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Edital da licitação do transporte 
público de Natal sai em junho
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana detalha que o texto do processo licitatório está na fase de elaboração e de revisão final.
Processo de regulamentação do sistema de ônibus foi iniciado em 2013 e já teve duas rodadas desertas por falta de interessados
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São Paulo 15

Timão contou com gols de Danilo Avelar e Vagner Love para bater o Tricolor por 2 a 1 e faturar o título

Corinthians garante tricampeonato
paulista ao superar São Paulo

Rio de Janeiro 16

Rubro-Negro repetiu placar de 2 a 0 sobre o Vasco e foi campeão carioca neste domingo, no Maracanã

Flamengo vence estadual 
do Rio pela 35ª vez na história

Ricardo Moares / ReutersMarcelo Zambrana / AGIF

Grupo Vicunha vai 
ampliar investimentos 
no Estado
Empresa prevê a produção 
de energia a partir da 
biomassa de algaroba
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Governo estuda 
reduzir gastos
com locação
Estado gastou mais de R$ 
300 milhões com veículos e 
terceirizados em 2018
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Cláudio Humberto

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) ignora sen-
tenças judiciais, desdenha do Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica do Ministério da Jus-
tiça) e manda às favas até mesmo as conclusões dos 
seus próprios grupos de trabalho, todos determinan-

do a liberação da venda direta de etanol aos postos 
de combustíveis. A medida tornaria o álcool hidratado 
mais barato para o consumidor, que ficaria livre do 
custo dos distribuidores, que atuam no mercado co-
mo atravessadores.

ANP afronta a Justiça 
para impedir venda direta

CARTÓRIO BILIONÁRIO
A resolução nº 43/09 da ANP tornou exclusiva 

a venda de combustíveis pelos distribuidores. 
Nascia o cartório bilionário dos atravessadores.

DEZ ANOS DE EXPLORAÇÃO
Desde 2009, produtores de etanol lutam con-

tra a resolução do governo petista que os impede 
de vender diretamente aos postos.

FAZENDO DE CONTA
A ANP chega a recomendar a venda direta 

em seus grupos de trabalho, mas não faz nada. 
Atravessadores, penhorados, agradecem. 

 
CONSUMIDOR PREJUDICADO

A demora da ANP em liberar a venda direta 
concentra ainda mais o mercado e faz do combus-
tível brasileiro dos mais caros do mundo.

DIESEL NO BRASIL É UM DOS 
MAIS CAROS DO MUNDO

A Petrobras tenta fazer 
acreditar em “preço justo” 
do diesel, divulgando que 
o valor na bomba está 13% 
abaixo da média mundial. 
Mas isso é uma lorota. A 
comparação deve ser feita 
com países com produção 
semelhante. Enquanto no 
Brasil um litro do diesel cus-
ta US$0,91, nos Emirados 
Árabes o diesel é 25% mais 
barato (US$ 0,68 o litro), 
e no Kuwait, que produz 
menos que o Brasil, custa 
US$0,38 ou 58% menos.

EXPLICA AÍ, PETROBRAS
Na América do Sul, Ve-

nezuela, Equador, Bolívia, 
Colômbia, Paraguai e Chile 
cobram menos pelo diesel e 
todos produzem menos que 
o Brasil.

CONFUSÃO MENTAL
A Petrobras enviou nota 

citando o site globalfuel-
prices.com como fonte de 
comparação de preços. Só 
que o site simplesmente não 
existe.

EXCEÇÃO CHINESA
O único país que produz 

mais petróleo que o Brasil 
e pratica preços mais altos 
do diesel é a China, mas lá 
ninguém pode reclamar.

BEM NA FOTO
Segundo o Paraná 

Pesquisa, a maior aprovação 
de Jair Bolsonaro no Rio 
é entre jovens de 16 a 24 
anos: 56,6%. Já o govenador 
Wilson Witzel faz sucesso 
entre os homens: quase 63% 
o aprovam.

PRESTÍGIO LUSITANO
O VII Fórum Jurídico, que 

começa hoje e vai até quarta 
(24) em Lisboa, contará com 
a presença dos presidentes 
Davi Alcolumbre (Senado) 
e Rodrigo Maia (Câmara), 
além do ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, e os governa-
dores Ibaneis Rocha (DF) e 
Camilo Santana (Ceará).

