepção é mais otimista 
que nos três primeiros meses 
do ano, quando as agências re-
gistraram perspectiva de 7% no 
crescimento do número de em-
pregados, 36% de aumento na 
demanda de serviços ofertados, e 
30% no faturamento.

Natal perde para Fortaleza e Maceió

No Brasil, Natal é o 3º destino 
mais procurado por turistas

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN
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Uma reforma 
tributária é 
mais urgente 

e necessária para o 
Brasil hoje, além de ser 
a base de sustentação 
para que se tenha uma 
reforma da previdência 
mais sólida. A opinião 
é do auditor fiscal e 
diretor de formação 
do Sindicato dos 
Auditores Fiscais 
do RN (Sindifern) 
Fernando Freitas, que 
falou nesta segunda-
feira ao Agora News 
sobre o seminário 
“Reforma Tributária: 
Modernização, 
Simplificação e Justiça 
Fiscal”, que acontece 
nesta quarta-feira, 26, 
na sede do Sindfern, a 
partir das 9h30. 

Alguns pontos são 
essenciais para uma 
reforma tributária 
justa e que siga os 
padrões dos principais 
países do mundo e 
o principal deles, 
segundo Fernando 
Freitas, é taxar mais 
quem ganha mais e 
menos quem ganha 
menos. "Uma reforma 
tributária sendo 
bem feita poderia 
até mesmo evitar 
uma reforma da 
previdência", afirmou 
Freitas.

Outro item que é tido 
como fundamental que 
seja modificado, de 
acordo com o Sindicato 
dos Auditores Fiscais 
do RN para uma 
reforma tributária justa 
é o pacto federativo, 
ou seja, a divisão do 
bolo tributário entre 
Governo Federal, 
governos estaduais 
e municípios, que 
hoje é extremamente 
desigual, com o governo 
federal ficando com 
mais de 60% do que 
é arrecadado de 
impostos. Fernando 
Freitas ressalta que 
enquanto o governo 
federal centraliza 
os recursos, estados 
e municípios estão 
penando e prefeitos 
precisam se humilhar 
com o pires na mão em 
Brasília.

Destaques
 da coluna

...do Blog do Noblat: "Por 
que o ex-juiz Ségio Moro pediu 
desculpas ao MBL se ele não 
reconhece como verdadeiras 
as mensagens trocadas com 
procuradores da Lava Jato? 
Foi numa delas que Moro 
ofendeu o MBL";
...da jornalista Rosana 
Pinheiro Machado: Nada 
mais exemplar da estrutura 
arcaica, brega e deprimente do 
judiciário do que um juiz que, 
ao vivo, fala conje e não sabe 
citar um livro que leu, mas no 
Twitter vai grasnar em Latim";
...da Folha de S. Paulo: 
"Série de reportagens da Folha 
explora mensagens obtidas por 
site The Intercept Brasil. Ao 
examinar material, reportagem 
não detectou indício de que ele 
possa ter sido adulterado".

>> GIRO PELO TWITTER...

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Instagram / Reprodução

Reprodução Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Festa junina: 
Deputado 
federal Fábio 
Faria e a 
sua Patrícia 
Abravanel 
na "dança da 
laranja"

Governadora 
Fátima Bezerra 
prestigiou a 
comemoração 
de aniversário 
do senador 
Jean-Paul 
Prates. E 
parece que a 
gestora adorou 
a decoração 
do bolo, que 
fez referência 
às eólicas 
potiguares

Maior artilheira da história do futebol 

do mundo (entre homens e mulheres) 

e eleita 6 vezes a melhor jogadora 

de futebol feminino, Marta é a capa 

da revista Vogue, versão brasileira, 

da edição de julho que chegará às 

'bancas' na próxima sexta-feira 

(28). "Em campo, maior que todas e 

todos. Fora dos gramados: uma das 

principais vozes pela igualdade de 

gênero não só no esporte, como em 

todas as profissões", diz postagem da 

Vogue nas redes sociais ao anunciar a 

nova edição com a atleta nordestina 

em destaque.

Empresário Haroldo Azevedo e o herdeiro secretário 
Adjunto de Infraestrutura do RN, Haroldo Filho, 
aproveitando os festejos juninos em Extremoz
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A portaria assinada pelo se-
cretário especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho, na semana 
passada, que ampliou o número de 
categorias autorizadas a trabalhar 
nos domingos e feriados em todo o 
País, não deverá promover muitas 
mudanças no comércio de Natal, 
segundo a Associação de Empresá-
rios do Bairro Alecrim (Aeba).

