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De hoje até sexta-feira, Natal vai receber a 11ª edição do Fórum Nacional Eólico, que pretende discutir o atual 
mercado energético brasileiro e buscar soluções para os entraves do setor. Expectativa é de reunir 1 mil pessoas

Ex-senador é acusado pelo 
MPF de ter mantido, entre 
2009 e 2016, funcionário 
fantasma no gabinete que 
ele tinha em Brasília
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P olítica, como tudo na 
vida, é uma construção. 
No caso do prefeito 

Álvaro Dias, é literalmente 
isso mesmo, uma vez que 
a avalanche de pequenas 
obras, aquelas que realmente 
importam para o dia a dia 
do cidadão, estão sendo 
desencadeadas em bom ritmo 
nesses últimos meses.

Talvez não seja o ideal 
para muita gente, mas, aos 
poucos, essas obras, reunidas 
lado a lado, darão visibilidade 
à administração que tem a 
ambição de manter-se a partir 
de uma eleição e não apenas 

por um mandato tampão.  
Desde o desafio do Plano 

Diretor, passando pelas ações 
na orla, iluminação pública 
na periferia, implantação 
de estacionamento rotativo, 
inauguração de postos de 
saúde e renovação do asfalto, 
um eterno enxugar de gelo 
para qualquer administrador, 
Álvaro Dias vem caminhando 
para fincar-se como nome 
cotado para 2020.

Não porque a cidade seja 
afeita a reeleger quem já está 
no poder. Pelo contrário. 
Desde Micarla de Sousa, que 
foi eleita rompendo com Carlos 

Eduardo Alves, ou mesmo 
Robinson Faria, que também 
se impôs ao romper relações 
com Rosalba Ciarlini, o que 
vemos para Álvaro Dias é um 
processo diferente.

Aqui, não houve 
cisão e nem açodamento. 
Simplesmente, uma gestão 
desenhada com naturalidade, 
buscando, tijolinho por 
tijolinho, com urgência 
moderada, construir algo 
substancial para mostrar no 
ano que vem ao eleitor.

Neste momento, o prefeito 
terá que se expor como 
elemento moderador da 

transição e não como um 
opositor a ninguém – até 
porque, com todos os erros e 
acertos, Carlos Eduardo não 
foi um evento infeliz para a 
cidade como foi Micarla de 
Sousa, só para citar o exemplo 
de uma antecessora.

Nesse sentido, Álvaro Dias 
buscou águas mais tranquilas 
para navegar, e as ações dele 
são totalmente legítimas, a 
despeito das oposições que 
geraram – normais e do jogo.

Em outras palavras, com o 
trabalho que vem fazendo, fez 
por merecer.

O prefeito sabe que o eleitor 

não gosta de surpresas e 
contratempos. Em época tão 
conturbada como a atual, a 
serenidade virou a virtude 
das virtudes. No tempo em 
que as figuras políticas do RN 
costumavam se reeleger, as 
coisas funcionavam assim.

As pessoas escolhiam 
por convicção e por paixão. 
Hoje, as emoções foram 
substituídas por pragmatismo 
harmonizado com empatia.

A ideia de governantes 
eloquentes cedeu lugar para 
os governantes de confiança, 
e esta é uma boa trilha para 
Álvaro Dias.

Álvaro Dias, passo a passo
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BRASIL X ARGENTINA I
O candidato da oposição de 

centro-esquerda à presidência da 
Argentina Alberto Fernández, 
que no domingo obteve uma 
esmagadora vitória sobre o atual 
presidente liberal Mauricio Macri 
nas eleições primárias do país, 
criticou o presidente brasileiro, Jair 
Bolsonaro, a quem classificou de 
“racista, misógino e violento”.

BRASIL X ARGENTINA II
As declarações foram feitas 

horas depois que Bolsonaro disse 
que o Brasil poderia ver uma 
onda de imigrantes fugirem da 
Argentina se políticos de esquerda 
vencerem as eleições presidenciais 
de outubro, o que é uma forte 
possibilidade depois do resultado 
que conquistaram nas primárias.

PARLAMENTO PROTAGONISTA
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
que o Parlamento assumiu um 
papel protagonista na condução da 
agenda econômica do País e hoje é 
responsável pela reforma do Estado 
e pela reestruturação dos gastos 
públicos. Segundo ele, é preciso 
entender que o Brasil está falido, 
e que as contas públicas não nos 
permitem olhar para um futuro 
promissor para sociedade brasileira.

ARAKEN PINTO
Os vereadores integrantes da 

Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal do Natal realizaram 

O senador potiguar Styvenson Valentim (Podemos) 
apresentou um projeto de lei que limita a quantidade 
de novos agrotóxicos liberados pelo governo federal. De 

acordo com o projeto, só será concedida a liberação para cada 
novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, se a sua 
ação tóxica, sobre o ser humano e o meio ambiente, for compro-
vadamente igual ou menor do que o daqueles já registrados 
para o mesmo fim, respeitando o limite anual de até dez novos 
registros. O governo federal estima uma expansão extraordiná-
ria do número de agrotóxicos autorizados no Brasil. Somente 
no primeiro semestre do ano de 2019, 211 novos produtos 
foram liberados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, de 2016 para 2017, o número de registros 
de defensivos agrícolas de uso autorizado saltou de 277 para 
405. Há ainda cerca de duas mil solicitações de registro em 
avaliação.

Controle de agrotóxicos

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

uma visita à Maternidade Dr. 
Araken Irerê Pinto. O objetivo foi 
realizar uma inspeção e conferir 
de perto como está o andamento 
das atividades na maternidade. 
Inaugurada em 2016, a 
estrutura que conta com 37 leitos 
disponíveis está funcionando 
normalmente, porém apresenta 
alguns problemas como a falta de 
um elevador.

CONSUMO
O consumo de bens industriais 

no Brasil caiu 0,5% em junho, na 
comparação com maio, divulgou 
nesta terça-feira, 13, o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O Indicador Aparente 

de Bens Industriais do Ipea 
mede a demanda por produtos 
da indústria brasileira e por 
bens industriais importados. A 
demanda por bens industriais 
produzidos no país aumentou 0,2% 
em junho, enquanto o consumo de 
importados caiu 1,6%.

ZPAS
A Comissão de Indústria, 

Turismo, Comércio e 
Empreendedorismo da 
Câmara Municipal de Natal 
discutiu ontem um projeto de 
lei do vereador Fúlvio Saulo 
(Solidariedade) que cria o roteiro 
turístico ecológico da cidade do 
Natal. A proposta inclui como 

pontos de visitação áreas de 
preservação (ZPAs) o Parque 
da Cidade, o Baobá do Poeta, o 
Parque das Dunas e o Parque das 
Mangueiras. Esses equipamentos 
passariam a receber mais 
investimentos e atividades 
voltadas para os turistas.

CONTRA O CONTINGENCIAMENTO
Convocados por entidades 

sindicais e movimentos 
estudantis, professores, técnico-
administrativos e estudantes 
participam nesta terça-feira, 13, 
em várias cidades do país, de atos 
contra o contingenciamento de 
recursos da educação, em defesa 
da autonomia das universidades 

públicas e contra a reforma da 
Previdência.

MUDA SENADO
O senador Lasier Martins 

(Podemos-RS) apresentou 
ontem o grupo Muda Senado, 
Muda Brasil. Formado por 16 
parlamentares, o grupo tem o 
objetivo de dar visibilidade a 
temas de repercussão nacional. 
A primeira pauta é garantir que 
o pedido de impeachment do 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, seja 
discutido pela Casa. A possível 
abertura da CPI dos Tribunais 
Superiores é outro ponto que deve 
ser debatido pelos senadores.

CARIMBO NA REFORMA
A senadora potiguar Zenaide 

Maia (Pros, foto) disse nesta 
terça-feira, 13, que o Senado não 
pode só “carimbar” a reforma 
da Previdência, acatando-a 
da forma como foi aprovada 
na Câmara dos Deputados. 
Entre os pontos de discordância 
citados pela parlamentar, está 
o cálculo da renda familiar para 
receber o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Zenaide 
ainda criticou a definição de 
“pedágio” de 100% para o período 
de transição dos servidores 
públicos federais, quando 
ficou estabelecido 30% para 
parlamentares.

Jefferson Rudy / Agência Senado
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Com 151 parques e 1,5 mil 
aerogeradores atualmente em 
operação, o Rio Grande do Norte 
é o maior produtor de energia 
eólica do Brasil, com capacidade 
instalada de 4 gigawatts (GW). A 
força do setor de energias renová-
veis potiguar será discutida entre 
os dias 14, 15 e 16 de agosto, em 
Natal, durante a 11ª edição do 
Fórum Nacional Eólico, que pre-
tende discutir o atual mercado 
energético brasileiro e buscar so-
luções para os entraves do setor.

As atividades do evento, 
que espera reunir mais de 1 mil 
participantes, acontecem na 
Escola de Governo Dom Nival-
do Monte, localizada no Centro 
Administrativo do Governo do 
Rio Grande do Norte. Terão as-
sento no fórum representantes 
governamentais, líderes dos se-
tores de geração e transmissão, 
integrantes da cadeia de forneci-
mento e especialistas do setor de 
energias renováveis.

O evento é uma realização do 
Centro de Estratégias em Recur-
sos Naturais e Energia (Cerne) e 
a empresa Viex Américas. A edi-
ção 2019 tem o objetivo de tratar 
do mercado de energia, incluin-
do regulação, projeção de inves-
timentos, gestão socioambiental 
e financiamento, além de ofere-
cer oportunidades de negócio e 
debater sobre eólica offshore e 
mercado livre. 

Considerado o maior even-
to político-econômico de setor 
eólico brasileiro ultrapassou a 
marca de 1,2 mil inscrições, o 

diretor-presidente do Cerne, 
Darlan Santos, diz que o Fórum 
Nacional Eólico será um espaço 
para que empresários e gestores 
públicos possam para discussão 
de novos investimentos e de no-
vos negócios.

“O Fórum foi criado para 
ser um momento de encontro e 
debate relacionado a políticas 
públicas e desenvolvimento do 
setor eólico. Ao longo dos anos, 
vem confirmando essa vocação, 
tendo sido palco de diversas dis-
cussões que pautaram o setor e 
contribuíram com o seu desen-
volvimento”, explica ele. 

Darlan Santos também 
aponta que o encontro nacional 
vai dialogar sobre os desafios e 
cenários para a eólico em mar 
no Brasil. A discussão será feita 
com entidades como o Cerne, 
Ibama, Petrobras e empresas 
do setor. “Também será feita a 
análise das entidades que fazem 
capacitação de mão de obra para 
o setor”, ressalta. 

O diretor-presidente do Cer-
ne reforça que o fórum também 
vai abrir espaço para o debate da 
legislação referente ao setor eóli-
co. O foco será evolução das nor-
mas relacionadas com processos 
envolvendo patrimônio histórico 
e licenciamento ambiental de 
parques eólicos.