CONTRA O ABANDONO
A Comissão Mista da MP 

862, que cria a região metro-
politana do DF, incluindo 33 
municípios do entorno, atu-
almente abandonados, deve 
votar o relatório do deputado 
José Nelto (Pode-GO) nesta 
terça (23).

PURO FINGIMENTO
Roberto Castello Branco 

comparou a Petrobras à Am-
bev. Não deveria. A Ambev é 
privada e tem concorrentes 
no País. Bem ao contrário 
da Petrobras que finge ser 
privada somente na hora de 
definir preços.

SEMPRE OS CARGOS
A demissão do general 

Marco Aurélio Vieira na 
Secretaria Nacional de 
Esportes deve render. No 
Planalto, atribuem sua que-
da a conflitos com o ministro 
Osmar Terra (Cidadania) no 
preenchimento de cargos.

MUDA OPINIÃO?
Sindicatos de professores 

odeiam os tucanos, mas não 
as benesses: João Doria 
anunciou bônus de R$425 
milhões para 187 mil servi-
dores da Educação de São 
Paulo. São R$110 milhões a 
mais que em 2018.

" Lula é um caudilho 
sul-americano corrompido”

CIRO GOMES
Ex-candidato a presidente, sobre 
o político preso por corrupção

PODER SEM PUDOR

AMIZADE ÍNTIMA
O ditador Fidel Castro recebeu os parlamen-

tares que participaram de um voo inaugural para 
Cuba, nos anos 1980. Um deles, o deputado esta-
dual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera 
o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-
-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: 
“Comandante Fifo...” Mais tarde, os demais parla-
mentares resolveram chamar sua atenção: “Como 
é que você chama o homem de ‘Fifo’?!” Ele reagiu 
com espanto: “Ué, ele só me chama de ‘Chuba’!...
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A Controladoria-Geral do Esta-
do e a Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e das Finanças instituí-
ram três grupos de trabalho com a 
finalidade de reavaliar as políticas 
de terceirização de mão-de-obra, lo-
cação de veículos, equipamentos e 
bens imóveis, pelo Poder Executivo 
do Governo do RN. Em 2018 esses 
gastos juntos chegaram a R$ 306 
milhões.

O propósito do estudo, segundo 
o controlador-geral, Pedro Lopes, 
é reavaliar o modelo de funcio-
namento do Estado com vistas a 
entregar “no mínimo o mesmo re-
sultado à população, com o menor 
custo possível”. Ele exemplifica: 
“O Governo gastou R$ 37 milhões 
locando veículos no ano passado, 
mas neste ano já entregamos mui-
tos carros que julgamos desneces-
sários. Agora, se mantivermos a 
política de locação, podemos gastar 
cerca de R$ 100 milhões até 2022, 

então buscaremos a resposta se 
não é melhor comprar os veículos”, 
diz.

Outro ponto relevante de ava-
liação são as políticas de locação 
de mão-obra e terceirização, que 
consumiram em 2018, R$ 242 mi-
lhões. Questão recorrente é o im-
pacto desse tipo de contratação na 
previdência própria dos servidores 
públicos, assunto levantado pelos 
sindicatos e associações quando 
debatem sobre o déficit previdenci-
ário. “Quando se substitui um ser-
vidor efetivo por um da iniciativa 
privada, o recurso previdenciário 
que iria para o IPERN passa para 
o RGPS, o que indubitavelmente 
agrava o problema do regime pró-
prio num olhar de curto prazo”, 
esclarece Pedro Lopes. Ele acres-
centa ainda que será observado 
também o impacto dos encargos 
patronais e demissionários, além 
do FGTS, no custo da contratação, 

e comparar com o custo do servidor 
efetivo, sempre na busca de apre-
sentar alternativas mais econômi-
cas para o Governo.

Na opinião do subsecretário de 

Planejamento e Controle, Victor 
Holanda, o desenvolvimento destes 
estudos no âmbito da Administra-
ção Pública Estadual vem satisfa-
zer as necessidades de moderniza-

ção da contabilidade e atender aos 
comandos normativos em vigor, 
além da melhoria da gestão e as 
exigências por transparência e con-
trole social por parte dos cidadãos 
potiguares.

