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Dono de uma agenda 
liberal na economia, 
o presidente Jair 

Bolsonaro tem na agulha uma 
lista de nove empresas estatais 
que serão privatizadas.

Entre as privatizações 
esperadas, estão as da Telebras 
e dos Correios. O pacote inicial 
previa a venda de 17 empresas, 
mas o número foi desidratado 
no final da tarde de ontem, 
após algumas arestas serem 
aparadas.

O programa de privatizações 
propriamente dito tem a ousada 
meta de levantar R$ 260 bilhões 
em algum dia no futuro. Prazos 
não foram definidos, pois o que 

importa, segundo o secretário de 
Desestatização, Salim Matar, é 
a iniciativa do governo.

A rigor, o Estado brasileiro 
e suas unidades federativas 
falidas não necessitam de 
tantas empresas - em geral, mal 
administradas, com raras e 
honrosas exceções.

O bom senso indica que 
sejam preparadas para obter 
bons ágios e transfiram o ônus 
de sua manutenção, junto 
com a alegria de bons lucros, 
para outrem que não seja 
esse paquiderme monstruoso 
chamado Estado brasileiro.

Há quem diga, no 
espectro mais à esquerda do 

pensamento, que empresas 
estatais são estratégicas, sem 
levar em consideração que esse 
modelo foi um dos grandes 
responsáveis por manter o País 
em crescimento vegetativo nas 
últimas décadas.

Esse modelo concentrador 
e tributariamente injusto, 
feito para manter privilégios 
de elites, inclusive as de 
Estado, conduziu o Brasil 
perigosamente para perto do 
precipício.

Mas, como países não 
quebram, quem sofre é a 
grande massa, cujo o meteórico 
contingente de desempregados 
fala por si.

Neste momento, o presidente 
da Câmara se revela um grande 
aliado da causa privatista. 
Oriundo do mercado financeiro 
e filho de um mago da política, 
César Maia, Rodrigo começou 
tropeçando, mas engatou a 
segunda e foi em frente.

Hoje, a avaliação dele 
é bastante propícia dentro 
da conjuntura de um 
governo cuja agenda liberal 
ainda sofre os percalços 
desnecessários da agenda de 
costumes que o presidente 
insiste em priorizar, sem a 
menor necessidade.

Entre mortos e feridos, 
porém, há algo novo no 

horizonte, que deve produzir 
algum choque de médio prazo 
para que comecemos a reverter 
esse jogo.

A privatização, sozinha, 
é apenas um começo para 
amplas implementações que 
ofereçam segurança jurídica, 
sem a qual liberalismo 
econômico algum poderá se 
instalar no Brasil.

Isso implicará também 
em menos Direito Criativo 
e mais Constituição. Mais 
profissionalismo e menos 
improvisação, numa 
república feita somente para a 
democracia.

Antes tarde do que nunca.

Antes tarde do que nunca
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NOTAS & INFORMES
METRÓPOLE INCHADA

Não bastasse a desarticulação 
das prefeituras que a compõem, a 
Grande Natal segue crescendo no 
papel. Continuam acrescentando, 
sabe-se lá por que razão, municípios 
à zona, sem que isso represente 
qualquer benefício na prática. 
Hoje, a região metropolitana tem 
(pasme!) 15 municípios. A mais 
recente cidade a ser incluída foi 
Bom Jesus.

 METRÓPOLE FUNCIONAL
A nova gestão estadual tem 

adotado alguns critérios para 
planejar melhor o desenvolvimento 
da região. O novo governo tem 
trabalhado com o conceito de 
“região metropolitana funcional”, 
considerando como metropolitanos 
de fato apenas as cidades de Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante, Macaíba e Extremoz, 
nessa ordem de conurbação.

AUMENTO NA ASSEMBLEIA I
A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa apresentou um projeto 
de lei para aumentar os salários 
dos servidores da Casa. Segundo 
a proposta, que ainda precisa ser 
aprovada em plenário e depois 
sancionada pela governadora 
Fátima Bezerra, o reajuste será de 
3,89%, equivalente à reposição da 
inflação medida entre agosto do ano 
passado e julho deste ano.

 AUMENTO NA ASSEMBLEIA II
O aumento deverá ser 

Criada por lei há mais de duas décadas, a Região Me-
tropolitana de Natal continua existindo apenas “no 
papel”. Vinte e dois anos depois de sua instituição, a dita 

Grande Natal continua totalmente desarticulada, salvo alguns 
poucos exemplos de união dos municípios metropolitanos em 
temas de interesse público, como na questão do destino dado 
ao lixo produzido nas cidades. Por inúmeros fatores, entre eles 
a falta de liderança da prefeitura da capital potiguar, a maior 
cidade das redondezas, não há conversa entre as gestões mu-
nicipais acerca de assuntos como mobilidade urbana e saúde 
pública. É cada um por si, e os efeitos do crescimento urbano 
contra todos. Até quando?

De mentirinha

concedido em duas parcelas. A 
primeira seria de 1,95% com 
efeitos retroativos a 1º de agosto, 
enquanto que a segunda, de 
1,94%, seria aplicada a partir de 1º 
de dezembro, desde que a despesa 
com pessoal da Assembleia esteja 
abaixo dos limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

PERMUTA
A Comissão de Finanças 

e Fiscalização da Assembleia 
aprovou ontem um projeto de 
lei que autoriza a permuta 
entre membros do Ministério 
Público Estadual e de outros 
estados ou do Distrito Federal. 
Ao enviar o projeto em março, o 
procurador-geral de Justiça, Eudo 
Rodrigues Leite, argumentou 
que o caráter de “unidade” do 

Ministério Público em todo o 
Brasil é um entendimento já 
pacificado, inclusive com previsão 
constitucional.

TÁ EXPLICADO
A “apatia” da pré-campanha 

para a Prefeitura tem outra 
explicação, além das listadas 
por esta coluna na edição de 
ontem do Agora RN. Com 
o fim das coligações para a 
eleição proporcional, lideranças 
partidárias estão muito mais 
preocupadas neste momento em 
formar listas de candidatos para 
vereador do que exatamente com a 
sucessão do prefeito Álvaro Dias.

FUNDO PARA RODOVIAS
O diretor geral do 

Departamento de Estradas de 
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Rodagem (DER), Manoel Marques 
Dantas, defendeu nesta quarta-
feira a criação de um fundo 
para manutenção de estradas 
estaduais. A ideia, apresentada 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), é instituir um 
mecanismo que garanta cerca de 
R$ 100 milhões todos os anos para 
a conservação das vias. Ainda não 
está definida a origem dos recursos.

FORA DO AR
Advogados potiguares ficaram 

irritados ontem, com a queda 
do sistema do Processo Judicial 
Eletrônico (PJE) do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte. 
O mecanismo, que já não vinha 
funcionando direito havia alguns 
dias, saiu do ar completamente, 
sem prazo para voltar ao ar. 
O problema incomodou tanto 
a classe que alguns advogados 
chegaram a falar em denunciar 
o TJRN ao Conselho Nacional 
de Justiça, que regulamenta a 
utilização do sistema.

 CALMA, STYVENSON I
Com ar de arrogância, o 

senador Styvenson Valentim 
(Podemos) cutucou senadores 
potiguares que o antecederam 
no mandato ao questionar 
consultores de orçamento, 
durante uma reunião da 
Comissão de Educação do Senado, 
sobre a distribuição de recursos 
do Fundeb. Ele notou que o RN 

recebe uma complementação 
financeira da União menor do 
que a Paraíba. Sem saber dos 
critérios, insinuou que ex-
senadores fizeram “vista grossa” 
para o problema.

 CALMA, STYVENSON II
Acontece que, depois, 

os técnicos explicaram ao 
senador que a União repassa 
a complementação a estados 
e respectivos municípios que 
não alcançam com a própria 
arrecadação o valor mínimo 
nacional por aluno estabelecido a 
cada ano. Não é o caso do RN. Por 
isso, a disparidade.

TORNOZELEIRA
O ex-ministro Guido 

Mantega, que ocupou a 
Fazenda nos governos Lula 
e Dilma Rousseff, deverá 
colocar tornozeleira eletrônica, 
segundo decisão do juiz da Lava 
Jato, Luiz Antonio Bonat. Foi 
uma forma de evitar a prisão 
preventiva do ex-ministro, que é 
acusado de ter recebido propina 
de empreiteiras em troca de 
favores quando ocupava o cargo.

MINHA CASA MINHA VIDA
Os repasses de recursos 

para o programa Minha Casa 
Minha Vida foram ampliados 
em 142%, no primeiro semestre 
deste ano. Segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, os 
repasses foram de R$ 2,47 bilhões.



O relator da comissão especial 
que altera o sistema de aposen-
tadoria dos militares das Forças 
Armadas (Projeto de Lei 1.645/19) 
na Câmara dos Deputados, Vini-
cius Carvalho (Republicanos-SP), 
apresentou nesta quarta-feira, 21, 
seu plano de trabalho e informou 
que pretende apresentar seu pa-
recer no dia 18 de setembro.

O colegiado aprovou reque-
rimento para debater o tema na 
próxima terça-feira, 27, com o mi-
nistro da Defesa, Fernando Aze-
vedo e Silva, com o comandante 
da Aeronáutica, Antonio Carlos 
Moretti Bermudez, com o coman-
dante do Exército, Edson Leal 
Pujol, e com o comandante da Ma-
rinha, Ilques Barbosa Junior.

Segundo o projeto de lei en-
viado pelo governo em março 
deste ano, os militares passarão 
a contribuir mais para a previ-
dência especial e a trabalhar 
mais para terem direito a apo-
sentadorias e pensões.

Pelo texto, haverá um au-
mento progressivo na alíquota de 
contribuição para a previdência 
dos militares. Atualmente, essa 
alíquota está em 7,5%. A proposta 
é que a cada ano seja aplicado o 
aumento de um ponto percentual 
até 2022, quando essa alíquota 
deve chegar a 10,5%, valor a ser 
praticado desse ano em diante.

A proposta do governo também 
prevê a reestruturação das carrei-
ras militares. Com o conjunto de 
medidas, o impacto fiscal líquido 
deve ser de pelo menos R$ 10,45 
bilhões em dez anos. Até 2022, po-
de alcançar R$ 2,29 bilhões.

No início do mês, o presidente 
Jair Bolsonaro disse esperar que 
a reforma da Previdência dos mi-
litares fosse aprovada até o mês 
que vem.

"Tudo indica que vai tramitar 
sem percalços", disse, em relação 
ao projeto que trata sobre os inte-
grantes das Forças Armadas.
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, se reu-
niu com o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, para pedir celeridade 
no julgamento de uma ação sobre 
o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Magistério 
(Fundef). Segundo a governadora, 
a ação, uma vez encerrada, garan-
tirá ao Estado recursos da ordem 
de R$ 1,7 bilhão, a serem utiliza-
dos na educação potiguar.

"São recursos que, no passado, 
foram repassados a menos pela 
União. O processo está em fase 
final de tramitação. Os estados já 
tiveram ganho de causa na Jus-
tiça e aguardam somente escla-

recimentos da decisão. Segundo 
cálculos da Procuradoria-Geral 
do Estado, o Rio Grande do Norte 
tem cerca de R$ 1,7 bi a receber, 
recursos que podem ser gastos 
com a manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, valorização do 
magistério, entre outros", explicou 
Fátima.

Desde 2015, decisão transita-
da em julgado do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região (TRF-3) 
impôs à União a obrigação de 
pagar R$ 90 bilhões a título de 
precatórios para mais de 3,8 mil 
municípios brasileiros. 

A dívida é fruto de um erro no 
cálculo do valor mínimo anual por 
aluno repassado aos municípios 
por meio do Fundef. A ação civil 

pública recebida pelo TRF-3 foi 
proposta pelo Ministério Público 
Federal em 1999 e diz respeito à 
complementação de valores pagos 
pelo Fundef entre 1998 e 2006.

O Rio Grande do Norte teve 
julgamento favorável. Porém, a 
União entrou com embargos de de-
claração na intenção de esclarecer 
o que observou ser obscuridades 
na decisão. De acordo com Fátima, 
o trâmite da decisão só foi iniciado 
na última semana, sem ter ainda 
sido concluído em razão da ausên-
cia de parte dos ministros.