 A programação completa, 
lista de palestrantes e informa-
ções sobre a inscrição, gratuita, 
podem ser encontradas no site 
do evento: www.cartadosventos.
com.br.

energia eólica
Evento, que espera reunir mais de 1 mil 
participantes, acontece na Escola de Governo 
Dom Nivaldo Monte, no Centro Administrativo 

Evento em 
Natal discute avanços 
e desafios da
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O Fórum foi criado 
para ser um momento 
de encontro e 
debate relacionado 
a políticas públicas 
e desenvolvimento 
do setor eólico. Ao 
longo dos anos, vem 
confirmando essa 
vocação, tendo sido palco 
de diversas discussões 
que pautaram o setor e 
contribuíram com o seu 
desenvolvimento"

Darlan Santos
diretor-presidente do Cerne

parque eólicos

aerogeradores atualmente em 
operação no Rio Grande do Norte

"

151

1,5 mil

PROGRAMAÇÃO DO XI FÓRUM NACIONAL EÓLICO

Dia 14 
14h –Abertura do XI Fórum Nacional Eólico
14h30 – Questões tributárias nas eólicas, reflexos e novas 
possibilidades para os Estados – Jean-Paul Prates, Senador da 
República (PT)
16h –Transição tecnológica de aerogeradores 

Dia 15 
9h – Perspectivas e desafios do cenário Offshore para o mercado 

brasileiro
10h – Futuro da Industria Eólica e infraestrutura de transmissão 
no Brasil
11h40 – O uso de áreas de assentamento no desenvolvimento de 
projetos eólicos
14h – Evolução da normatização dos processos que envolvem 
patrimônio histórico e licenciamento ambiental de parques 
eólicos
16h – A nova eólica brasileira e os desafios da capacitação e 

contratação local

Dia 16
9h – Financiamento da indústria Eólica no Brasil
10h20 – Oportunidades de Apoio do Banco do Nordeste: Energia 
Eólica
10h45 – As Novas Oportunidades para o Setor de Energia Eólica a 
partir do fortalecimento do Mercado Livre
12h15 – Encerramento do XI Fórum Nacional Eólico

ç

ç

ç
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RN é líder
no setor

Capacidade instalada é para a produção de 4 gigawatts (GW), o que representa 28% da geração deste tipo de energia no 
Brasil, com 14,8 GW; são 151 parques instalados e mais de 1,5 mil aerogeradores em operação em cerca de 30 municípios

O Rio Grande do Norte é 
o maior produtor de energia 
eólica do Brasil. A capacida-
de instalada é para a produ-
ção de 4 gigawatts (GW), o 
que representa 28% da gera-
ção deste tipo de energia no 
Brasil, com 14,8 GW. São 151 
parques instalados e mais 
de 1,5 mil aerogeradores 
em operação em cerca de 30 
municípios potiguares. Os 
investimentos no setor movi-
mentaram aproximadamen-
te R$15 bilhões ao longo dos 
últimos 10 anos.

“Em torno de 30% de to-
da a contratação de mão 
de obra e serviços é feita na 
localidade de instalação do 
parque. Acrescenta-se que o 
ISS é substancial no período 
de construção dos parques 
eólicos, trazendo volume con-
siderável de recurso ao muni-
cípio”, relata Darlan Santos.

Ainda segundo ele, o se-
tor eólico fomentou um novo 
mercado de negócios no Rio 
Grande Norte, com empresas 
locais que surgiram ou se 
adequaram para prestar ser-
viços e capacitar mão de obra 
para atuarem nos parques. 
“O Rio Grande do Norte é um 
dos mais atrativos para esse 
tipo de financiamento e há a 
continuidade da implantação 
de projetos para o estado pa-
ra os próximos anos. Atento 
que se tratando de renová-
veis, o estado está apenas ini-
ciando os projetos de geração 
fotovoltaica centralizada, o 
que vai contribuir de manei-
ra significativa para todos os 
pontos listados acima”, en-
cerra Darlan Santos.

Anunciado pelo Minis-
tério de Minas e Energia, o 
resultado do cadastramento 
de projetos a participarem 
do Leilão de Energia Nova 
A-6 de 2019, previsto para ser 
realizado em 17 de outubro, 
habilitou 329 projetos com 
oferta de 11.748 MW, apenas 
no Rio Grande do Norte. O 
Estado foi o segundo coloca-
do em números de projetos e 
capacidade, e quem liderou 
foi a Bahia. No total, foram 
cadastrados 1.829 projetos, 
somando 100.874 MW de ca-
pacidade instalada.

O Leilão é destinado a 
empreendimentos de fontes 
eólica, solar fotovoltaica, ter-
melétrica a biomassa, carvão 
mineral nacional e gás natu-
ral e hidrelétrica com capaci-
dade instalada de 1 a 50 MW. 
Para o Leilão, destaca-se a 
grande quantidade de pro-
jetos cadastrados, a maior já 
registrada para os leilões de 
energia, com uma oferta de 
mais de 100 GW, sendo cerca 
de 41,7 GW de empreendi-
mentos termelétricos a gás 
natural, 29,7 GW de empreen-
dimentos fotovoltaicos e 25,1 
GW de empreendimentos eó-
licos.

Segundo informe do Ca-
dastramento para o Leilão 
A-6 de 2019, as fontes eólica, 
solar e fotovoltaica foram 
as que apresentaram as 

maiores ofertas de projetos 
cadastrados, com 845 e 825 
cada, respectivamente. O Es-
tado do Rio Grande do Norte 
participará com 199 projetos 
eólicos, 129 fotovoltaicos e 1 
Térmica a Gás Natural.

O diretor geral do Idema, 
Leon Aguiar, destaca que o 
órgão ambiental tomou me-
didas administrativas que 
possibilitaram a participação 
dos projetos no Leilão. “Por 
meio da portaria nº 041/2019, 
que editamos, estabelecemos 
o prazo de 30 de maio para 
que os interessados dessem 
entrada nos Estudos Am-
bientais e de Requerimento 
de Licença Ambiental. Tal 
medida garantiu as análises 
processuais em tempo hábil e 
também assegurou a entrega 
das licenças até o prazo es-
tabelecido pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE)”, 
afirmou.

Durante o período esta-
belecido pela portaria foram 
abertos 40 processos de Li-
cenças Prévia novas no Ide-
ma, nos quais 33 concorrerão 
ao Leilão A-6, sendo 24 eóli-
cos e 09 solares fotovoltaicos. 
Em termos de usinas, foram 
licenciados 39 usinas fotovol-
taicas e 49 parques eólicos, 
com 1.230MW e 1.460MW de 
potência, respectivamente, 
totalizando 2.689,2 MW de 
capacidade instalada. A área 

licenciada superou 6.400 hec-
tares.

Entre as análises feitas 
pelo Núcleo de Energias do 
Idema, “as empresas com 
maior quantidade de proje-
tos licenciados, destacam-se 
a Voltália Energia do Brasil 
e CPFL. Já o maior empre-
endimento eólico licenciado 
foi o Complexo Eólica Asas 
de Zabelé com 277,2 MW. Em 
energia solar fotovoltaica foi 
o Complexo Solar Roças com 
356,0 MW. O aerogerador de 
maior potência proposto nos 
projetos é o modelo SG170 - 
6,0 MW da Gamesa”, pontua o 
analista Arthur Leão.

“Quanto ao prazo de análi-
se dos processos para o leilão 
levamos uma média de 2 me-
ses para análise dos estudos 
ambientais confecção dos pa-
receres técnicos”, acrescenta 
o analista.

O resultado positivo re-
trata o trabalho e a agilidade 
do Idema no trâmite para 
a liberação de licenças am-
bientais no setor eólico. “Pa-
ra o leilão de energia A-6, o 
setor de energias do Instituto 
intensificou os trabalhos de 
análise técnica e individual 
dos processos visando aten-
der a demanda dos empreen-
dimentos e enviar os projetos 
dentro do prazo”, destaca a 
supervisora de Energias do 
Idema, Isabelle Morais.

Projetos para disputar leilão
O Fórum foi criado para ser 
um momento de encontro 
e debate relacionado 
a políticas públicas e 
desenvolvimento do setor 
eólico. Ao longo dos anos, 
vem confirmando essa 
vocação, tendo sido palco 
de diversas discussões 
que pautaram o setor e 
contribuíram com o seu 
desenvolvimento"

Darlan Santos
diretor-presidente do Cerne

É a produção de 
capacidade instalada 
no Rio Grande do Norte.

É o montante em 
investimentos movimentados 
no setor nos últimos 10 anos.
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Ainda segundo ele, o se-
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locais que surgiram ou se 
adequaram para prestar ser-
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para atuarem nos parques. 
“O Rio Grande do Norte é um 
dos mais atrativos para esse 
tipo de financiamento e há a 
continuidade da implantação 
de projetos para o estado pa-
ra os próximos anos. Atento 
que se tratando de renová-
veis, o estado está apenas ini-
ciando os projetos de geração 
fotovoltaica centralizada, o 
que vai contribuir de manei-
ra significativa para todos os 
pontos listados acima”, en-
cerra Darlan Santos.

Anunciado pelo Minis-
tério de Minas e Energia, o 
resultado do cadastramento 
de projetos a participarem 
do Leilão de Energia Nova 
A-6 de 2019, previsto para ser 
realizado em 17 de outubro, 
habilitou 329 projetos com 
oferta de 11.748 MW, apenas 
no Rio Grande do Norte. O 
Estado foi o segundo coloca-
do em números de projetos e 
capacidade, e quem liderou 
foi a Bahia. No total, foram 
cadastrados 1.829 projetos, 
somando 100.874 MW de ca-
pacidade instalada.

O Leilão é destinado a 
empreendimentos de fontes 
eólica, solar fotovoltaica, ter-
melétrica a biomassa, carvão 
mineral nacional e gás natu-
ral e hidrelétrica com capaci-
dade instalada de 1 a 50 MW. 
Para o Leilão, destaca-se a 
grande quantidade de pro-
jetos cadastrados, a maior já 
registrada para os leilões de 
energia, com uma oferta de 
mais de 100 GW, sendo cerca 
de 41,7 GW de empreendi-
mentos termelétricos a gás 
natural, 29,7 GW de empreen-
dimentos fotovoltaicos e 25,1 
GW de empreendimentos eó-
licos.

Segundo informe do Ca-
dastramento para o Leilão 
A-6 de 2019, as fontes eólica, 
solar e fotovoltaica foram 
as que apresentaram as 

maiores ofertas de projetos 
cadastrados, com 845 e 825 
cada, respectivamente. O Es-
tado do Rio Grande do Norte 
participará com 199 projetos 
eólicos, 129 fotovoltaicos e 1 
Térmica a Gás Natural.

O diretor geral do Idema, 
Leon Aguiar, destaca que o 
órgão ambiental tomou me-
didas administrativas que 
possibilitaram a participação 
dos projetos no Leilão. “Por 
meio da portaria nº 041/2019, 
que editamos, estabelecemos 
o prazo de 30 de maio para 
que os interessados dessem 
entrada nos Estudos Am-
bientais e de Requerimento 
de Licença Ambiental. Tal 
medida garantiu as análises 
processuais em tempo hábil e 
também assegurou a entrega 
das licenças até o prazo es-
tabelecido pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE)”, 
afirmou.

Durante o período esta-
belecido pela portaria foram 
abertos 40 processos de Li-
cenças Prévia novas no Ide-
ma, nos quais 33 concorrerão 
ao Leilão A-6, sendo 24 eóli-
cos e 09 solares fotovoltaicos. 
Em termos de usinas, foram 
licenciados 39 usinas fotovol-
taicas e 49 parques eólicos, 
com 1.230MW e 1.460MW de 
potência, respectivamente, 
totalizando 2.689,2 MW de 
capacidade instalada. A área 

licenciada superou 6.400 hec-
tares.

Entre as análises feitas 
pelo Núcleo de Energias do 
Idema, “as empresas com 
maior quantidade de proje-
tos licenciados, destacam-se 
a Voltália Energia do Brasil 
e CPFL. Já o maior empre-
endimento eólico licenciado 
foi o Complexo Eólica Asas 
de Zabelé com 277,2 MW. Em 
energia solar fotovoltaica foi 
o Complexo Solar Roças com 
356,0 MW. O aerogerador de 
maior potência proposto nos 
projetos é o modelo SG170 - 
6,0 MW da Gamesa”, pontua o 
analista Arthur Leão.

“Quanto ao prazo de análi-
se dos processos para o leilão 
levamos uma média de 2 me-
ses para análise dos estudos 
ambientais confecção dos pa-
receres técnicos”, acrescenta 
o analista.