Pedro Campos de Azevedo, 
presidente da entidade, disse que 
a nova medida é boa para os em-
pregadores, mas ainda são neces-
sárias convenções coletivas e leis 
municipais para que o setor de co-
mércio possa escalar empregados 
para trabalhar nestes dias.

Com a nova portaria, o acordo 
pode ser feito diretamente entre 
patrão e trabalhador, respeitando 
as leis previstas na Constituição e 
na Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). A folga semanal do 
funcionário pode ser compensada 
em qualquer outro dia. “As lojas 
terão mais flexibilidade para pro-
gramarem a abertura nos dias que 
acharem conveniente, sem grandes 
planejamentos. Ficou mais desbu-
rocratizado”, afirmou Campos.

O presidente da Aeba disse, po-

rém, que essa mudança não deve 
trazer nenhuma grande alteração 
imediata no horário de funciona-
mento das lojas do bairro do Ale-
crim. “O que vai acontecer é que, 
em datas comerciais, como Dia das 
Mães, Natal ou Dia dos Namorados, 
mais empresas vão abrir seus co-
mércios por mais tempo”, concluiu.

Derneval Júnior, presidente da 
Associação de Lojistas do Shopping 
Center Midway Mall (Alomid), 
contou que o Sindicato Patronal 
do Comércio, que orienta a cate-
goria, informou que a autonomia 
sobre essas decisões é de seus co-

laboradores. O presidente disse 
que nenhuma mudança imediata 
está prevista, ao passo de que os 
sindicatos aguardam que as no-
vas diretrizes sejam incluídas na 
Convenção do Comércio Varejista, 
convenção da categoria.

Na nova portaria, não existe 
uma definição para um máximo 
de domingos seguidos que podem 
ser solicitados para o funcionário 
trabalhar, porém, segundo espe-
cialistas, a jurisprudência entende 
que a folga semanal coincida com 
o domingo no máximo a cada três 
semanas.

Shoppings, com horário diferenciado aos domingos, não vão adotar portaria de imediato

Comércio não vai adotar trabalho 
aos domingos imediatamente
Lojistas de shopping aguardam que as novas diretrizes sejam incluídas
na Convenção do Comércio Varejista, convenção da categoria em Natal

Emprego

José Aldenir / Agora RN

Uma pesquisa inédita do Mi-
nistério do Turismo revela que 
Natal é o terceiro destino brasi-
leiro mais procurado em viagens 
entre os meses de junho e julho. 
O levantamento publicado nesta 
segunda-feira, 24, foi feito com 
duas mil agências de viagens de 
todo o País.

Na pesquisa de interesse 
turístico, Natal só ficou atrás de 
Fortaleza (CE) e Maceió (AL). 
Além das três capitais nordesti-
nas, a lista também é formada 
por Gramado (RS), Rio de Ja-
neiro (RJ), Porto Seguro (BA), 
Ipojuca (PE), São Paulo (SP), 
Salvador (BA) e Campos do Jor-
dão (SP).

Na composição do público, 
os casais com filhos correspon-
dem ao maior número (37%) dos 
viajantes que utilizam agências 
de viagens, seguidos dos casais, 
com 22%, e viagens em família, 
com 21%.

Destinos com sol e praia 
(49%) lideram o principal des-
tino demandado pelos turistas. 
Destinos culturais e com títulos 
de patrimônio histórico ficam 
com o segundo lugar (16%), en-
quanto viagens a trabalho (10%) 
e por ecoturismo (9%) ocupam a 
terceira e quarta posições.

Na perspectiva para os pró-
ximos seis meses, 17,8% das 

agências de viagens consultadas 
indicaram a possibilidade de con-
tratação de novos funcionários.

Ao serem questionadas 
quanto à demanda pelos servi-
ços ofertados até outubro deste 
ano, cerca de 61% das empresas 
indicaram perspectiva de au-
mento na oferta de serviços. No 
faturamento, também cerca de 
61% das agências percebem um 
cenário de crescimento.