O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Ma-
gistério (Fundef) vigorou de 1997 
a 2006. Governadora do Rio Grande do Norte durante reunião com ministro Dias Toffoli

Fátima pede a Dias Toffoli celeridade em 
ação que pode render R$ 1,7 bilhão ao RN
Desde 2015, decisão transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) impôs à União a obrigação 
de pagar R$ 90 bilhões a título de precatórios para mais de 3,8 mil municípios brasileiros. Falta só STF esclarecer decisão

Educação

Fellipe Sampaio / STF

Enquanto Câmara e Senado 
discutem propostas de reforma tri-
butária com a criação de impostos 
únicos sobre o consumo, o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
confirmou nesta quarta-feira, 21, 
a intenção do governo em também 
criar um imposto federal sobre 
transações financeiras – nos mol-
des da extinta CPMF -, como forma 
de compensar a desoneração da 
folha de pagamentos.

“O próprio imposto sobre tran-
sações foi usado e apoiado por to-
dos os economistas brasileiros no 
governo FHC. Ele tem uma capaci-
dade de tributação muito rápida e 
muito intensa. Ele põe dinheiro no 
caixa rápido, e se ele for baixinho 
ele não distorce tanto”, defendeu, 
após reunião com o presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

“Podemos propor uma desone-
ração forte da folha de pagamentos 
a troco da entrada desse imposto. 
Se a classe política achar que as 
distorções causadas pelo imposto 
são piores que os 30 milhões de de-
sempregados sem carteira que tem 
aí, eles decidem”, completou.

Hoje, a contribuição previdenci-
ária sobre a folha de pagamentos é 
de 20%. A alíquota da nova contri-
buição seria de 0,4%. A ideia inicial 
era propor uma alíquota em torno 
de 0,6%, mas a área econômica tem 
trabalhado com uma alíquota mais 
baixa. O objetivo do governo é que 
a medida estimule a geração de 
empregos formais com a diminui-
ção de encargos sobre a folha.

Guedes confirma intenção de 
criar imposto como a CPMF

Reforma dos militares terá 
parecer apresentado no dia 18

Tributação

Previdência

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP)

Michel Jesus / Câmara dos Deputados

Proposta do ministro da Economia seria forma de compensar desoneração da folha

Washington Costa / Ministério da Economia

O governo federal lançou 
nesta quarta-feira, 21, um 
programa de desestatização 
de nove companhias estatais: 
ABGF, Emgea, Serpro, Data-
prev, Ceagesp, Codesp, Cei-
tec, Telebrás e Correios. 

O plano inicialmente pre-
via a oferta de 17 empresas 
estatais, mas foi desidratado. 
Para chegar ao número de 
17, o governo citou a Lotex, 
que já passou por duas ten-
tativas frustradas de leilão, 
a venda de ações do Banco 
do Brasil detidas pela União 
e seis estatais que já estavam 
no Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI). A Lotex, 
no entanto, nem pode ser ca-
racterizada como estatal, pois 
é uma atividade da Caixa Lo-
terias, e não uma subsidiária.

O secretário especial de 
Desestatizações, Salim Ma-
tar, disse que houve “equívo-
co de informação” e que, na 
realidade, as 17 ofertas se 
referiam ao que está no "pipe-
line" do governo.

Prazos também não fo-
ram informados. "O mais é a 
atitude", explicou Salim.

Sem definir prazo, 
governo anuncia 
privatização de 
nove companhias

Incluindo Correios



QUINTA-FEIRA, 22.08.2019Política4

O deputado federal potiguar 
Girão Monteiro (PSL) contestou 
nesta quarta-feira, 21, a informa-
ção de que ele não teria assinado a 
emenda ao projeto de lei 1.645/19, 
que garante aos policiais militares 
e bombeiros militares de todo o 
Brasil o mesmo tratamento social 
para as Forças Armadas. O parla-
mentar argumenta que estava em 
período de licença médica e que, 
por estar longe das atividades na 
Câmara, não poderia ter assinado 
o documento. Ele ressaltou que é, 
sim, favorável à medida. 

O representante do PSL retor-
nou aos trabalhos do legislativo 
na última terça-feira, 20, após se 
recuperar de uma cirurgia cardía-
ca. “Gostaria de apresentar o meu 
protesto a quem está divulgando 
que eu sou contra a presença das 
polícias nesta PEC. Em nenhum 
momento eu declarei isso daí. 
Houve um documento que circulou 
no plenário da Câmara há duas ou 
três semanas, inclusive da comis-
são na qual eu faço parte, mas eu 
estava afastado e estou voltando 
agora aos trabalhos”, detalhou o 
general da reserva.

Segundo ele, o posicionamento 
em relação ao projeto de lei é de 
apoio para a inclusão de policiais 
militares e bombeiros militares. 
“Todas as vezes que fui chama-
do para me posicionar a respeito 

dessa situação, eu me posicionei 
a favor. Se eu não assinei o docu-
mento, é porque eu estava fora [da 
Câmara] por restrições médicas”, 
reforçou.

A polêmica sobre a ausência da 
assinatura do deputado foi reforça-
da esta semana com uma carta de 
repúdio divulgada pela Associação 
dos Oficiais Militares do Rio Gran-
de do Norte (ASSOFME).

“O deputado federal nega aos 
bravos guerreiros de farda esta-
duais, que entregam suas vidas 
em defesa da sociedade e que en-
frentam as mesmas restrições e 

deveres dos militares federais, o 
tratamento constitucional digno 
para a inatividade e suas pensões”, 
trouxe o documento assinado pela 
direção da entidade.

O projeto que reestrutura a car-
reira das Forças Armadas e o Sis-
tema de Proteção Social foi entre-
gue ao Congresso Nacional no dia 
20 de março de 2019. Atualmente, 
o documento está em análise em 
uma Comissão Especial criada 
para analisar o texto. O deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP), rela-
tor do projeto, terá cinco reuniões 
para apresentar a emenda.

General da reserva Girão Monteiro voltou às atividades na terça, após cirurgia cardíaca

General Girão rebate críticas e diz 
que apoia PMs em PEC dos militares
Parlamentar explicou que estava de licença médica e que, por estar longe 
das atividades na Câmara, não assinou emenda que trata do assunto

Esclarecimento

José Aldenir / Agora RN

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-feira, 
21, por unanimidade, que é consti-
tucional a União bloquear repasses 
voluntários a estados e municípios 
caso eles não cumpram seu dever 
de instituir e arrecadar tributos 
locais. A possibilidade do bloqueio 
está prevista na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, cuja validade está 
sendo julgada pelo STF. A análise 
começou ontem e deve ser concluí-
da nesta quinta-feira, 22.

Entre os dispositivos que de-
vem suscitar maior discussão está 
a possibilidade de redução de jorna-
da e de salários dos servidores pú-
blicos por parte de estados em crise 
fiscal. Outro tema é a permissão 
para o Executivo segurar repasses 
a outros Poderes e também travar 
gastos em casos de frustração nas 
receitas do Orçamento. Plenário do Supremo analisa validade de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal

União pode bloquear repasses 
voluntários a estados, decide STF

Lei de Responsabilidade Fiscal

Nelson Júnior / STF
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O deputado federal potiguar 
Girão Monteiro (PSL) contestou 
nesta quarta-feira, 21, a informa-
ção de que ele não teria assinado a 
emenda ao projeto de lei 1.645/19, 
que garante aos policiais militares 
e bombeiros militares de todo o 
Brasil o mesmo tratamento social 
para as Forças Armadas. O parla-
mentar argumenta que estava em 
período de licença médica e que, 
por estar longe das atividades na 
Câmara, não poderia ter assinado 
o documento. Ele ressaltou que é, 
sim, favorável à medida. 

O representante do PSL retor-
nou aos trabalhos do legislativo 
na última terça-feira, 20, após se 
recuperar de uma cirurgia cardía-
ca. “Gostaria de apresentar o meu 
protesto a quem está divulgando 
que eu sou contra a presença das 
polícias nesta PEC. Em nenhum 
momento eu declarei isso daí. 
Houve um documento que circulou 
no plenário da Câmara há duas ou 
três semanas, inclusive da comis-
são na qual eu faço parte, mas eu 
estava afastado e estou voltando 
agora aos trabalhos”, detalhou o 
general da reserva.

Segundo ele, o posicionamento 
em relação ao projeto de lei é de 
apoio para a inclusão de policiais 
militares e bombeiros militares. 
“Todas as vezes que fui chama-
do para me posicionar a respeito 

dessa situação, eu me posicionei 
a favor. Se eu não assinei o docu-
mento, é porque eu estava fora [da 
Câmara] por restrições médicas”, 
reforçou.

A polêmica sobre a ausência da 
assinatura do deputado foi reforça-
da esta semana com uma carta de 
repúdio divulgada pela Associação 
dos Oficiais Militares do Rio Gran-
de do Norte (ASSOFME).

“O deputado federal nega aos 
bravos guerreiros de farda esta-
duais, que entregam suas vidas 
em defesa da sociedade e que en-
frentam as mesmas restrições e 

deveres dos militares federais, o 
tratamento constitucional digno 
para a inatividade e suas pensões”, 
trouxe o documento assinado pela 
direção da entidade.

O projeto que reestrutura a car-
reira das Forças Armadas e o Sis-
tema de Proteção Social foi entre-
gue ao Congresso Nacional no dia 
20 de março de 2019. Atualmente, 
o documento está em análise em 
uma Comissão Especial criada 
para analisar o texto. O deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP), rela-
tor do projeto, terá cinco reuniões 
para apresentar a emenda.

General da reserva Girão Monteiro voltou às atividades na terça, após cirurgia cardíaca

General Girão rebate críticas e diz 
que apoia PMs em PEC dos militares
Parlamentar explicou que estava de licença médica e que, por estar longe 
das atividades na Câmara, não assinou emenda que trata do assunto

Esclarecimento

José Aldenir / Agora RN

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-feira, 
21, por unanimidade, que é consti-
tucional a União bloquear repasses 
voluntários a estados e municípios 
caso eles não cumpram seu dever 
de instituir e arrecadar tributos 
locais. A possibilidade do bloqueio 
está prevista na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, cuja validade está 
sendo julgada pelo STF. A análise 
começou ontem e deve ser concluí-
da nesta quinta-feira, 22.

Entre os dispositivos que de-
vem suscitar maior discussão está 
a possibilidade de redução de jorna-
da e de salários dos servidores pú-
blicos por parte de estados em crise 
fiscal. Outro tema é a permissão 
para o Executivo segurar repasses 
a outros Poderes e também travar 
gastos em casos de frustração nas 
receitas do Orçamento. Plenário do Supremo analisa validade de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal

União pode bloquear repasses 
voluntários a estados, decide STF

Lei de Responsabilidade Fiscal

Nelson Júnior / STF
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Demolição 
indefinida

Há quatro processos de tombamento do Reis Magos, todos de iniciativa 
do Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural e da 
Cidadania (Iaphacc). Conselho Municipal votou pela derrubada da estrutura

O Conselho Municipal de 
Cultura (CMC) aprovou a de-
molição do prédio que abrigou o 
Hotel Reis Magos. Por unanimi-
dade, o órgão, que é formado por 
representantes de diversas ins-
tâncias da Prefeitura do Natal, 
concluiu que o eventual tomba-
mento da estrutura demandaria 
“altos custos de manutenção” e 
que o prédio não tem valores ar-
tísticos, históricos, arquitetôni-
cos ou culturais que justifiquem 
a sua preservação.

A reunião do CMC aconteceu 
no dia 7 de agosto, mas a decisão 
só se tornou pública na última 
terça-feira, 20, quando a ata do 
encontro foi publicada no Diário 
Oficial do Município. A portaria 
com o teor das discussões é as-
sinada pelo presidente do cole-
giado, o secretário municipal de 
Cultura, Dácio Galvão, e demais 
membros.

Como o conselho é de caráter 
deliberativo e técnicos da Fun-
dação Capitania das Artes (Fun-
carte) não pretendem recorrer, o 
processo que pede o tombamento 
deverá ser declarado encerrado 
no âmbito da Prefeitura do Na-
tal. Isso não significa, contudo, 
que a demolição está autorizada. 
A derrubada do prédio depende 
da conclusão de outros três pro-
cessos que tratam do assunto.

Todos os processos de tom-
bamento do Reis Magos são 
de iniciativa do Instituto dos 
Amigos do Patrimônio Histórico 
e Artístico Cultural e da Cida-
dania (Iaphacc). Além do que é 
analisado no âmbito municipal, 
há outros dois na esfera admi-
nistrativa – um no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e um no Go-
verno do Estado – e outro no 

O Grupo Hotéis Pernambu-
co, proprietário do imóvel, vol-
tou a defender a demolição da 
estrutura nesta quarta-feira, 
20. Em visita a Natal, onde par-
ticipa nesta quinta-feira, 21, de 
uma reunião do Conselho Mu-
nicipal de Turismo, o advogado 
João Vicente Gouveia registrou 
que há laudos técnicos que 
apontam que o custo para a re-
cuperação do hotel seria muito 
superior ao custo da demolição 
e reconstrução da estrutura.