Para ele, estes estudos vi-
sam maior eficiência do processo 
alocativo, permitindo avaliar se 
determinados bens ou serviços pro-
duzidos pelo governo justificam os 
custos correspondentes; maior efi-
ciência operacional, evidenciando 
se a produção de bens e serviços 
pelo Estado ocorre dentro da rela-
ção custo e benefício. 

Por fim, a análise comparativa 
das diversas maneiras de realizar 
o mesmo produto ou serviço com 
menor custo. 

Isso facilita a identificação de 
ineficiências e oportunidades de re-
dução de gastos, avaliação de resul-
tado e a identificação de atividades 
de baixo valor agregado.

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes: reavaliação das políticas de contratos 

Governo do RN estuda reduzir gastos
com locação de veículos e terceirização
Propósito do estudo, segundo o controlador-geral, Pedro Lopes, é reavaliar o modelo de funcionamento do Estado a partir do 
"menor custo possível”; gastos com veículos locados e serviços terceirizados consumiram R$ 306 milhões no ano passado

Análise

José Aldenir/AgoraRN

A Comissão de Finanças e 
Fiscalização (CFF) da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Nor-
te discute nesta terça-feira, 23, o 
Projeto de Lei de reajuste do piso 
estadual do magistério. Segundo a 
proposta do Governo do Estado, o 
aumento de 4,17% será diluído em 
três parcelas a partir de maio.

Na discussão sobre o tema, os 
deputados estaduais da comissão 
terão a presença de representan-
tes dos inativos do magistério e do 
Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação (Sinte RN). Na semana 
passada, durante reunião do cole-
giado, a matéria não foi aprovada. 
Os deputados Getúlio Rêgo (DEM) 
e Galeno Torquato (PSD) questio-
naram o prejuízo que os professo-
res inativos poderiam ter com a 
aprovação do projeto original, visto 
que o reajuste para a categoria será 
implantado a partir de maio e o re-
troativo dividido em sete parcelas. 

De acordo com o projeto, para 
os professores ativos, o reajuste 
será implantado a partir de abril 

próximo e o retroativo em três par-
celas, nos meses de abril, maio e 
junho de 2019. Já em relação aos 
aposentados, o reajuste será im-
plantado a partir do próximo mês e 
o retroativo em 7 parcelas, sendo a 
primeira parcela, no percentual de 
4,17% paga em junho, referente ao 
mês de janeiro de 2019.

As demais, no total de seis, no 
percentual de 2,085%, pagas nos 
meses de julho a dezembro, refe-
rentes aos meses de fevereiro, mar-
ço e abril de 2019.Deputados discutem reajuste na Comissão de Finanças e Fiscalização (CFF)

Deputados analisam reajuste
salarial para os professores do RN

Funcionalismo

João Gilberto / ALRN
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O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Rogério Marinho, 
confirmou que o governo aceitou 
negociar a reforma da Previdência 
para facilitar a aprovação do tex-
to na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos De-
putados. Ele deu a declaração após 
reunir-se com deputados do PP, do 
PRB e do PSL.

“Tivemos uma primeira conver-
sa com membros de vários parti-
dos, que têm algumas restrições ao 
projeto como ele se encontra. Ini-

ciamos um diálogo, mas não existe 
meio acordo. O acordo tem que ser 
feito por inteiro. Vamos continuar 
a conversar”, declarou o secretário.

A votação da reforma na CCJ 
da Câmara, que avalia se a propos-
ta não viola a Constituição foi adia-
da para acontecer esta semana. 

Segundo Marinho, o governo e 
os líderes da base aliada preten-
dem fechar o acordo até segun-
da-feira, 22, para votação no dia 
seguinte.

Segundo o líder do PP na Câ-
mara, deputado Arthur Lira (AL), 

o governo aceitou discutir a retira-
da de quatro pontos da proposta na 
CCJ. O primeiro é o fim do paga-
mento da multa de 40% do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e do recolhimento do fundo 
do trabalhador já aposentado que 
voltar ao mercado de trabalho.

