
Com nova queda do ABC, futebol do RN chega 
ao 8º rebaixamento em apenas uma década
Os dois principais clubes do Estado - ABC e América - estarão na quarta divisão do futebol 
nacional na próxima temporada. Cenário pode piorar, caso Globo também caia para a Série D
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Opovo perdeu, pelo menos 
pelo resto deste ano, mais 
uma alegria.

E quando ela voltar, em 
janeiro vindouro, é provável 
que os mais jovens tenham se 
desiludido e batido asas.

Serão pelo menos cinco 
meses sem jogos oficiais, sem 
renda ou notícias na mídia. 
Um limbo temporário para 
seus milhares de torcedores 
amargarem, tendo apenas como 
consolo a companhia do maior 
rival, o América Futebol Clube.

O que houve com o ABC 

pode ser lido de muitas 
maneiras. Mas, certamente, 
a única forma de explicar 
o fracasso não pode recair 
unicamente no desempenho de 
um treinador ou da equipe.

Quando duas agremiações 
de tradição centenária, como 
América e ABC, marcados por 
profunda rivalidade, passam a 
coabitar na bacia das almas, há 
algo de profundamente errado 
na forma de administrar o 
futebol.

Talvez no seu desespero 
de ver como as coisas não 

andem, um ex-dirigente do 
agora rebaixado ABC, Flávio 
Anselmo, tenha vislumbrado a 
fusão de opostos como a única 
maneira de evitar o precipício.

É claro que, na prática, as 
coisas não funcionam assim.

Quem conhece a realidade 
do futebol brasileiro sabe qual é 
a nossa maior deficiência. Falta 
de visão de longo prazo.

Em outras palavras, 
imediatismo; total e completa 
dissintonia com qualquer visão 
moderna de administração; 
falta de planejamento de médio 

e longo prazo.
Nesse caso, a crise talvez 

fosse a solução se não houvesse 
tanta incompreensão acerca do 
que se fazer.

Talvez a hora seja mesmo 
de baixar a bola e recomeçar 
com calma, já que a pressa e as 
decisões erradas nos levaram 
aonde estamos.

Caberá aos próximos 
dirigentes emplacar uma nova 
visão administrativa, desde a 
maneira de se comportar nos 
bastidores até mesmo a forma 
de como montar um bom elenco 

com custo baixo.
Agora, mais do que nunca, 

se chegou a hora de colocar em 
prática o ditado de "fazer mais 
com menos". A quarta divisão 
é cruel. Não tem transmissão, 
e isso gera diversas 
consequências, sendo a pior 
delas a falta de visibilidade das 
equipes integrantes e a perda 
significativa de patrocínios. 

O futebol, assim como 
qualquer outro negócio, 
precisa de renda. Sem ela, 
lamentavelmente não se tem 
muitas alternativas ao sucesso.

Confiar e trabalhar

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

CORTE DO PONTO
O Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Norte (TJRN) 
negou um pedido do Sindicato 
dos Trabalhadores em Saúde do 
Estado (Sindsaúde) para que o 
governo pague indenização por 
danos morais coletivos em razão 
do corte supostamente ilegal do 
ponto de servidores grevistas.

“VELHO NOJENTO”
A líder do governo no 

Congresso, Joice Hasselmann 
(PSL-SP), foi personagem de mais 
uma polêmica nas redes sociais 
neste fim de semana, dessa 
vez com o jornalista Gilberto 
Dimenstein, a quem chamou 
de “verme” e “velho nojento”. 
No domingo, 18, Dimenstein 
publicou um texto site Catraca 
Livre com o título “E se eu 
garantisse que Joice Hasselmann 
é maconheira?”. Na coluna, o 
jornalista se defende dos ataques 
feitos pela líder do governo, que o 
chamou de “militante comunista”.

R$ 10 MILHÕES
Uma parceria entre Petrobras 

e Sebrae vai disponibilizar R$ 
10 milhões para o financiamento 
de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
voltados para startups e 
pequenos negócios que atuam 
nas áreas de robótica, sensores, 
inteligência artificial, tecnologias 
imersivas e Wearables. A 
ideia é estimular o surgimento 
de soluções tecnológicas que 
atendam às necessidades da 

A governadora Fátima Bezerra participa nesta 
terça-feira, 20, da reunião da Frente Parlamentar 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste de senadores e 

governadores. No evento será discutido o pacto federativo 
e temas como o fim da Lei Kandir, Fundo de Participação 
dos Estados, distribuição de royalties, precatórios, secu-
ritização da dívida ativa para estados, Distrito Federal 
e municípios, aprovação do Plano Mansueto, reforma 
da Previdência e Fundeb. A reunião será na Residência 
Oficial do Senado Federal, e está marcada para começar 
às 12h30.

Fátima em Brasília

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

cadeia produtiva do petróleo, gás 
e energia. Os detalhes do edital 
serão apresentados quarta-feira, 
21, no auditório do Sebrae, em 
Natal.

APOSENTADORIA IRREGULAR
Apontado como favorito para 

ser indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao cargo de 
procurador-geral da República, 
o subprocurador Antônio Carlos 
Simões Soares foi condenado 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), em 2013, por 
aposentadoria irregular e foi 
obrigado pela corte a voltar ao 
trabalho. Procurada sobre o 
assunto, a assessoria de Soares 
disse que ele não falaria sobre 
o caso.

HISTÓRIA
O Rio Grande do Norte levou 

nada menos que 20 medalhas na 
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Olimpíada Nacional em História 
do Brasil. A premiação aconteceu 
no domingo, na Universidade 
Estadual de Campinas 
(Unicamp), no interior de São 
Paulo. Foram quatro medalhas 
de ouro, sete de prata e 9 de 
bronze, o que representa 27% do 
total das 75 distribuídas nas três 
premiações.

IMPEDIMENTO
Os ministros Sérgio Moro 

(Justiça e Segurança Pública) 
e Ernesto Araújo (Itamaraty) 
editaram ontem uma portaria 
que prevê o "impedimento" 
de ingresso no País de "altos 
funcionários do regime 
venezuelano de Nicolás Maduro, 
que, por seus atos, contrariam 
princípios da Constituição, 
atentando contra a democracia, a 
dignidade da pessoa humana e a 
prevalência dos direitos humanos.

EXTINÇÃO DO BNB
A Assembleia Legislativa vai 

debater nesta terça-feira, 20, em 
audiência pública, os prejuízos 
que a extinção do Banco do Nor-
deste (BNB) acarretaria para o 
Rio Grande do Norte e o Nordeste. 
A iniciativa é do deputado Fran-
cisco do PT (foto), que aponta que, 
somente em 2018, o BNB aplicou 
no setor rural mais de R$ 25,7 
bilhões. "O Banco do Nordeste 
tem, desde sua origem, o objetivo 
de combater os enormes impactos 
das secas", diz Francisco.

TUCANOS
O pedido de expulsão do 

partido do deputado federal 
Aécio Neves começará a ser 
avaliado nesta quarta-feira, 21, 
pelo PSDB, na sede nacional do 
partido, em Brasília. A solicitação 
foi do diretório municipal do 
PSBD em São Paulo.

AUTONOMIA DA PF
A tentativa do presidente 

Jair Bolsonaro de interferir na 
nomeação do superintendente 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro abriu o caminho para 
a retomada de uma proposta 
parada no Congresso que define a 
autonomia da corporação.

Facebook / Reprodução

IMPROBIDADE
A juíza Janaína Lobo da Silva 

Maia condenou a prefeita de Ouro 
Branco, Fátima Silva (foto), por 
improbidade administrativa. A 
prefeita é acusada pelo Ministério 
Público de omissão no conserto de 
veículos oficiais. Segundo a denún-
cia, a prefeita determinou a con-
tratação de empresas para prestar 
serviços de transporte enquanto os 
carros do Município aguardavam 
reparo. Ela terá de pagar multa de 
R$ 80 mil. Cabe recurso.

José Aldenir / Agora RN
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A Potigás já é mista, mas não é grande o suficientes para comportar mais sóciosPatrimônio do Estado, a Caern só tem lucro na região metropolitana e Mossoró

SEM PRIVATIZAR OU ABRIR CAPITAL

Metido numa profunda crise financeira e fiscal, o Rio Grande do Norte não fala mais em privatizar ou abrir capital de 
companhias como a Caern ou a Potigás, a despeito da disposição da União de se desfazer de todas as suas empresas

José Aldenir/AgoraRNJosé Aldenir/AgoraRN

Marcelo Hollanda
Editor de Economia

Se a privatização já havia si-
do descartada pela governadora 
Fátima Bezerra como forma de 
atender as exigências do Plano 
Mansueto, que propõe aval do Te-
souro Nacional para liberação de 
recursos a estados de nota de risco 
C, caso do RN, também começou 
a desintegrar qualquer possibili-
dade de abertura de capital dessas 
empresas.

Nos dois casos em que isso po-
deria ocorrer – Caern e  Potigás – 
não se fala no assunto, pelo menos 
por enquanto. Consultadas nesta 
segunda-feira, 19, pelo Agora RN, 
as duas companhias emitiram 
sinais de que este é um assunto 
sobre o qual há qualquer urgência.

Na Potigás, todas as atenções 
estão voltadas neste momento pa-
ra o workshop “2020 – O Ano da 
Virada do Onshore!”, que acontece 
no próximo dia 22, no Ministério 
das Minas e Energia, em Brasília.

Com a venda pela Petrobras 
de seus poços maduros em terra 
para a iniciativa privada, já que 
a companhia agora se volta pa-
ra o Pré-Sal e sua expertise na 
exploração de petróleo no mar, a 
Potigás aposta nos resultados das 
últimas vendas de posições da es-
tatal no RN.

“Quanto maior for a produção 
de gás no estado, para nós, é me-
lhor”, voltou a dizer nesta segun-
da-feira, 19, a presidente da Poti-
gás, Larissa Dantas Gentile.

Na semana passada, em dois 
momentos distintos, Larissa man-
teve reuniões com os dirigentes 
tanto da Gaspetro, que tem par-
ticipação na Potigás junto com 
o Governo do Estado, quanto da 
Mitsui, que em 2015 comprou 49% 
a subsidiária da Petrobras.

Em ambos os encontros não 
houve, segundo ela, nada que evi-
denciasse interesse no tema aber-
tura da abertura de capital.  

No Plano Mansueto de oito 
itens, coube ao RN participar de 
três. E coube à Potigás o sétimo 
ítem, que reforma e estrutura a 
prestação do serviço de gás cana-
lizado, incluindo regulamentação 
aos consumidores livres, de acordo 
com as regras da ANP (Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis).

De acordo com a Abrace (As-
sociação dos Grandes Consumi-
dores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres), apenas 12 
estados têm esta regulamentação 
e cada 1 deles tem regras próprias.

Um dos pontos sugeridos no 
Plano de Equilíbrio Fiscal é a cria-
ção do consumidor livre de gás, 
que vai permitir que grandes con-
sumidores de gás natural possam 
adquirir o insumo diretamente do 
produtor, pagando uma tarifa re-
duzida à Potigás pela prestação do 

serviço de distribuição.
Hoje, a carteira da Potigás é 

de 25 mil clientes nos segmentos 
comercial, residencial, industrial 
e veicular. O lucro líquido da em-
presa, registrado até maio último, 
alcançou os R$ 9,6 milhões.

Para Larissa Dantas Gentile, 
caso o governo federal consiga 
levar a efeito o barateamento do 
custo do gás, quebrando o mono-
pólio da Petrobras nessa área, a 
Potigás teria condições extrema-
mente favoráveis de ampliar sua 
rede de gás encanado pelo estado.

Afirmou que um diferencial 
do RN nessa questão é a quanti-
dade apreciável de poços maduros 
existentes em seu território, cuja 
exploração por parte da iniciativa 
privada aumentaria a oferta do 
insumo, com a consequente queda 
do preço.

Segundo ela, a empresa já 

investiu mais de R$ 1 milhão em 
obras de infraestrutura na Grande 
Natal e Mossoró, que registrou um 
aumento de mais de 6 mil metros 
de gasodutos servindo a várias de 
suas localidades.