“O prédio está em um es-
tado de conservação tal que 
não há mais o que tombar. É 
inviável economicamente. O 
estado está tão ruim que a obra 
de engenharia seria dez vezes 
mais cara do que fazer um no-
vo. Foram feitas escavações nos 
alicerces que apontaram que 
não se justifica o tombamento”, 
disse o advogado, à reportagem 
do Agora RN, antes de uma 
reunião com o secretário mu-
nicipal de Turismo, Fernando 
Fernandes, e assessores jurídi-
cos da Funcarte.

Segundo João Vicente, o 
grupo tem interesse de investir 
na região, desde que a demoli-
ção seja autorizada definitiva-
mente. O advogado conta que 
diversos projetos já foram ela-
borados para o lugar, inclusive 
o de um novo hotel, mas que 
os estudos esbarram na inde-
finição quanto à possibilidade 
de uso do terreno, de cerca de 
1 hectare. “Temos interesse 
não só de tirar proveito do po-
tencial turístico da cidade, mas 
também de contribuir com o de-
senvolvimento turístico local”, 
assinalou.

O advogado argumenta 
que o eventual tombamento da 
estrutura não teria efeito prá-
tico. Ele conta que, por causa 
do alto custo, a empresa não 
teria interesse de fazer o in-
vestimento na preservação. E, 
como o Governo do Estado e a 
Prefeitura do Natal enfrentam 
dificuldades financeiras, prova-
velmente também não aplica-
riam recursos para restaurar o 
hotel. “Ficaria mais 25, 30 anos 
daquela forma e ‘tombaria’ por 
si próprio”, complementa.

João Vicente Gouveia diz 
esperar uma resolução rápida 
para o imbróglio. Ele questiona, 
inclusive, o tempo do processo 
administrativo – seis anos. Se-
gundo ele, há uma decisão do 
TRF-5 que estabelece um ano 
para a conclusão da análise so-
bre o tombamento. “Isso foi há 
três anos, superando muito a 
duração razoável do processo”, 
conclui.

Inaugurado em 1965 por 
iniciativa do então governador 
Aluízio Alves, o Hotel Inter-
nacional dos Reis Magos foi 
o primeiro empreendimento 
turístico de alto padrão do Rio 
Grande do Norte. O prédio, lo-
calizado na Praia do Meio, na 
zona Leste de Natal, está aban-
donado desde 1995. O Grupo 
Hotéis Pernambuco comprou 
a estrutura após o encerra-
mento das atividades e chegou 
a anunciar investimento, em 
2014, de aproximadamente R$ 
130 milhões (valores da época), 
mas o projeto não progrediu 
em função da disputa judicial 
e administrativa em torno do 
tombamento.  

Proprietários do Reis Magos querem 
demolição para fazer investimentos

campo judicial. Enquanto esses 
processos não são finalizados, há 
um tombamento provisório em 
vigor – decretado em 2014 pela 
Fundação José Augusto.

Em fevereiro de 2017, o 
Iphan decidiu pelo não tomba-
mento do hotel. Em maio deste 
ano, o processo foi reaberto a 
pedido do Iaphacc, que solicitou 
a apresentação de novos relató-
rios e laudos. Em nota, o Iphan 
explicou que a reabertura é 
meramente formal e que isso 
não significa revisão da “análise 
técnica”.

Na primeira decisão, o Iphan 
concluiu que o prédio não tem 
valores nacionais, e sim locais. 
Por isso, segundo o órgão, não ca-

beria proteção nacional. “Apesar 
da contextualização do bem no 
cenário mais amplo do modernis-
mo brasileiro, sua importância 
está mais relacionada a questões 
econômicas e da urbanização lo-
cal”, ressaltou o órgão federal. É 
esse entendimento que o Iaphacc 
contesta.

No início deste ano, após ana-
lisar os autos do processo que 
corre na Fundação José Augusto 
(órgão do Governo do Estado), a 
procuradora do Estado Marjorie 
Madruga emitiu parecer pela 
preservação da fachada e da vo-
lumetria do imóvel, além de um 
corredor, por, segundo ela, repre-
sentarem aspectos da arquitetu-
ra modernista brasileira.

O parecer de Marjorie Ma-
druga foi discutido pelo Conse-
lho Estadual de Cultura no mês 
passado. Por nove votos a um, o 
colegiado – que é de caráter con-
sultivo, não deliberativo – opinou 
pelo não tombamento do prédio. 
A decisão final cabe ao secretá-
rio estadual de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, Getúlio 
Marques Ferreira, que analisa o 
processo atualmente, sem prazo 
para se pronunciar.

Na esfera judicial, o processo 
de tombamento do Reis Magos 
tramita na Justiça Federal. 
A mais recente decisão envol-
vendo o hotel foi proferida pelo 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, de Recife (PE), em jul-
gamento de recurso. Na ocasião, 
os desembargadores entenderam 
que não cabia tombamento pela 
via judicial. Na mesma decisão, o 
TRF-5 advertiu que isso não sig-
nifica autorização para a demo-
lição do imóvel, tendo em vista 
que outros processos correm na 
esfera administrativa.

O prédio está muito
deteriorado. Sua estrutura 
gera um perigo imenso à 
população. Além disso, os 
donos da área já disseram
que não têm interesse em
recuperá-la e diversos 
segmentos da sociedade são a 
favor da demolição.
E, agora, o Conselho se
posicionou, aprovando a 
demolição. Cumprimos o 
nosso papel e esperamos 
que tudo tenha um desfecho 
positivo, com a cidade saindo 
como a maior beneficiada 
desse processo”

Dácio Galvão
secretário municipal de Cultura 
(Fundação Capitania das Artes) e 
presidente do Conselho Municipal 
de Cultura

"

José Aldenir/AgoraRN
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Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) 
estão apreensivos, alguns em pânico, segundo 
afirmou um deles, com o suposto acordo de 

delação premiada negociado com o Ministério Público 
Federal (MPF) pelo advogado Tiago Cedraz, filho do mi-
nistro Aroldo Cedraz, ex-presidente da corte. A notícia 
caiu como uma bomba no TCU, e foi tema de conversas 
reservadas, ontem. Pai e filho, que hoje viveria em Mia-
mi, foram delatados por Ricardo Pessoa, dono da UTC 
Engenharia.

Tiago é acusado de, agindo com o pai, receber pa-

gamento do dono da UTC, para influir em dois proces-
sos no TCU de interesse da empresa. 

Cedraz, filho, frequentou o TCU durante anos e se 
tornou amigo de quase todos os ministros. Também 
tem parceiros na classe política.

O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, 
pediu o imediato (e um inédito) afastamento do minis-
tro Cedraz das funções no TCU.

O caso Cedraz está na Segunda Turma do STF e di-
vide expectativas, entre os que apostam em pizza e os 
que esperam condenação.

Delação do filho de Cedraz leva pânico ao TCU

LIXO E NADA MAIS
Impressiona, na lista de 

estatais a serem privatizadas, 
que o brasileiro sustente tantas 
porcarias que só produzem 
prejuízos, boquinhas e corrupção. 
A existência de algumas era 
ignorada até pelos iniciados.

NÃO VAI ACABAR BEM
Distribuidoras/atravessadoras 

instalaram em Brasília esquema 
de lobby para tentar manter o 
cartório que lhes dá exclusividade 
na venda de combustíveis aos 
postos. Isso vai acabar com Polícia 
Federal na porta.

SOBROU PARA NÓS
O TRF-1 condenou a União 

a indenizar Eduardo Jorge, 
ex-ministro de FHC. A lei diz 
que os procuradores Guilherme 
Shelb e Luiz Francisco Souza, 
acusados de persegui-lo, não 
são responsáveis pelos abusos. 
Por isso, o ex-ministro “EJ” será 
indenizado pelos que pagam 
impostos.

FÁBRICA DE INDENIZAÇÕES
A Justiça do Trabalho 

PODER SEM PUDOR

NEGÓCIOS À PARTE
Deputados do PSD, José Maria Alkimin, Sebastião Paes de 

Almeida (o “Tião Medonho”), Carlos Murilo e Bias Fortes Filho 
jogavam pôquer, nos anos 1960, para tricotar sobre política. Certa 
vez, altas horas, o anfitrião Tião Medonho pediu para encerrar a 
jogatina, estava cansado. Também dono da banca, Tião fez as con-
tas: Alkimin devia Cr$17. Ele revirou os bolsos e pediu: “Tião, me 
empresta Cr$20? Pago a mesa e fico com algum no bolso...” Tião 
Medonho reagiu: “Para você? Nunca! Eu sei que você não vai pagar, 
por isso prefiro que fique me devendo Cr$17 do que Cr$20.

Essa vai ser uma opção 
da classe política”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia)
sobre a recriação da CPMF ou 
imposto semelhante

"

Brasil é recordista em número de estatais: 418
O Brasil sustenta nada menos que 418 estatais. 

Se o governo federal vender essas primeiras 17, o 
que já seria feito histórico, ainda assim restarão 401 
amontoadas sobre as costas do pagador de impostos no 

Brasil. O levantamento é da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), realizado 
em 39 países. Nenhum deles tem tantas estatais. Na 
Suíça, caso mais positivo, são apenas quatro.

MAIOR, MAIS LEVE
Os países mais desenvolvidos do mundo não 

carregam o peso das estatais. Japão, por exemplo, 
tem apenas oito, a Áustria, dez.

SONHO AUSTRALIANO
Austrália, país semelhante ao Brasil em 

dimensões geográficas e com economias de 
tamanho semelhante, tem só oito estatais. 

MAU EXEMPLO
Após longos anos de economia estatizada, na 

época do comunismo, a Hungria tem 378 estatais. 
É o 2º em número de empresas do governo.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

resolveu esfolar o Fluminense, 
já quebrado, obrigando-o a 
indenizar, por “dano moral”, um 
jogador dispensado por whatsapp. 
O chutador de bolas virou credor 
do clube em R$10 milhões.

CALOTE NA RICARDO ELETRO
O fundo Starboard Partners, 

dono da Ricado Eletro, herdou 
dívidas de R$2,8 bilhões e paga 

credores seletivamente, sob 
pressão. Queixam-se de calote 
donos das lojas alugadas à 
Ricardo Eletro em Aparecida de 
Goiânia, Cuiabá, Uberlândia etc, 
e ações de despejo se sucedem.

NORUEGA ‘AMBIENTALISTA’
A Noruega lidera, com folga, 

o ranking de países que mais 
mata baleias por ano. Em 2014 e 
2015, o país europeu que posa de 
‘ambientalista’ matou mais que 
Japão e Islândia, 2º e 3º, somados.

PARA INGLÊS VER
A Petrobras tenta superar a 

imagem enlameada pelo maior 
escândalo de corrupção da 
História. A última foi assinar 
carta de intenções para “atuar na 
promoção” de direitos da Primeira 
Infância. Mas ficou nisso.

A ECONOMIA REAGE
O Dia dos Pais movimentou o 

setor de hotéis e viagens, segundo 
estudo da Social Miner; 23,9% dos 
presentes foram dessa categoria. 
A região Sudeste foi responsável 
pela maior parte das vendas: 
62,5%.

As obras do Pró-Transporte, 
na zona Norte de Natal, deverão 
ser retomadas até dezembro des-
te ano. Segundo o diretor geral 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Manoel Marques 
Dantas, o atraso no serviço até 
aqui se deu em função de proble-
mas relacionados a desapropria-
ções e de empecilhos na conclusão 
da drenagem no local. O proble-
ma, contudo, está sendo resolvido.

“Nós criamos um grupo de tra-
balho e estamos nos empenhando 
para acelerar as operações”, ga-
rantiu Manoel Marques, ao par-
ticipar nesta quarta-feira, 21, de 
uma audiência pública na Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte para discutir o assunto.

De acordo com o secretário ad-
junto de Infraestrutura do Gover-
no do Estado, Haroldo Azevedo Fi-
lho, a obra está 45% concluída. Ele 
explicou que o serviço “se arrasta 
há muito tempo” por causa de pro-
blemas como falta de recursos e 
dificuldade nas desapropriações – 
que podem custar ao Estado entre 
R$ 12 milhões e R$ 15 milhões.