O segundo ponto é a concen-
tração, na Justiça Federal em 
Brasília, de ações judiciais contra a 
reforma da Previdência. Os outros 
pontos são a exclusividade do Po-
der Executivo de propor mudanças 
na reforma da Previdência e a pos-

sibilidade de que a idade de apo-
sentadoria compulsória dos servi-
dores públicos (atualmente aos 75 
anos) seja alterada por lei comple-
mentar, em vez de ser definida pela 
Constituição, como atualmente.

Segundo Lira, dois pontos adi-
cionais podem ser negociados na 
comissão especial da Câmara: a 
restrição do abono salarial para 
quem ganha apenas um salário 
mínimo e a “desconstitucionaliza-
ção” – retirada da Constituição de 
cerca de 60 artigos que tratam da 
Previdência. Secretário Rogério Marinho

Governo negocia pontos da reforma da 
Previdência na CCJ, diz Rogério Marinho
Secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia confirmou que o governo aceitou negociar a reforma 
da Previdência para facilitar a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados

Discussão

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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O governo federal determinou 
a revisão dos contratos da Pe-
trobras que estão em vigor para 
patrocínios ligados ao setor de cul-
tura. O presidente Jair Bolsonaro 
disse que a revisão tem o objetivo 
de “saber o que fazem com bilhões 
de reais da população brasileira”.

Lançado em 2003, o Progra-
ma Petrobras Cultural patrocina 
projetos de música, artes cênicas e 
audiovisual. De acordo com a em-
presa, mais de 4 mil ações já rece-
beram ajuda do programa. 

A seleção dos projetos culturais 
se dá por chamadas públicas e por 
escolha direta. A última chamada 
aberta pela companhia foi em 4 
de dezembro do ano passado. A 
“Petrobras Música em Movimento 
2018” tinha valor total previsto de 
R$ 10 milhões.

Depois de passar o feriado da 
Páscoa no litoral de São Paulo, o 
presidente Jair Bolsonaro retor-
nou no domingos, 21, à capital 
federal. 

Ele chegou ao Forte dos An-
dradas, localizado no Guarujá, na 

última quinta-feira, 18. Durante 
o feriado, o presidente aproveitou 
as instalações do forte para des-
cansar e, a convite da Marinha, no 
último sábado, 20, fez um passeio 
na costa a bordo do Navio-Patru-
lha Guaporé (P45).

Durante a noite, o presidente 
saiu de moto pelas ruas do Gua-
rujá vestindo uma camisa do jo-
gador Neymar, do clube francês 
Paris Saint-German. O passeio de 
moto durou cerca de 20 minutos e, 
na volta, o presidente parou para 
atender admiradores, tirou selfies 
e conversou com a imprensa que 
o aguardava nas proximidades do 
forte.

ATAQUES TERCEIRIZADOS
O bem informado colu-

nista de O Globo (ex-Veja), 
Lauro Jardim, destaca em sua 
coluna deste fim de semana 
que o presidente Bolsonaro já 
teria traçado uma estratégia 
– se é que se pode pensar nele 
elaborando alguma estratégia 
- para fazer frente aos movi-
mentos de seu vice Hamilton 
Mourão.

Com isto se daria sem a 
presença direta de Bolsonaro, 
logo, Jardim conclui tratar-se 
de “ataques terceirizados” 
à figura do vice, o general, 
que insiste em se colocar 
como contraponto do chefe, o 
capitão.

O presidente, segundo o 
colunista, tem estimulado 
alguns de seus líderes a desce-
rem ‘o cacete’ em Mourão nas 
redes, agradecendo os executo-
res em áudios de WhatsApp.

Num desses diálogos a que 
Lauro Jardim teve acesso, 
Bolsonaro prevê que a batalha 
doméstica contra Mourão deve 
perdurar pelos próximos três 
anos.

"Em 2022, ele vai ter uma 
surpresinha”, teria dito o 
presidente capitão contra seu 
vice, o general.

MAIS VOTADO
E MENOS VOTADA

Estão abertas as apostas 
para antecipar a escolha da 
governadora Fátima Bezerra 
de quem ocupará o cargo de 
Procurador Geral do Ministé-
rio Público do RN: Eudo Ro-
drigues Leite, o mais votado, 
ou Yádia Gama Maio, a menos 
votada, mas que – já se sabe 
– conta com um dedo maior de 
simpatia da governadora.