No total, a malha de gasodutos 
do Rio Grande do Norte foi acres-
cida em mais de 9 mil metros de 
extensão e agora conta com mais 
de 425 Km espalhados por Natal, 
Mossoró, Parnamirim, São Gonça-
lo do Amarante, Macaíba e Goia-
ninha.

Pelo Plano Mansueto, os Es-
tados terão liberdade para definir 
quais medidas serão adotadas pa-
ra atingir o equilíbrio necessário. 
A cada ano eles terão de compro-
var melhora na poupança corrente 
– que hoje é negativa – para que 
haja liberação de nova tranche da 
garantia do empréstimo, em um 
processo sucessivo até 2022.

“Empresa não é grande o suficiente para se 
falar em pritavização”, diz presidente da Potigás

Quanto maior for a 
produção de gás no estado, 
para nós, é melhor”

Larissa Dantas Gentile
presidente da Potigás

"

é o lucro líquido da empresa, 
registrado até maio último

R$ 9,6 mi

é a base de clientes da Potigás 
nos segmentos comercial, 
residencial e industrial

25 mil
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Embora o próprio presidente 
da Companhia de Água e Esgoto 
do Rio Grande do Norte, Roberto 
Sérgio Linhares, tenha admitido 
a possibilidade de “abrir o capital” 
da Caern, como forma de obter 
recursos para serem aplicados em 
projetos de infraestrutura hídrica 
e esgotamento sanitário, esse é 
um assunto parado.

Na proposta avaliada pelo go-
verno, o Estado continuaria com o 
controle da companhia, mas teria 
a gestão compartilhada com inves-
tidores privados, a partir da venda 
de ações no mercado financeiro. 
Mas o próprio Linhares não deu 
prazo para isso acontecer. Antes, 
seria necessária uma espécie de 
preparação da companhia, até 
para torná-la mais atrativa aos 
investidores.

“Eu entendo que a Caern 
tem como continuar pública (em 
partes), dando seus resultados, 
trazendo eficiência e respeito ao 
erário. Mas, para isso, precisa tra-
zer o privado para junto. Uma das 
formas de fazer isso é com parce-
rias público-privadas; e abrir o 
capital. A governadora já conversa 
sobre isso e sabe da necessidade”, 
declarou Linhares à Rádio Cidade 
(94,3 FM) no mês passado.

Explicou que o processo) que 
antecede a abertura de capital 
da Caern pode durar até um ano 
e meio. Nesse período, a compa-
nhia precisaria adotar algumas 
estratégias para se valorizar no 
mercado. “Precisamos fazer o que 
a gente chama de ‘valuation’, que 
é dar valor à Caern para o investi-
dor. Se o investidor não perceber 
que a Caern tem valor, não tem 
como abrir o capital”, afirmou.

Entre as estratégias de valori-
zação da empresa, está a melhoria 
da governança. Roberto Linhares 
explica que órgãos internos já fo-
ram criados recentemente para 

CAERN, LONGO CAMINHO À FRENTE

Para ser atrativa aos investidores, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte precisa realizar todo um 
trabalho que antecederá a abertura de seu capital e que pode demorar até um ano e meio. Estratégias precisam ser adotadas 

melhorar esse setor. “Já temos 
comitê de auditoria e comissão de 
controles internos e as licitações já 
são feitas separadas”.

Além disso, a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte estuda fazer o que se 
chama de “monetização”, a partir 
da criação de um fundo com bens 
não operacionais da Caern, para 
atrair até R$ 150 milhões para 

a empresa. É avaliada, ainda, a 
emissão de debêntures, ou seja, a 
negociação na Bolsa de Valores de 
parcelas de dívidas da companhia.

Com essas estratégias, a Caern 
espera ter verba para aplicar em 
projetos próprios. O presidente 
da empresa estima que, em pou-
co mais de um ano, seria possível 
incrementar a receita da estatal 
em aproximadamente 25%. Atual-

mente, a Caern tem uma receita 
mensal de cerca de R$ 52 milhões.

“Quando o mercado perceber 
esse movimento, na busca da efici-
ência, (com a Caern) trabalhando 
como se privado fosse, a gente vai 
gerar valor. Os R$ 1,5 bilhão a R$ 
2 bilhões de valor da companhia se 
refletem, e a gente consegue cap-
tar um valor significativo”, desta-
ca Roberto Linhares.

O dinheiro proveniente da 
abertura de capital seria em-
pregado, segundo o presidente 
da Caern, na universalização do 
serviço prestado pela companhia 
atualmente, tanto no esgotamento 
sanitário quanto no abastecimen-
to de água.

“Precisamos fazer o que efeti-
vamente somos contratados para 
fazer. Não chega a 30% o que te-
mos de esgotamento sanitário no 
RN, um número com o qual uma 
companhia de 50 anos não pode 
conviver. Vamos trazer o priva-
do para junto e, com os recursos, 
começarmos a ter em algumas 
cidades 100% de universalização 
do esgotamento. E também no 
abastecimento. Vamos trabalhar 
firmemente para que nenhum ci-
dadão deixe de ter água”, salienta.

Dentro do processo que antece-
de a abertura do capital, Roberto 
Linhares defendeu também uma 
“modernização” geral da compa-
nhia. Hoje com 2,3 mil funcioná-
rios, a empresa não vislumbra 
realizar novos concursos públicos, 
o que vai exigir mais emprego da 
tecnologia, por exemplo.

“Tem algumas práticas por 
aí afora que somente a Caern 
não pratica. Precisamos enfren-
tar esses temas com seriedade e 
transparência, chamando a res-
ponsabilidade para que a Caern 
se modernize e preste serviço da 
forma como a sociedade espera”, 
lembra.

é o valor que a Caern espera 
atrair com a criação de um 
fundo de bens operacionais.

R$ 150 mi

Em entrevista recente, diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, se disse favorável a continuidade da companhia como pública

José Aldenir / Agora RN
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do Norte estuda fazer o que se 
chama de “monetização”, a partir 
da criação de um fundo com bens 
não operacionais da Caern, para 
atrair até R$ 150 milhões para 

a empresa. É avaliada, ainda, a 
emissão de debêntures, ou seja, a 
negociação na Bolsa de Valores de 
parcelas de dívidas da companhia.

Com essas estratégias, a Caern 
espera ter verba para aplicar em 
projetos próprios. O presidente 
da empresa estima que, em pou-
co mais de um ano, seria possível 
incrementar a receita da estatal 
em aproximadamente 25%. Atual-

mente, a Caern tem uma receita 
mensal de cerca de R$ 52 milhões.

“Quando o mercado perceber 
esse movimento, na busca da efici-
ência, (com a Caern) trabalhando 
como se privado fosse, a gente vai 
gerar valor. Os R$ 1,5 bilhão a R$ 
2 bilhões de valor da companhia se 
refletem, e a gente consegue cap-
tar um valor significativo”, desta-
ca Roberto Linhares.

O dinheiro proveniente da 
abertura de capital seria em-
pregado, segundo o presidente 
da Caern, na universalização do 
serviço prestado pela companhia 
atualmente, tanto no esgotamento 
sanitário quanto no abastecimen-
to de água.

“Precisamos fazer o que efeti-
vamente somos contratados para 
fazer. Não chega a 30% o que te-
mos de esgotamento sanitário no 
RN, um número com o qual uma 
companhia de 50 anos não pode 
conviver. Vamos trazer o priva-
do para junto e, com os recursos, 
começarmos a ter em algumas 
cidades 100% de universalização 
do esgotamento. E também no 
abastecimento. Vamos trabalhar 
firmemente para que nenhum ci-
dadão deixe de ter água”, salienta.

Dentro do processo que antece-
de a abertura do capital, Roberto 
Linhares defendeu também uma 
“modernização” geral da compa-
nhia. Hoje com 2,3 mil funcioná-
rios, a empresa não vislumbra 
realizar novos concursos públicos, 
o que vai exigir mais emprego da 
tecnologia, por exemplo.

“Tem algumas práticas por 
aí afora que somente a Caern 
não pratica. Precisamos enfren-
tar esses temas com seriedade e 
transparência, chamando a res-
ponsabilidade para que a Caern 
se modernize e preste serviço da 
forma como a sociedade espera”, 
lembra.

é o valor que a Caern espera 
atrair com a criação de um 
fundo de bens operacionais.

R$ 150 mi

Em entrevista recente, diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, se disse favorável a continuidade da companhia como pública

José Aldenir / Agora RN
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O Sindifisco Nacional – Sindi-
cato Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal -  realiza nesta 
quarta-feira, 21, o Dia Nacional de 
Luto em favor da Receita Federal e 
dos Auditores”. No Rio Grande do 
Norte, o ato acontece a partir das 9 
horas na sede da entidade, no bair-
ro da Ribeira.

O argumento para o protesto é 
que tanto a Receita Federal quanto 
os auditores fiscais estariam so-
frendo uma “onda de ataques do 
governo federal, parlamentares e 
até ministros do TCU e da Supre-
ma Corte”. Entre os argumentos da 
entidade está o recente afastamen-
to de dois auditores pelo Supremo 
Tribunal Federal, que fizeram 
apuração de informações fiscais de 
133 contribuintes, entre os quais o 
ministro Gilmar Mendes.

Em documento que circulava 
nesta segunda-feira, justificando a 
manifestação agendada para esta 
quarta, o Sindifisco diz que os ata-
ques que a Receita e os auditores 
fiscais estão sofrendo não têm pre-
cedente na história da República.

Lembra o atual momento da 
crise fiscal no país, ao argumentar 
que a Receita Federal é o órgão 
responsável por aproximadamen-
te 65% de tudo que se arrecada, e 
“o seu esfacelamento, bem como, 
a diminuição de sua importância, 
trará consequências graves para 
os programas sociais, previdência, 
repasse aos estados (FPM e FPE), 
dentre outras, com agravamento 
do quadro econômico atual”.  

Outra decisão que revoltou a 
entidade foi o pedido de informação 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU) de todas as fiscalizações e 
acesso aos sistemas de dados de 
pessoas politicamente expostas 
(políticos e membros de tribunais 
superiores) e cônjuges dos últimos 
cinco anos.

O documento do Sindifisco ex-
pressa, ainda, o temor de uma di-
visão da Receita, transformando-a 
numa autarquia, com possibilidade 
de nomeação de chefias não oriun-

Sindifisco diz que os ataques que a Receita e os auditores fiscais estão sofrendo não têm precedente na história da República

Auditores fiscais promoverão “Dia do 
Luto” nesta quarta-feira em todo o País
Argumento para o protesto é que tanto a Receita Federal quanto os auditores fiscais estariam 
sofrendo uma “onda de ataques do governo federal, parlamentares e até ministros do TCU e STF"

Protesto

 Miriam Zomer

Mais de 13,8  milhões fa-
mílias começam a receber o 
benefício do Bolsa Família re-
lativo ao mês de agosto nesta 
segunda-feira, 19. 

De acordo com informa-
ções do Ministério da Cidada-
nia, no total, mais de R$ 2,6 
milhões estão sendo transfe-
ridos para as famílias pobres. 
O pagamento segue até o dia 
30. 

Estão aptas a receber o 
benefício famílias inscritas 
no Cadastro Único com uma 
renda mensal, por pessoa, 
de até oitenta e nove reais; 
ou de até cento e setenta e 
oito reais, no caso de núcleos 
familiares com crianças ou 
adolescentes de até dezessete 
anos.

Para receber o valor as 
famílias são obrigadas a 
manter as crianças na escola 
e a cumprir com o calendário 
de vacinação. O valor médio 
pago é de R$ 188 reais e 63 
centavos. 

O repasse é realizado de 
acordo com o Número de Ins-
crição Social, o NIS, impresso 
no cartão. Aqueles que termi-
nam com final 1 podem sacar 
no primeiro dia do pagamen-
to. Os com final 2, no segundo 
dia e assim por diante. Os re-
cursos ficam disponíveis para 
saque por três meses.