“Ainda existe um saldo de em-
préstimo que pode ser utilizado 
para tocar as atividades para fren-
te”, ponderou o secretário.

A audiência pública desta 
quarta-feira aconteceu por ini-
ciativa da deputada estadual 
Eudiane Macedo (sem partido). A 
parlamentar reclama que as obras 
começaram em 2007 e até hoje não 
foram concluídas. Na reunião, ela 
ressaltou que a obra é importan-
te não só para os moradores da 
zona Norte, mas também para os 
turistas, que utilizam as vias da 
região para acessar praias como 
Genipabu.

Orçado em quase R$ 90 milhões 
(valores atuais), o Pró-Transporte 
é um conjunto de obras viárias e 
de mobilidade urbana na zona 
Norte de Natal. O projeto, divido 
em três etapas, prevê duplicação 
de vias e construção de viadutos, 
passarelas e ciclofaixas em algu-
mas das principais vias da região. 
O viaduto da Redinha, inaugura-
do só no ano passado, foi um dos 
primeiros equipamentos entre-
gues do conjunto de intervenções.

Obras do Pró-Transporte 
devem ser reiniciadas este ano

Mobilidade urbana

De acordo com secretário, obra está 45% concluída. 
Problemas com desapropriações foram razão do atraso

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta quarta-feira, 21, que 
o aumento de queimadas regis-
trado nos últimos dias na Ama-
zônia pode ser resultado de ação 
criminosa. Para o presidente, as 
ações podem ser uma reação à 
suspensão de repasses do gover-
no para organizações não gover-
namentais (ONGs) e também de 
verbas de países para o Fundo 
Amazônia, projeto de coopera-
ção internacional para preser-
vação da floresta. Os principais 
países doadores do fundo, Ale-
manha e Noruega, anunciaram 
a suspensão de seus repasses 

após a divulgação das taxas de 
desmatamento na região.

“O crime existe e temos que 
fazer com que esse crime não au-
mente. Mas nós tiramos dinhei-
ro de ONGs, repasses de fora, 
dos quais 40% iam para ONGs. 
Não tem mais. Acabamos com 
repasses de órgão públicos para 
ONGs, de modo que esse pessoal 
está sentindo a falta do dinhei-
ro. Então, pode estar havendo 
ação criminosa desse 'ongueiros' 
para chamar atenção contra a 
minha pessoa, contra o governo 
do Brasil. Essa é a guerra que 
estamos enfrentando”, declarou.

Aumento de queimadas pode 
ser ação de ONGs, diz Bolsonaro

Meio ambiente

Washington Costa / Ministério da Economia

Audiência pública na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira discutiu o assunto

João Gilberto / ALRN
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Presente nesta quarta-feira, 
21, na abertura da Conferência 
Sul-Americana de Defesa (SOU-
THDEC) 2019, sediada em Natal, 
o ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo, afirmou que, mesmo 
com o contingenciamento dos re-
cursos destinados à pasta, conta 
ainda este ano com a liberação da 
verba que seria direcionada para 
o Ministério. Para ele, a expecta-
tiva positiva se dá em razão das 
projeções de recuperação econô-
mica no Brasil.

“O orçamento de todos os mi-
nistérios, inclusive o da Defesa, 
foi contingenciado, como previs-
to na Lei Orçamentária Anual. 
Já temos feito tratativas, temos 

também alguns sinais de recu-
peração na economia e contamos 
ainda este ano com a liberação de 
recursos já previstos para as For-
ças Armadas”, relatou o ministro.

De acordo com o Comando da 
7ª Brigada de Infantaria Motori-
zada, em contato com a reporta-
gem do Agora RN, o congelamen-
to dos recursos ainda não atingiu 
o Rio Grande do Norte. Segundo 
informações, o recrutamento e o 
expediente dos militares seguem 
normais. Azevedo informou que, 
caso haja problemas com o setor 
financeiro, a medida a ser toma-
da será a redução do expediente 
trabalhado, como já dito pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

CONTINGENCIAMENTO
O bloqueio das verbas desti-

nadas para o Ministério da De-
fesa foi anunciado em maio deste 
ano. Segundo o Governo Federal, 
a previsão é de que ele chegaria a 
44% dos R$ 13,1 bilhões que se-
riam direcionados para a pasta. 
Anteriormente, o número era de 
21% do valor total.

Na última sexta-feira, 16, o 
presidente Jair Bolsonaro afir-
mou que o Brasil está com difi-
culdades financeiras e que pro-
vavelmente as Forças Armadas 
passariam a trabalhar apenas 
meio expediente, visando a econo-
mizar na questão alimentícia dos 
militares. Fernando Azevedo, ministro da Defesa, concedendo entrevista no Hotel Serhs, em Natal

Novo projeto possui caráter de urgência, e tem o intuito de alinhar o Rio Grande do Norte ao Sistema Único de Segurança Pública

Em Natal, ministro da Defesa diz contar 
com liberação de recursos ainda este ano
Fernando Azevedo aposta nas projeções de recuperação econômica para ampliar recursos da pasta; em maio, o Governo 
Federal havia contingenciado 44% das verbas do Ministério, mas o Rio Grande do Norte ainda não foi afetado pelos cortes

Expectativa

José Aldenir / Agora RN

Elisa Elsie

O Governo do Estado apresen-
tou à Assembleia Legislativa, nes-
ta quarta-feira, 21, uma proposta 
de projeto de lei para readequar o 
Conselho Estadual de Segurança 
Pública e da Defesa Social (CON-
SESP) e o Fundo Estadual da Se-
gurança Pública e da Defesa Social 
(FUNSEP).

O projeto de readequação en-
tregue para tramitação e votação 
na ALRN possui caráter de ur-
gência, e tem o intuito de alinhar 
o estado ao Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP). A im-
portância deste alinhamento está 
diretamente ligada ao repasse de 
verbas para Segurança Pública e 
Defesa Social, oriundas do Gover-
no Federal. Atualmente, somente 
três estados estão habilitados a 
receberem estes repasses: Amapá, 
Ceará e Distrito Federal.

Com atuação consultiva, suges-
tiva e de acompanhamento social, 
o CONSESP atua de forma propo-
sitiva em políticas de Segurança 
Pública, enquanto o FUNSEP é 

o fundo destinado a financiar o 
desenvolvimento dos órgãos ope-
racionais que integram a Sesed, 
sendo utilizado em projetos para 
promover a modernização e eficá-
cia do Sistema Estadual de Segu-
rança Pública e da Defesa Social.

“A partir dessa readequação, 
estamos alinhados com uma das 
exigências do Sistema Único de 
Segurança Pública. Com isso, o 
RN vai receber os recursos fundo a 
fundo da União", destacou o secre-
tário Francisco Araújo.

Governo apresenta projeto de ajustes 
do Conselho de Segurança Pública

Na Assembleia

Com Sônia Braga, "Bacurau" 
terá pré-estreia em Parelhas

Longa-metragem

A comunidade rural de 
Barra, no município potiguar 
de Parelhas, terá sua “noite de 
Hollywood”. A praça central 
do povoado será transformada 
nesta quinta-feira, 22, em um 
cinema à céu aberto. Em noite 
de gala, com direito à presença 
de estrelas como a atriz Sônia 
Braga, os moradores poderão 
assistir na pré-estreia do filme 
“Bacurau”, vencedor do prêmio 
do júri do festival de Cannes.

O filme foi rodado na comu-
nidade potiguar, localizada na 
região do Seridó, tendo parte 
dos moradores participado das 
gravações, seja como figurante 
em cena ou trabalhando nos 
bastidores, com o transporte de 

equipamentos e auxiliando a 
produção.  

A exibição acontece às 20h 
e terá a presença de parte do 
elenco, como a estrela Sonia 
Braga, além de Fabiola Líper, 
Edilson Silva, Jamila Facury, 
Buda Lira, Danny Barbosa, 
Clebia Sousa, Eduarda Sama-
ra, Marcio Fecher, entre outros.  

Com direção de Kleber Men-
donça Filho e Juliano Dornel-
les, “Bacurau” ganhou Cannes 
em maio deste ano. O filme é 
sintetizado como um "western 
brasileiro". O longa é centrado 
no sertão nordestino. O enredo 
se inicia após a morte de “Dona 
Carmelita”, líder da região, aos 
94 anos de idade.

Exibição acontecerá às 20h e terá a presença de parte do elenco na cidade

Divulgação
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A Secretaria Estadual de Tri-
butação (SET-RN) e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL) 
assinaram nesta quarta-feira, 21, 
um termo de cooperação técnica 
que viabiliza a operacionalização 
da campanha Liquida Natal por 
meio do aplicativo Nota Potiguar. 
Com isso, os consumidores que se 
cadastrarem no app e solicitarem 
a inclusão do CPF na nota fiscal 
nos estabelecimentos integrantes 
da promoção vão estar automatica-
mente concorrendo aos prêmios. A 
parceria visa agilizar a geração dos 
cupons e evitar filas para as trocas.

O acordo foi assinado na SET 
pelo secretário Estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, e 
pelo presidente da CDL Natal, Au-

gusto Vaz. “Essa parceria vai be-
neficiar o consumidor duplamente, 
que passa a concorrer aos prêmios 
da Nota Potiguar e também dos 
sorteios da Liquida Natal, uma das 
principais campanhas promocio-
nais do comércio da capital, além 
de proporcionar a comodidade de 
ter as notas fiscais inseridas auto-
maticamente na promoção”, enfati-
za o secretário.

Para Augusto Vaz, a parceria 
só fortalece a Liquida Natal 2019, 
que ainda não tem a data definida 
para começar, entretanto, tradicio-
nalmente, a campanha é realizada 
entre os meses de agosto e setem-
bro, sorteia prêmios, como carros, 
motos, aparelhos de tevê, viagens 
e dinheiro, para clientes, lojistas e 

vendedores. A solenidade também 
contou com a presença do coorde-
nador da Nota Potiguar, Adriano 
Almeida, e de Joham Xavier, da 
CDL, além da equipe técnica da 
área de Tecnologia da Informação 
da secretaria.  Pelo termo assinado 
nesta quarta-feira, o cupom parti-
cipante do sorteio será preenchido 
automaticamente devido os dados 
cadastrados no app e impresso na 
sede da CDL.

SOBRE A NOTA POTIGUAR
A Nota Potiguar é uma ação 

do Programa de Educação Fiscal 
do RN, promovido pelo Governo do 
Estado e Secretaria Estadual de 
Tributação. A campanha concede 
prêmios em dinheiro e benefícios. Campanha de liquidação acontece todos os anos na capital potiguar, feita pela CDL

Campanha "Liquida Natal 2019" será 
realizada pelo aplicativo da Nota Potiguar
Consumidores que se cadastrarem na plataforma do Governo do Estado e solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal 
nos estabelecimentos integrantes da promoção vão estar automaticamente concorrendo aos prêmios da edição deste ano

Novidade

Wellington Rocha
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Na Unic Car você encontra um showroom com carros 
de qualidade exclusivos, já revisados, com vistoria 

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

escolha que combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

Selecionado para representar 
o Brasil na categoria “Serviços de 
Restaurante” da Worldskills 2019, 
o aluno do Senac RN, Gustavo Al-
meida, começa nesta quinta-feira, 
22, sua jornada na olimpíada mun-
dial das profissões, que acontece na 
cidade de Kazan, na Rússia. Até 
o dia 27 de agosto, competidores 
de países e regiões das Américas, 
Europa, Ásia, África e Pacífico Sul 
estarão na disputa em diversas ca-
tegorias.

Em preparação desde fevereiro 
de 2018, com acompanhamento 
da sommelier e especialista do 
Senac RN, Eliane Soares, Gusta-
vo passou por uma intensa rotina 
de treinamento, com 8h diárias de 
dedicação às atividades práticas e 
estudos teóricos.

Aos 19 anos, o competidor, que 
iniciou sua trajetória no segmen-
to através do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), se mostra con-
fiante em bons resultados, e afirma 

estar preparado para a competi-
ção. “Obtive muito conhecimento 
ao longo de todo meu treinamento 
no Senac, sou muito grato por to-
das as oportunidades que tive até 

agora e me sinto preparado para 
os desafios que estão por vir com a 
Worldskills”, disse.

No final de março, Gustavo 
Almeida participou de torneio re-
alizado em Vitória (ES), onde se 
consagrou campeão, após um pro-
cesso de treinamento e competições 
nacionais, em que concorreu com 
outros norte-riograndenses, além 
de alunos de estados como Bahia, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Sergipe, Maranhão e Rio Grande 
do Sul.