O resultado positivo re-
trata o trabalho e a agilidade 
do Idema no trâmite para 
a liberação de licenças am-
bientais no setor eólico. “Pa-
ra o leilão de energia A-6, o 
setor de energias do Instituto 
intensificou os trabalhos de 
análise técnica e individual 
dos processos visando aten-
der a demanda dos empreen-
dimentos e enviar os projetos 
dentro do prazo”, destaca a 
supervisora de Energias do 
Idema, Isabelle Morais.

Projetos para disputar leilão
O Fórum foi criado para ser 
um momento de encontro 
e debate relacionado 
a políticas públicas e 
desenvolvimento do setor 
eólico. Ao longo dos anos, 
vem confirmando essa 
vocação, tendo sido palco 
de diversas discussões 
que pautaram o setor e 
contribuíram com o seu 
desenvolvimento"

Darlan Santos
diretor-presidente do Cerne

É a produção de 
capacidade instalada 
no Rio Grande do Norte.

É o montante em 
investimentos movimentados 
no setor nos últimos 10 anos.

"
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Entrevista Jean Paul Prates
SENADOR (PT/RN)

"Fórum reúne as principais lideranças 
relacionadas com a 'indústria dos ventos'"

O senador Jean Paul Prates é um dos nomes mais conhecidos na defesa do setor de energias reno-
váveis no Rio Grande do Norte. Durante a gestão da então governadora Wilma de Faria (2003-2010), 
enquanto ele era secretário estadual de Energia, que foram implantadas as primeiras ações de desen-
volvimento para o setor energético potiguar. O primeiro leilão eólico aconteceu em 2009, com a chegada 
de 23 parques de geração de energia. No primeiro dia do XI Fórum Nacional Eólico, nesta quarta-feira, 
14, o parlamentar vai falar sobre as questões tributárias para o setor eólico nacional. 

O que se pode falar sobre 
o atual quadro do setor eóli-
co do Rio Grande do Norte? 

A geração de energia por fon-
te eólica já representa 86% de 
toda a potência instalada do es-
tado potiguar. Essa foi uma con-
quista iniciada há mais de dez 
anos, a partir da minha atuação 
enquanto secretário estadual de 
Energia do Rio Grande do Nor-
te, na época. Recentemente, o 
estado conquistou a marca dos 
4 GW de geração eólica. Isso ga-
rante a manutenção do RN como 
líder absoluto em três quesitos: 
maior capacidade eólica instala-
da no Brasil, maior geração de 
energia por fonte eólica do país 
e a maior matriz eólica nacional. 

Isso reforça a responsabilidade 
do Estado em ser o protagonista 
e o líder desse setor.

Países europeus e asiá-
ticos têm ótimos resultados 
com a produção eólica of-
fshore. Por que este modelo 
de exploração ainda não ga-
nhou força no Brasil?

Atualmente, as usinas eó-
licas instaladas em alto mar já 
são realidade em países da Eu-
ropa e Ásia. No Brasil, a fonte 
esbarra nos custos e na falta de 
regulação específica. Entretanto, 
a grande e rasa plataforma con-
tinental do país, que se estende 
até 40 km de distância ao longo 
dos 9 km de costa com profun-

didades de 8 a 12 metros, tem 
atraído os olhares para o poten-
cial desenvolvimento do setor. 

Qual a importância do 
Fórum Nacional Eólico para 
economia potiguar? 

Desde a sua primeira edi-
ção, em 2009, quando foi palco 
da assinatura do documento de 
compromisso que iniciou a gran-
de arrancada do setor eólico bra-
sileiro, o Fórum Nacional Eólico 
reúne as principais lideranças 
políticas e empresariais relacio-
nadas com a chamada “indústria 
dos ventos” para discutir os as-
pectos regulatórios, operacionais 
e políticos do setor eólico brasi-
leiro.

José Aldenir / Agora RN



A deputada federal potiguar 
Natália Bonavides (PT) disse 
que a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo 
governo Jair Bolsonaro faz par-
te de um "projeto antipovo" que 
teria sido iniciado ainda durante 
a gestão do ex-presidente Michel 
Temer, após o que ela classificou 
como "golpe" contra a petista Dil-
ma Rousseff.

“(O projeto antipovo) tira os 
direitos da classe trabalhadora, 
como é esse desmonte da previ-
dência que eles ousam chamar 
de reforma, mas que na verdade 
tem sido uma deforma e que vem 
para penalizar ainda mais as mu-
lheres, a população negra e a ju-
ventude do nosso país", discursou 
a deputada nesta terça-feira, 13, 
durante solenidade na Câmara 
dos Deputados em homenagem 
à Marcha das Margaridas, em 

Brasília.
Existente há 19 anos, a Mar-

cha das Margaridas é uma mani-
festação organizada por mulheres 
trabalhadoras do campo. O pro-
testo em Brasília tem o objetivo 
de reivindicar direitos, igualdade 
e justiça social.
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Órgãos de inteligências concluíram que ONGs 
estrangeiras que atuam na Amazônia estão por 
trás de atos de vandalismo contra a embaixa-

da brasileira em Londres. Essas ONGs, que perderam 
espaço e poder no governo Bolsonaro, articularam 
ataques em várias capitais europeias, mas somente 
a ONG porralouca “Extinction Rebellion” (algo como 
“rebelião contra extinção”), do Reino Unido, topou a 
tarefa. O Brasil já endereçou reclamação ao governo 
local exigindo segurança.

A ONG deu à polícia pistas da articulação, como a 

intenção de coincidir o crime com o protesto de índias 
em Brasília, também nesta terça (13).

Vândalos emporcalharam a fachada da a embai-
xada com tinta vermelha e pichações citando, claro, 
questões ambientais e indígenas.

Os delinquentes protestaram também contra a 
eleição democrática do presidente do Brasil, repetindo 
frases petistas como “ele não”.

O embaixador Fred Arruda fez divulgar nota contra 
o vandalismo e vai à Justiça, se necessário, para a ONG 
pagar os prejuízos causados.

ONGs articularam ataque a embaiaxadas brasileiras

Senador lembra que STF indicou filho de ministro

PASSOU DO PONTO
Hélio José, senador entre 2014 

e 2018, foi condenado a indenizar 
a deputada Paula Belmonte (PPS-
DF) por danos morais. Ele ofendeu 
a imagem e honra da deputada, 
acusando-a de compra de votos.

DEBOCHE
O desembargador do TJ-SP 

Luiz Soares de Mello, que mandou 
Alexandre Nardoni de volta para 
a cadeia, concorda: é um “deboche” 
com a população a concessão de 
“saidão” da cadeia no Dia dos Pais 
para quem matou os pais ou os 
filhos. “Sou população também”, 
diz.

FICA NA CÂMARA
Apesar de ter sido expulso do 

PSL, o deputado Alexandre Frota 
(SP) não está sujeito a perda de 
mandato. Ele ficaria sujeito à 
perda de mandato se tivesse saído 
voluntariamente. Só senador pode 
fazer isso.

O QUE INTERESSA
Três das cinco notícias mais 

PODER SEM PUDOR

DOS THALES, O MAIOR
Dois gigantes do colunismo político, Carlos Castello Branco 

e Luiz Recena compartilhavam do privilégio de terem como 
fonte o deputado pernambucano Thales Ramalho. Certa vez, 
em resposta a notícias da escolha do conterrâneo Fernando 
Lyra para o ministério de Tancredo Neves, Thales perpetrou 
uma maldade que era também uma grande injustiça: “Fernan-
do não pode ser ministro da Justiça porque é um analfabeto.”

Certa sexta-feira, já recomposto com Lyra, ele surpreen-
deu: “Castello, escreva pra domingo: Fernando será ministro 
da Justiça.”

O Supremo Tribunal Federal (STF) não decidi-
rá contra a indicação do deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador em 
Washington porque, caso houvesse ilegalidade, não 
teria indicado o filho de um ministro da própria 

corte, Carlos Veloso, ao Tribunal Superior Eleito-
ral. “O princípio é o mesmo”, diz o senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), que apoia a indicação do filho 
do presidente até pelas qualidades que reconhece 
no deputado já no segundo mandato.

SEM EX-MINISTRO
No STF não há “ex-ministro” e sim ministro 

aposentado, por isso, se houvesse ilegalidade, o 
filho do ministro não teria sido indicado.

SEM NEPOTISMO
O STF já firmou entendimento de que não há 

nepotismo, por isso avalizou a indicação de Carlos 
Veloso Filho para integrar o TSE.

SÓ PARA PROFISSIONAIS
É outro o erro de Bolsonaro, indicando o filho 

embaixador: diplomacia não é para amadores, 
sobretudo em posto como Washington (EUA).

São 60 dias [de tramitação]”

Rogério Marinho, 
sobre a expectativa de votar a 
reforma da Previdência no Senado

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Agência BR

lidas da semana no site do PT 
tratam do “diálogo cabuloso” 
entre chefe da facção criminosa 
PCC, com o partido de Lula e 
Dilma, que agora está insatisfeito 
com o governo, claro.

PT CELEBRA RECESSÃO
A Perseu Abramo, fundação 

política do PT, comemorou a 
possibilidade de recessão técnica 
na economia brasileira, após a 
derrota de Macri na Argentina. 

Só lamentou que não houve mais 
espaço para a boa nova.

PARTIDO DO PETROLÃO
Patrocinado por partidos como 

o PT e PCO, e grupos como MST, 
CUT e CTB, todos alinhados 
com o partido do Mensalão e do 
Petrolão, os protestos de ontem 
foram por “Lula Livre” e “Fora 
Bolsonaro”. Pouco se protestou 
“pela Educação”, como foi 
prometido nas redes sociais. 

CURSINHO ELEITORAL
O sucesso do RenovaBR, 

que elegeu 17 das 133 pessoas 
formadas no curso que oferece, 
fez multiplicar por 10 o total de 
matriculados, de 445 cidades. O 
curso de olho nas eleições de 2020 
vai durar quatro meses.

DIA DO PROTESTO
Neste dia 14 de agosto é 

celebrado o “Dia do Protesto”. 
Depois de tantos anos de 
manifestações, impeachment e 
indignação, a data já deveria ser 
feriado no Brasil.

O Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP) decidiu 
desarquivar uma reclamação 
disciplinar contra os procurado-
res Deltan Dallagnol e Rober-
son Pozzobon, integrantes da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato em Curitiba, em função de 
supostas mensagens trocadas 
entre eles, publicadas pelo site 
The Intercept Brasil.

O pedido para o caso ser de-
sarquivado foi apresentado na 
sessão do CNMP desta terça-
-feira, 13, pelos conselheiros Le-
onardo Accioly da Silva e Erick 
Venâncio Lima do Nascimento, 

que são representantes da Or-
dem dos Advogados do Brasil no 
colegiado.

A decisão de arquivamento 
havia sido tomada individual-
mente pelo corregedor nacional 
do Ministério Público, Orlando 
Rochadel Moreira. Na sessão 
desta terça-feira, foi decidido 
que um conselheiro será desig-
nado para analisar o pedido de 
revisão do arquivamento.

O novo relator deverá se 
manifestar se mantém ou não o 
arquivamento, mas, na prática, 
o caso já está reaberto para re-
consideração.

Conselho do MP decide reabrir 
reclamação contra Dallagnol

Ministério Público

Natália Bonavides: Reforma
é parte de "projeto antipovo"

Previdência

Pedido contra Deltan Dallagnol foi analisado nesta terça-feira, 13, pelo Conselho do MP

José Cruz / Agência Brasil

Procurador da Operação Lava Jato é investigado 
por supostas mensagens trocadas pelo Telegram

Deputada federal Natália Bonavides (PT)

Michel Jesus / Câmara dos Deputados



O presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, apresentou 
na última segunda-feira, 12, ao 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
um conjunto de propostas para 
dar suporte ao turismo natalense. 
O encontro aconteceu no Palácio 
Felipe Camarão, e também contou 
com a presença do coordenador da 
Câmara Empresarial do Turismo 
(CET) da Federação, George Cos-
ta, e de outros membros do órgão 
consultivo. O grupo entregou uma 
cópia do documento, que tem como 
mote “Turismo, pilar econômico de 
Natal – Instrumento de transfor-
mação social”, ao chefe do executi-
vo municipal.