Bolsa Família 
começa a pagar 
R$ 2,6 bilhões 
para brasileiros

Benefício

das de seus quadros, o que poderia 
ser qualificado como uma tentati-
va de “aparelhamento” do órgão. 
Outro fato lembrado é a ameaça 
de troca do superintendente da 
Receita do Rio de Janeiro por ele 
não ter aceitado a mudança do Au-
ditor- Fiscal Delegado do Porto de 
Itaguaí/RJ e de outra chefia no Rio 
de Janeiro.

RETROSPECTO DA CRISE
A crise se intensificou em 1º de 

agosto, quando o ministro do STF 
Alexandre de Moraes determinou 
a suspensão de um procedimento 
de investigação da Receita relativo 
a 133 contribuintes, entre eles mi-
nistros da própria Corte e outras 
autoridades. Na ocasião, Moraes 
determinou o afastamento de dois 
servidores que participaram do 
procedimento.

Depois, vieram as críticas do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, e do próprio presidente 
Bolsonaro, observando "graves 
indícios de ilegalidade" relativos à 
apuração da Receita, comprometi-
da por desvios de finalidade e falta 
de critérios objetivos para a escolha 
dos alvos.

Numa entrevista ao programa 
"Roda Viva", da TV Cultura, em 12 
de agosto, o presidente da Rodrigo 
Maia criticou o “excesso nos atos 
da Receita", alertando para o uso 
indevido dessas ações do fisco. 

Em 14 de agosto, foi a vez do 
presidente Bolsonaro afirmar, em 
entrevista coletiva, que o órgão fez 
uma "devassa" na vida financeira 
de sua família residente na região 
do Vale do Ribeira, no interior de 
São Paulo. E que foi vítima de uma 
ação idêntica antes da eleição com 
o objetivo de "derrubá-lo na campa-
nha".

Essas críticas, vindas de auto-
ridades do peso dos presidentes da 
República e da Câmara Federal, 
teriam aumentado a expectativa 
de parte da equipe econômica do 
governo de uma queda iminente 
do secretário especial da Receita, 
Marcos Cintra.

Segundo apurou o jornal O Glo-
bo, nesta segunda-feira, há uma 
possibilidade de Cintra passe a 
chefiar somente uma área respon-
sável por formular políticas, ligada 
diretamente ao Ministério da Eco-
nomia. Reunião aconteceu nesta 

André Felipe

133
é o número de contribuintes 
que tiveram informações fiscais 
apuradas por dois auditores 
afastados pelo Supremo 
Tribunal Federal
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Relatório da Noruega à Comissão Baleeira Interna-
cional (IWC) explica seus métodos na temporada 
de caça às baleias. Os métodos são chocantes. 

Confessam, por exemplo, a utilização de arpão com 
granada que explode após entrar 30cm no corpo do 
animal. Dados colhidos durante a morte de 271 baleias 
mostram que os animais, na maioria fêmeas grávidas, 
sofreram entre 6 e 25 minutos até morrerem. Quando 
limite de 25 minutos foi atingido, a baleia foi de novo 
alvejada.

O explosivo usado no arpão é o tetranitrato de pen-

taeritritol, ou pentrita, cuja velocidade de explosão é de 
30.000 km/h. Mais potente que o C-4.

O governo norueguês permitiu o massacre de 1.278 
baleias na temporada 2019. Três barcos mataram 15 
baleias só em abril passado.

A ONG suíça Ocean Care revelou que a Noruega 
não aderiu ao tratado pelo fim da caça, de 1986, e ma-
tou mais de 12 mil baleias desde então.

A ONG espanhola Ocean Sentry denunciou que es-
te ano baleeiros noruegueses mataram uma baleia a 
cada dois dias, em média.

Noruega usa arpão-granada para matar baleias

Fiscal é enaltecido por multar e fumar maconha

OS NOVOS FASCISTAS
Uma nova versão da patrulha 

ideológica utiliza o biombo de 
“agência de verificação” para 
tentar demonizar notícias que os 
desagrada e opiniões com as quais 
não concordam. 

VITÓRIA DA OBSTINAÇÃO
A obstinação de Eduardo 

Jorge sustentou ação contra os 
procuradores Guilherme Schelb 
e Luiz Francisco de Souza, que 
perseguiram por ser ministro de 
FHC. Após 17 anos, a Justiça lhe 
deu razão, mas os R$100 mil (à 
época) de indenização sairão do 
Tesouro. Da dupla, zero.

JÁ VAI TARDE
A deportação para o Chile 

de Mauricio Norambuena, 
sequestrador do publicitário 
Washington Olivetto, livra-nos de 
mais um bandido. Extradição tão 
importante quanto a do terrorista 
italiano Cesare Battisti.

O ESPECIALISTA
O general Augusto Heleno, 

PODER SEM PUDOR

SAI UMA BRAHMTÁRCTICA!
Lucídio Portella Nunes era governador 

do Piauí, em 1982, quando participou da 
inauguração de uma fábrica da Antarctica. 
Lucídio saudou, em seu discurso: “Agora 
temos uma fábrica da Antarctica para tomar 
Brahma a valer!” O que na época foi gafe, hoje 
certamente seria recebido como uma sacada 
inteligente pela Ambev, a empresa que anos 
depois passaria a produzir as duas marcas.

Causaram indignação no Ministério do Meio 
Ambiente mensagens atribuídas à secretária-
executiva de um Conselho Nacional da Área de 
Preservação Ambiental Costa dos Corais, em 
Pernambuco, Ana Paula de Moura Souza, defendendo 

um fiscal removido. Ele é elogiado por aplicar multas 
“bem pesadas” quando “pega um que tem dinheiro”. 
Se ele passa o tempo fumando maconha, Ana Paula 
diz que “pra ser fiscal nessa merda chamada Brasil, 
tem que fumar muita maconha mesmo”.

PAÍS DO FUMACÊ
Nas mensagens, a servidora fica surpresa 

com a alegação contra o fiscal. “Achei que fosse 
propina, mas maconha... Quem não fuma?”, diz

NA NOSSA CONTA
A reunião do Conapac será quinta (22), 

no hotel Salinas (Maragogi-AL), com direito a 

Neste semestre, aliás, 
nos próximos 45 dias”

Senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA),
relator da reforma tributária na 
comissão especial

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Exame / Abril.com

ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), de 
vez em quando tenta convencer 
o presidente Jair Bolsonaro, 
deputado por 28 anos, de evitar 
polêmicas. Mas sempre ouve: 
“O senhor entende de estratégia 
militar, de política entendo eu”. 

MUITO ‘AMOR’ PELO BRASIL
São tantas as nações 

europeias financiando ONGs 
de seus países na Amazônia 
que em poucos anos essa 
verba seria suficiente para 
reflorestar toda Europa. Mas 
o “amor” pela Amazônia é 
grande demais.

PELEGADA INSANA
Pelegos e militantes 

partidários se uniram sábado 
(17) para derrotar, em 
votação, proposta de gestão 
compartilhada com a Polícia 
Militar de uma escola pública 
em Samambaia (DF). Nesta 
segunda (19), dois dias depois 
da votação, um aluno de 
13 anos foi esfaqueado na 
escola.

PRIVACIDADE É SAGRADA
Para 86% de 1.028 leitores 

que participaram de enquete 
do site Diário do Poder sobre 
conversas vazadas do ex-juiz 
Sergio Moro com outras 
autoridades, nada justifica 
invadir mensagens privadas 
de autoridades.

Importunação sexual

Monte Alegre

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final da Câ-
mara Municipal de Natal apro-
vou um projeto de lei que cria na 
capital potiguar uma campanha 
de combate à importunação se-
xual no transporte público. A ini-
ciativa do vereador Preto Aquino 
(Patriota) prevê, entre outras 
propostas, ações educativas em 
pontos de ônibus.

“As iniciativas ocorrerão atra-
vés de ações afirmativas, educa-
tivas e preventivas nos ônibus, 
de modo a orientar as usuárias 
sobre as providências que devem 
ser tomadas para identificação e 
denúncia dos agressores”, destaca 

o vereador Fúlvio Saulo Mafaldo 
(Solidariedade), relator do projeto, 
que ainda precisa ser submetido 
ao plenário e à sanção do prefeito 
Álvaro Dias para virar lei.

Com a aprovação desta e de 
outras matérias, a CCJ zerou a 
pauta nesta segunda-feira, 19. 
“Este encontro foi muito produ-
tivo, especialmente por causa da 
relevância das proposições dis-
cutidas e votadas por este grupo 
temático. Toda nossa pauta foi 
cumprida e vamos sempre tra-
balhar para manter a pauta ze-
rada, sem acúmulo de matérias”, 
ressaltou o vereador Ney Lopes 
Júnior (PSD), presidente da CCJ.

O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN) man-
teve uma condenação imposta 
ao prefeito de Monte Alegre, 
Severino Rodrigues, por ato de 
improbidade administrativa. Por 
unanimidade dos votos, os de-
sembargadores da 1ª Câmara Cí-
vel confirmaram o entendimento 
da primeira instância, que julgou 
procedente a acusação do Minis-
tério Público. 

Severino Rodrigues foi acusa-
do de improbidade por ter pintado 
prédios públicos de Monte Alegre, 
entre 2013 e 2016, com a cor do 
partido ao qual era filiado – a ver-
de, do MDB. No recurso ao TJRN, 
o prefeito alegou que a pintura foi 
apenas para padronizar as cores 
nos prédios públicos, com a finali-
dade de pô-los em destaque.

De acordo com o relator do 
caso, desembargador Cláudio 
Santos, o prefeito agiu com “dolo 
genérico” ao descumprir uma re-
comendação do Ministério Públi-

CCJ aprova campanha contra 
abuso nos ônibus de Natal

Prefeito é condenado por 
pintar prédios da cor do MDB

Iniciativa do vereador Preto Aquino prevê, entre outras 
propostas, ações educativas em pontos de ônibus

Reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Natal nesta segunda-feira

Marcelo Barroso / CMN

asdfasd

café, almoço e lanche da tarde pagos pelo 
contribuinte.

DIZ QUE NÃO ESTOU
Procurados, nem a secretária-executiva 

do Conapac, nem o ICMBio responderam 
aos questionamentos da coluna sobre essas 
mensagens.

co. Segundo o magistrado, que foi 
seguido pelos outros integrantes 
da 1ª Câmara Cível, a pintura te-
ve o objetivo de promoção pessoal.

Os desembargadores enten-
deram, ainda, que a pintura da 
fachada e portas dos prédios pú-
blicos apenas na cor verde viola a 
legislação municipal, que dispõe 
que os prédios públicos do Muni-
cípio de Monte Alegre deverão ser 
pintados nas cores da bandeira.

Apesar de ter confirmado a 
condenação, o TJRN reduziu a 
pena imposta na primeira instân-
cia ao prefeito. Os desembargado-
res aplicaram-lhe apenas multa 
no valor equivalente a três vezes 
o último salário que ele recebeu 
como prefeito. Na primeira ins-
tância, Severino Rodrigues havia 
tido os direitos políticos suspen-
sos por três anos, ficado proibido 
de contratar com o poder público 
por igual período, além de ter de 
pagar multa no valor de cinco ve-
zes o último salário.
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Juízes, promotores e policiais 
do Rio Grande realizaram nesta 
segunda-feira, 19, um ato público 
contra o projeto de lei 7596/2017, 
a “lei do abuso de autoridade”, 
aprovado no Congresso Nacional e 
que, agora, aguarda análise do pre-
sidente Jair Bolsonaro. A intenção 
do protesto foi chamar a atenção do 
governo federal para a necessidade 
de veto à proposta.

Em Natal, a mobilização acon-
teceu na Câmara Municipal, pela 
manhã. A ação foi organizada 
pela Associação dos Magistrados 
do Rio Grande do Norte (Amarn) 
em parceria com a Associação dos 
Membros do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (Ampern) e a 
Associação dos Delegados de Polí-
cia Civil do Rio Grande do Norte 
(Adepol). Outros atos ocorreram 
em outras capitais do País. 

A Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) critica o fato 
de o projeto ter sido aprovado em 

regime de urgência na Câmara 
após passar mais de dois anos pa-
rado. Além disso, a entidade diz 
que o texto que segue para sanção 
coloca em xeque a independência 
do Judiciário, ao intimidar a atua-

ção da magistratura. O ato público 
desta segunda-feira tentou mobi-
lizar a opinião pública em prol do 
veto presidencial.

No último sábado, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou estar ainda 

avaliando possíveis vetos ao projeto 
de lei aprovado pelo Congresso Na-
cional. Ele criticou a possibilidade 
de punir um policial que algemar 
alguém que não demonstre resis-
tência no ato da prisão. “Tem coisa 
boa, tem coisa ruim. O que eu não 
quero, em um primeiro momento, o 
policial militar… Se é que isso está 
lá. Não sei se isso está lá. Se o cara 
vier a algemar alguém de forma ir-
regular, tem uma cadeia para isso. 
Isso não pode existir. O resto a gen-
te vai ver”, disse Bolsonaro.

No Rio Grande do Norte, a As-
sociação dos Subtenentes e Sargen-
tos Policiais e Bombeiros Militares 
(ASSPMBMRN) declarou repúdio 
ao teor do projeto de lei que trata 
do abuso de autoridade aprovado 
pelo Congresso. O projeto tipifica 
como crime mais de 37 situações 
cometidas por servidores públicos 
e membros dos três poderes da 
República, afetando diretamente a 
ação dos policiais militares.

Na capital potiguar, mobilização aconteceu na Câmara Municipal, pela manhã

Juízes, policiais e promotores realizam 
ato contra lei do abuso da autoridade
Ação foi organizada pela Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte em parceria com
a Associação dos Membros do Ministério Público e a Associação dos Delegados de Polícia Civil

Protesto em Natal

Jurinews / Reprodução

A liberação de parte dos saldos 
do FGTS e do PIS-Pasep previs-
ta na Medida Provisória (MP) 
889/2019, que está em análise no 
Congresso, pode impactar positi-
vamente o Produto Interno Bruto 
(PIB) do País em até 0,26 ponto 
percentual neste ano. Em 2020, o 
acréscimo no PIB seria um pouco 
maior: 0,59 ponto percentual. Os 
cálculos são da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), órgão vincula-
do ao Senado.

Somados os impactos nos dois 
anos, a IFI estima um acréscimo 
de 0,85 ponto percentual no PIB 
com a liberação dos Fundos de 
Garantia, enquanto o governo 
calcula um crescimento de 0,35 
ponto percentual na economia no 
acumulado em 12 meses.

As contas da IFI consideram 
que o valor total dos saques (R$ 
42 bilhões), previsto pelo Minis-
tério da Economia, seja aplicado 
no consumo de forma direta e 
indireta. De acordo com relatório 
fiscal, ainda que os brasileiros não 
saquem integralmente os recur-
sos liberados, haverá uma injeção 
importante de dinheiro que dará 

algum impulso ao consumo, assim 
como uma ajuda na redução do en-
dividamento das famílias.

No entanto, os analistas da IFI 
ponderam que “ainda que os pro-
cedimentos para a realização dos 
saques sejam facilitados, dificil-
mente o montante a ser disponibi-
lizado aos trabalhadores ingressa-
rá imediatamente na economia. É 
difícil saber também a destinação 
que será dada aos recursos”.

No caso do FGTS, esses saques 
estão previstos para ocorrer entre 

setembro de 2019 e março de 2020 
e estarão disponíveis para todas 
as contas, ativas e inativas. Se-
gundo o Ministério da Economia, 
a injeção de recursos nas mãos 
dos brasileiros seria da ordem de 
R$ 28 bilhões em 2019, e de R$ 12 
bilhões em 2020. Os R$ 2 bilhões 
restantes ingressariam ainda nes-
te ano, com o PIS-Pasep.

No cenário sugerido pela IFI, o 
consumo das famílias aumentaria 
0,38 ponto percentual em 2019, e 
0,87 no ano que vem.

IFI estima acréscimo de 0,85 ponto percentual no PIB com liberação do FGTS

FGTS pode dar impulso ao consumo e 
garantir crescimento em 2019, diz IFI

Economia

José Cruz / Agência Brasil

A defesa do chileno Maurí-
cio Hernandez Norambuenae 
protocolou nesta segunda-fei-
ra, 19, no Supremo Tribunal 
Federal pedido de habeas cor-
pus contra possível extradição 
do preso para o Chile. 

O chileno foi condenado 
pela Justiça de São Paulo 
a 30 anos de prisão por par-
ticipação no sequestro do 
publicitário Washington Oli-
vetto, em 2001. Em seu país, 
Norambuena foi condenado à 
prisão perpétua por ter par-
ticipado do assassinato do 
senador Jaime Guzmán, em 
abril de 1991, e do sequestro 
de Cristián Del Rio, filho do 
dono do jornal El Mercúrio, 
em setembro de 1991.

A hipótese de extradição 
de Norambuena vem sendo 
discutida desde agosto de 
2002, quando o governo chi-
leno apresentou um pedido 
formal ao Brasil, valendo-se 
do acordo de extradição de 
presos assinado pelos países.

Sequestrador
de Olivetto pede 
habeas corpus
ao Supremo

Contra extradição

Receita Federal anuncia
troca de número 2 do órgão

Fisco

Há oito meses no cargo, o 
subsecretário-geral da Recei-
ta Federal, João Paulo Ramos 
Fachada Martins da Silva, será 
substituído. O órgão confirmou, 
em nota oficial, que o novo titu-
lar será o auditor-fiscal José de 
Assis Ferraz Neto, atualmente 
lotado na área de Fiscalização 
da Delegacia da Receita Federal 
no Recife.

No comunicado, o secretá-
rio especial da Receita, Marcos 
Cintra, agradeceu “o empenho 

e a dedicação” de Fachada no 
período em que desempenhou a 
função de subsecretário-geral, o 
segundo cargo mais importante 
do órgão.

Funcionário de carreira da 
Receita, Fachada era subsecre-
tário de Arrecadação até o fim 
do ano passado. Ele ajudou a 
estruturar a equipe atual do 
Fisco. Ainda não está definido 
o que ocorrerá com os demais 
subsecretários e coordenadores 
do órgão.

Em comunicado, Marcos Cintra agradeceu “empenho e dedicação” de João Paulo

Wilson Dias / Agência Brasil
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Os senadores potiguares Je-
an Paul Prates (PT) e Styvenson 
Valentim (Podemos) são contra a 
indicação do deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, para a 
embaixada do Brasil nos Estados 
Unidos. É o que mostra um levan-
tamento do jornal O Estado de S. 
Paulo, após ouvir os 81 senadores 
sobre o tema.

De acordo com o estudo, 29 se-
nadores são contra a indicação, 15 
são favoráveis e 7 estão indecisos. 
Outros 29 não quiseram responder 
ao jornal – incluindo a outra sena-
dora potiguar, Zenaide Maia (Pros). 
O presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) não vota.

Caso seja indicado pelo pai, 
Eduardo Bolsonaro será sabati-
nado na Comissão de Relatores 

Exteriores do Senado. Indepen-
dentemente do resultado na comis-
são, o nome segue para o plenário, 
que fará uma votação. Caso seja 
nomeado para a embaixada em 
Washington, Eduardo se tornará 
a primeira pessoa sem carreira na 
diplomacia a assumir o posto desde 
o fim da ditadura militar.

Criticada por ex-embaixado-
res, a indicação de Eduardo para 
o posto diplomático é defendida 
pelo próprio presidente Jair Bol-
sonaro, que tem argumentado que 
o filho fala inglês fluentemente e 
tem proximidade com o presidente 
norte-americano, Donald Trump. 
“Não é um aventureiro. Acabou de 
casar, inclusive”, disse Bolsonaro, 
em uma transmissão ao vivo pelo 
Facebook no mês passado.

Também no mês passado, 

Donald Trump elogiou a possível 
nomeação de Eduardo como embai-
xador. “Conheço o filho dele [Jair 
Bolsonaro], e eu considero que o 
filho dele é extraordinário, um 
jovem brilhante, incrível. Estou 
muito feliz pela indicação”, disse o 
presidente norte-americano.

Bolsonaro nega que a indicação 
do filho seja nepotismo, como têm 
apontado críticos do ato. Em docu-
mento enviado à Justiça Federal 
da Bahia, inclusive, a Advocacia-
-Geral da União (AGU) alegou que 
a nomeação não configura crime 
por se tratar de um cargo de “natu-
reza política”. Foi a primeira mani-
festação da AGU em um processo 
de ação popular, aberto a pedido 
do deputado federal Jorge Solla 
(PT-BA), que tenta suspender a 
nomeação de Eduardo. Senador Jean Paul Prates (PT)

Jean Paul e Styvenson são contra Eduardo 
embaixador nos EUA, mostra levantamento
De acordo com o estudo, 29 senadores são contra a indicação, 15 são favoráveis e 7 estão indecisos. Outros 29 não 
quiseram responder – incluindo a outra senadora potiguar, Zenaide Maia. Nomeação é criticada por ex-embaixadores

Resistência

Waldemir Barreto / Agência Senado

Começou a funcionar nesta 
segunda-feira, 19, uma nova ver-
são do sistema para expedição do 
alvará de funcionamento pelas 
empresas de Natal. A ferramenta, 
disponível no Portal Directa Natal, 
facilita a obtenção do documento 
junto à Secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo da Prefeitura 
do Natal (Semurb).

Agora, os alvarás serão emiti-
dos de forma imediata, caso a ati-
vidade da empresa se enquadre na 
modalidade de baixo risco e atenda 
os critérios estabelecidos na Lei 
Geral da Micro e Pequena Empre-
sa, sancionada em julho pelo pre-
feito Álvaro Dias. A nova lei tem p 
objetivo de criar um ambiente de 
negócios favorável para a atração 
de investimentos e geração de em-
prego e renda em Natal.

O sistema desenvolvido por téc-
nicos da Secretaria Municipal de 
Tributação (Semut) e da Semurb vi-
sa deixar esse ambiente ainda mais 
simples e prático. De acordo com o 
diretor de Licenciamento de Obras 
e Serviços da Semurb (DLOS), An-
dré Gomes, a nova versão surge pa-
ra facilitar a vida do empreendedor. 
Ele explica que os alvarás provisó-
rios serão simplificados e agiliza-

dos. “Bastará o cidadão preencher 
os campos e efetuar o pagamento. 
O sistema vai analisar os dados e 
emitir os documentos de forma au-
tomática”, explica.

Além disso, as empresas que 
são consideradas de baixo risco 
vão poder retirar uma declaração 
que está isenta de todo tipo de li-
cenciamento. Segundo Gomes, esse 
documento não é obrigatório. Ele 
foi criado para certificar que ela se 
enquadra nessa modalidade. “Em 
algum momento, o empreendedor 
vai precisar apresentar um alva-

rá de funcionamento, uma licença 
ambiental. Como ele não tem, 
criamos a declaração para ser um 
facilitador. O documento é opcional 
e gratuito”, ressalta.

Outra mudança é nos alvarás 
de funcionamento definitivo. Não 
será mais exigido o "habite-se" do 
imóvel como comprovação de aten-
dimento a acessibilidade. A nova 
lei indica que é necessária apenas a 
apresentação de um laudo técnico, 
com ART do profissional, atestan-
do que o imóvel atende a norma de 
acessibilidade.

Prefieto Álvaro Dias sanciona Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em Natal

Prefeitura do Natal facilita emissões 
de alvarás com novo sistema online

Simplificação

José Aldenir / Agora RN

Em campanha, PSL registra 
mais de 1 mil filiações no RN

Partido de Bolsonaro

Realizada no fim de semana, 
a campanha nacional de filiação 
do Partido Social Liberal (PSL) 
registrou, apenas no Rio Gran-
de do Norte, mais de 1 mil filia-
ções, sendo cerca de 500 apenas 
na capital potiguar.