Embora tenha deixado 
clara, porém de maneira 
discreta, essa preferência 
em seu Twitter, sabe-se que 
Fátima tem honrado linhas de 
negociação acima das simpa-
tias e convicções.

Mas, neste caso, nem o 
Nostradamus pra prever.

A senadora Zenaide Maia (Pros) é a pior parlamentar 
da bancada federal do Rio Grande do Norte em Brasília 
nesses primeiros 100 dias de mandato, ao lado da depu-
tada federal Natália Bonavides (PT), que obteve a segunda 
pior colocação.

Segundo o site Ranking dos Políticos, que mede o de-
sempenho dos parlamentares, enquanto Zenaide obteve a 
pontuação – 9, Bonavides teve apenas sete pontos, levan-
do em conta questões como presença nas sessões, privi-
légios, processos judiciais, qualidade legislativa, formação 
e filiação partidária.

A senadora Zenaide Maia teve nota 13 em presenças 
em sessões (não faltou a nenhuma), -12 em privilégios 
(devido ao uso de cota parlamentar e verba indenizatória 
no valor superior a R$ 60 mil), -10 pontos em outros fun-
damentos por ter trocado de partido e zero em qualidade 
legislativa, já que não apresentou ainda nenhum projeto 
no Senado.

Enquanto isso, a deputada Bonavides também teve no-
ta 13 em presenças nas sessões, por não ter faltado a ne-
nhuma, levou -6 em privilégios devido ao gasto de quase 
R$ 50 mil em verba de cota parlamentar e indenizatória, 
nota 15 por sua formação profissional e por não ter tro-
cado de partido, e -15 pela qualidade legislativa, isso por 
ter votado contra projeto que autorizava a devolução das 
sobras do fundo partidário ao Tesouro Nacional.

Já o senador Styvenson Valentim (Podemos), o menos 
experiente dos três, conquistou a liderança do ranking 
potiguar com 62 pontos, contabilizando 13 presenças em 
sessões, 14 em privilégios, 15 pontos em outros funda-
mentos e 20 em qualidade legislativa.

O que dizer sobre isso além do obvio?
Que a evidente falta de experiência dos parlamentares 

recém-eleitos do PSL, quase todos marinheiros de primei-
ra viagem, só não bate a desatenção de quem, não sendo 
tão inexperiente, começa a relaxar sobre os louros con-
quistados.

Isso não significa que a performance das duas parla-
mentares não venha a se recuperar com o tempo, mas é 
preciso que fiquem atentas, pois os eleitores já estão.

Zenaide e Natália chamam
mais atenção do que deveriam

ColunadoAgora
e.mail: redacao@agorarn.com.br

BOM COMEÇO
Já Jean-Paul Prates (PT), cuja suplência de Fátima 

Bezerra lhe valeu o resto do mandato dela no Senado, ao 
conquistar a quarta posição no Ranking dos Políticos, atrás 
apenas Stevenson (Podemos), do General Girão (PSL) e 
de Rafael Motta (PSB), ambos deputados, revelou-se uma 
promessa disposta a fazer valer o tempo que ainda tem pela 
frente, ou seja, quase quatro anos.

E, aos poucos, ele começa a perceber que, com sua experi-
ência na área de energia e como formulador de posições, pode 
fazer diferença numa época de tantos quadros fracos tecnica-
mente quanto oportunistas na maneira de fazer política no 
Congresso.

Patrocínios da Petrobras serão 
revisados, afirma Bolsonaro

Corte de gastos

Petrobras firmou mais de 4 mil contratos 

José Aldenir / Agora RN

Presidente Jair Bolsonaro disse que tem o objetivo de 
reduzir os custos com os contratos culturais do País

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que as fraudes na conces-
são do seguro-defeso a pescadores 
podem atingir o total de 65% dos 
benefícios concedidos.

“Nós calculamos que 65%, ou 
seja, dois terços, sejam fraudes. A 
gente gasta mais  de R$ 2 bilhões 
por ano e devemos combater isso 
aí”, afirmou Bolsonaro, que con-
siderou a situação uma “festa no 
seguro-defeso”. Ele confirmou a 
realização de um recadastramento 
nacional para coibir a concessão 
irregular do benefício. 