A percepção é mais otimista 
que nos três primeiros meses 
do ano, quando as agências re-
gistraram perspectiva de 7% no 
crescimento do número de em-
pregados, 36% de aumento na 
demanda de serviços ofertados, e 
30% no faturamento.

Natal perde para Fortaleza e Maceió

No Brasil, Natal é o 3º destino 
mais procurado por turistas

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN



TERÇA-FEIRA, 25.06.2019Zapping14

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 030/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0224/2019, CONTRATO ADM. Nº 122/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: E R COMERCIO VAREJISTA E 
SERVICOS LTDA-ME, CNPJ nº 03.633.939/0001-81. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
E S P E C I A L I Z A D A  PA R A  O S  S E R V I Ç O S  D E  I N S TA L A Ç Ã O ,  M A N U T E N Ç Ã O 
PREVENTIVA/CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS NO EXERCÍCIO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: ANO 2019: 03.001.10.301.0026.2.017.4490.52.00.00.00 - 
03.001.10.301.0026.2.045.4490.52.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: 
R$ 174.806,00 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e seis reais). Assinaturas em 19/06/2019, 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: 
Ednaldo Rodrigues de Almeida, CPF: Nº 323.753.524-91.Pregoeira – CPL/SEEC

RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 004100021.000020/2018-66

Natal/RN, 24 de junho de 2019
Ana Santana Alves de Medeiros

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER – SEEC

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 001/2019- CPL/SEEC

A Pregoeira da CPL-Comissão Permanente de Licitação da SEEC, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que a impugnação impetrada pela Empresa A AZEVEDO DA SILVA, CNPJ: 
07.738.468/0001-2, não foi dado provimento, ficando a abertura da licitação para o dia 05 de julho 
de 2019, às 09:30h, encontra-se à disposição no site www.rn.gov.br o novo edital.
 

 

Benício Huck, de 11 anos, 
filho dos apresentadores 
Luciano Huck e Angélica, 
deixou nesta segunda-feira, 
24, a UTI e foi para o quar-
to. Ele realizou um exame 
de ressonância magnética 
do crânio, que demonstrou 
evolução no quadro de trau-
matismo craniano. 

Ele vai ficar no quarto co-
mum do Hospital Copa Star, 
no Rio de Janeiro (RJ).

Em entrevista ao Fantás-
tico, na noite de domingo, 23, 
Luciano Huck deu mais deta-
lhes sobre o estado de saúde 
de Benício. A criança sofreu 
um acidente na manhã de sá-
bado, 22, enquanto praticava 
wakeboard na Ilha Grande, 
em Angra dos Reis, na Costa 
Verde do Rio de Janeiro. 

"Ele caiu e a prancha ba-
teu na cabeça dele. Ele ficou 
consciente o tempo inteiro, 
mas fez um afundamento", 
relatou Luciano Huck.

Julia Roberts sempre foi 
"secretamente apaixonada" 
por Richard Gere, de acordo 
com a nova edição da revista 
americana OK!. A publicação 
afirma que por conta disso, 
o casamento dela com o ator 
Danny Moder pode ficar 'em 
ruínas', se ela decidir dar 
uma oportunidade ao astro.  
"Julia nunca foi capaz de 
superar a intensa química e 
laço que criou com Gere", traz 
a revista. Os dois contrace-
naram juntos no filme "Uma 
linda mulher" (1992). 

Filho de Luciano 
Huck deixa 
a UTI e vai para 
o quarto

Julia Roberts 
sempre foi 
apaixonada por 
Richard Gere

Depois do Susto

Revelação

Luciano Huck e o filho, Benício

Reprodução / Instagram
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA

Eólica Seridó S.A-, CNPJ 12.848.783/0001-47, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a renova-
ção Licença Simplificada para a Linha de Transmissão 69 kv possuindo 3,4 km de extensão, 
localizada na Zona Rural, Município de Lagoa Nova/RN. 