Durante todo o sábado, 17, o 
fluxo de novos filiados e de sim-
patizantes às bandeiras defen-
didas pelo partido, o mesmo do 
presidente Jair Bolsonaro, foi 
intenso na sede de Natal, loca-
lizada no bairro de Lagoa Nova.

O presidente da legenda no 
Estado, coronel-aviador Hélio 
Oliveira, comemorou a adesão 
dos novos filiados. “A presença 
destas pessoas aqui e a filiação 
de tantas outras que nunca ti-
nham se filiado a um partido 
e que não queriam se envolver 
com política, mas que decidiram 
fazer isso agora, mostra que 
estamos no caminho certo. Isso 
mostra a força do nosso partido 
e a credibilidade do nosso presi-
dente Bolsonaro no Rio Grande 
do Norte. A meta de 1 mil novos 
filiados foi atingida e nós vamos 
honrar a confiança que estas 
pessoas nos depositaram”, pon-
tuou o coronel.

Também presente ao even-
to, a vereadora pelo PSL e pre-
sidente do partido em Natal, 
Eleika Bezerra, se mostrou 
satisfeita com o resultado da 
campanha.

“Por diversas vezes, me 
emocionei ao ouvir alguns de-
poimentos. O sentimento de 
esperança e de amor ao nosso 
País foi demonstrado por tan-
tas famílias, pais, filhos, se-
nhoras de idade, jovens, mas 
todos com o propósito único de 
ver a realidade do nosso Brasil 
mudar”, afirma a parlamentar.

Coronel Hélio, Eleika e novos filiados

PSL RN / Divulgação

Senador Styvenson Valentim (Podemos)

Roque de Sá / Agência Senado
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O Banco do Brasil liberou nesta 
segunda-feira, 19, o saque de R$ 
33,4 milhões dos recursos Progra-
ma de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep) no Rio 
Grande do Norte. Serão beneficia-
dos 14.520 mil cotistas.  

Segundo o Banco do Brasil, 
para todo o país, estão disponíveis 
para saque R$ 4,5 bilhões perten-
centes a 1,522 milhão de cotistas. 
Aqueles que tiverem conta corren-
te ou poupança no BB tiveram o 
depósito feito automaticamente na 
noite desta segunda.

Ainda de acordo com a institui-
ção financeira, os cotistas clientes 
de outras instituições financeiras, 
com saldo de até R$ 5 mil, poderão 
transferir o saldo da cota via TED, 
sem nenhum custo, a partir do dia 
20 de agosto. 

A opção de transferência dispo-
nibilizada pelo BB pode ser realiza-
da tanto via internet, pelo endereço 
eletrônico www.bb.com.br/pasep, 
quanto pelos terminais de autoa-
tendimento. 

Os demais cotistas, assim como 
herdeiros e portadores de procu-

ração legal poderão realizar os sa-
ques diretamente nas agências do 
BB, a partir do dia 22 de agosto.

Com a medida provisória 
889/2019, todos os cotistas poderão 
realizar os saques de suas cotas por 
prazo indeterminado. Até então, 
para efetuar o saque, o participan-
te deveria ter idade mínima de 60 
anos ou estar enquadrado em um 

dos demais motivos de saque co-
mo: aposentados; na condição de 
invalidez; militar reformado ou da 
reserva; portador de HIV/AIDS ou 
de neoplasias malignas; e benefici-
ários de amparo social.

O Pasep é destinado aos fun-
cionários públicos, sendo pago ex-
clusivamente pelo Banco do Brasil. 
Já o PIS (Programa de Integração 

Social) é direcionado aos trabalha-
dores da iniciativa privada, com 
pagamento efetuado pela Caixa. 
Ambos constituem um fundo úni-
co, cujo saldo pode ser sacado pelo 
trabalhador cadastrado entre 1971 
e 04 de outubro de 1988 e que ain-
da não tenha retirado o valor total 
das cotas na conta individual de 
participação.

Cotistas clientes de outras instituições financeiras com saldo até R$ 5 mil poderão transferir o saldo via TED, sem nenhum custo

Banco do Brasil libera mais de R$ 33 mi 
do Pasep para o Rio Grande do Norte
Para todo o país, estão disponíveis R$ 4,5 bilhões pertencentes a 1,522 milhão de cotistas; aqueles 
que possuem conta corrente ou poupança no BB já receberam suas cotas nesta segunda-feira, 19

Montante

José Aldenir / Agora RN
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O Rio Grande do Norte foi o pri-
meiro Estado do Nordeste a aderir 
ao Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Viver sem 
Limite), em maio de 2012, e desde 
então vem concentrando esforços 
na implantação da Rede de Cuida-
dos à Saúde da Pessoa com Defici-
ência (RCSPD), com o objetivo de 
promover o direito à cidadania, à 
inclusão e à autonomia de todas as 
pessoas com deficiência no estado.

Dentro da rede, destacam-se a 
Oficina Ortopédica Fixa, localiza-
da em Pau dos Ferros, e os nove 
Centros Especializados em Reabi-
litação (CER), que consistem em 
pontos de atenção ambulatorial 
especializados em reabilitação, re-
alizando diagnóstico, tratamento, 
concessão, adaptação e manuten-
ção de tecnologia assistiva nas mo-
dalidades de reabilitação auditiva, 
física, intelectual e/ou visual.

De acordo com Marilene Soa-
res, coordenadora da RCSPD no 
Estado, a consolidação da rede veio 
para facilitar o acesso da popula-
ção potiguar aos serviços especia-
lizados ofertados às pessoas com 
deficiência.  “O atendimento nor-
malmente ocorria de forma frag-
mentada e sem acompanhamento 
de uma equipe multidisciplinar. 
Hoje, os CERs dão esse apoio para 
que todos tenham o acompanha-
mento em um só lugar e de ma-
neira mais humanizada e eficaz”, 
disse.

Na primeira região de saúde, o 
CER está localizado em São José de 
Mipibu (nível III); na segunda, no 
município de Areia Branca (nível 
II); na terceira região, o CER fica 
em Guamaré (nível II); na quarta, 
em Caicó (nível III); na quinta, em 
Santa Cruz (nível II); já na sexta 
região de saúde, o CER localiza-se 

em Pau dos Ferros (nível II); e na 
sétima região de saúde estão locali-
zados dois CERs em Natal (Clínica 
Heitor Carrilho, nível II, e CRI, 
nível III) e um em Macaíba (nível 
III). Ressalta-se que estão em cons-
trução três novos CER no Estado: 
em Parnamirim (nível III), São 
Gonçalo do Amarante (nível III) e 
Mossoró (nível IV).

Vale salientar que, exceto pelo 
CRI/CRA, os CER são gerenciados 
pelos municípios em que se locali-
zam. O Estado é responsável pelo 
acompanhamento da implantação 
e implementação da rede e o moni-
toramento das ações desenvolvidas.  
“Por meio da RCSPD orientamos 
como o processo é feito. Realizamos 
treinamentos, capacitações dos 
profissionais e promovemos en-
contros mensais, compartilhando 
as dificuldades enfrentadas para 
solucioná-las”, concluiu Marilene. Consolidação da rede veio para facilitar o acesso da população a serviços especializados

Com Centros de Reabilitação, RN investe na 
Rede de Saúde da Pessoa com Deficiência
Através da articulação e monitoramento dos Centros Especializados em Reabilitação, Estado, que foi o primeiro do 
Nordeste a aderir ao Plano Nacional de Direitos, oferece reabilitação auditiva, física, intelectual e/ou visual para pacientes

Assistência

Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) realiza no 
próximo dia 2 de setembro a lici-
tação para instalar a iluminação 
pública para o período natalino. 
Em 2018, a Prefeitura do Natal 
desembolsou R$ 4,4 milhões com 
equipamentos e decoração.

Segundo a Semsur, apenas pa-
ra as árvores natalinas e decoração 
de prédios públicos, o valor base 
para o serviço está limitado em R$ 

2,5 milhões. Para este mesmo ser-
viço, o município gastou R$ 2,378 
milhões em 2018.

No ano passado, o serviço 
de iluminação foi instalado nas 
principais vias das quatro zonas 
administrativas da cidade, con-
templando também praças e ala-
medas. Para este ano, a Semsur 
ainda não definiu prazos para iní-
cio da decoração.

O serviço de iluminação conta-

rá com três grandes árvores natali-
nas. A principal delas fica no bairro 
de Mirassol, na zona Sul, que teve 
112 metros de altura em 2018. 
Além desta, outras duas estrutu-
ras serão instaladas em bairros da 
zona Norte: Parque dos Coqueiros 
e Ginásio Nélio Dias.

Além da iluminação, o municí-
pio vai realizar no dia 4 de setem-
bro a licitação para recuperar a 
estrutura do Mercado das Rocas. 

Licitação para decoração natalina será 
realizada no próximo dia 2 de setembro

Iluminação

Decoração é atração na cidade de Natal

José Aldenir/AgoraRN

A campanha de arrecadação de 
lixo eletrônico realizada pela Pre-
feitura do Natal durante a 2ª edi-
ção da Campus Party, na capital 
potiguar, foi um sucesso. Durante 
os dois dias, foram arrecadados 
401 Kg de objetos como celulares, 
notebook, nobreak, estabilizadores, 
entre outros similares.

"Inicialmente, seriam dispo-
nibilizados apenas 100 ingressos 

para os dois dias do evento. Mas o 
sucesso da campanha foi tão gran-
de que conseguimos mais alguns 
passes e trocamos, ao todo, foram 
dados 220 ingressos por lixo ele-
trônico", explica Joanna Guerra, 
secretária adjunta da Sempla.

A ação da Prefeitura contou 
com a parceria da Natal Recicla-
gem, uma empresa que trabalha 
na destinação ambientalmente 

correta de resíduos que contenham 
valor econômico para reciclagem. 
Todo o material coletado será dis-
tribuído para empresas responsá-
veis por reciclagem. 

"A campanha foi uma ação de 
cidadania, que teve o objetivo de 
conscientizar a população e expan-
dir a educação ambiental", disse 
Herberth Sena, gerente de Meio 
Ambiente da Urbana.

Campanha arrecada 401 Kg de materiais eletrônicos
Campus Party Natal

Material foi descartado na Campus Party

Divulgação / PMN

A Prefeitura de Macaíba 
abriu oficialmente o período 
de inscrições para os delega-
dos que irão compor o núcleo 
gestor referente ao processo 
de revisão do Plano Diretor 
da cidade, conforme estabele-
cido e divulgado na primeira 
audiência pública sobre o no-
vo plano, realizada na última 
quinta-feira, 15.

Para a Prefeitura, "atuar 
como delegado significa fazer 
parte da construção dos no-
vos caminhos para Macaíba 
continuar se desenvolvendo 
nos próximos anos, com res-
ponsabilidade, planejamento, 
eficiência e sustentabilidade". 
O prazo para inscrições vai 
até a próxima sexta-feira, 23. 

O checklist para inscrição 
dos delegados das entidades 
não governamentais inclui 
ficha cadastral preenchida e 
assinada, ofício com indica-
ção, cópia do estatuto, CPF e 
RG do representante e ata de 
posse dos atuais membros.

Macaíba abre 
inscrições para 
compor núcleo 
do Plano Diretor

Delegados
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Priorize as tarefas que dependem da 
sua iniciativa, mas evite brigar com 
alguém mais conservador. Se confiar na 
sorte, pode se dar bem em jogo agora. 
Romantismo e dedicação a dois. 

Bom dia para pedir uma ajuda aos 
amigos ou ouvir os conselhos de 
alguém em quem confia. Vale a pena 
ceder um pouco para manter a paz com 
os familiares. Os amigos podem ajudar 
na conquista. 

Confie em sua intuição, mas tenha 
cautela no serviço mesmo assim. 
Assuntos antigos podem vir à tona e 
mexer com os seus sentimentos. Seu 
jeito misterioso deve fazer a diferença 
na conquista. 