“Mais do que ninguém, os 
membros da Câmara Empresarial 
do Turismo sabem a realidade vi-
vida pela atividade turística no Rio 
Grande do Norte. Portanto, elabo-
ramos este material em conjunto, 
com sugestões de ações a serem 
executadas pelo poder público e 
que têm o apoio do empresariado 
que representa o segmento, que é 
o principal gerador de empregos 
da cidade de Natal, e é o maior 

gerador de receita tributária para 
o município, através do ISS da ho-
telaria e passeios, do ICMS dos ba-
res e restaurantes e do IPTU pago 
pelos estabelecimentos comerciais, 
especialmente os hotéis”, afirmou 
Marcelo Queiroz.

Queiroz destacou ainda que 
as medidas se fazem necessárias 
diante da crise econômica nacio-

nal e do estado do Rio Grande do 
Norte, com cenários extremamente 
desafiadores e de incertezas eco-
nômicas; a crise do setor turístico, 
com o consequente aumento dos 
valores das passagens aéreas para 
Natal; a baixa ocupação e níveis 
baixíssimos de valores das diárias 
dos hotéis nos últimos anos; e o 
envelhecimento da infraestrutura 

hoteleira, que necessita ser revita-
lizada.

Entre as sugestões apresenta-
das estão intervenções em algumas 
praias urbanas da capital (Ponta 
Negra, dos Artistas, do Meio e do 
Forte), como também na Via Cos-
teira, com melhorias que atraiam 
mais os natalenses e os turistas. 
Outros pontos detalhados pela co-
mitiva foram a recuperação de cal-
çadas e ruas, a melhoria na ilumi-
nação pública, o controle de tráfego 
de veículos e a limpeza urbana. O 
documento entregue por Marcelo 
Queiroz e George Costa conta ain-
da com a elaboração e execução de 
um plano de promoção e divulga-
ção de Natal em outras capitais do 
Nordeste, como também dos even-
tos promovidos na capital potiguar.

Ao final da reunião, o prefei-
to reiterou seu compromisso em 
manter aberto o canal de diálogo 
do Executivo com o setor produtivo 
de Natal, e determinou aos secretá-
rios prioridade na análise dos plei-
tos. “Nós temos belezas naturais e 
as estamos renegando. É algo que 
não podemos permitir", afirmou.
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Baixa no número de turistas se deve a vários fatores, como valores de passagens aéreas

Fecomércio sugere melhorias para  
alavancar números de turistas em Natal
Entre as sugestões apresentadas estão intervenções em algumas praias urbanas da capital (Ponta 
Negra, do Meio e do Forte), bem como na Via Costeira; intenção é atrair mais natalenses e turistas

Dicas técnicas

José Aldenir/AgoraRN

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, assinou nesta terça-feira, 13, 
um termo de acordo de cooperação 
técnica com o objetivo de garantir 
a incorporação da Justiça Restau-
rativa e suas práticas nas políti-
cas públicas de Educação, Saúde, 
Assistência Social e Guarda Mu-
nicipal. O documento formaliza a 
parceria entre a gestão municipal; 
o Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte (TJRN); Ministério 
Público do Estado do Rio Grande 
do Norte (MP/RN) e a Universida-
de Federal do Rio Grande do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

A solenidade de assinatura, 
ocorrida no salão nobre do Palácio 
Felipe Camarão, contou com as 
presenças do presidente do TJRN, 
desembargador João Rebouças, do 
desembargador Dilermando Mota, 
da procuradora geral adjunta, Elai-
ne Cardoso, do reitor da UFRN, 
Daniel Diniz, além de juízes, pro-
motores, secretários municipais, 
servidores da justiça estadual, do 

MP e da Prefeitura de Natal.
Álvaro Dias fez questão de 

formalizar a adesão da Prefeitura 
ao programa, pois entende que o 
município tem muito a contribuir 
com a temática. Ele lembrou que 
50 servidores da secretaria Muni-

cipal de Trabalho e Assistência So-
cial (Semtas) já foram capacitados 
pelos cursos da justiça estadual e 
podem atuar como mediadores das 
práticas restaurativas. O prefeito 
de Natal disse que toda a estrutu-
ra organizacional da gestão está 

disponível para contribuir com os 
objetivos do programa: 

“Não poderíamos nos furtar em 
participar desse projeto da Justiça 
Restaurativa. Essa é uma prática 
inovadora e que vem tendo resul-
tado onde foi implementada. Esta-
mos aqui para reafirmar o compro-
misso da Prefeitura com o projeto e 
temos a certeza que esse trabalho 
conjunto entre as instituições vai 
ampliar e beneficiar cada vez mais 
pessoas”, declarou.

A justiça restaurativa é método 
alternativo ao modelo tradicional 
de justiça, que visa estabelecer 
uma nova cultura de paz propor-
cionando processos mais céleres. O 
principal objetivo da Justiça Res-
taurativa é “proporcionar um nú-
mero menor de reincidência e até 
a desjudicialização de alguns casos, 
trazendo mais paz entre as partes 
envolvidas, de forma que o êxito 
seja maior nesses procedimentos”, 
destacou o juiz José Dantas, ideali-
zador do projeto no RN.

Prefeito Álvaro Dias fez a assinatura do termo na manhã desta terça-feira, em Natal

Prefeitura assina termo de cooperação
técnica em apoio ao "Justiça Restaurativa"

Políticas públicas

Alex Régis / PMN

O Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MPRN) 
fará a doação de equipamen-
tos para as agências de in-
teligência da Polícia Militar 
potiguar. O objetivo é dotar 
o setor de inteligência da PM 
de uma estrutura básica para 
auxiliar no combate à crimi-
nalidade. Serão entregues 
câmeras filmadoras, microcâ-
meras, binóculos, computado-
res e impressoras. 

“Essa doação é fruto de 
um convênio firmado entre o 
MPRN e a Polícia Militar, se 
configurando como uma con-
tribuição do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte à 
força que está nas ruas todos 
os dias debelando o crime e 
os criminosos”, falou o pro-
curador geral de Justiça do 
RN, Eudo Rodrigues Leite. A 
cerimônia de doação será rea-
lizada às 10h da quinta-feira, 
15, na sede da Procuradoria 
Geral de Justiça, em Natal. 

MP do RN fará 
doação de 
equipamentos à 
Polícia Militar

Parceria

Repasse será fruto de convênio

José Aldenir / Agora RN

Alexandre 
Nardoni vai 
voltar para o 
regime fechado

Decisão

Por decisão unânime, a 4ª 
Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) decidiu nesta terça-
-feira, 13, que o bacharel em 
Direito Alexandre Nardoni 
deve voltar para o regime 
fechado. Ele cumpre pena 
de 30 anos, dois meses e 20 
dias pelo assassinato da pró-
pria filha Isabella Nardoni, 
de 5 anos, e está preso desde 
2008. No dia 30 de abril, a ju-
íza Sueli Zeraik, da 1.ª Vara 
das Execuções Criminais de 
Taubaté, havia concedido a 
progressão de Nardoni para o 
regime semiaberto.
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O PSL, partido do presi-
dente Jair Bolsonaro, decidiu 
expulsar o deputado federal 
Alexandre Frota (SP) de seus 
quadros nesta terça-feira, 13. 
Frota vinha fazendo críticas à 
legenda e ao governo federal.

Como pano de fundo está 
o veto do Palácio do Planalto a 
indicações do parlamentar pa-
ra cargos na Agência Nacional 
de Cinema (Ancine) e a perda 
de poder do diretório munici-
pal de Cotia, na região metro-
politana da capital paulista.

Oficialmente, o PSL justifi-
cou a saída afirmando que Fro-
ta demonstrou “infidelidade” 
ao atacar o governo. O deputa-
do foi criticado por se abster na 
votação do 2º turno da reforma 
da Previdência, algo considera-
do uma “traição” à legenda.

Alexandre Frota 
é expulso do PSL 
depois de criticar
Jair Bolsonaro

Deputado

O Ministério Público Federal 
(MPF) apresentou à Justiça do Rio 
Grande do Norte uma ação civil por 
ato de improbidade administrativa 
contra o ex-senador José Agripino 
Maia e contra Raimundo Alves 
Maia Júnior (conhecido como Jú-
nior Maia) e Victor Neves Wander-
ley (conhecido como Victor Souza).

Os três responderão por supos-
to desvio de aproximadamente R$ 
600 mil dos cofres públicos, através 
de um esquema de nomeação de 
“funcionário fantasma” no gabine-
te que Agripino mantinha no Sena-
do até o início deste ano.

Além dessa ação de improbida-
de, o MPF já havia apresentado à 
Justiça Federal, no mês passado, 
uma denúncia por associação cri-
minosa e peculato – a respeito dos 
mesmos fatos. O caso foi levantado 
inicialmente pela Procuradoria-Ge-
ral da República junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas des-
ceu para a primeira instância após 
Agripino perder o foro privilegiado.

As duas ações apontam que, 
entre março de 2009 e março de 
2016, José Agripino teria nomeado 
e mantido como secretário de seu 
gabinete em Brasília Victor Souza, 
que era gerente de farmácia em 

Natal e, desde 2017, é presidente 
da Câmara Municipal de Campo 
Redondo, no Agreste Potiguar.

Segundo o MPF, Victor não 
prestava serviços e repassava a 
remuneração recebida do Senado 
a Júnior Maia (que declarou ser 
sogro de Victor). Como era servi-
dor da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte, Júnior Maia 
não poderia assumir oficialmente 
a função no Congresso e, por isso, 
segundo a denúncia, foi montado o 
esquema ilegal, através da nome-
ação fictícia de Victor Souza, por 

determinação de José Agripino.
Caso condenados na ação de im-

probidade, os três poderão ser sen-
tenciados ao ressarcimento integral 
do dano, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos, 
pagamento de multa e proibição de 
contratar com o Poder Público.

Já na denúncia, o MPF pede o 
ressarcimento do valor com correção 
e juros, indenização equivalente ao 
dobro da verba supostamente des-
viada e a perda do “cargo ou emprego 
público ou mandato eletivo” que os 
envolvidos estejam ocupando.

Ex-senador já é alvo de denúncia por associação criminosa e peculato no mesmo tema

José Agripino é alvo de nova ação
por suposto desvio de R$ 600 mil
Segundo o Ministério Público, servidor nomeado para cargo no gabinete 
de Agripino no Senado não trabalhava e repassava verba para assessor

Funcionário fantasma

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O deputado estadual San-
dro Pimentel (PSOL) criticou o 
Governo do Estado pela falta de 
manutenção no Centro Especia-
lizado de Educação Profissiona-
lizante (Ceep) de Alto do Rodri-
gues, na região Oeste Potiguar.

“Eu gostaria que o governo 
respondesse por que aquela uni-
dade de ensino é tão abandona-
da. A educação é a alavanca-mor 
de qualquer Estado e de qual-
quer nação, mas tenho ficado 
triste com o que a governadora 
tem feito em relação à educação”, 
criticou o deputado, em pronun-
ciamento nesta terça-feira, 13, 
na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte.

Sandro Pimentel disse que o 
Ceep iniciou suas atividades em 
2017 com 119 alunos e um gran-
de déficit de professores. Além 
disso, o sistema elétrico estaria 
funcionando precariamente, 
assim como a alimentação dos 
alunos.

Sandro critica precariedade
em centro profissionalizante

Alto do Rodrigues

Deputado estadual Sandro Pimentel

Eduardo Maia / ALRN
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A Prefeitura do Natal deu início 
ao processo licitatório que vai esco-
lher a empresa responsável por 
implantar estacionamento rotativo 
em 48 ruas das zonas Leste e Sul 
da capital potiguar. O pregão ele-
trônico deve acontecer ainda esta 
semana, mas não há prazo para 
que o sistema comece a funcionar.