O diretor Regional do Senac, 
Raniery Pimenta acompanhará 
o aluno e a treinadora durante a 
competição. Ele destacou a dedica-
ção do aluno, aliada ao ensino do 
Senac como os responsáveis pela 
participação da Worldskills. 

Gustavo começa nesta quinta sua jornada na olimpíada, que acontecerá em Kazan

Aluno potiguar do Senac vai participar 
da Olimpíada Mundial das Profissões
Até o dia 27 de agosto, competidores de países e regiões das Américas, Europa, Ásia, África e 
Pacífico Sul estarão na disputa em diversas categorias; Gustavo Almeida representará o RN e o Brasil

Na Rússia

Divulgação / Fecomércio



O proprietário da empresa 
RCC Correia, Rafael Correia, 
afirmou que pretende entrar com 
um recurso administrativo na 
Prefeitura de Natal e também 
uma ação judicial para reverter a 
rescisão do contrato que a Com-
panhia de Serviços Urbanos de 
Natal (Urbana) realizou na úl-
tima terça-feira, 20, com ele. “A 
Urbana faz malabarismo admi-
nistrativo pra tirar nossa empre-
sa”, acusou.

Rafael disse que após a em-
presa ter suspendido suas ativi-
dades por causa de uma inadim-
plência no pagamento, o prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, solicitou 
que ela retomasse suas respon-
sabilidades com a intenção de re-
solver a situação. Porém, segundo 
ele, a Urbana se negou a apreciar 
os pedidos.

“De janeiro a julho de 2019, 
a Urbana autorizou pagamento 
apenas da metade dos valores 

contratados, quando a redução 
máxima prevista era de 25%. 
Desde abril, vem se pedindo ad-
ministrativamente para que haja 
um reequilíbrio do contrato para 
evitar a paralisação dos serviços, 
mas a Urbana não apreciou esses 
pedidos. Com a redução indevida 

dos valores do contrato durante 
todo esse período, a RCC ficou 
inviabilizada economicamente de 
continuar funcionando”, esclare-
ceu o representante legal da RCC 
Correia, o advogado Caio Victor. 

De acordo com o profissional, 
a empresa ganhou a licitação pa-
ra realizar o serviço de receber e 
dar destinação ambientalmente 
correta dos resíduos de constru-
ção civil e de podas de Natal. O 
valor acertado foi de R$11,47 por 
cada tonelada de resíduo, pois a 
Urbana afirmou que destinaria 
19.610 toneladas a cada mês. Po-
rém, ela não seguiu com o plane-
jado, e atualmente a dívida seria 
no valor de R$ 572.000,00.

A intenção da empresa, com a 
ação judicial e recurso adminis-
trativo, é reaver o contrato para 
continuar suas atividades duran-
te a vigência, até 1º de janeiro de 
2020, e que a inadimplência seja 
regularizada.

O julgamento do advogado 
Rivaldo Dantas de Farias, acu-
sado de ser um dos mandantes 
do assassinato do radialista 
Francisco Gomes, o “F. Go-
mes”, foi adiado para o dia 29 
de agosto. O júri popular estava 
marcado para esta quarta-feira, 
21, mas a Justiça acatou o pe-
dido da defesa do acusado para 
incluir nova testemunha no pro-
cesso.

A morte de F. Gomes acon-
teceu em 2010, na cidade Caicó, 
quando o radialista foi assassi-
nado a tiros por João Francisco 
dos Santos, o “Dão”, que foi con-
denado a 27 anos de prisão. A 
investigação do caso descobriu 
que o assassinato fora enco-
mendado pelo pastor evangélico 
Gilson Neudo Soares, o comer-
ciante Lailson Lopes e o advoga-
do Rivaldo Dantas. Deste três, 
apenas o último ainda não tinha 
passado por júri popular. 

O advogado está preso desde 
o dia 5 de julho. Ele foi denun-
ciado pelo Ministério Público-
pelo crime de homicídio. Para o 
júri do próximo dia 29, Rivaldo 
Dantas terá a prerrogativa de 
fazer a própria defesa. 

QUINTA-FEIRA, 22.08.2019Cidades10

A força tarefa criada pela 
Controladoria Geral do Estado e 
o mandato do deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL), autor 
da sugestão para a sua instalação, 
apresentou os primeiros resultados 
da análise contratual nesta quarta-
-feira, 21

A partir de setembro, a em-
presa contratada para verificar as 
faturas pagas mensalmente pelo 
Estado no contrato de concessão do 
Arena das Dunas sofrerá uma re-
dução de 20%, passando de R$ 37,5 
mil para R$ 30 mil. 

Esse é o primeiro resultado 
prático de uma série de outros que 
prometem vir com a instalação, 
que completa 90 dias, da auditoria 
instituída para verificar as contas 
do estádio construído em Natal pa-
ra a Copa de 2014. 

A força tarefa criada pela 
Controladoria Geral do Estado e 
o mandato do deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL), autor 
da sugestão para a sua instalação, 
apresentou os primeiros resultados 
da análise contratual nesta quarta-

-feira, 21. 
Uma das constatações que 

surpreenderam o grupo foi que o 
governo vinha pagando à empresa 
verificadora das contas da Arena 
honorários de R$ 37.500,00 por 
mês, quando o próprio contrato 
com o consórcio que administra o 
estádio estabelece responsabilida-
de do Estado de pagar apenas a 
diferença acima de R$ 10 mil. 

Nesse caso, o valor correto a ser 
pago pela administração seria de 
R$ 27.500, ficando os restantes R$ 
10 mil para o Consórcio pagar. 

O encaminhamento da audito-
ria, agora, é que o Consórcio deve 
ressarcir o governo do RN pelo va-
lor a mais pago até hoje para essa 
empresa verificadora.

Nos últimos anos, o pagamento 
foi realizado integralmente pelo go-
verno do Estado. Assim, por meio 
do Ofício n° 164/2019, a auditoria 
já orientou a SEPLAN a cumprir a 
cláusula contratual referente a es-
se pagamento. Com essa retribui-
ção do "Verificador Independente", 
o Estado deve gerar uma economia 

RN paga R$ 37,5 mil para a empresa, e agora vai passar a pagar apenas R$ 37 mil

Governo vai reduzir em 20% valor pago 
à empresa que verifica contas da Arena
Esse é o primeiro resultado prático de uma série de outros que prometem vir com a instalação, que completa 90 dias, da 
auditoria instituída para verificar as contas do estádio construído em Natal para a Copa do Mundo FIFA de 2014, no Brasil

Estádio da Copa

 José Aldenir / Agora RN

Esta pode ser a ponta do ice-
berg. Começaremos a avançar 
a auditoria sobre os contratos 
de shows"

Sandro Pimentel,
deputado estadual do PSOL-RN

"de R$ 420 mil até 2022.
“Este pode ser a ponta de um 

iceberg, já que começaremos a 
avançar sobre os contratos dos 
shows para saber se realmente 
quanto o Estado ganhou ou per-
deu, já que pelo contrato, no caso 
de lucro, as duas partes (Estado 

e Consórcio) dividiriam ao meio o 
resultado e no caso de prejuízo o 
Estado arcaria com a sua integra-
lidade. 

Além disso, também foi reali-
zada a renegociação do contrato 
da empresa verificadora indepen-
dente, o que garantiu uma redu-
ção de 20% do valor mensal a ser 
pago para a empresa, resultando 
numa redução de até 300 mil re-
ais até 2022. A soma total desses 
dois valores representa a redução 
do repasse em até R$ 700 mil re-
ais dos cofres do governo estadual 
para a administração da Arena das 
Dunas. 

A auditoria terá seu tempo 
prorrogado e continua seus traba-
lhos. A previsão é de que até setem-
bro um relatório final seja apresen-
tado, com resultados ainda mais 
densos sobre os valores pagos pelo 
governo ao Consórcio Arena das 
Dunas. Hoje, o estádio vem sendo 
utilizado muito mais para eventos 
culturais do que esportivos, para o 
qual foi construído em 2014 devido 
a Copa do Mundo FIFA.

Natal não tem lugar para receber entulhos

Empresa responsável por entulhos 
vai recorrer de rescisão contratual

Outro lado

José Aldenir / Agora RN

Justiça adia julgamento 
de mandante do assassinato

Caso F. Gomes

Rivaldo Dantas, advogado suspeito

Reprodução / Blog do FM



O Departamento Estadual de 
Trânsito do RN (Detran) retomou 
o cronograma de leilões de veículos 
apreendidos e não reclamados por 
seus proprietários do prazo de 60 
dias, como determina a lei Federal 
13.160/2015. A nova hasta pública 
está programada para acontecer 
na próxima terça-feira (27), às 
10h, no Rifóles Praia Hotel, situ-
ado na Praia de Ponta Negra, na 
Via Costeira de Natal. Serão lei-
loados 326 lotes compreendendo 
carros, motocicletas e sucata.

Na sexta-feira, 23, e segunda-
-feira, 26, os interessados podem 
visitar os veículos que vão a leilão 
no horário das 8h às 14h, no pátio 
do Detran, localizado na Rua Bom 
Pastor, 1222, no bairro da Quin-
tas, em Natal (Antigo galpão da 
Viação Guanabara). A visitação 
é permitida exclusivamente para 
avaliação visual dos lotes, sendo 
proibido quaisquer outros proce-
dimentos como manuseio, experi-

mentação e retirada de peças dos 
veículos.

Para participar, o cidadão de-
ve comparecer ao local do evento 
levando a documentação exigida. 
Sendo pessoa física, deve apre-
sentar RG, CPF e comprovante 

de residência, e sendo pessoa jurí-
dica, o contrato social e CNPJ da 
empresa. A participação também 
pode ser feita de forma online, bas-
tando que o interessado tenha seu 
cadastro validado no site do Lance 
Certo Leilões. 

Motoristas e cobradores 
da empresa de transportes 
Guanabara paralisaram suas 
atividades na manhã desta 
quarta-feira, 21, em protesto 
contra demissões realizadas na 
empresa, alegando justa causa, 
por conta de acidentes sofridos 
no trânsito.

Além da paralisação, foi 
também realizada uma mani-
festação pelos trabalhadores, 
que impediu a saída de ônibus 
da frota para as ruas e causou 
atrasos aos usuários do modal.

Segundo o diretor de im-
prensa e divulgação do Sin-
dicato dos Trabalhadores e 
Transportadores Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro), 
Rubens Pereira, a revolta dos 
trabalhadores são pelas demis-
sões por “acidentes de trabalho”.

“Os dois motoristas foram 
demitidos por acidentes de 
trabalho. Não existe demitir 

alguém por conta disto. Foram 
acidentes recentes, faz uns dez 
dias apenas”, relatou. A ma-
nifestação teve início às 4h da 
manhã desta quarta-feira e teve 
fim às 5h. Após isso, os trans-
portes voltaram a funcionar.
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Longe da lista negra do Servi-
ço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias (Cauc) 
da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, algo que impedia operações de 
crédito e recebimento de recursos 
de convênios, a Prefeitura do Na-
tal reforça as ações para retomar 
planejamento de obras e garantir 
a construção de empreendimentos 
parados. 

Segundo o Tesouro Nacional, 
Natal é a capital brasileira que 
mais investe recursos próprios em 
obras e serviços. O percentual de 
investimentos chega a 98,8% das 
receitas municipais. Além disso, a 
capital potiguar está bem avalia-
da com relação ao endividamento 
consolidado. Natal obteve a nota 
“A” ao comprometer apenas 26,04 
de suas receitas correntes liquidas 
(RCL) com dívidas consolidadas.

De acordo com a prefeitura, 
os resultados representam baixa 
dependência de fontes de financia-
mento provenientes de terceiros. 
Além disso, longe do Cauc, o muni-
cípio não tem impedimentos para 

obtenção de créditos e assinatura 
de convênios. Com o nome “nega-
tivado” pelo Tesouro Nacional até 
2018, a prefeitura teve o repasse 
para as obras de macrodrenagem 
da região sul de Natal. 

“Estamos enfrentando a crise 
com muito trabalho. As dificulda-
des existem, mas não podemos di-
minuir o ritmo. Essas informações 
do Tesouro Nacional são positivas, 
mas não podemos descansar”, ava-
lia o prefeito Álvaro Dias.