EDGAR CORROCHANO
DIRETOR PRESIDENTE

IGREJA BATISTA REGULAR DO CONJUNTO SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores (as) Associados (as)
A IGREJA BATISTA REGULAR DO CONJUNTO SANTA CATARINA, inscrita sob o CNPJ 
40.986.507/0001-80, convoca todos os membros a comparecerem na ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede da igreja, localizada na Av. Guadalupe N° 2020, 
Potengi, Natal/RN, no dia 07 de julho de 2019, iniciando-se os trabalhos às 10 horas, em primeira 
convocação, ou na falta de quórum necessário às 11 horas em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Constituição, dentre os membros, de uma Junta Governativa, composta de 4 (quatro) mem-
bros, sendo um deles designado para presidente e outros 3 (três) coordenadores, tendo em vista 
a regularização institucional da IGREJA BATISTA REGULAR DO CONJUNTO SANTA CATARINA 
com a eleição de uma nova diretoria;
2. Concessão de poderes a esta Junta Governativa, para praticar no prazo de até 60 dias, todos 
os atos inerente a administração e a condução da eleição da diretoria. 

Natal - RN, 25 de junho de 2019.
Clênio Higino Amaral - Membro-Fundador                Luzia de Moura Lobato - Membro-Fundador
Luíz Carlos Lobato da Silva - Membro-Fundador     Sérgio Luiz de França - Membro-Fundador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

A GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (GSTE), CNPJ 
26.896.005/0001-38, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação nº 2019-130903/TEC/
LO-0004, com prazo de validade até 08/03/2025, para a operação de 03 (três) unidades de rea-
tores monofásicos de potência de 50MVar cada, em 500 kV, na Subestação de Energia Elétrica 
João Câmara III, localizada às margens da Rodovia RN-120, no Município de João Câmara/RN.

Felipe Carmo - Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

A JM COMBUSTIVEIS E DER. DE PET. LTDA, CNPJ 33.894.030/0001-48, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Prévia - LP para a Atividade de Comercio Atacadista de Combustíveis 
Realizado por Transportador Retalhista -TRR, com capacidade de armazenamento de 60m³, 
localizado na Rodovia RN 118, km 05, S/N, Anexo II, Salinópolis, CEP.: 59.500-000, Macau/RN.

Igor Ribeiro Jácome
Sócio Administrador

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande 
do Norte, na forma do Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empre-
gados(as) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), para participação de As-
sembleia Geral Ordinária, que será realizada na  Delegacia do Sindicato situada na rua Francisco 
Ferreira Souto, nº 217 – Centro – Areia Branca/RN, no dia 27/06/2019 às 19:30 horas, em primeira 
convocação. Na sede do Sindicato, localizada na Esplanada Silva Jardim, nº 76 - Ribeira - Natal/
RN, a reunião será no dia 28/06/2019, às 15:30 horas, em primeira convocação. Nos horários 
e locais acima citados, não havendo quorum mínimo previsto no estatuto na primeira chamada, 
fica estabelecido, 30 minutos após a primeira convocação, em segunda e última convocação com 
qualquer número de associados presentes, com a seguinte ordem do dia: 

a) Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2018;
b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2019;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.

Natal/RN, 25 de junho de 2019

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros
Diretor Presidente

EDITAL DE CHAMAMENTO

A LOCADORA ELITA SERQUIZ GOSSON VEM TORNA PUBLICO O CHAMANENTO DA SE-
NHORA STEFANNY TENORIO DA SILVA, EM RAZÃO DO ABANDONO DE BENS MÓVEIS NO 
IMÓVEL OUTRORA LOCADO SITUADO A AV RIO BRANCO, 707 APTO 302. OS REFERIDOS 
BENS ESTARÃO A DISPOSIÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO AO LOCATÁRIO NO ENDEREÇO A 
CIMA CITADO POR PRAZO DE 30 DIAS, QUE UMA VEZ FINDO, SERÃO DOADOS E ENTRE-
GUES A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA BAIXA VERDE S/A, CNPJ 11.613.311/0001-42, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação (LO), com prazo de validade até 05/12/2024, em favor da Subestação Cabeço 
Preto 34,5/69kV com potência de 55MVA localizada na Faz. Cabeço Preto, munícipio de 
João Câmara/RN, Zona Rural, CEP 59.390-000.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ, inscrito no CNPJ: 03.954.830/0007-31, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação, N0 2018-130243/TEC/LO-0348, com prazo de validade até 
11/06/2025, para a atividade de depósito para revenda de GLP Classe IV, do empreendimento 
localizado na Rua João Teixeira, N0 62 – Centro – Macau/RN.