De acordo com o secretário-ad-
junto de Transportes da Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU), 
Walter Pedro, serão criadas 4,2 mil 
vagas. Na primeira etapa, 25 ruas 
devem ser contempladas, nos bair-
ros do Alecrim, Cidade Alta, Tirol 
e Ribeira. Depois, o sistema deverá 
chegar a Lagoa Nova, Lagoa Seca, 
Petrópolis, Ponta Negra e mais ru-
as da Cidade Alta.

Pelo estacionamento rotativo, 
mais conhecido como Zona Azul, 
cada motorista poderá guardar 
seu carro em uma das vagas do 
sistema por até duas horas. Cada 
hora custará R$ 2,00, e esse valor 
poderá ser pago por aplicativo para 
celulares ou nas lojas conveniadas.

A iniciativa da STTU atende a 
um pedido dos comerciantes, prin-

cipalmente os do Alecrim, que ale-
gam queda nas vendas em função 
da falta de vagas para os clientes 
guardarem seus veículos. Por cau-
sa disso, empresários argumentam 
que consumidores têm preferido 
comprar em shoppings devido à 
praticidade do estacionamento.

Walter Pedro explicou o prazo 
máximo para estacionamento será 
de duas horas. Após esse período, 
o dono do carro terá de dar lugar 
a outro motorista, sob pena de ser 
autuado. Apesar disso, haverá ru-
as em que o estacionamento pelo 
dia todo será permitido, mas essas 

vias serão mais distantes dos cen-
tros comerciais e, claro, com valo-
res diferenciados.

“Hoje, quase todos os presta-
dores de serviço e comerciantes 
ocupam as vagas nas ruas desses 
bairros, e os clientes ficam sem 
opção para estacionar”, explicou 

o secretário, ao participar na úl-
tima segunda-feira, 12, de uma 
reunião da Comissão de Planeja-
mento Urbano, Meio Ambiente, 
Transporte, Habitação, Legis-
lação Participativa e Assuntos 
Metropolitanos da Câmara Mu-
nicipal de Natal.

Segundo o líder do governo na 
Câmara, vereador Kleber Fernan-
des (PDT), a Zona Azul vai contri-
buir para o fomento do comércio nos 
bairros. “Isso vai gerar mais prati-
cidade, conforto e dinamismo para 
os clientes. Certamente, a atividade 
comercial se beneficiará dessa ini-
ciativa”, afirmou o vereador.

O vereador Raniere Barbosa 
(Avante), contudo, acredita que 
ainda são necessários muitos deba-
tes em torno do tema. Ele criticou, 
inclusive, o fato de a Prefeitura ter 
aberto o processo licitatório sem, 
antes, ter consultado a Câmara ou 
realizado audiências públicas. “A 
população precisa participar desse 
processo, bem como entidades e 
movimentos sociais empenhados 
nas questões do planejamento ur-
bano e acesso à cidade”, reforçou.

Trecho da rua Campos Sales deverá ser contemplado com estacionamento rotativo, segundo proposta da Prefeitura do Natal

Estacionamento rotativo vai criar mais de 
4 mil vagas nas zonas Leste e Sul de Natal
De acordo com a STTU, serão criadas 4,2 mil vagas. Na primeira etapa, 25 ruas devem ser contempladas, nos bairros do 
Alecrim, Cidade Alta, Tirol e Ribeira. Depois, o sistema deverá chegar a Lagoa Nova, Lagoa Seca, Petrópolis e Ponta Negra

Zona Sul

José Aldenir / Agora RN

Apenas 6% tinham registro da Anvisa

Júlio Rocha / Itep

Uma pesquisa do Instituto Téc-
nico-Científico de Perícia do Rio 
Grande do Norte (Itep-RN) revelou 
que 98,6% dos medicamentos apre-
endidos entre 2017 e 2018, em ope-
rações da Delegacia Especializada 
em Narcóticos, eram falsificados se-
ja por não terem registro na Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ou não apresentar as subs-

tâncias descritas nos rótulos.
O trabalho desenvolvido no 

Núcleo de Laboratório Central de 
Perícias Forenses pelos peritos 
criminais Leonardo Rêgo e Lu-
cas Nobre analisou 144 itens, dos 
quais apenas 6,3% apresentavam 
registro da Anvisa na embalagem.

“Na maior parte dos medica-
mentos analisados, foram identi-

ficadas a presença de esteroides 
anabolizantes (74,3%), seguidos 
de 22,9% de itens que não conti-
nham nenhuma substância ativa. 
Em 33,3% dos itens analisados, a 
substância detectada não era con-
dizente com a descrita no rótulo 
do produto; e 10,4% não apresen-
tavam rótulo algum”, enfatizou o 
perito criminal Leonardo Rêgo.

Não foi detectada nenhuma 
substância ativa em 46,6% dos pro-
dutos que não apresentavam rótu-
lo, sendo o restante apresentando 
esteroides anabolizantes.

“Foi observado (nesse estudo) 
que quase a totalidade era forma-
da por substâncias anabolizantes 
esteroides”, concluiu o perito crimi-
nal Lucas Nobre.

Quase todos os medicamentos apreendidos
no RN eram falsificados, aponta estudo do Itep

Entre 2017 e 2018
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O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio Grande do Nor-
te (DER-RN) fará operações-piloto 
para mudança no fluxo de trânsito 
na Avenida Engenheiro Roberto 
Freire, Zona Sul de Natal, a partir 
desta quarta-feira, 14. A ação será 
feita em conjunto com o Departa-
mento Estadual de Trânsito do RN 
(Detran-RN), o CPRE e a Secreta-
ria Municipal de Mobilidade Urba-
na (STTU).

As alterações buscam melhorar 
o tráfego no sentido Ponta Negra-
-Centro, com foco no trecho entre 
a passarela localizada na altura 
do hipermercado Extra e a Rua 
Doutor Sólon de Miranda Galvão, 
que dá acesso ao campus da Uni-

versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

O semáforo na entrada da Só-
lon Galvão será desativado entre 
6h30 e 9h. O retorno será permiti-
do apenas para o transporte coleti-
vo, com o controle do Comando de 
Policiamento Rodoviário Estadual 
(CPRE) da Polícia Militar. O retor-
no nas proximidades da faculdade 
Uninassau também será fechado. 
“O objetivo é melhorar o fluxo para 
quem está indo trabalhar. Vamos 
fazer esses testes iniciais já com o 
objetivo de implantar mais mudan-
ças no futuro”, disse o diretor-geral 
do DER-RN, Manoel Marques.

Após o período de testes, o 
DER-RN planeja outras ações pa-

ra melhorar o tráfego nesta que é 
uma das principais avenidas da ca-
pital potiguar. Uma delas é permi-
tir o cruzamento no sentido Capim 
Macio-Roberto Freire apenas pelos 
sinais, como é nas saídas do super-
mercado Favorito e da Universida-
de Potiguar (UnP), por exemplo. A 
medida visa criar novos retornos 
de quarteirão, facilitando o fluxo 
na via principal.

Outra mudança planejada para 
a Roberto Freire é fechar todos os 
retornos entre as rotatórias da Via 
Costeira e da Rota do Sol, manten-
do a passagem para pedestres com 
uso de botoeira. Nesta terça-feira, 
13, alguns fiscais já estavam no lo-
cal orientando os motoristas. Uma das principais vias de acesso da zona Sul de Natal sofrerá alterações no trânsito

Avenida Roberto Freire sofrerá mudanças
no trânsito a partir desta quarta-feira
Alterações buscam melhorar o tráfego no sentido Ponta Negra-Centro, com foco no trecho entre a passarela localizada
na altura do hipermercado Extra e a Rua Doutor Sólon de Miranda Galvão, que dá acesso ao campus central da UFRN

Operações-piloto

José Aldenir / Agora RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) publi-
cou uma recomendação no Diário 
Oficial do Estado (DOE) para que 
a Secretaria Municipal de Mobi-
lidade Urbana (STTU) e a Secre-
taria Municipal de Administração 
de Natal se abstenham de conce-
der adicional de risco de vida e a 
gratificação de expediente extra-
ordinário, assim como autorizar 
o pagamento dessas vantagens, 
aos agentes de mobilidade urbana 
que não exerçam suas funções em 
situação que os exponha a risco 
acentuado.

O documento foi editado pela 
46ª Promotoria de Justiça de Na-
tal, que tem atribuição na defesa 
do patrimônio público, no combate 
aos atos de improbidade adminis-
trativa e na responsabilização pela 
prática de atos contra a adminis-
tração pública. O MPRN também 
recomendou que seja automatica-
mente suspenso o pagamento de 
Adicional de Risco de Vida quando 
cessadas as condições que geraram 
a sua concessão.

De acordo com investigação do 
MPRN, foi possível observar que 
as referidas vantagens estão sendo 
pagas a servidores que não preen-
chem os requisitos estabelecidos 
em lei, notadamente os agentes de 
mobilidade urbana à disposição de 

órgãos de classe, os quais não inte-
gram as escalas de serviço da ST-
TU e, mesmo assim, permanecem 
recebendo a Gratificação de Expe-
diente Extraordinário e o Adicional 
de Risco de Vida. 

Além disso, vem sendo praxe 
no órgão o pagamento da Gratifica-
ção de Expediente Extraordinário 
aos Agentes que desempenham 
funções aos finais de semana ou 
feriados, mesmo que apenas uma 
vez por mês, portanto de forma 
eventual, contrariando o caráter 
contínuo expressamente exigido na 
Lei Municipal.

Assim sendo, o MPRN reco-
mendou ainda que seja cessado o 

pagamento Gratificação de Expe-
diente Extraordinário quando a 
atividade desempenhada aos sába-
dos, domingos ou feriados não tiver 
caráter contínuo, isto é, ocorrer 
de forma eventual dentro de cada 
mês.

Todas as providências tomadas 
deverão ser relatadas e comprova-
das ao Ministério Público, no prazo 
de 30 dias. Em caso de não acata-
mento do teor da Recomendação, 
o MPRN informa que adotará as 
medidas legais necessárias a fim 
de assegurar a sua implementação, 
inclusive a adoção das medidas ju-
diciais e extrajudiciais pertinentes 
para evitar danos ao patrimônio.

Agentes que não trabalham em condições de risco acentuado devem ter repasses suspensos

MPRN recomenda que Prefeitura do 
Natal suspenda gratificações de risco

Agentes de mobilidade

José Aldenir / Agora RN

O pagamento do auxílio-saúde 
para os servidores aposentados 
da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (Uern) está man-
tido pelo Governo do Estado. Em 
reunião na última segunda-feira, 
12, com a presença da governadora 
Fátima Bezerra, ficou definido que 
representantes do Instituto de Pre-
vidência do RN (Ipern) e da Uni-
versidade do Estado do RN (Uern) 
se reunirão para fazer os ajustes 
contábeis que são necessários para 
adequação legal.

O auxílio-saúde foi instituído 
pela lei estadual nº 608/2017 para 
os servidores da Uern, mas o artigo 
5º do dispositivo legal pontua que o 
pagamento do auxílio deve ser feito 
a partir do orçamento da Fundação 
Universidade do Estado do RN 
(Fuern) e não pelo Ipern.

O acerto orçamentário para o 
pagamento do auxílio será feito 
entre a direção da instituição de 
ensino e o Instituto de Previdência, 
que vinha pagando o auxílio. ”Nós 
asseguramos a autonomia da Uern 
e garantimos o pagamento da ver-
ba. O servidor pode ficar tranquilo, 
que nenhum direito será retirado”, 
explicou a governadora Fátima Be-
zerra.

ORÇAMENTO
Durante o encontro discutiu-se 

também a questão orçamentária 
da Universidade do Estado. Os 

dados do Governo apontam que os 
pagamentos e empenhos orçamen-
tários da Uern entre janeiro e julho 
deste ano foram maiores do que no 
mesmo período em 2018.