Se depender das estrelas, vai contar 
com ótimas energias para iniciar 
uma dieta ou praticar exercícios 
físicos. Seu lado ambicioso se 
destaca. Não há sinal de muita 
novidade na conquista. 

Aproveite a fase para se dedicar 
a tarefas que exigem trabalho em 
equipe e boa comunicação com as 
pessoas em geral. Um caso com 
alguém próximo tem tudo para se 
tornar mais interessante.

Aposte no trabalho em equipe para 
colocar em dia as tarefas. Seu 
lado simpático vêm à tona e pode 
envolver clientes ou o público para 
encher o bolso. 

O trabalho conta com boas energias 
e você pode encontrar maneiras de 
melhorar seus ganhos. As finanças estão 
protegidas. Faça a sua parte para evitar 
críticas no romance. 

Astral favorável para mudança de 
residência, início de obras ou reparos em 
casa. No trabalho, não será complicado 
cuidar de tarefas do dia a dia. A paixão 
esquenta os momentos a dois. 

Há sinal de novidades no serviço 
e você pode ceder à tentação de 
deixar as tarefas rotineiras de lado. 
Foque no que precisa ser feito se 
quiser subir na carreira. Momentos 
descontraídos a dois. 

Trabalhar em grupo pode ser uma boa 
maneira de conquistar seus objetivos. 
Mas mal-entendido ou perda de 
informações talvez traga desafios. A 
paquera pode surpreender.

No serviço, há sinal de imprevistos: 
preste atenção ao seu sexto sentido. 
Aproveite para tentar algo diferente 
ao cuidar da saúde. A conquista 
talvez se torne complicada.

Redobre a atenção e faça a sua 
parte para economizar. Se precisa de 
um dinheiro extra, será necessário 
trabalhar duro. Talvez as coisas andem 
meio devagar na conquista. 

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

Amadeu informa a Maria que Régis está fora de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a 
ausência de Jô. Por influência de Agno, Adriano contrata Leandro. Chiclete se revolta ao ver 
a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Lucco. Antero passa mal e Marlene o 
socorre. Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero. Fabiana exige que Agno 
e Otávio lhe comprem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô 
sobre o incidente com Régis. Téo revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz. 

A DONA DO PEDAÇO

Dalila nega a acusação de Almeidinha e deixa a delegacia. Gabriel manda Fernando fugir da cidade. 
Jean observa Teresa ir embora. Almeidinha convence Cristiano a revelar o paradeiro do biomédico 
Fernando. Dalila lamenta a morte de Paul. Valéria descobre as senhas de Norberto, e Gabriel 
comemora. Benjamin se aconselha com Cibele. Hussein convida Helena para sair. Benjamin é frio 
com Letícia, que desconfia. Jean lamenta a partida de Teresa para Europa. Elias discute com Helena 
por causa de Hussein. Latifa fica nervosa com a marcação de sua entrevista com o Rabino. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Alberto conta a Silvana que foi Paloma quem o convenceu a publicar as memórias 
da atriz. Thaíssa sugere que Jeff transforme Evelyn em uma de suas personagens. 
Alice conta a Paloma que viu Ramon e Francisca juntos. Diogo troca as pílulas 
anticoncepcionais de Nana. Silvana finge um romance com Pablo para as pessoas 
pensarem que foi ela quem desistiu de Marcos. 

Brenda incentiva Raquel a mudar seu penteado. Luisa está receosa quanto a ida das crianças 
ao Campo de Férias e desabafa com Durval. Chega o aguardado dia do Campo de Férias, e as 
crianças embarcam no ônibus ansiosas. Todos escolhem seus lugares e se acomodam para a 
viagem, e Raquel tem a companhia de um garoto interessante. Através de um holograma, Roger 
apresenta as novidades do Campo de Férias, e apresenta os monitores e guardiões às crianças.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Companhia de Serviços Ur-
banos de Natal (Urbana) garantiu 
que até a próxima quarta-feira, 
21, a coleta de lixo será normali-
zada na capital potiguar. Segundo 
o órgão, o problema atual está no 
acúmulo de sujeira que houve na 
época em que a empresa Vital En-
genharia, responsável pelo reco-
lhimento, paralisou suas ativida-
des em protesto por pagamentos 
não realizados pela Prefeitura.

Todavia, desde o último dia 
13 que as pendências financeiras 
foram regularizadas e a empresa 
voltou a operar normalmente na 
cidade. Contudo, ainda não houve 
tempo suficiente para recolher to-
do o lixo que se acumulou em Na-

tal durante os dias de paralisação.
“O pagamento foi efetuado pe-

la contratante na última terça-fei-
ra, tendo sido os serviços de coleta 
domiciliar retomados em seguida. 
O serviço agora está normaliza-
do”, disse a empresa em contato 
com a reportagem do Agora RN, 
por meio de sua assessoria de im-
prensa.

Ainda de acordo com a Urba-
na, cerca de duas mil toneladas 
de lixo se acumularam nas vias 
públicas da cidade por causa da 
paralisação. Com o trabalho que 
vem sendo feito desde a semana 
passada, a expectativa é de que 
Natal esteja novamente 100% 
limpa nesta semana. 

Recolhimento de lixo será 
normalizado até esta quarta

Natal

Ministério da Educação vai mudar 
sistema de concessão de bolsas

Pós-graduação

O governo federal vai mudar o 
critério de concessão de bolsas de 
mestrado e doutorado no País. O 
novo sistema de escolha levará em 
conta o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) dos municípios 
onde as faculdades estão localiza-
das, o teor das pesquisas e a nota 
obtida pelos cursos nos últimos 
anos. 

Terão prioridade aquelas que 
se encaixarem em áreas conside-
radas estratégicas pela gestão Jair 
Bolsonaro, como cursos de Saúde e 
Engenharias. Bolsas de doutorado 
terão preferência em relação às de 
mestrado.

A definição de quais faculda-
des receberão dinheiro para bol-
sas de pós caberá a um algoritmo. 
Cada um dos quatro quesitos terá 
um peso específico. O Ministro da 
Educação, Abraham Weintraub 
afirmou que a distribuição de ver-
ba às universidades seguirá “crité-

rios técnicos”.
O novo sistema de distribuição 

será anunciado oficialmente no 
próximo mês, mas as principais li-
nhas foram antecipadas à reporta-
gem pelo presidente da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), Ander-
son Correia. Vinculada ao MEC, a 
Capes é a principal financiadora 
de pesquisas de pós do País.

No dia 13, empresa que faz a coleta suspendeu serviços alegando falta de pagamentos 

José Aldenir / Agora RN

Período de paralisação na coleta causou transtorno na 
cidade; segundo a Companhia, duas mil toneladas de 

Abaham Weintraub, ministro da Educação

Divulgação / MEC
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O ator Fábio Assunção, de 48 
anos, não esconde seu passado co-
mo dependente químico. Desta vez, 
porém, o ator vai interpretar o pai 
de uma usuária de crack em "Onde 
Está meu Coração", da Globoplay.

"É uma série que discute a fa-
mília. Um dos grandes problemas 
da dependência é as pessoas terem 
vergonha de falar sobre ela, porque 
dificulta o processo de reequilí-
brio", disse em entrevista ao jornal 
"O Globo".

A identificação com a série foi 
imediata. A experiência pessoal de 
Assunção, segundo ele, permitiu 
uma aproximação ainda maior com 
seu personagem. "Sempre busco 
uma profundidade nas almas das 
personagens que faço, entender 
quem são essas figuras. E, quando 
fui convidado, vi essa possibilida-
de", explicou. 

Ele contou, ainda, que a série 
será muito importante para des-
mistificar o tabu acerca do assunto: 
"Qual é a dificuldade de entender 
que o vício faz parte dos buracos 
que a gente tem na alma? O vício 
não é uma questão de caráter, ou 

de escolha. Não é você aceitar uma 
propina. É impulsão, compulsivi-
dade".

Segundo Assunção, ele deixou o 
vício em cocaína para trás há cerca 
de cinco anos: "Hoje tenho uma vi-
da absolutamente normal".

Fábio Assunção já virou até tema de música por causa de sua dependência química

"Não tive direito a tratamento", 
diz Assunção sobre dependência
Ator vai interpretar o pai de uma usuária de crack em "Onde Está meu 
Coração", da Globoplay; ele é famoso nas redes sociais por dependência

Desabafo

Reprodução / TV Globo Ex-atriz da Globo voltou aos palcos com peça apresentada pela 1ª vez em Curitiba

Divulgação

Quando Claudia Rodrigues, 
de 49 anos, subiu no palco nesta 
segunda-feira, 19, em Curitiba, 
realizou um sonho acalentado 
nos últimos seis anos: voltar a 
trabalhar como comediante. "Es-
sa peça surgiu, porque eu quero 
mostrar que estou bem. Tenho 
limitações, é claro, mas fazer hu-
mor, fazer stand up é a minha vi-
da", diz ela em entrevista ao F5. 

Claudia tem esclerose múl-
tipla, doença autoimune rara e 

sem cura. Ela está afastada da 
televisão e do teatro desde 2013. 
Seus últimos trabalhos foram no 
humorístico Zorra Total (Globo), 
e na peça "Muito Viva".

"Sinto saudade o tempo in-
teiro de trabalhar. Só falta isso 
para eu completar a minha fe-
licidade, porque eu venci muita 
coisa com a esclerose. É uma 
luta diária. Todo o dia, você tem 
que fazer, fazer e fazer", diz ela, 
em referência aos tratamentos.

Claudia Rodrigues volta aos 
palcos: "Fazer humor é vida"

Felicidade

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

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

escolha que combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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Advogado Marcelo Barros, entre a 
vereadora Ana Paula e o ex-vereador Júlio 
Protásio. Ele foi homenageado na sessão 
solene que a CMN promoveu para celebrar 
o Mês do Advogado

A deputada federal 
Natália Bonavides

encontrou o ex-ministro
e ex-presidenciável 

Fernando Haddad na
Marcha das Margaridas

SUCESSO...
A Campus Party Natal foi encerrada no último domin-

go e teve, ao longo de três dias, mais de 60 mil pessoas 
circulando pelo evento. Considerada um verdadeiro 
sucesso, a segunda edição potiguar teve também um 
reconhecimento aos responsáveis pela maior experiência 
tecnológica do mundo. Por proposição do vereador Sueldo 
Medeiros (PHS), receberam títulos de cidadão natalense 
o italiano Francesco Farruggia, presidente do Instituto 
Campus Party, e pernambucano Dino Lincoln, embaixa-
dor da edição potiguar do evento.
 
RECONHECIDO

Autor da Lei que garante a Campus Party todos os 
anos no calendário de Natal, o vereador Sueldo Medeiros 
destacou a importância da entrega dos títulos. "A nossa 
cidade está vivendo uma verdadeira transformação tec-
nológica e a Campus Party tem um grande papel nesse 
processo. Nada mais justo do que reconhecer esse grande 
trabalho realizado por Francesco e Dino em favor da 
edição natalense da Campus", destacou o parlamentar.

SAÚDE
Natal sediará “Odonto-

logia e Ortodontia na Era 
Digital: uma visão clínica” 
no dia 26/09. Especialista 
em Ortodontia pela USP, 
Fernanda Amorim será a 
palestrante do curso, que é 
destinado aos profissionais e 
estudantes da área e ocorrerá 
na sala de Convenções do 
CTC, na Amintas Barros, em 
Lagoa Nova, das 19h às 22h.

A Universidade do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 

(UERN) está "asfixiada", 
sofrendo com atrasos 
no repasse de recursos 
pelo Governo e com 
investimento igual a zero 
previsto para 2019. A 
realidade da universidade 
foi detalhada na última 
sexta-feira a esta colunista 
pelo deputado estadual 
Sandro Pimentel, em 
entrevista ao Agora News, 
na 97FM. "O que a UERN 
está vivendo é o famosos 
'cobertor curto'", disse o 
parlamentar.
 
n Segundo Sandro 
Pimentel, a situação 
da UERN é a seguinte, 
hoje: zero investimento 
para este ano; corte de 
R$ 300 mil no orçamento 
de custeio (que era de 
R$ 1.800 e passou para 
R$ 1.500); e atrasos no 
repasse do valor reduzido 
para o custeio. 
 
n Na opinião do 
parlamentar, "é necessário 
que o Governo priorize 
e olhe a UERN como 
olhou na campanha 
eleitoral, como sendo uma 
universidade estratégica". 
"A UERN é responsável  
por formar quase 100% 
dos professores do ensino 
médio e básico dos 
municípios do RN. Então 
tem uma importância 
brutal", considerou 
Sandro.