Com os entraves burocráticos 
resolvidos, o município conseguiu 
obter os R$ 8 milhões necessários 
para conclusão do túnel constru-
ído entre a Avenida Capitão-Mor 
Gouveia e a Rua São José. A obra 
promete acabar com alagamentos 
nos bairros de Lagoa Nova, Dix-
-Sept Rosado, Nazaré, Candelária 
e Nova Descoberta. 

Além disso, o fim das restrições 
permite que Natal possa voltar 
a atenção para a infraestrutura 
urbana, levando novas ações de 
drenagem e pavimentação para 
mais de 300 ruas na zona Norte de 

Natal. 
Desde janeiro, a prefeitura 

efetuou a reforma de 45 quadras 
esportivas, entregou três novos 
Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e finalizou as 
obras de reestruturação da Praça 
Gentil Ferreira, no Alecrim. 

“Seguiremos com essa política 

de economizar o que pudermos 
para que os servidores continuem 
recebendo seus salários em dia, 
os serviços essenciais à população 
continuem sendo ofertados a con-
tento, e, ainda, executemos novas 
obras estruturantes em Natal, 
pois as demandas são crescentes 
e a cidade precisa se desenvolver”, 

destacou Álvaro Dias.
A próxima iniciativa da Pre-

feitura do Natal na área será a 
construção de um empreendimento 
imobiliário no bairro de Mãe Luíza, 
com 29 unidades habitacionais, 
contemplando as famílias atingi-
das pelo desabamento ocorrido em 
2014, devido à força das chuvas 
naquele período. 

A Secretaria Municipal de Ha-
bitação, Regularização Fundiária e 
Projetos Estruturantes (Seharpe) 
está elaborando o edital de licita-
ção da obra. A expectativa é que 
os serviços comecem em dezembro 
deste ano e tudo seja finalizado no 
segundo semestre de 2020. Serão 
investidos R$ 2,5 milhões na cons-
trução. 

Ainda nessas tratativas junto 
ao Governo Federal, a Prefeitura 
recebeu a sinalização positiva para 
a liberação de outros R$ 6 milhões, 
que serão aplicados na construção 
de uma escola municipal e um Cen-
tro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) no condomínio Village de 
Prata, no Planalto. 

Obras de infraestrutura vão começar a ser tocadas em Natal após cidade sair do Cauc

Fora da “lista negra” do Cauc, Prefeitura 
retoma obras de infraestrutura em Natal
Segundo o Tesouro Nacional, Natal é a capital brasileira que mais investe recursos próprios em obras e serviços; percentual de 
investimentos chega a 98% das receitas municipais; cidade ainda está bem avaliada com relação a endividamento consolidado

Avanço

 José Aldenir / Agora RN

Após demissões por acidentes, 
motoristas de ônibus protestam

Manifestação

Motoristas da Guanabara protestaram

Grande maioria dos veículos apreendidos pelo Detran são motocicletas irregulares

José Aldenir / Agora RN

Divulgação / Detran RN

Detran retomará leilões na próxima 
terça com 326 veículos para lances

Oportunidade
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A dupla sertaneja Chrystian 
e Ralf está chateada com Tatá 
Werneck. No programa Lady 
Night (Globo) da última quinta-
-feira, 15, a apresentadora per-
guntou em tom de piada sobre o 
paradeiro dos músicos. O entre-
vistado era Michel Teló.

"Chrystian e Ralf estão vivos? 
Dá uma ligadinha para ver se 
eles estão vivos, porque acho que 
deu merda", disse. Nas redes so-
ciais, a dupla publicou um vídeo 
no qual mostra sua indignação 
pelo comentário. "Um aviso para 
a Tata Werneck: a gente con-
tinua vivo. Às vezes, vocês está 
mal informada. Eu sou o Chrys-
tian e ele, o Ralf. Às vezes você 
não sabe também", começaram.

Em seguida, atacaram a qua-

lidade da atração, que vai ao ar 
no final da noite na emissora. "A 
gente gostaria de explicar que 
não faz televisão por opção já faz 
um tempo. Nós fizemos essa op-
ção principalmente para não ter 
que fazer programas como esse 
seu, que desprestigia, bota para 
baixo e denigre a imagem dos 
artistas."

No Twitter, Tatá deixou um 
recado por escrito pedindo des-
culpas. "Amigos, gostaria de 
esclarecer que conversei com o 
responsável pela dupla e falamos 
ao telefone de forma amigável e 
respeitosa. Está tudo certo entre 
a gente. Eles entenderam que a 
minha motivação não era preju-
dicá-los e que tenho muito res-
peito pela dupla". Dupla sertaneja não gostou de ser ridicularizada pela apresentadora ao vivo na TV

Chrystian e Ralf criticam Tatá Werneck: 
"Denigre a imagem de todos os artistas"
"Chrystian e Ralf estão vivos? Dá uma ligadinha para ver se eles estão vivos, porque acho 
que deu merda", questionou Tatá em seu programa enquanto estrevistava o sertanejo Michel Teló

Cantores

Assessoria de Imprensa

Uma semana após o mo-
delo Josh Kloss, que estrelou 
o videoclipe ‘Teenage Dream’ 
(2010) ao lado de Katy Perry, 
denunciar a cantora por assé-
dio sexual, agora outra pes-
soa decidiu fazer acusações 
contra a artista. A apresen-
tadora de televisão de nome 
Tina Kandelaki afirmou que 
Katy Perry assediou ela em 
uma festa, segundo o jornal 
russo Rossiyskaya Gazeta.

Kandelaki alega que a 
cantora teve gestos inapro-
priados, tentando-a beijar. 
Tina garante que rejeitou 
os avanços da celebridade, 
mas que a mesma insistiu 
forçando um beijo, até mes-
mo em outras pessoas. Até 
agora, os representantes da 
cantora não comentaram o 
assunto.

Katy Perry 
é acusada 
novamente de 
assédio sexual

Grave

Com apresentação de Marcos 
Mion, 40, a Record anunciou nesta 
segunda-feira (19) a estreia da dé-
cima primeira temporada do reali-
ty A Fazenda. O programa começa 
no dia 17 de setembro e distribuirá 
R$ 2 milhões em prêmios, sendo 
R$ 1,5 milhão para o vencedor.

Com direção de Rodrigo Ca-
relli, o programa será comandado 
pelo segundo ano consecutivo por 
Marcos Mion, que fez com que o 
reality  tivesse a maior audiência 
desde 2012.  

A cantora Alcione acabou le-
vando um grande susto no aero-
porto Santos Dumond, no Rio de 
Janeiro, ao voltar de uma viagem. 
A estrela caiu em uma escada ro-
lante do terminal, após um pedaço 
da calça dela ter se prendido na 
escada.

Segundo informações da colu-
nista Fábia Oliveira, do jornal 'O 
Dia', na ocasião, Alcione acabou se 
assustando e gritou ao cair. A can-
tora não se machucou gravemente.

Com Marcos Mion, reality "A 
Fazenda" ganha data de estreia

Alcione sofre acidente e cai de 
escada rolante em aeroporto

Record

Susto

Marcos Mion vai apresentar o reality

Marrom, como é conhecida, passa bem

Reprodução / RecordTV

José Aldenir/AgoraRN

QUINTA-FEIRA, 22.08.2019Geral12

Para os construtores, inovação 
é sinônimo de aumento de produ-
tividade, redução de custo e mais 
qualidade no produto final. Para 
o consumidor, que compra o imó-
vel na planta ou já pronto, é uma 
questão de confiança. 

Quando tudo dá certo para os 
dois lados, é sinal que o investi-
mento valeu a pena. 

No bairro do Tirol, em Natal, 
as novas edificações, tanto resi-
denciais como comerciais, que 
brotam dos canteiros de obras, 
mostram sinais que saltos na qua-
lidade da construção têm sido va-
lorizados pelos consumidores mais 
exigentes. 

Um campo de boas experiên-
cias dentro desse contexto são as 
torres comerciais que abrigam 
centenas de negócios nas áreas 
dos mais variados serviços. E ai 
entra a qualidade dos projetos, 
que souberam interpretar a ne-
cessidade dos profissionais para 
ganhar dinheiro. 

Trata-se de compreender pro-
blemas e criar soluções construti-
vas para elas, expressando tudo 
de forma racional, bonita e, como 
se não bastasse, inteligente. 

“Afinal, são negócios que estão 
em jogo”, diz o engenheiro Fran-
cisco Ramos, um dos precursores 
de muito projetos comerciais e 
residenciais em Natal. “O impor-
tante é superar os desafios em 
cada projeto e, acredite, eles são 
muitos”, acrescenta.

Ele explica que os detalhes 
sempre falam mais alto, espe-
cialmente em plantas comerciais, 
onde é preciso ter soluções que 
vão desde o estacionamento rota-
tivo para clientes até a instalação 
elétrica que atenderá diferentes 
equipamentos individuais. 

A iluminação, as facilidades 
de logística e a segurança tam-
bém são questões acessórias que 
do bom planejamento dependerá 
o sucesso do empreendimento e o 
conceito dos construtores. 

Hoje, o grande diferencial en-
tre construtoras conceituadas no 
mercado começa por seu banco de 
terrenos (land bank), que precisa 
ser privilegiado em matéria de lo-
calização e topografia natural. 

“Depois, vêm os métodos cons-
trutivos, hoje bem diferentes dos 
antigos canteiros de obras e mais 

parecidos com linhas de monta-
gem, onde todas as peças e perfis 
se encaixam perfeitamente”, afir-
ma Francisco Ramos. 

Com mais de 300 mil metros 
quadrados construídos ao longo 
dos últimos 20 anos, Francisco Ra-
mos figura como o desenvolvedor 
de um empreendimento comer-
cial no Tirol com propostas que o 
definem como o de melhor custo-
-benefício para seus investidores, 
tendo em vista o aproveitamento 
do espaço, aliado a soluções bem 
inteligentes.

Numa área total de terreno de 
quase 3.493 m² e 32.220m² cons-
truídos, o empreendimento conse-
guiu uma grau de otimização bas-
tante interessante. É uma uma 
torre com duas lojas térreas e 27 
andares com 283 salas comerciais. 

Ou seja, em cada andar são 
12 unidades com metragens va-
riando entre 34,60m² e 68,99m², 
incluindo quatro pavimentos cor-
porativos com unidades maiores 
de 289,33m² e 291,27m². 

Como negócio nenhum sobre-
vive sem vagas de estacionamento 
para a clientela, o empreendimen-
to dispõe de 491 vagas rotativas, 
sendo 371 para os condôminos 
com sistema indicativo de vagas 
e 120 reservadas aos visitantes, 
com acesso independente ao esta-
cionamento dos condôminos.

Com identificação individual 
e acesso realizado por meio de ca-
tracas inteligentes, ainda dispõe 
de um sistema de monitoramento 
em todas as áreas comuns para 
favorecer a segurança. 

Como clientes sempre têm 
pressa, são 11 elevadores de alto 
desempenho, sendo oito com siste-
ma de chamada inteligente para 
atender às salas, dois exclusiva-
mente para acesso ao lobby e um 
de segurança.

O projeto não esqueceu uma 
área de apoio empresarial, com 
duas salas de reunião e um audi-
tório para 60 pessoas, entregues 
equipados e decorados; Central de 
água mineral com um ponto em 
cada sala; ponto de dados em fibra 
ótica em cada uma das unidades e 
gerador de emergência. 

E, como não poderia faltar, 
a medição de consumo d’água é 
individualizada por sala, com as 
instalações entregues prontas.

No Tirol, em Natal, as novas edificações, tanto 
residenciais como comerciais, mostram sinais 
que saltos na qualidade da construção têm sido 
valorizados pelos consumidores mais exigentes Moderna

construção
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vistado era Michel Teló.
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Dá uma ligadinha para ver se 
eles estão vivos, porque acho que 
deu merda", disse. Nas redes so-
ciais, a dupla publicou um vídeo 
no qual mostra sua indignação 
pelo comentário. "Um aviso para 
a Tata Werneck: a gente con-
tinua vivo. Às vezes, vocês está 
mal informada. Eu sou o Chrys-
tian e ele, o Ralf. Às vezes você 
não sabe também", começaram.

Em seguida, atacaram a qua-

lidade da atração, que vai ao ar 
no final da noite na emissora. "A 
gente gostaria de explicar que 
não faz televisão por opção já faz 
um tempo. Nós fizemos essa op-
ção principalmente para não ter 
que fazer programas como esse 
seu, que desprestigia, bota para 
baixo e denigre a imagem dos 
artistas."