O valor pago até julho 2019, por 
exemplo, foi de R$ 104,2 milhões, 
enquanto que no ano anterior o 
montante foi de R$ 78 milhões. 
Com relação ao valor empenhado, 
a proporção é semelhante: R$ 133 
milhões em 2019 e R$ 122,7 mi-
lhões em 2018.

O Governo garantiu ainda o 
repasse mensal de R$ 1,5 milhão 
para o custeio da Universidade, 
além de R$ 1 milhão destinado ex-
clusivamente para finalizar a obra 
do campus da Zona Norte, cuja pre-
visão é até 2020. Os recursos serão 
complementados com a destinação 
de R$ 11 mi do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza até 2023.

RN não vai alterar pagamento 
de auxílio a inativos da Uern

Garantia

Novo prédio da UERN, na ZN de Natal

José Aldenir / Agora RN
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do por um
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Sem
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3/así — eas — omc. 4/dear. 7/embargo.

HORÓSCOPO

Concentre-se nas tarefas que exigem 
dedicação e esforço. Preste atenção em 
seu sexto sentido e não confie demais 
nos colegas. Se está a fim de alguém, 
mantenha segredo por enquanto. 

Você conta com a sorte e pode se 
dar bem em jogo ou aposta. Astral 
favorável para esclarecer qualquer 
assunto ou convencer alguém dos 
seus pontos de vista.Vai encantar 
quem ama sem fazer esforço! 

Vida profissional em destaque: você 
pode chegar mais longe do que imagina! 
Não tenha receio de mudar algo para 
alcançar resultados melhores. Na 
conquista, você vai valorizar muito a 
aparência. 

Pode receber conselhos de um 
parente, inclusive sobre grana. Seu 
lado ambicioso ganha destaque e vai 
correr atrás de novas oportunidades 
no trabalho. A paquera traz desafios, 
mas não desanime.

No trabalho, concentre-se nas suas 
tarefas e fuja de conversas paralelas ou 
distrações. Se anda pensando em viajar, 
talvez seja preciso redobrar a cautela. 
No amor, saia da mesmice.

Vale a pena compartilhar suas ideias 
com os colegas ou com a chefia, 
inclusive as mais ousadas. O trabalho 
pede cuidado com mal-entendidos. O 
diálogo com quem ama está protegido.

Habilidade para lidar com dinheiro em 
alta. Tenha jogo de cintura para contornar 
imprevistos no serviço. Pode se dar bem 
se ouvir sua intuição. Alguém atraente e 
sensual deve surpreender seu coração. 

Preste atenção ao seu sexto sentido. 
Lidar com assuntos que envolvem 
herança, imposto ou dinheiro de 
terceiros pode ser produtivo. Aposte na 
sensualidade para fisgar quem deseja. 

Trabalhar em equipe deve ser um 
desafio complicado, ainda mais se 
estiver competindo com um colega 
para assumir um novo cargo. Se está 
só, vai buscar alguém que sonhe com 
compromisso. 

É hora de você renovar as esperanças 
e traçar novos planos. Mas não deixe 
a família interferir demais em sua 
vida, ok? O seu jeito sonhador reforça 
a sintonia na vida a dois. 

Será mais fácil cuidar das tarefas 
do dia a dia se puder contar com 
pessoas próximas. As estrelas 
avisam que podem surgir situações 
tensas no trabalho. Não deixe a 
rotina atrapalhar a vida amorosa.

Concentre-se nas tarefas que exigem 
dedicação e esforço. Preste atenção em 
seu sexto sentido e não confie demais 
nos colegas. Se está a fim de alguém, 
mantenha segredo por enquanto. 

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

Régis e Evelina temem que Maria da Paz tenha se precipitado ao passar a fábrica para o 
nome de Jô. Abel tem uma desconfiança sobre Britney, e Rock sugere que a irmã converse 
com o rapaz. Régis aconselha Maria da Paz a não registrar o contrato com Jô. Zé Hélio e 
Rock ajudam Téo a acessar o celular de Jô. A pedido de Rock, Agno abriga Leandro em 
seu apartamento. Antero diz a Maria que o registro do contrato já está feito e a fábrica está 
oficialmente no nome de Jô. Rock descobre que Jô tem um relacionamento com Régis.

A DONA DO PEDAÇO

Almeidinha afirma que foi vítima de uma armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza promete 
a Almeidinha que investigará seu caso. Cibele conta para Rania sobre suas sensações com Davi. 
Todos apoiam Almeidinha e Zuleika, e Jamil garante que Dalila pagará por seus crimes. Eva sofre 
com a partida de Omar, e Sara conforta a mãe. Ester pede que Latifa se converta ao judaísmo para 
ficar com Abner. Fauze confronta Dalila sobre a prisão de Almeidinha. Miguel e Caetano incentivam 
Santinha a se afastar de Fauze, mas Rania diz confiar no rapaz. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Paloma exige que Ramon confie nela para que os dois continuem juntos.Nana se surpreende 
com Diogo quando ele sugere que o casal tenha um filho. Paloma convida Alberto para 
participar do ensaio da Unidos do Bom Sucesso. Alberto conta a Paloma seu plano para fugir 
da mansão e ir ao ensaio da agremiação. Marcos pensa em se desvencilhar do casamento 
com Silvana. Marcos estranha ao ver Paloma e seu pai na quadra da escola de samba. 

Jeff consegue recuperar os dados de Pendleton no sistema da escola. Na escola, os 
alunos comemoram o fim das aulas. Eric diz a Hugo qu etambém está interessado em 
Paola e os dois decidem fazer uma para ver quem consegue conquista-la primeiro. 
Marcelo recebe uma ligação do advogado de Roger dizendo que Glória será internada e 
tem uma séria discussão com o irmão.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

No Brasil

Saúde registra 1.226 casos de 
sarampo em menos de três meses

O sarampo está se alastrando 
pelo País. Depois de São Paulo, 
Rio e Bahia, é a vez do Paraná re-
gistrar a doença. O Ministério da 
Saúde contabilizou em menos de 
três meses 1.226 casos da infecção 
entre 12 de maio e 3 de agosto - no 
ano, o total chega a 1.322, sendo 
1.220 em São Paulo. 

Diante do avanço do sarampo 
no País e do número de casos en-
tre menores de um ano, o Minis-
tério da Saúde emitiu uma nova 
recomendação, ampliando a indi-
cação da vacina contra a doença 

para crianças entre 6 e 11 meses 
em cidades prioritárias.

Semana passada, a pasta já 
havia orientado a imunização de 
crianças nessa faixa etária que 
viajassem para locais com surto. 
Com a nova nota, a indicação é de 
que as crianças entre 6 a 11 meses 
residentes destas cidades tam-
bém sejam imunizados. A medida 
abrange 42 municípios, a maior 
parte em São Paulo - que já havia 
antecipado essa a estratégia. A 
ação vale ainda para Nilópolis e 
Parati (RJ) e Salvador (BA). 

Guedes vê medida como forma de abrir espaço para pessoas de fora integrarem a direção

Divulgação / Receita Federal

Campanhas de vacinação contra o sarampo foram realizadas em todo o País recentemente

O Ministério da Economia 
estuda transformar a Receita 
Federal numa autarquia em mo-
delo parecido com o das agências 
reguladoras. A ideia já era discu-
tida internamente, mas ganhou 
status de prioridade pela neces-
sidade que o governo vê de “blin-
dar” o órgão diante do avanço 
de iniciativas no Congresso e no 
Judiciário contra o que tem sido 
tratado como atuação política de 
auditores.

Ao mesmo tempo, a medida é 
vista pela equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, como 
uma forma de abrir espaço para 

que pessoas de fora da carreira 
possam integrar a direção. O dis-
curso oficial será de que é preciso 
“oxigenar” o órgão. O diagnóstico 
no governo é de que o Fisco hoje 
é um organismo fechado e corpo-
rativista. Os auditores, porém, 
veem nessa abertura risco para o 
trabalho de investigação do órgão.

As principais reclamações 
contra a Receita têm como pano 
de fundo vazamentos de infor-
mações de contribuintes, acesso a 
dados de autoridades – incluindo 
o presidente Jair Bolsonaro e seus 
familiares –, e embate entre os 
Poderes.

Governo quer fazer da Receita 
uma agência independente

Contra pressões

Estudo prevê que órgão federal passe a funcionar 
da mesma maneira que uma agência reguladora

Reprodução / Internet
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

Filho de um dos sertanejos mais 
conhecidos do Brasil e com uma 
carreira de três décadas, Junior 
Lima enfrentou todas as tentações 
que uma criança nessas condições 
teria: muita notoriedade e dinhei-
ro. Lidar com tantos mimos pode 
fazer com que o indivíduo perca 
a cabeça. Para evitar isso, Junior 
contava com a presença da mãe.

Ao menor sinal de ‘paparico’ da 
equipe de produção, o músico era 
alertado: “Minha mãe controlava 
(os mimos). Às vezes, as pessoas 
ficavam me paparicando e tal. Aí, 
quando a gente ficava sozinho ela 
dizia: "Você sabe, né... as pessoas 
se empolgam, querem te agradar. 
Você sabe que não é tudo isso, né? 
Não acredite em tudo o que te fa-
lam". Isso por um lado me deixou 
inseguro. Mas aí eu fui trabalhar 
isso na terapia, entender e resol-

ver”, afirmou durante entrevista 
para Sabrina Sato no canal dela no 
YouTube.

Aos 35 anos de idade, Junior Li-
ma conta que começou a fazer psi-
coterapia aos 21. A apresentadora 

perguntou se a visibilidade do mú-
sico não mexeu com o lado emocio-
nal dele. "Nunca é mil maravilhas. 
Tive minha fase meio ‘deprê’. Tive 
pânico. Tive um monte de coisa”, 
revelou. 

Júnior Lima está em turnê ao lado da irmã, Sandy, revivendo sucessos do passado

Junior Lima diz que já teve crises 
de pânico: "Não consegui conter"
Músico, que faz terapia há mais de dez anos, foi entrevistado no canal de 
Sabrina Sato no YouTube e fez a revelação durante o bate-papo com ela

Psicológico

Reprodução / Instagram

A cantora Katy Perry es-
tá sendo acusada de assédio 
sexual pelo ator Josh Kloss, 
que participou do clipe de sua 
música Teenage Dream, lan-
çado há nove anos. Ele postou 
um desabafo afirmando que, 
durante uma festa, a canto-
ra teria baixado sua roupa e 
mostrado suas partes íntimas.

"Eu a vi e a abracei, e ela 
ainda era minha 'crush' [pai-
xão]. Mas quando me virei 
para apresentar meu amigo, 
ela abaixou meu agasalho 
e minhas roupas de baixo o 
quanto pôde para mostrar a 
alguns de seus amigos o meu 
pênis", acusou Josh.

Katy Perry é 
acusada de 
assédio sexual 
por ator de clipe

"Teenage Dream"

Cantora ainda não se pronunciou

Reprodução / Instagram
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Presidente da OAB-
-RN, o advogado Aldo 
Medeiros analisa que 

os ataques feitos pelo presi-
dente Jair Bolsonaro contra 
Fernando Santa Cruz, o 
pai  do atual presidente da 
OAB nacional, Felipe Santa 
Cruz, acabaram tendo um 
efeito positivo na advoca-
cia do País, a despeito da 
fala propriamente dita pelo 
presidente da República, a 
qual Medeiros considerou 
como violenta e "desprovida 
de qualquer fundamento 
fático". 
 
n É que, segundo o pre-
sidente da OAB no RN, a 
agressão verbalizada por 
Bolsonaro acabou por unir 
os advogados Brasil afora, 
fazendo com que a classe su-
perasse uma divisão interna 
que ocorria há muitos anos. 
"Na advocacia ele (Bolsona-
ro) selou uma grande união. 
As divergências foram 
deixadas de lado", afirmou 
Aldo Medeiros a esta 
colunista, durante entrevis-
ta, na semana passada, ao 
Agora News, na 97FM.

n Ainda na entrevista ao 
Agora News, Aldo Medeiros 
afirmou que no entendimen-
to da Ordem dos Advogados 
a democracia está, sim, 
em risco no Brasil. "Falta 
diálogo e há uma absolu-
ta inversão de valores", 
avaliou.