Destaques
 da coluna ...do deputado federal 

Marcelo Freixo: E aí, Sérgio 
Moro, você vai continuar 
nesse silêncio constrangedor 
enquanto o seu chefe Jair 
Bolsonaro desmoraliza a 
Polícia Federal pra blindar 
o Queiroz e proteger a 
família? Prefere ficar calado 
pra não melindrar o clã, 
ministro?"; 
...do jornal Valor Econômico: 
"Delegados querem 
autonomia da PF após 
interferência de Bolsonaro"; 
...do diretor, autor e 
palestrante André Fran: 
"O presidente acaba de 
compartilhar um vídeo falso. 
As imagens de matança 
são nas Ilhas Faroe, onde 
já estive registrando esse 
polêmico ritual. As ilhas 
são parte do Reino da 
Dinamarca, nada a ver com 
a Noruega. 
As imagens são da ONG 
internacional Sea Shepherd, 
que atua na região".

>> GIRO PELO TWITTER...

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Cedida

Reprodução/Instagram

Jornalista e 
empresário Crico Félix 

curtindo a vida
em Pipa
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O ator Fábio Assunção, de 48 
anos, não esconde seu passado co-
mo dependente químico. Desta vez, 
porém, o ator vai interpretar o pai 
de uma usuária de crack em "Onde 
Está meu Coração", da Globoplay.

"É uma série que discute a fa-
mília. Um dos grandes problemas 
da dependência é as pessoas terem 
vergonha de falar sobre ela, porque 
dificulta o processo de reequilí-
brio", disse em entrevista ao jornal 
"O Globo".

A identificação com a série foi 
imediata. A experiência pessoal de 
Assunção, segundo ele, permitiu 
uma aproximação ainda maior com 
seu personagem. "Sempre busco 
uma profundidade nas almas das 
personagens que faço, entender 
quem são essas figuras. E, quando 
fui convidado, vi essa possibilida-
de", explicou. 

Ele contou, ainda, que a série 
será muito importante para des-
mistificar o tabu acerca do assunto: 
"Qual é a dificuldade de entender 
que o vício faz parte dos buracos 
que a gente tem na alma? O vício 
não é uma questão de caráter, ou 

de escolha. Não é você aceitar uma 
propina. É impulsão, compulsivi-
dade".

Segundo Assunção, ele deixou o 
vício em cocaína para trás há cerca 
de cinco anos: "Hoje tenho uma vi-
da absolutamente normal".

Fábio Assunção já virou até tema de música por causa de sua dependência química

"Não tive direito a tratamento", 
diz Assunção sobre dependência
Ator vai interpretar o pai de uma usuária de crack em "Onde Está meu 
Coração", da Globoplay; ele é famoso nas redes sociais por dependência

Desabafo

Reprodução / TV Globo Ex-atriz da Globo voltou aos palcos com peça apresentada pela 1ª vez em Curitiba

Divulgação

Quando Claudia Rodrigues, 
de 49 anos, subiu no palco nesta 
segunda-feira, 19, em Curitiba, 
realizou um sonho acalentado 
nos últimos seis anos: voltar a 
trabalhar como comediante. "Es-
sa peça surgiu, porque eu quero 
mostrar que estou bem. Tenho 
limitações, é claro, mas fazer hu-
mor, fazer stand up é a minha vi-
da", diz ela em entrevista ao F5. 

Claudia tem esclerose múl-
tipla, doença autoimune rara e 

sem cura. Ela está afastada da 
televisão e do teatro desde 2013. 
Seus últimos trabalhos foram no 
humorístico Zorra Total (Globo), 
e na peça "Muito Viva".

"Sinto saudade o tempo in-
teiro de trabalhar. Só falta isso 
para eu completar a minha fe-
licidade, porque eu venci muita 
coisa com a esclerose. É uma 
luta diária. Todo o dia, você tem 
que fazer, fazer e fazer", diz ela, 
em referência aos tratamentos.

Claudia Rodrigues volta aos 
palcos: "Fazer humor é vida"

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

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

escolha que combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA
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O Spotify adicionou no-
vos recursos às suas assina-
turas do Plano Familiar, en-
tre eles um filtro de controle 
parental e uma playlist per-
sonalizada baseada no que a 
família escuta. Os recursos 
estão disponíveis desde esta 
segunda-feira, 19, na Irlan-
da, e logo devem chegar aos 
outros países.

Spotify adiciona 
recursos para 
usuários do 
Plano Familiar

Funcionalidades

O Tesla Roadster de Elon 
Musk, lançado ao espaço pe-
lo foguete Falcon Heavy em 
fevereiro de 2018, completou 
sua primeira volta em tor-
no do sol após 557 dias em 
órbita, de acordo com um 
relatório de rastreamento. O 
veículo foi usado como "carga 
de teste" no primeiro lança-
mento do Falcon Heavy, para 
demonstrar a capacidade do 
foguete. 

Musk decidiu colocar a 
bordo seu próprio Tesla Ro-
adster um carro vermelho 
cereja, com um manequim 
que foi batizado de "Starman" 
como passageiro. Devido ao 
maior risco de falha com um 
novo foguete, a SpaceX não 
queria colocar algo muito 
valioso, como um satélite, a 
bordo.

Cientistas têm monito-
rado o progresso da missão 
observando o céu para pos-
síveis aparições. No entanto, 
o Engadget aponta que não 
será possível ver o Starman 
vagando pelo céu noturno, já 
que a Terra está atualmente 
no lado oposto do Sol. Até ago-
ra, ele percorreu uma distân-
cia de mais de 1,2 milhão de 
quilômetros. 

Tesla Roadster 
completa sua 
primeira volta
em torno do Sol

Após 557 dias

Veículo foi lançado no ano de 2018

Reprodução / Olhar Digital
CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ATLANTA AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ: 27.795.352/0001-50 torna público que recebeu do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão 
da Licença de Operação nº 2018-121227/TEC/LO-0134, com validade até 08/08/2022 para uma 
concessionária de veículos com serviços de Lavagem, localizada Rod BR 101, Lote 495, S/N , 
Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.150-010.

JOAO PAULO BEZERRA DE MELO
Sócio Administrador

PEDIDO DE  CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

E B LOGISTICA LTDA ME, CNPJ: 26.235.886/0001-46, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
Operação, validade: 02/01/2020, para um Transporte Cargas Perigosas (Combustivel Líquido), 
Capacidade 252,16ton, Localizado Rua Francisco Isodio, 1855 Sala 06, Centro, Mossoro/RN.

EXPEDITO IVO BATISTA
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

FERREIRA & CHAGAS COMERCIAL LTDA  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FERREIRA & CHAGAS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 18.303.935/0001-02 torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Posto Revendedor 
de Combustíveis líquidos, localizado na Av. 27 DE NOVEMBRO, 537 CENTRO CEP: 59.865-000 
no Município de UMARIZAL/RN.

EDNARDO FERREIRA DAS CHAGAS
Titular

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

INTERNACIONAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 16.540.646/0001-63, com endereço 
na Av. Amintas Barros, nº 3700, Sala 2602, Lagoa Nova Natal/RN torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Instalação 
- LI para o Complexo Fotovoltaico Raios do Poeta I e II, com 104,60 MW de potência total instalada, 
a ser localizado na zona rural do município de Lagoa Nova/RN.

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

A firma MINERAÇÃO SERRANA LTDA-ME, de CNPJ: 22.095.022/0001-15, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada–LS de número 2019-133185/TEC/LS-0100, com prazo de validade 
até 16/08/2025, localizado na Rod. RN-088, KM 5,5 – Estrada Parelhas/ Jardim do Seridó, Zona 
Rural, Parelhas/RN.

ALEXANDRE DA GAMA FERNANDES VIEIRA
Dir. Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO

PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA, CNPJ: 29.037.598/0001-75, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença Operação, validade: 16/07/2025, para Transporte de cargas perigosas (Combustivel 
liquido), com capacidade de 166,17 toneladas, localizada na Rodovia BR101 – KM76, SN, Distrito 
Industrial, São Gonçalo do Amarante/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

R I COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO EIRELI, CNPJ: 28.292.249/0001-37, torna 
público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Posto de revenda de combustíveis 
líquidos, com capacidade de 120m3, Localizado na Rodovia BR304, km241, S/N, Nossa Senhora 
da Conceição, Riachuelo/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.

                  CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262
Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o 
art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER ao notificado MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA (CNPJ/MF nº 06.369.423/0001-60), que o(a). BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EI-
RELI, CNPJ/MF n° 08.950.848/0001-93, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 14.534, deste Registro, 
que promove a RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel, designado lotes 13, 14 e 15 da quadra 
88, integrantes do Loteamento Parque Deolindo Lima, situados em Santa Rita, Extremoz/RN, com uma área 
de 4.080,00m2 de superfície, com os seguintes limites: ao Norte, com lote 12 com 60,00m; ao Sul, com lote 
16 com 60,00m; a Leste, com lotes 06, 07, 08 e 09 com 68,00m e; a Oeste, com rua Genipabu (antiga rua 
Projetada) com 68,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de 
Imóveis, sito na Avenida Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 
08h e 12h e 14h e 17h, IMPUGNAÇÃO ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, 
conforme lhe é facultado pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 6.015/73.

Extremoz/RN, 06 de agosto de 2019.

RANILSON MAURICIO DE SOUZA
Oficial

CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DE EXTREMOZ/RN
  RUA PEDRO VASCONCELOS, N°48 - CENTRO - EXTREMOZ/RN.
                                     CEP: 59575000 - TELE/FAX – (84)-3279-2262

Ranilson Mauricio de Souza - Oficial do Registro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Oficial do Registro de Imóveis de Extremoz/RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe 
o art. 213, § 3º da Lei n. 6.015/73, FAZ SABER ao notificado EUDO LARANJEIRAS COSTA (CPF/MF nº 
070.458.594-49), que o(a). BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ/MF n° 
08.950.848/0001-93, proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 14.534, deste Registro, que promove a 
RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL de área do imóvel, designado lotes 13, 14 e 15 da quadra 88, integrantes 
do Loteamento Parque Deolindo Lima, situados em Santa Rita, Extremoz/RN, com uma área de 4.080,00m2 
de superfície, com os seguintes limites: ao Norte, com lote 12 com 60,00m; ao Sul, com lote 16 com 60,00m; 
a Leste, com lotes 06, 07, 08 e 09 com 68,00m e; a Oeste, com rua Genipabu (antiga rua Projetada) com 
68,00m, o qual CONFRONTA com imóvel de propriedade do já mencionado notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICACAO poderá apresentar, neste Registro de Imóveis, sito 
na Avenida Joaquim de Gois, n° 02, Centro, nesta cidade, nos dias úteis, nos horários entre 08h e 12h e 14h e 
17h, IMPUGNAÇÃO ao pedido de averbação da retificação extrajudicial de registro, conforme lhe é facultado 
pelo § 5º do art. 213 da Lei n. 6.015/73.

Extremoz/RN, 06 de agosto de 2019.