No Twitter, Tatá deixou um 
recado por escrito pedindo des-
culpas. "Amigos, gostaria de 
esclarecer que conversei com o 
responsável pela dupla e falamos 
ao telefone de forma amigável e 
respeitosa. Está tudo certo entre 
a gente. Eles entenderam que a 
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dicá-los e que tenho muito res-
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Uma semana após o mo-
delo Josh Kloss, que estrelou 
o videoclipe ‘Teenage Dream’ 
(2010) ao lado de Katy Perry, 
denunciar a cantora por assé-
dio sexual, agora outra pes-
soa decidiu fazer acusações 
contra a artista. A apresen-
tadora de televisão de nome 
Tina Kandelaki afirmou que 
Katy Perry assediou ela em 
uma festa, segundo o jornal 
russo Rossiyskaya Gazeta.

Kandelaki alega que a 
cantora teve gestos inapro-
priados, tentando-a beijar. 
Tina garante que rejeitou 
os avanços da celebridade, 
mas que a mesma insistiu 
forçando um beijo, até mes-
mo em outras pessoas. Até 
agora, os representantes da 
cantora não comentaram o 
assunto.
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novamente de 
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Com apresentação de Marcos 
Mion, 40, a Record anunciou nesta 
segunda-feira (19) a estreia da dé-
cima primeira temporada do reali-
ty A Fazenda. O programa começa 
no dia 17 de setembro e distribuirá 
R$ 2 milhões em prêmios, sendo 
R$ 1,5 milhão para o vencedor.

Com direção de Rodrigo Ca-
relli, o programa será comandado 
pelo segundo ano consecutivo por 
Marcos Mion, que fez com que o 
reality  tivesse a maior audiência 
desde 2012.  

A cantora Alcione acabou le-
vando um grande susto no aero-
porto Santos Dumond, no Rio de 
Janeiro, ao voltar de uma viagem. 
A estrela caiu em uma escada ro-
lante do terminal, após um pedaço 
da calça dela ter se prendido na 
escada.

Segundo informações da colu-
nista Fábia Oliveira, do jornal 'O 
Dia', na ocasião, Alcione acabou se 
assustando e gritou ao cair. A can-
tora não se machucou gravemente.

Com Marcos Mion, reality "A 
Fazenda" ganha data de estreia
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escada rolante em aeroporto

Record

Susto

Marcos Mion vai apresentar o reality

Marrom, como é conhecida, passa bem

Reprodução / RecordTV

José Aldenir/AgoraRN



QUINTA-FEIRA, 22.08.2019Geral14

No ano passado, cientis-
tas chineses conseguiram te-
letransportar fótons por mais 
de 480 quilômetros para o 
Espaço, animando a conversa 
sobre o tão sonhado teletrans-
porte humano. Agora, novas 
pesquisas e abordagens vem 
sendo estudadas mostrando 
como o fenômeno pode final-
mente se tornar uma realida-
de no futuro.

Recentemente, o maior 
sucesso envolvendo teletrans-
porte tem a ver com o mundo 
quântico - e esta seria tam-
bém a teoria mais forte sobre 
a possibilidade de teletrans-
portar uma pessoa. 

Com base nas descobertas 
de Niels Bohr e outros cientis-
tas, o teletransporte quântico 
se baseia no curioso compor-
tamento das partículas su-
batômicas que compõem um 
átomo. Na teoria, tudo se 
resume a algo chamado en-
trelaçamento quântico.

Pesquisadores 
discutem 
teletransporte 
de humanos

Na China

Chineses estão estudando o caso

Reprodução / Olhar Digital

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

M & M NOBREGA LTDA, CNPJ 08.970.262/0001-90, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação para uma Fabrica de Confecções de Peças de Vestuário, localizada na Av. Dr. Ruy Mariz, 
n° 455 Térreo 1 - Centro – Jardim do Seridó/RN, CEP 59.343.000.

Maria do Carmo da Nóbrega Silva
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS Ltda - ME, 16.422.981/0001-03 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença de Operação para a Atividade de gestão e operação de sistemas de tratamento 
de agua e efluentes e aplicação de produtos, localizado na Rua Alfredo Dias de Figueiredo, 
Ponta Negra, Natal/RN.

Diego de Queiroz Camargo 
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.052.876/0001-51, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas não perigosas (Re-
siduos sólidos) com capacidade de 16ton., localizado na Av. Maria Lacerda Montenegro, 210, Loja 
05, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN.

PAULO RICARDO MARQUES GUEDES
PROPRIETARIO

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Cerâmica T M Industria e Comercio CNPJ: 04.819.328/0001-95, está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Especifica-RLS, para Industria de produtos cerâmicos para uso na construção civil. 
Localizada na BR-405, Apodi - RN, 59700-000

Cerâmica T M Industria e Comercio 
Requerente/Proprietária

POSTO MINEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

POSTO MINEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 33.924.874/0001-94 torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Prévia (LP) para a atividade de Posto Revendedor de 
Combustíveis líquidos, localizado na RUA TOTA CARLOS, 250 CENTRO CEP: 59.890-000 no 
Município de FRUTUOSO GOMES/RN.

FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO 
Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ana Cristina Gonçalves da Silva 85060909468, CNPJ nº 32.100.709/0001-55, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma, Licença de Operação – LO, com prazo de validade até 21/08/2022 em favor do empreendimento 
Lavajato e Oficina Esperança, para atividade de a) lavagem, lubrificação e polimento de veículos; 
b) serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e; c) serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, localizada no endereço Rua Dióge-
nes da Cunha Lima, nº 115, bairro Centro, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000.

Ana Cristina Gonçalves da Silva
Microempreendedor

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

SUERDA FERNANDES DA CUNHA, inscrita no CPF: 567.263.094-49, torna público conforme 
resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 08/08/2018, através Processo Ad-
ministrativo nº 032059/2018, a Licença Ambiental de Instalação para funcionamento de GALE-
RIA COMERCIAL, com área construída de 295,20 m² em um terreno de 400,16 m², situado na 
Rua Agostinho de Almeida, 2304 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59064-480, ficando estabele-
cido um prazo de 05 dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

O aplicativo de GPS 
Waze anunciou nesta quar-
ta-feira, 21, uma integração 
com o YouTube Music. Ago-
ra, os motoristas terão aces-
so ao catálogo do serviço de 
streaming e poderão ouvir 
as faixas e playlists favoritas 
enquanto dirigem.

A nova parceria com 
Waze Audio Player se jun-
ta ao portifólio de aplica-
tivos de música e podcast 
que se integram ao serviço 
de navegação. A lista atu-
almente inclui nomes como 
Spotify, Pandora, iHear-
tRadio, Deezer, TuneIn e 
outros. Até então, o último 
a ser adicionado havia sido 
o Castbox, em junho.

YouTube Music 
está recebendo 
nova integração 
com o Waze

Função

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 061/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A 
sessão pública dar-se-á no dia 05/09/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 21/08/2019. Pregoeiro/PMM.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 043/2019
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que realizará a 
licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 meses, 
para futura contratação futura e de forma parcelada de empresa especializada para a prestação de serviços 
de Exames Radiológicos e de mamografia para atendimento da rede pública de Saúde do Município de 
Santo Antônio/RN e PPI (Programação Pactuada e Integrada) com os municípios circunvizinhos – E que o 
período de acolhimento das propostas terá inicio no dia 23/08/2019 a partir das 08:30 horas – termino: 08:30 
horas do dia 04/09/2019. E Abertura das propostas: às 08:30 horas do dia 04/09/2019, inicio da sessão de 
disputa de preços: às 09:00 horas do dia 04/09/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital 
no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo 
Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo 
e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com ou pelo site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br;

Santo Antônio-RN, 21 de agosto de 2019.
À COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 05/2019

Pregão Presencial nº 02/2019

Pregão Presencial nº 02/2019 Processo: 29/2019; Ata de Registro de Preços nº 05/2019; Objeto: 
para a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado e gradativo de 
camisetas, coletes e bonés para atendimento da necessidade do SENAR-AR/RN; Contratante: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – 
SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
21/08/2019. Contratada e Preços registrados:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna 
público a quem interessar, que realizará no dia 09/09/2019, às 09:00h, horário 
local, Tomada de Preços Nº 001/2019, menor preço global, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para construção de praça pública localizada na 
pedra do sapo, no município de Fernando Pedroza/RN, com fornecimento de 
todo material. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá 
ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, 
das 8h:00min às 13h:00min.

 Presidente

Fernando Pedroza/RN, 21 de Agosto de 2019. 
Francisco Paulo Dionísio Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

Depois de tantos escândalos 
envolvendo notícias falsas, infor-
mações erradas e manipulação de 
dados, o Facebook resolveu deixar 
os algoritmos de lado e confiar no 
cérebro humano para executar a 
sua mais nova empreitada: o News 
Tab, seu futuro serviço de notícias 
a ser lançado, em versão beta, an-
tes do fim do ano.

Segundo o Facebook, a nova se-
ção dentro do seu aplicativo móvel 
vai ter uma equipe de jornalistas 
experientes, provenientes de dife-

rentes canais e mídias, para mon-
tar um feed com as histórias mais 
recentes e relevantes. As vagas de 
emprego devem ser anunciadas na 
próxima terça-feira, 27, dentro da 
própria rede social.

O News Tab vai existir fora do 
feed de notícias e trará jornalismo 
em tempo real. Segundo a direto-
ra para Parcerias em Notícias do 
Facebook, Campbell Brown, “a 
maioria das matérias que apare-
cerão na News Tab será analisada 
e classificada por algoritmos."

Facebook vai lançar seção de 
notícias com curadoria de jornalistas
News Tab vai existir fora do feed de notícias 
e trará jornalismo em tempo real aos usuários

Combate às fakenews
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BANCO 2
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DSGLACA
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CUCAMENA

TAMPAROR
NIATIVA
TATAMEAB
IUUAEDU

INTERLAGOS
SOPASORO

TO
(Geog.) 
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(?): com-
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sono

Campeão
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(red.)

Proteção
usada
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A maior
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Não era
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(Lit. inf.)
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muito ape-
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"reatar" 

Livro para
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para
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do Galo
mineiro

(fut.)

Enfeita;
adorna 

Alcança-
do; con-
seguido

Metal 
de fios

elétricos
(símbolo)

A tempe-
ratura da 

região tem-
perada 

Atrevi-
mento;

desaforo

A função
da rolha,

na garrafa
de vinho 

"O (?) da 
Compa-
decida",

filme

Circuito
do GP

Brasil de
Fórmula 1

Epitácio
Pessoa,
político

Prato
apreci-
ado no
inverno

Solução 
caseira con-
tra a desi-
dratação

Perito
(fig.)

Aqui, em
espanhol

Parte ante-
rior do

pescoço
A 7a letra

Formato
do sifão
Os pais
da mãe

Enorme;
imenso
50, em

romanos

(?) Morei-
ra, locutor

Passa
pelo filtro

Vitamina
da laranja
(?)-bull, ra-
ça de cães

Divisão
telefônica

Origem
(abrev.)

Aciona 
(a máquina)
Vento bran-
do; brisa

Piso de 
academias

Vogais
de "iglu"

Som do
latido

Apelido de
"Eduardo" 

Tipo san-
guíneo raro
O "eu" de
cada um

Tritura 
(o grão)

Consoan-
tes de
"saga"

3/acá — pit. 7/maioria. 10/energética — gigantesco — interlagos.

HORÓSCOPO

Você conta com mais ânimo para 
cuidar de alguns interesses pessoais. 
Em casa, tente ser flexível para não 
brigar. Confie em seu poder de sedução 
e vai fazer sucesso na conquista. 

Assuntos ligados a herança ou aos 
negócios podem se desenrolar 
de maneira mais favorável. Bom 
momento para iniciar mudanças em 
casa. Um ex-amor pode balançar 
seu coração.

Você conta com mais ânimo para 
cuidar de alguns interesses pessoais. 
Em casa, tente ser flexível para 
não brigar. Confie em seu poder 
de sedução e vai fazer sucesso na 
conquista. 

Talvez seja preciso se esforçar em 
dobro para dar conta das tarefas, 
ainda mais se está disputando uma 
promoção com os colegas. Você e 
a sua cara-metade estarão mais 
unidos. 

Foque em assuntos que exigem 
discrição, inclusive no serviço. Sua 
saúde pede atenção. Fique longe de 
fofocas. Um caso escondido pode 
mexer com o seu coração.

As tarefas podem exigir dedicação 
redobrada, mas tudo vai caminhar 
se fizer a sua parte. Atenção com o 
excesso de otimismo ao cuidar das 
suas tarefas. 