Ivo Nilson Lopes de Medeiros - Diretor

O Grande Prêmio de Fór-
mula 1 do Brasil vai mesmo 
para o Rio de Janeiro a partir 
de 2021. O acordo foi selado 
em reunião nesta segunda-fei-
ra, pelo diretor executivo da 
Fórmula 1, Chase Carey, com 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o governador fluminense, Wil-
son Witzel.

Em maio, Bolsonaro che-
gou a anunciar que a transfe-
rência ocorreria já no ano que 
vem, mas os organizadores do 
GP do Brasil informaram que 
o contrato vigente prevê a rea-
lização da prova em São Paulo 
até 2020. "Nós não perdere-
mos a Fórmula 1. O contrato 
vence ano que vem com São 
Paulo e resolveram retornar 
a Fórmula 1 para o Rio de Ja-
neiro", afirmou o presidente.

Bolsonaro diz 
que GP do Brasil 
será no Rio a 
partir de 2021

Mudança

Novo autódromo no Rio de Janeiro

Divulgação / Rio Motorsports

Um dia depois de o Brasil 
ser eliminado pela França nas 
oitavas de final do Mundial 
Feminino, o coordenador de 
seleções femininas da CBF, 
Marco Aurélio Cunha, afir-
mou nesta segunda-feira, em 
Le Havre, que o futuro do téc-
nico do time nacional, Vadão, 
está nas mãos do presidente 
da entidade, Rogério Caboclo.

O dirigente evitou proje-
tar a continuidade ou a possí-
vel saída do comandante, as-
sim como elogiou o trabalho 
realizado pelo treinador. A 
eliminação do Brasil ocorreu 
com uma derrota por 2 a 1 
para as francesas.

Futuro de Vadão 
está nas mãos 
do presidente da 
CBF, diz diretor

Seleção Feminina

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Prefeitura Municipal de Serra de São Bento, CNPJ 08.146.680/0001-68, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - Idema a LSP para a Revitalização e Reforma da Praça do Turista, 
localizada na Rua Carlos Limeira, SN, Centro, Serra de São Bento/RN. 24/06/2019.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA
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Depois de vencer o seu xará de 
Pernambuco por 2 a 0 na Arena 
das Dunas e garantir a classifi-
cação para as oitavas de final da 
Série D do Campeonato Brasileiro, 
o América agora começa a pensar 
no próximo adversário, que será a 
Jacuipense-BA. Desta vez, o cená-
rio muda. O primeiro jogo será em 
Natal, e o segundo em Riachão do 
Jacuípe, interior da Bahia.

Sobre a reviravolta diante do 
América-PE, o treinador Moa-
cir Júnior celebrou o sucesso da 
sua equipe. Segundo ele, houve 
muito trabalho durante a sema-
na para tentar furar o bloqueio 
defensivo adversário, que já era 
esperado. Apesar do primeiro 
tempo ter terminado sem gols, o 
Alvirrubro conseguiu fazer o pla-
car na etapa final.

“A gente sabia da dificuldade 
que seria e treinamos durante to-
da a semana para tentar superar. 
Produzimos mais que a ida, a dife-
rença é que fizemos os gols. Depois 
que corrigimos o posicionamento 
do Adenilson, nosso jogo fluiu 

mais. Mantivemos a ofensividade 
com uma organização maior. Ago-
ra estamos com a nossa conta 50% 
paga, vamos em busca de quitar o 
resto.”

Questionado sobre o cenário 
que vai encontrar para encarar a 
Jacuipense, Moacir revelou que 
deve adotar estratégia parecida 

com o que fez nos jogos diante do 
Bahia de Feira-BA, ainda na fase 
de grupos. Naquela ocasião, o Amé-
rica empatou em 0 a 0 na Arena 
das Dunas, mas conseguiu, no jogo 
seguinte, vencer o adversário por 2 
a 1 fora de casa.

“(Contra o Bahia) nós não con-
seguimos fazer o resultado aqui 

com uma formatação, e no jogo 
de lá tivemos que mudar. Dentro 
dessa mudança, conseguimos 
fazer uma partida mais reativa, 
pressionando eles. Temos um time 
que sabe o que quer. Não podemos 
garantir resultado, mas sim traba-
lho. Está pintando um ano épico, e 
espero concretizá-lo”, finalizou.