Destaques
 da coluna

Supermãe, Patrícia Abravanel e os 
filhos com o deputado federal Fábio 
Faria, Pedro e Senor

Bancada feminina potiguar vestindo lilás durante audiência pública, nesta terça-feira, 
na Câmara Federal, em homenagem à Marcha das Margaridas

Na moda: Cantora Anitta posando para a 
Vogue México y Latinoamérica. A revista 
destacou a brasileira como uma das artistas 
da região que está levando a música latina 
para o mundo

Reprodução

Reprodução

 Instagram

...do programa Roda Viva: “'Na Câmara não passa a CPMF', 
afirma Rodrigo Maia, no Roda Viva"; 
...da revista Exame: "Governo estuda plano de R$ 1 bilhão para 
fazer de Angra uma 'Cancún'”; 
...do deputado federal Glauber Braga: "O novo material da 
#VazaJato mostra o coordenador da força-tarefa pautou atos 
públicos, publicações em redes sociais e até manifestações dos 
movimentos de forma oculta. O Vem Pra Rua e o Mude não 
passaram de moleques de recados".

>> GIRO PELO TWITTER...

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

APLAUSOS
Única vereadora negra da história da Câmara Municipal 

de Natal, Divaneide Basílio (PT) esteve nesta segunda-feira 
no Senado Federal, em Brasília, para discutir, a convite 
do senador Paulo Paim (PT-RS), o impacto que a  reforma 
previdenciária terá na vida do povo negro. A parlamentar po-
tiguar falou na Comissão de Direitos Humanos e foi bastante 
aplaudida pelos presentes. "Sou a primeira vereadora negra 
a ocupar um lugar na Câmara de Natal e isso me dói muito. 
Significa que por anos e gestões nunca existiu uma parlamen-
tar que defendesse nossa representatividade e a nossa pauta", 
afirmou.
 
IMPORTÂNCIA 

Ao comentar sobre a importância da representatividade da 
raça negra no parlamento, Divaneide Basílio parabenizou os 
grupos engajados nas ações voltadas para o tema e o senador 
Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
pela realização da discussão sobre o assunto naquele ambien-
te. "Vamos fazer com que essa sociedade entenda que nós exis-
timos", disse a vereadora, que, ao final do discurso, perguntou 
"Pra onde vai o trilhão?" e arrancou risadas da plateia. Ela 
se referia à economia que promete ser feita com a reforma da 
previdência aos cofres públicos federais, questionando onde 
serão investidos os recursos.

INICIATIVA
A Assembleia Legislativa vai colocar em pauta um 

tema ainda pouco tratado pelo Poder Público: a aliena-
ção parental. A iniciativa é do deputado estadual Eze-
quiel Ferreira de Souza (PSDB), que preside a Casa. 
Uma audiência pública está marcada para as 10h desta 
sexta-feira (16) e uma campanha institucional vai acla-
rar o assunto para a sociedade, mostrando que, quando 
acontece, os filhos é que são os grandes prejudicados.

INCENTIVO 
A CJA Edições publicou edital de seleção e premiação de obras literárias 

inéditas de autores nascidos e/ou residentes no Rio Grande do Norte. O objeti-
vo, além de estimular a produção literária potiguar, é valorizar o autor local e 
contribuir para a formação e ampliação do público leitor. A iniciativa é inédita 
no Estado, por se tratar de um edital lançado por uma editora privada local.  
As inscrições estão abertas até 30 de setembro e as obras podem concorrer 
nos gêneros: contos, novela, romance, literatura infanto-juvenil e Literatu-
ra de Cordel.

][
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Filho de um dos sertanejos mais 
conhecidos do Brasil e com uma 
carreira de três décadas, Junior 
Lima enfrentou todas as tentações 
que uma criança nessas condições 
teria: muita notoriedade e dinhei-
ro. Lidar com tantos mimos pode 
fazer com que o indivíduo perca 
a cabeça. Para evitar isso, Junior 
contava com a presença da mãe.

Ao menor sinal de ‘paparico’ da 
equipe de produção, o músico era 
alertado: “Minha mãe controlava 
(os mimos). Às vezes, as pessoas 
ficavam me paparicando e tal. Aí, 
quando a gente ficava sozinho ela 
dizia: "Você sabe, né... as pessoas 
se empolgam, querem te agradar. 
Você sabe que não é tudo isso, né? 
Não acredite em tudo o que te fa-
lam". Isso por um lado me deixou 
inseguro. Mas aí eu fui trabalhar 
isso na terapia, entender e resol-

ver”, afirmou durante entrevista 
para Sabrina Sato no canal dela no 
YouTube.

Aos 35 anos de idade, Junior Li-
ma conta que começou a fazer psi-
coterapia aos 21. A apresentadora 

perguntou se a visibilidade do mú-
sico não mexeu com o lado emocio-
nal dele. "Nunca é mil maravilhas. 
Tive minha fase meio ‘deprê’. Tive 
pânico. Tive um monte de coisa”, 
revelou. 

Júnior Lima está em turnê ao lado da irmã, Sandy, revivendo sucessos do passado

Junior Lima diz que já teve crises 
de pânico: "Não consegui conter"
Músico, que faz terapia há mais de dez anos, foi entrevistado no canal de 
Sabrina Sato no YouTube e fez a revelação durante o bate-papo com ela
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A cantora Katy Perry es-
tá sendo acusada de assédio 
sexual pelo ator Josh Kloss, 
que participou do clipe de sua 
música Teenage Dream, lan-
çado há nove anos. Ele postou 
um desabafo afirmando que, 
durante uma festa, a canto-
ra teria baixado sua roupa e 
mostrado suas partes íntimas.

"Eu a vi e a abracei, e ela 
ainda era minha 'crush' [pai-
xão]. Mas quando me virei 
para apresentar meu amigo, 
ela abaixou meu agasalho 
e minhas roupas de baixo o 
quanto pôde para mostrar a 
alguns de seus amigos o meu 
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PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

DAMILTON DINIZ CPF: 427.619.644-20, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Concessão de Licença 
Simplificada - LS, para extração de AREIA no leito do rio Potengi, na fazenda Barra do Camaragibe, 
zona rural de São Gonçalo do Amarante, em uma área de 3,26 (há) e volume mensal de 1.500 m³. 
O empreendimento está inscrito no processo ANM nº 848.425/2012.

DAMILTON DINIZ 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

C CASSIA DA SILVA, CNPJ: 18.101.127/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, para Extração Mineral, com Área de 39,12ha, localizado na Rua Canaã 
14, Praia de Barreta, Nísia Floresta/RN.

CARINA CASSIA DA SILVA
PROPRIETÁRIA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.873.455/0001-08, torna público que 
está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA, a  Renovação da Licença de Operação, com Validade: 11/07/2020, para Atividade 
de coleta, transporte e tratamento de esgotos, com vazão de 2300m3/semana, Localizado na Rua 
Ranieir Mazzilli, S/N, Rod. BR226, Felipe Camarão, Natal/RN.

EDSON BARRETO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE  LICENÇA REGULARIZAÇÃO OPERAÇÃO

IVANALDO MAIA DE OLIVEIRA, CPF: 143.058.794-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Li-
cença Regularização de Operação, para Criação de Camarão, numa área de produção de 8,73ha, 
localizada na Fazenda Poços, Zona Rural, Maxaranguape/RN.

IVANALDO MAIA DE OLIVEIRA
Proprietário

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 27/08/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59075-
710, Segundo Leilão, se necessário, dia 28/08/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexandre 
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 devida-
mente 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 05 (cinco) 
da quadra 09 (nove), situado à Alameda dos Jacarandás, lado par, integrante do empreendimento 
residencial denominado “Condomínio Jardins Amsterdã”, com área de 539,23 m² (quinhentos e 
trinta e nove metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), situado à margem da Rodo-
via RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parnamirim – RN, devidamente matriculado no 
1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.356. O lance mínimo para venda em Primeiro 
Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: R$491.849,55 (quatro-
centos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco 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$491.849,55 
(quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco 
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 credora. 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 ar-
rematante, 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

LICENÇA SIMPLIFICADA DE OPERAÇÃO

CREUZA DANTAS GALVÃO, CPF: 011.518.524-06, torna público, conforme a Resolução 
CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 24/04/2019, através do Processo Adminis-
trativo Nº SEMURB-038129/2019, a LICENÇA SIMPLIFICADA DE OPERAÇÃO para funcio-
namento de um edifício COMERCIAL com 02 pavimentos e área construída de 189,32m² em 
um terreno de 100,38m², situado na Rua José Gonçalves, 654, Lagoa Nova, Natal/RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

N S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL MARINHO EIRELI, inscrito sob o CNPJ no. 
27.917.875/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA – LS com prazo 
de validade até 01/08/2025 em favor da atividade de Beneficiamento de Sl Marinho, localizada 
no Sítio Ema, S/N, Zona Rural, Mossoró-RN.

N S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL MARINHO EIRELI
Requerente

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA COLINAS DO PITIMBU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO

A comissão provisória formada por moradores do Conjunto Colinas do Pitimbu convoca por meio 
desta todos moradores da comunidade para a assembleia de fundação e criação da Associação 
dos Moradores do Conjunto Colinas do Pitimbu a ser realizada no dia 16 de agosto de 2019, com 
início previsto para 19:00hs em sua sede provisória situada na Rua Serra dos Milagres, 73 – Nova 
Parnamirim (em frente a praça da igreja católica), para participarem da mesma, na qualidade de 
sócio-fundador, ocasião em que será lido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Parnamirim, 14 de agosto de 2019.

A Comissão

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL EVANGELICO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação Hospital Evangelico do RN, CNPJ nº 08.431.041/0001-44, localizada na Av. Rui Bar-
bosa 1884, Edificio HC Plaza, Torre I,  Sala Externa – Lagoa Nova – Natal/RN,  entidade associada, 
vem através de seu presidente convocar os sócios e interessados para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada na sede das Associação (endereço acima citado), dia 01 de 
setembro de 2019, às 19:30hs em primeira chamada com quórum previsto e em segunda chamada 
as 20:00hs com qualquer quórum de associados e interessados presentes, para tratar da seguinte 
ordem do dia:
Deliberação de Imóveis do Patrimônio da Associação e Assuntos Administrativos

Natal, 11 de dezembro de 2018

Sebastião Medeiros da Cruz - Presidente

Você já pode ter perce-
bido nos Stories do Insta-
gram nos últimos tempos 
que muita gente começou 
a usar filtros de realidade 
aumentada curiosos (ou bi-
zarros) e que jamais seriam 
desenvolvidos pelo próprio 
aplicativo. Eles são resulta-
do de uma plataforma que 
estava em testes, mas que 
foi liberada de forma final 
nesta terça-feira, 13.

A plataforma em ques-
tão é a Spark AR, do Fa-
cebook, que permite criar 
filtros para Stories tanto 
do Instagram quanto do 
próprio Facebook. O acesso 
à plataforma ainda era li-
mitado durante a fase beta, 
mas a empresa agora “está 
aberto a todos os criadores, 
desenvolvedores, designers, 
marcas e pessoas que quei-
ram criar seus próprios 
efeitos personalizados”, se-
gundo o comunicado.

Múltiplas vulnerabili-
dades foram encontradas 
por pesquisadores de segu-
rança em roteadores com 
tecnologia 4G fabricados 
por diversas empresas. A 
pior parte é que as falhas de 
segurança foram descober-
tas depois de examinar um 
conjunto abrangente de ro-
teadores 4G, com diversas 
faixas de preço. Inclusive, 
muitos dos dispositivos tes-
tados são muito caros e são 
destinados ao uso em gran-
des redes corporativas.