No trabalho, aproxime-se de colegas 
que têm os mesmos objetivos que você. 
Atenção para não ter prejuízo por conta 
de uma atitude impulsiva. Valorize o que 
você e o par têm em comum. 

Vai contar com uma dose extra de sorte 
em tudo o que fizer! Bom momento para 
cuidar de serviços que exigem criatividade 
e bom relacionamento com os outros. Há 
sinal de romantismo com o par.

Não tenha receio de fazer planos 
ambiciosos para a carreira. Desde 
que coloque as mãos na massa, 
tem tudo para alcançar o sucesso! A 
dois, o excesso de cobranças pode 
incomodar.

Logo cedo, tarefas que exigem 
praticidade e responsabilidade devem 
correr com mais tranquilidade. Assunto 
antigo pode ser resolvido com o apoio 
da família. A dois, controle o ciúme. 

Seu espírito de equipe ganha 
destaque. Mas, mantenha os pés no 
chão e não se distraia com qualquer 
coisinha. Prepare-se para curtir 
momentos deliciosos com sua alma 
gêmea! 

Bom dia para movimentar a vida social 
e iniciar alguns contatos importantes 
no emprego. Mantenha distância 
de fofocas. Sair da rotina agita a 
conquista: olhe mais ao redor! 

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

Abel briga com Britney. Maria da Paz lamenta que Antero não a reconheça. Fabiana 
chantageia Otávio. Maria e Amadeu lamentam não encontrar o documento na casa de 
Antero. Gilda revela a Amadeu que foi Jô quem a aconselhou a mentir para o marido. 
Kim convence Sílvia a se tornar uma digital influencer. Jô se recusa a ficar na fábrica 
trabalhando. Eusébio conforta Maria. Fabiana arma para que Vivi flagre Otávio com 
Sabrina. Rael chantageia Jô.

A DONA DO PEDAÇO

Jamil garante para Laila que não dormiu com Dalila. Fauze encontra Robson pulando o muro da casa de 
Dalila e avisa à Polícia. Dalila é levada às pressas para o hospital. Fauze pede que Jamil avise a Rania 
sobre o estado de Dalila. Missade dispensa Elias, e diz que não pretente reatar seu casamento com ele. 
Rania sofre ao ver a neta em coma. Laila sugere que Jamil avise a Fairouz sobre Dalila. Robson garante 
a Almeidinha que não matou Paul. Benjamin se anima com a ligação que recebe de Letícia. Norberto 
descobre o golpe de Valéria e vai atrás dos parentes Camila para saber o paradeiro da dupla. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Marcos pede desculpas a Paloma. Paloma se entristece ao ver Ramon com Francisca. 
Thaíssa está disposta a ajudar Evelyn a conquistar Felipe. Marcos pede abrigo a Mário. 
Silvana finge passar mal, para atrair Marcos ao hotel. Diogo inventa que Machado precisa de 
uma quantia com urgência, e Alberto resolve emprestar. Diogo deixa o dinheiro de Alberto em 
cima da mesa e forja para que ele sejam encontrado na bolsa de Paloma. 

A equipe de staff do Campo de Férias descobre que o jogador “VC” não se cadastrou 
para participar do evento. Durante o jantar com Branca, Antônio fala sobre sua filha. Eric 
e Hugo seguem na disputa pela atenção de Paola. Jerry se aproxima cada vez mais de 
Raquel, e deixa Guilherme enciumado. Carla ajuda Guilherme a esquecer a ex namorada. 
Vini convida Mirela para dançar, e a menina tem uma reação inusitada. 

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

Um dos maiores jogadores de 
futebol da atualidade, Cristiano 
Ronaldo foi direto na hora de fa-
lar dos valores hoje praticados 
nas transferências de atletas pelo 
mundo. Em uma entrevista dada 
ao canal de TV português TVI, o 
atacante da Juventus definiu os 
dias atuais como "loucura" por 
conta de recordes quebrados com 
facilidade até em posições que 
seriam menos valorizadas como 
goleiros e zagueiros.

"Hoje em dia, os preços pratica-
dos são surreais. Agora qualquer 
jogador sem ter provado nada va-
le 100 milhões de euros (cerca de 
R$ 450 milhões). Isto é a loucura. 
Vê-se centrais (zagueiros) e golei-
ros sendo transferidos por valores 
astronômicos. Mas, por um lado 

também é bom porque é sinal de 
que o negócio do futebol está vivo 
e, aparentemente, de boa saúde", 
disse o atacante.

Seu clube mesmo fez um ne-
gócio deste porte nesta janela de 
transferências na Europa. O za-
gueiro holandês Matthijs de Ligt 
foi contratado pela Juventus junto 
ao Ajax pelo valor total de 85,5 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 361 mi-
lhões). Quando questionado sobre 
quanto valeria se hoje tivesse 25 
anos, Cristiano Ronaldo, que está 
com 34, foi enfático. "Quando vejo 
goleiros sendo vendidos por 75 mi-
lhões de euros (R$ 335 milhões), 
um jogador que faça o que eu faço 
dentro do campo e que garanta 
gols tem que ter valor três, quatro 
vezes mais. Fácil", afirmou.

Cristiano Ronaldo critica 
valores no futebol: "Surreais"

Mercado

"Qualquer jogador sem ter provado nada vale 
100 milhões de euros", disparou o craque da Juve

Astro português disse que clubes estão pagando valores exorbitantes por atletas de defesa

Reprodução / Sky Sports

Aos 31 minutos do segundo 
tempo, uma cena que não tem sido 
incomum em jogos do Palmeiras. O 
volante Felipe Melo faz uma falta, 
recebe o segundo cartão amarelo 
e é expulso. Mas, desta vez, o vo-
lante nem mesmo reclamou com o 
árbitro – ele cobriu o rosto com a 
camisa e começou a chorar, sendo 
consolado pelos companheiros e 
até mesmo pelo volante Maicon, do 
Grêmio, na vitória por 1 a 0, nesta 
terça-feira, pela ida das quartas de 
final da Libertadores.

“Eu vinha fazendo um bom jogo 
e deixar a equipe com um a menos 
em um jogo desse é bem complicado. 
O árbitro foi muito rigoroso nos dois 
cartões amarelos, sobretudo no se-
gundo, falta muito normal de jogo. 
A torcida canta que a Libertadores 
é obsessão e isso passa para os joga-
dores. Chorei sim, foi um momento 
de desabafo. Homem chora. Tenho 
uma família por trás que torce por 

mim, quando deixo o time com um a 
menos de forma injusta dói bastan-
te”, disse Felipe Melo.

Questionado se a vitória e o 
fato de o time ter jogado bem di-
minuiria sua tristeza, Felipe Melo 
afirmou que viu o replay do lance 
no vestiário e que o que amenizaria 
sua dor é ter visto “que o lance não 
era para cartão amarelo”. 

"Árbitro foi muito rigoroso", 
diz Felipe Melo após expulsão

Na bronca

Volante chorou em campo após vermelho

César Greco / Ag. Palmeiras
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Com o rebaixamento para a 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro confirmado no último fim 
de semana, muitas alternativas 
de mudanças começaram a ser 
pensadas no ABC. O objetivo de 
todas, no entanto, é um só: pro-
mover um futuro melhor para o 
clube, que escreveu em 2019 uma 
das piores páginas de sua história 
centenária. Afinal, será a primei-
ra vez que disputará a quarta 
divisão do País (competição que 
existe desde 2009 no calendário 
esportivo brasileiro, período em 
que o time alternou entre as Sé-
ries B e C).

Entre tantas alternativas, a 
que mais vem ganhando força nos 
bastidores é uma que foi ideali-
zada pelas torcidas organizadas: 
a de promover uma mudança no 
estatuto que possibilite a remu-
neração de todos os dirigentes do 
clube já a partir de 2020. Para o 
movimento "Diretoria Remunera-
da JÁ", pagar os dirigentes é uma 
forma de profissionalizar o clube, 

que em contrapartida vai passar 
a exigir que seus funcionários 
cumpram carga horária diária, 
batam ponto e todas as demais 
obrigações que um funcionário de 
uma empresa comum tem.

"Esse é o primeiro passo para 
que juntos possamos construir um 
futuro renovado e vitorioso para 
o Mais Querido, proporcionando 
que o clube não seja administrado 
apenas por aposentados ou pesso-
as de condições financeiras mais 
elevadas, que na verdade levam o 
clube como uma mera confraria, 
se apegando ao poder e utilizan-
do-o como cabide de empregos. 
Precisamos de renovação!", diz 
um comunicado publicado nas re-
des sociais pelos torcedores.

De acordo com Rodrigo Men-
donça de Oliveira (foto), presiden-
te da barra-brava "Movimento 
90", a prática de remuneração 
e cobrança de expediente de di-
rigentes já deu certo em outros 
clubes do Nordeste, como Bahia 
e Fortaleza, que hoje disputam a 
Série A do Campeonato Brasilei-
ro. "Nossa intenção visa um futu-
ro vencedor para o ABC. Depois 

de analisarmos tudo que foi feito 
até agora sem trazer resultados, 
pegamos esses exemplos no Nor-
deste e queremos implantar no 
clube. Contamos com o apoio de 
toda a torcida", afirmou.

VIABILIDADE
Para que o movimento lidera-

do pelos torcedores se transforme 
em realidade, ele precisará ser 
apresentado, discutido e aprovado 
na próxima reunião do Conselho 
Deliberativo (CD) do clube, que 
segundo Rodrigo deve acontecer 
em setembro. O estatuto do ABC 
aponta que qualquer proposta de 
alteração em seus dispositivos 
exige aprovação mínima de dois 
terços dos membros do Conselho. 
Hoje, 117 pessoas compõem o CD 
alvinegro, sendo 20 deles conse-
lheiros natos (aqueles que já ocu-
param cargos de chefia em algum 
momento da história do clube).

"Apesar da exigência de apro-
vação por pelo menos dois terços 
do Conselho ser considerada alta, 
estamos confiantes em uma mu-
dança rápida e tranquila. Grande 
parte do CD está ao nosso lado, 

até porque nós (as torcidas orga-
nizadas) temos muitos integran-
tes que também são conselheiros 
do clube (o que certamente vai 
ajudar no somatório da votação 
pela mudança estatutária)", com-
pletou Rodrigo, que prevê que a 
nova regulamentação do clube 
estará em vigor já na temporada 
2020. 

ATUAL DIRETORIA
O presidente do ABC, Fernan-

do Suassuna, e o atual vice-presi-
dente, Bira Marques, são favorá-
veis a mudança no estatuto, ainda 
segundo as informações passadas 
por Rodrigo Oliveira. Devido a 
isso, o pensamento da torcida é 
de que os atuais dirigentes per-
maneçam em seus cargos, mas já 
com a missão de cumprir as novas 
determinações estatutárias. A re-
portagem do Agora RN contatou 
Bira, que confirmou a simpatia 
pelo projeto, mas disse acreditar 
que não seria possível implantá-
-lo já para o ano que vem. 

"Acho que isso (de diretoria 
remunerada) é uma tendência. 
Precisamos transformar os clubes 

em verdadeiras empresas, e isso 
passa por remunerar as pessoas 
que trabalham nele, mas que 
também se exija que elas dêem 
expediente. Com esse modelo, na 
minha opinião, é possível resolver 
os problemas mais rápido. Esses 
rebaixamentos sequenciais dos 
principais clubes do Rio Grande 
do Norte demonstram que a atual 
forma de administração precisa 
ser repensada", afirmou.

A atual diretoria do ABC foi 
eleita para mandato de dois anos 
no final do ano passado. Portanto, 
permanecerá no comando do clu-
be até dezembro de 2020. Por ser 
um consenso entre todos os gran-
des dirigentes que já passaram 
pelo ABC, não existe oposição na 
administração. 

Apesar de tudo, o primeiro 
ano desta gestão pode ser consi-
derado catastrófico, vez que o clu-
be quebrou a sequência de títulos 
estaduais que vinha tendo (per-
deu a final deste ano para o rival 
América) e ainda foi rebaixado 
para a Série D do Campeonato 
Brasileiro, algo inédito na histó-
ria centenária do clube.

Objetivo é buscar a profissionalização do Alvinegro adotando modelo que 
já deu certo em outras agremiações do Nordeste, como Bahia e Fortaleza

José Aldenir / Agora RN

Torcida quer mudar
estatuto para fazer do
ABC um "clube-empresa"