América e Jacuipense vão se 
enfrentar nos dois próximos do-
mingos. A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) confirmou que 
a primeira partida acontecerá no 
próximo dia 30, às 17h, na Arena 
das Dunas. O jogo de volta está 
marcado para o dia 7 de julho, às 
15h, no estádio Eliel Martins (Val-
fredão), em Riachão do Jacuípe 
(BA). O time baiano decide em casa 
por ter tido melhor campanha até 
aqui na Série D.

Além das oitavas de final, os 
times que buscam o acesso a Série 
C ainda precisam passar por um 
novo mata-mata até atingir o ob-
jetivo, que são as quartas de final. 
Somente se vencer esse novo con-
fronto é que a vaga fica garantida.

Treinador não garantiu novo triunfo, mas disse que não vai faltar empenho dos atletas

Moacir parabeniza América por atuação, 
mas admite mudar estratégia nas oitavas
Treinador revelou que deve adotar, contra a Jacuipense, estratégia parecida com o que fez nos jogos 
diante do Bahia de Feira ainda na fase de grupos, quando jogou o primeiro confronto dentro de casa

Próximo desafio

José Aldenir / Agora RN

Sem ganhar há sete jo-
gos consecutivos na Série C 
do Campeonato Brasileiro, o 
ABC segue afundado na lan-
terna do Grupo A, vendo sua 
situação cada vez mais difícil. 
A briga, que no planejamento 
inicial seria pelo acesso à Sé-
rie B, agora é contra o rebai-
xamento para a 4ª divisão. E 
essa missão já passou por três 
treinadores, caindo agora no 
colo de Roberto Fernandes.

Depois do empate em 1 a 
1 contra o Globo na última 
sexta-feira, no Frasqueirão, 
Roberto escancarou sua pre-
ocupação com o momento da 
equipe. Segundo ele, a situ-
ação é “muito delicada”, e o 
agravante é que existe pouca 
margem para conserto, vez 
que o time só pode fazer mais 
duas contratações nesta "C".

“Não sei o que tem sido 
pior: se os resultados ou os 
desempenhos. Nossa situação 
muito difícil. Estamos em um 
momento que precisamos dar 
uma oxigenada na equipe, 
mas simplesmente não po-
demos mais. É nítido que em 
muitos jogadores a camisa 
está pesando. Chegamos em 
um momento que a bola de 
neve está muito pesada para 
se carregar”, lamentou.

No regulamento da Sé-
rie C, existe a possibilidade 
de cada clube inscrever 35 
atletas, podendo 5 deles se-
rem substituídos ao longo 
do torneio. Até o momento, o 
ABC já inscreveu 33, restan-
do duas vagas. Com apenas 
5 pontos, o ABC ocupa a 10ª 
colocação do Grupo A.

Roberto revela 
preocupação 
com momento

No ABC

Roberto já é o 3º treinador do ABC 

Andrei Torres / ABC FC

O técnico Tite e o coordenador 
de seleções Edu Gaspar foram à 
Arena Grêmio, em Porto Alegre, na 
manhã desta segunda-feira, 24. Os 
dois realizaram uma vistoria por 
volta das 9h da manhã por esta-
rem preocupados com a qualidade 
do gramado, bastante criticado nos 
últimos dias, inclusive pelo argen-
tino Lionel Messi. 

O local receberá a partida do 
Brasil na próxima quinta-feira, 27, 
pela Copa América.

Os dois membros da comissão 
técnica deixaram o hotel da Sele-
ção Brasileira e avaliaram o gra-
mado do estádio. Tite está preocu-
pado com a conservação do campo, 
principalmente pelo desgaste com 
a sequência de jogos. 

No sábado, após vencer o Peru, 
na Arena Corinthians, o técnico 
apontou a qualidade do gramado 
como um dos atributos que facilita-
ram o toque de bola e o bom futebol 
do time.

Tite e Edu Gaspar fazem "vistoria" em 
gramado da Arena do Grêmio, no RS

Más condições

Gramado da Arena está sendo criticado

Lucas Uebel / Grêmio

A diretoria do ABC con-
firmou a contratação do ata-
cante Lohan, 23 anos, que 
estava atuando na equipe do 
Friburguense-RJ. Como os 
últimos reforços anunciados, 
ele chega por indicação do 
treinador Roberto Fernandes. 
O atacante vem por emprés-
timo junto ao clube carioca e 
fechou contrato até o final da 
disputa do Brasileiro Série C.

ABC confirma 
chegada do 
atacante Lohan

Reforço