RANILSON MAURICIO DE SOUZA
Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 042/2019
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 de 
cadeiras odontológicas completas, para as unidades básicas da secretaria de saúde do município de 
Santo Antônio-RN – E que o período de acolhimento das propostas terá inicio no dia 21/08/2019 a 
partir das 08:30 horas – termino: 08:30 horas do dia 02/09/2019. E Abertura das propostas: às 08:30 
horas do dia 02/09/2019, inicio da sessão de disputa de preços: às 09:00 horas do dia 02/09/2019 
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, 19 de agosto de 2019.
À COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte 
(SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por 
seu Setor de Compras, solicita de empresas interessadas o envio de cotação preços para o objeto 
abaixo descrito. As cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas 
pelo representante da empresa interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o 
e-mail: welton@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na Sede do 
SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250.OBS: 
Os Exames será realizados no período de setembro a dezembro de 2019, em três (03) município a 
definir, designados pelo SENAR-AR/RN.Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200. 
Natal/RN, 19 de agosto de 2019. Welton Medeiros Campos. Setor de Compras.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará às 13h00min do dia 09/09/2019, licitação na 
modalidade Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
serviços de pavimentação pelo método convencional, com drenagem superficial, em 
diversas ruas da Comunidade de Arapuá no Município de Ipanguaçu/RN. Informações e 
aquisição do edital na Avenida Luiz Gonzaga, 800 – Centro - Ipanguaçu/RN: (84) 3335-2540, de 
segunda a sexta, das 07h00 às 13h00min.

Ipanguaçu/RN, 19/08/2019

Presidente da CPL
Ana Paula da Costa Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
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Mizael Conrado, presidente do 
Comitê Paralímpico Brasileiro, vi-
ve um misto de alegria e frustração 
às vésperas da abertura dos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima, que 
começam na sexta-feira. O ex-atle-
ta do Futebol de 5 comemorou o 
fato de o Brasil levar uma delega-
ção recorde ao Peru, de 337 atletas, 
mas lamentou o Comitê Paralímpi-
co Internacional (IPC, na sigla em 
inglês) ter recentemente alterado a 
classificação funcional dos compe-
tidores.

O efeito das mudanças ainda 
não dá para ser dimensionado, 
mas certamente influenciará no 
número de medalhas do Time Bra-
sil. Um dos destaques da natação 
nacional na última década, por 
exemplo, André Brasil ficou inapto. 
O IPC entendeu que ele não é mais 
deficiente. Dono de 14 medalhas 
paralímpicas, ele tem uma peque-

na diferença de tamanho entre as 
pernas devido a uma reação à vaci-
na contra poliomielite.

“Foi uma medida intempestiva, 
sem qualquer tipo de planejamen-
to. Aconteceu no meio do ciclo (em 
abril). Lamento muito postura tão 
amadora por quem alterou os cri-
térios de classificação”, comentou 
Mizael em entrevista ao "Estadão".

Não há mais tempo de rever-
ter a decisão no Parapan, mas 
o presidente do CPB confia que 
conseguirá uma reviravolta para 
os Mundiais de natação e de atle-
tismo que ocorrerão em setembro 
e novembro, respectivamente. 
“Nossos advogados estão avalian-
do a possibilidade de ajuizar ação 
na Justiça comum da Alemanha. 
Entendemos que nossa responsa-
bilidade é estar ao lado dos nossos 
atletas. Vamos lutar até o fim”, 
afirmou o líder máximo do CPB. Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, não se satisfez com mudanças

Brasil vai para o Parapan com delegação 
recorde, mas indignado com mudanças
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro comemorou a ida de 337 atletas a Lima, capital do Peru, 
mas criticou a falta de critérios nas mudanças realizadas, que devem interferir no rendimento do País

Lima 2019

Daniel Zappa

Fernando Diniz não resistiu 
à derrota do Fluminense para o 
CSA, domingo, e foi demitido pe-
lo clube carioca na manhã desta 
segunda-feira, 19. Seu cargo já 
estava por um fio. O inesperado 
revés, no estádio do Maracanã, 
ainda derrubou a equipe para a 
zona de rebaixamento. O auxi-
liar técnico Marcão vai assumir o 
time de forma interinamente até 
que a diretoria encontre um novo 
treinador.

"O Fluminense FC desligou, 
na manhã desta segunda-feira, 
o técnico Fernando Diniz. O clu-
be agradece o treinador e deseja 
sorte em sua carreira", anunciou 
a diretoria do clube, em comuni-
cado oficial. "A diretoria trabalha 
na contratação do novo treinador 
e o auxiliar técnico Marcão assu-
me a equipe interinamente."

Na noite de domingo, após a 
derrota, Diniz admitiu que esta-
va sob forte pressão no comando 
da equipe, mas afirmou que se 
mantinha firme no cargo. "Eu vou 
continuar com o meu trabalho, 
que é correto. Estou determinado 
a manter o meu planejamento", 
comentara o treinador. Alguns 
jogadores também saíram em 

defesa do comandante, mas isso 
não foi suficiente para mantê-lo 
no cargo por mais uma rodada. O 
Flu ocupa a 18ª colocação, à fren-
te apenas de CSA e Avaí. 

Diniz, contudo, foi alvo da tor-
cida ao longo da partida e, princi-
palmente, após o apito final. Neste 
jogo, o Flu finalizou 33 vezes, mas 
não furou o bloqueio alagoano.

Fernando Diniz deixa o comando do Flu com a equipe carioca na zona de rebaixamento

Diniz é demitido do comando do 
Fluminense após derrota para o CSA

Queda

Divulgação / Fluminense FC

Depois de passar um domingo 
de expectativa com a chegada em 
Munique e a realização de exa-
mes médicos, o brasileiro Philippe 
Coutinho foi oficializado nesta se-
gunda-feira como novo reforço do 
Bayern de Munique. Ao lado do 
diretor esportivo Hasan Salihami-
dzic, o meia brasileiro, que deixou 
o Barcelona, assinou contrato de 
empréstimo por uma temporada, 
ganhou a camisa 10 e mostrou en-
tusiasmo com seu novo desafio.

"Para mim, esta transferência 
traz um desafio em um novo pa-
ís, em um dos melhores clubes da 
Europa. Estou muito motivado. 

Assim como o Bayern, tenho gran-
des metas e estou convencido que 
posso alcançá-las junto a meus no-
vos companheiros de equipe", disse 
Philippe Coutinho em declarações 
publicadas no site oficial do Bayern 
de Munique.

Em um comunicado oficial, o 
Barcelona confirmou os valores do 
acordo. O clube espanhol receberá 
8,5 milhões de euros (aproximada-
mente R$ 37,7 milhões) pelo em-
préstimo de um ano. O Bayern de 
Munique, que arcará com o salário 
do jogador integralmente, terá a 
opção de compra ao final do atual 
acordo por R$ 533 milhões.

Coutinho ganha a camisa 10 e 
celebra empréstimo ao Bayern

"Muito motivado"

Jogador brasileiro foi apresentado no clube alemão após um ano no Barcelona

Divulgação / FC Bayern

Aos 34 anos, Juanfran 
atuou pela primeira vez em 
uma equipe sem ser espanho-
la. Ele estreou pelo São Paulo 
na vitória por 1 a 0 sobre o 
Ceará, no Morumbi, no do-
mingo. O jogador analisou a 
diferença do futebol brasileiro 
para o europeu. Juanfran tem 
toda a sua carreira desenvol-
vida na Espanha. Seu último 
clube foi o Atlético de Madrid.

"É uma sensação dife-
rente. O jogo no Brasil é 
diferente, os treinamentos 
são diferentes. Aqui é muito 
mais longo. Na Espanha, são 
mais curtos e mais intenso os 
treinos. Na Europa, o jogo é 
muito mais elaborado, aqui 
é muito mais rápido, muito 
mais força física, mais briga e 
eu gosto disso. Gosto porque 
eu venho de uma equipe que 
é de muita briga", analisou o 
lateral-direito ex-Atlético de 
Madrid, da Espanha.

Juanfran analisa 
diferenças do 
futebol brasileiro 
para o europeu

Nova realidade
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BAIXE USANDOBAIXE USANDO
O QRCODE

A MANEIRA MAIS FÁCIL DE
ACOMPANHAR O SEU ATENDIMENTO NA
PRONTOCLÍNICA DR. PAULO GURGEL

NO APLICATIVO VOCÊ PODERÁ ACOMPANHAR
SUA FICHA E O TEMPO REAL EM ATENDIMENTO.

SIGA O PASSO A PASSO PARA BAIXAR:
1º   RETIRE A SENHA NO TOTEM

2º  ACESSE O SITE WWW.PRONTOLCINICAPG.COM.BR/APP

3º  CRIE UM ATALHO NA SUA ÁREA DE TRABALHO

4ª  ACOMPANHE O SEU ATENDIMENTO

APLICATIVO?
Você já conhece o nosso

RUA MONTE SINAI, 1948, CIDADE JARDIM - NATAL/RN

MAIS INFORMAÇÕES (84) 4008-5000 OU PELO NOSSO WHATSAPP (84) 98851-1052MAIS INFORMAÇÕES (84) 4008-5000 OU PELO NOSSO WHATSAPP (84) 98851-1052

WWW.PRONTOCLINICAPG.COM.BR

Caminhando a passos largos 
para a insignificância nacional, o 
futebol do Rio Grande do Norte 
sofreu mais um duro golpe no úl-
timo final de semana. Após em-
patar em casa contra o Sampaio 
Corrêa e ver o Treze-PB vencer o 
Confiança-SE, o ABC confirmou 
o seu rebaixamento para a Série 
D do Campeonato Brasileiro. Foi 
o oitavo descenso de clubes do 
RN em torneios nacionais desde 
2010, número este que pode su-
bir ainda este ano caso o Globo 
não consiga se manter na Série C 
no próximo final de semana.

Há cinco anos, quando ABC e 
América disputavam a Série B e 
chegaram, juntos, até as quartas 

de final da Copa do Brasil, nem o 
mais pessimista torcedor norte-
-rio-grandense acreditara que, em 
2020, os dois mais tradicionais clu-
bes potiguares estariam abraçados 
na última divisão do Campeonato 
Brasileiro, correndo sérios riscos 
de ficar sem calendário no segun-
do semestre de 2021 em caso de 
insucessos na Série D do ano que 
vem. Uma realidade dura, mas 
que precisa e será encarada pelas 
agremiações.

Sem incentivos, o futebol do 
Rio Grande do Norte agoniza. De 
2010 pra cá, foram oito rebaixa-
mentos envolvendo times potigua-
res. Naquele ano, o Alecrim caía da 
Série C para a Série D e o América 

descia da B para a C, dando início 
a derrocada. A lista começou a 
crescer três anos depois, em 2013, 
quando o Baraúnas caiu da C pa-
ra a D. Em 2014, o América teve 
outro revés: caiu novamente da B 
para a C. Em 2015, foi o ABC que 
entrou para a contagem, caindo da 
B para a C. 

No ano seguinte, o América 
marcou presença pela terceira 
vez no ranking, desta vez caindo 
da Série C para a Série D, divi-
são que tenta sair desde então, 
sempre sem sucesso. Em 2017, 
o ABC voltou a sentir o gosto 
amargo do rebaixamento, caindo 
da Série B para a C. E após um 
2018 instável, onde quase foi re-

baixado para a D, o Alvinegro re-
petiu as más exibições em 2019, 
desta vez sucumbindo na disputa 
pela permanência na terceira di-
visão do País.

A temporada de 2020 será a 
primeira vez em 15 anos que ABC 
e América voltarão a disputar, 
juntos, a última divisão do Campe-
onato Brasileiro. A última vez que 
isso ocorreu foi em 2005, na Série 
C. Naquela oportunidade, o ABC 
ficou pelo caminho na busca pelo 
acesso, enquanto que o América 
acabou a competição como segundo 
lugar, sagrando-se vice-campeão 
do torneio, ficando atrás apenas 
do Remo-PA no quadrangular que 
definiu a competição no ano.

Acumulando fracassos, futebol potiguar 
chega ao oitavo rebaixamento na década
Número ainda pode aumentar caso o Globo seja rebaixado no próximo fim de semana para a Série D do Campeonato 
Brasileiro; de 2010 pra cá, ABC e América foram rebaixados 6 vezes, e há 15 anos eles não jogavam juntos a última divisão

Sem rumo

ABC caiu para a Série D do ano que vem

José Aldenir / Agora RN