Instagram libera 
criação de filtros 
em realidade 
aumentada

Vulnerabilidade 
permite que 
hacker assuma o 
controle de 4Gs

Função

Cuidado

App é um dos mais usados no mundo

Reprodução / Olhar Digital

Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte) dias Processo: 0814318-96.2016.8.20.5001 Ação: Monitória (40) Autor: Fundação São 
Paulo Réu: Ana Carolina Santos Duarte Citando: Ana Carolina Santos Duarte, brasileira, CPF/MF nº 057.549.594-43, em lugar 
incerto e não sabido, por todos os atos e termos da ação a seguir identificada. Finalidade: para, no prazo de Ana Carolina Santos 
Duarte, brasileira, CPF/MF nº 057.549.594-43 15 (quinze) dias, pagar o débito ou apresentar embargos, através de advogado 
devidamente habilitado. Valor Do Débito: R$ 16.298,89 (dezesseis mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove 
centavos), acrescida de honorários no percentual de 5%. Advertência: a) Não sendo oferecidos os embargos no prazo de 
15(quinze) dias, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. b) Os autos encontram-se na Secretaria desta 
Décima Vara Cível, à disposição dos interessados; c) será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do CPC. Observação: A visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, dos 
documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a citação, poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Tribunal de Justiça na internet, no endereço https:/pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listV iew.seam, 
utilizando o código 19062811310375200000035753148 (despacho proferido), sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, 
da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através 
do sistema PJe, sendo vedada a junta de quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É 
imprescindível que o tamanho de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo 
compatível com o sistema PJe é o ".pdf". NATAL/RN, 3 de julho de 2019. K-14e15/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Antônio Lopes Neto
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 041 2019

Pregão Presencial SRP N.º 041/2019 - Aquisição de Materiais Odontológicos - 
28/08/2019 as 08:30 (oito e trinta) horas horário local. Informações e-mail 
licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN - 13/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
 

PREGÃO 043 2019

Areia Branca/RN - 13/08/2019

Pregoeiro
Antônio Lopes Neto

AVISO DE LICITAÇÃO

 

Pregão Presencial SRP N.º 043/2019 - Aquisição de Alimentos Merenda Escolar - 
28 /08 /2019  as  14 :00  (ca torze )  horas  horár io  loca l .  I n fo rmações  e -ma i l 
licitacoesab@gmail.com.

Antônio Lopes Neto

AVISO DE LICITAÇÃO TP 013/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

Areia Branca/RN, em 13 de agosto de 2019

Presidente

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
com o prazo de validade de 24/06/2021, a Licença de Instalação 2018-127122/TEC/LI-0055, 
referente ao Sistema e Esgotamento Sanitário de Macaíba Bacias 01,02 e 03 no estado do 
Rio Grande do Norte.  

Diretora de Empreendimentos
Eng.º Maria Geny Formiga

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Diretora de Empreendimentos

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eng.º Maria Geny Formiga

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Operação do Sistema de Água de Caicó, no Estado do 
Rio Grande do Norte.
 

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Renovação da Licença Simplificada do Sistema de Abastecimento 
de Água de Felipe Guerra, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Maria Geny Formiga
Diretora de Empreendimentos

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

Campo Redondo/RN, em 13 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 27 de agosto de 2019, às 09h00min, a Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 013/2019, objetivando a aquisição de equipamento e material permanente 
para unidades de atenção especializada em saúde do Município de Campo Redondo. O 
Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Francisco José Pacheco, nº 
110, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min.

José Jailson Pereira
Pregoeiro Municipal
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A derrota por 3 a 2 para o São 
Paulo, sábado, no Morumbi, encer-
rou uma série de sete vitórias do 
Santos no Campeonato Brasileiro e 
lhe tirou alguma "gordura" na lide-
rança do torneio, mas não toda. Afi-
nal, mesmo com o revés - e ajudado 
pelo tropeço do Palmeiras -, o time 
atingirá quatro rodadas consecuti-
vas na liderança da competição.

O Santos iniciou a 14ª jornada 
na ponta do Brasileirão com 32 
pontos e quatro de vantagem para 
o Palmeiras. Essa distância, hoje, 
é de três, após a equipe paulistana 
empatar por 2 a 2 com o Bahia, 
domingo, no Allianz Parque, impe-
dindo qualquer cenário em que o 
time da Vila Belmiro perca a lide-
rança ao fim da 15ª rodada.

No próximo fim de semana, 
o Santos visitará o Cruzeiro no 
Mineirão, no domingo, enquanto 
o Palmeiras também atuará fora 
de casa, em Porto Alegre, contra 
o Grêmio. Mas embora os times 
possam até se igualar em pontos 
na conclusão da rodada, o Santos 
não poderá ser ultrapassado, pois 
o rival paulistano tem, hoje, dois 
triunfos a menos - 10 a 8 -, sendo 
que o número de vitórias é o pri-
meiro critério de desempate do 
Brasileirão.

Para além de sua derrota e do 
tropeço do Palmeiras, a 14ª rodada 
levou o Santos a ver aproximação 
do terceiro e quarto colocados. 
Ambos em partidas disputadas no 
sábado, Flamengo e Atlético-MG 
triunfaram, diante de Grêmio (3 a 

1) e Fluminense (2 a 1), e chegaram 
aos 27 pontos, a cinco, portanto, do 
líder. Na próxima rodada, em com-
promissos agendados para o sába-
do, o rubro-negro carioca disputa-
rá clássico com o Vasco, no Mané 
Garrincha, enquanto o alvinegro 

mineiro vai visitar o Athletico-PR, 
na Arena da Baixada.

Isso significa, também, que o 
Santos entrará em campo no Mi-
neirão, no domingo, já sabendo os 
resultados dos confrontos dos seus 
três principais concorrentes.

No último final de semana, Peixe perdeu clássico para o São Paulo por 3 a 2 no Morumbi e quebrou sequência de sete vitórias

Santos perde "gordura", mas completará 
4ª rodada seguida na ponta do Brasileiro
Time paulista ainda manterá a liderança na tabela independente dos resultados da próxima rodada 
do torneio; técnico argentino Jorge Sampaoli vem fazendo bom trabalho, apesar do elenco limitado

Tabela

Ivan Storti / Santos FC

O presidente do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), Mizael 
Conrado, estabeleceu como meta 
a conquista de cem medalhas de 
ouro nos Jogos Parapan-America-
nos de Lima, que começam a partir 
do dia 23. A expectativa é manter 
a hegemonia do País pelo quarto 
evento consecutivo.

Desde o Parapan do Rio que o 
Brasil termina no primeiro lugar 
no ranking de medalhas. Em 2007, 
quando o evento aconteceu na ca-
pital carioca, foram 83 ouros, 68 
pratas, 77 bronzes, com 228 pódios 
no total. Em Guadalajara-2011, no 
México, foram 81 ouros, 61 pratas, 
55 bronzes, com 197 no total. O me-
lhor desempenho, no entanto, veio 
em Toronto-2015, no Canadá, com 
109 ouros, 74 pratas, 74 bronzes, 
com 257 medalhas no total.

"Foi muito trabalho dos atletas 
para estruturar todos os proces-

sos no Centro de Treinamento até 
aqui. A expectativa é mais uma vez 
conquistar o título com um grande 
número de medalhas. Eles estão 
preparados para isso. Nossa meta 
é chegar e ultrapassar cem meda-
lhas de ouro", afirmou Mizael.

Se os atletas conseguirem 
cumprir o estabelecido, o Parapan 
terá quase que o dobro de primeira 
colocações do Time Brasil no Pan 
de Lima, que terminou no último 
domingo. O Brasil teve campanha 
histórica.

Paratletas apresentando os uniformes que serão usados pela delegação no Parapan

"Nossa meta é alcançar até 100 ouros", 
revela presidente do Comitê Paralímpico 

Delegação

João Prata / Estadão

O Flamengo deverá ter 
o setor ofensivo reforçado 
para o clássico do próximo 
sábado com o Vasco, no Ma-
né Garrincha, pelo Campe-
onato Brasileiro. Afinal, na 
última segunda-feira, 12, na 
reapresentação do elenco, os 
atacantes Gabriel e Lincoln, 
que estavam lesionados, par-
ticiparam da atividade com 
bola no Ninho do Urubu.

Após derrotar o Grêmio 
por 3 a 1, sábado, o elenco do 
Flamengo ganhou o domingo 
de folga, retomando a rotina 
de atividades nesta segunda 
em seu CT. E no trabalho 
no campo realizado pelos re-
servas, Gabriel, recuperado 
de lesão na coxa esquerda, 
e Lincoln, trabalharam nor-
malmente.

Gabriel treina e 
deve reforçar o 
Flamengo diante 
do Vasco da Gama

Artilheiro

Camisa 9 já marcou 22 gols no ano

Alexandre Vidal / Flamengo
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Dirigentes do Barcelona via-
jaram à França nesta terça-feira, 
13, para tentar finalizar a contra-
tação de Neymar, mas o acordo 
ainda não foi concretrizado. As 
conversas vão continuar. A inten-
ção dos representantes do time 
catalão na reunião com o brasi-
leiro Leonardo, diretor do Paris 
Saint-Germain, é avançar em 
uma troca envolvendo o atacante 
pelo meia Philippe Coutinho.

De acordo com a imprensa es-
panhola, a comitiva é formada pelo 
diretor esportivo Javier Bordas, o 
secretário-técnico Eric Abidal e o 
empresário brasileiro André Cury, 
que costuma representar o clube 
catalão em negociações.

A forma da possível troca foi 
um dos temas da reunião. Além de 

enviar Coutinho, o Barcelona pode 
pagar uma quantia em dinheiro. 
Além disso, outros jogadores do 

clube catalão, como Nelson Seme-
do e até Ivan Rakitic, podem ser 
envolvidos. O clube francês ainda 

queria uma compensação no valor 
de 100 milhões euros (R$ 444 mi-
lhões), o que foi prontamente ne-
gado pelo Barça. Mas as conversas 
continuam, pois a comitiva catalã 
permanece em Paris. 

O Barcelona já se reuniu com 
representantes do Coutinho em 
Paris para envolvê-lo diretamen-
te na operação com o PSG. O ti-
me espanhol estava negociando 
a ida do brasileiro ao Bayern de 
Munique, mas a proposta feita 
pelos alemães não agradou.  A 
ideia de se transferir para Paris 
foi aos poucos sendo digerida por 
Coutinho, que se mostrou resis-
tente nas primeiras conversas. O 
zagueiro Thiago Silva tem sido 
um dos interlocutores de Couti-
nho no Paris Saint-Germain.

Craque brasileiro segue com futuro indefinido; clima para ele no PSG não é dos melhores

Reunião pela volta de Neymar ao 
Barcelona termina sem acordo em Paris
Negociação envolve troca pelo meio-campista brasileiro Philippe Coutinho e uma quantia em 
dinheiro; conversas continuam nesta quarta-feira, mas nada garante o futuro do camisa 10 da Seleção

Nada feito

Divulgação / PSG

A sede social do América 
Futebol Clube, um dos mais 
tradicionais times do futebol 
potiguar, foi alvo de ataques 
na madrugada desta terça-
-feira, 13, segundo informou 
a assessoria de imprensa da 
agremiação Alvirrubra.

Durante a ação, os crimi-
nosos quebraram as vidraças 
da entrada do prédio. O clube 
não soube informar de que 
maneira esse ataque foi feito 
(se com pedras ou bombas), 
mas disse que a investigação 
já está sendo realizada.

A Polícia Civil, ainda 
segundo a assessoria de im-
prensa do América, está en-
carregada de tentar descobrir 
detalhes da ação, bem como 
os seus autores. Imagens de 
câmeras de segurança auxi-
liarão no processo.

Sede do América 
é alvo de ataques 
na madrugada 
desta terça-feira

Vandalismo