Os pescadores têm direito de 

receber verbas federais, no valor 
de um salário mínimo por mês, no 
período do defeso, quando ficam 
impedidos de trabalhar. O defe-
so é a paralisação temporária da 
pesca, no período de reprodução, 
para a preservação das espécies. A 
Secretaria de Aquicultura e Pesca 
é o órgão que está organizando um 
novo cadastro nacional de pescado-
res, que deverá estar pronto até o 
fim de maio. O presidente disse que 
quem não fizer jus ao benefício, não 
deverá se recadastrar, mas quem 
insistir em manter a fraude poderá 
ser processado.

Seguro-defeso tem fraude em 
65% dos contratos, diz governo 

Números



SEGUNDA-FEIRA, 22.04.2019Cidades6

O presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Nor-
te (Fiern), Amaro Sales, disse que 
o Estado já tem infraestrutura 
energética mais que suficiente pa-
ra atrair investimentos de novas 
empresas. Ele lembra que o RN  
só consome um quinto do produz 
e o restante vai para outros Esta-
dos. Como o imposto na energia é 
cobrado no consumo, o Rio Grande 
do Norte acaba perdendo.

Para Amaro Sales, a socieda-
de do potiguar precisa entender 
que quem dar emprego não é o 
Estado, e sim as empresas. “O 
governo precisa buscar investi-
dores, mas quem dará o emprego 
são os empresários, que investirão 
seus recursos. Falta apenas mais 
segurança jurídica”, acrescentou.  
Segundo Sales, a governadora Fá-
tima Bezerra começou bem a ges-
tão, mas já está chegando a hora 
de avançar em outros temas, prin-
cipalmente na questão da geração 
de empregos.

De acordo com o presidente da 
Fiern, em 2014 a entidade produ-
ziu um documento chamado “Mais 

RN” já alertando sobre a situação 
financeira do Estado. Para Amaro 
Sales, ninguém pode sair apon-
tando o dedo com o objetivo de 
culpar gestores e classe política, 
mas o aviso foi dado e ignorado. 
“Se tivessem dado mais atenção, a 
situação não teria chegado a esse 
ponto em que há quatro folhas de 
pagamento em atraso e um déficit 
previdenciário mensal de R$ 160 
milhões. Isso porque retiraram R$ 
2 bilhões do fundo previdenciário”, 

lamentou Sales.
Na avaliação do presidente da 

Fiern, a forma na qual a distri-
buição de recursos para Estados 
e municípios é feita precisa ser 
modificada, porque só a União 
tem dinheiro. “O restante fica com 
as migalhas. Diante desta situa-
ção, o Estado precisa enfrentar o 
leão e cortar despesa onde não dá 
resultado. Um exemplo disso é a 
Datanorte, que sequer foi extinta 
e continua consumindo recursos”, 
disse. Quanto ao Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Indus-
trial (Proad), Amaro Sales defen-
de que é necessário fazer uma re-
visão com o objetivo de gerar mais 
empregos.

Apesar das críticas, o presiden-
te da Fiern disse que a postura do 
Estado está mudando no sentido 
de atrair mais investimentos. 
Uma das provas está no traba-
lho desenvolvido pelos técnicos 
do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema), com a agilidade no forne-
cimento das licenças ambientais. 
No entanto, Amaro Sales desta-

cou que chegou a hora de aprovar 
um novo Plano Diretor, pois, do 
contrário, o desenvolvimento será 
minado e colocará em risco o de-
sempenho da construção civil, que 
quando está em alta gera muitos 
empregos.

Durante o programa Manhã 
Agora, da rádio Agora FM (97,9), 
o presidente da Fiern disse ainda 
que é necessário incluir mais em-
presas do setor agroindustrial no 
Proad para evitar a perda de R$ 
700 milhões com a compra de car-
ne de empresas de fora do Estado. 
Para Sales, chegou o momento 
de buscar empresas para agregar 
mais valor à produção e isso vale 
para a fruticultura, indústria pes-
queira (para peixe e camarão) e 
mineral. Além disso, ele disse que 
o turismo – indústria sem chaminé 
– precisa sair do lugar. “É um ab-
surdo ter uma Via Costeira e não 
poder construir. Precisa liberar e 
fazer a compensação ambiental 
em outro lugar do litoral. É assim 
em todo o lugar. É necessário de-
senvolver com responsabilidade e 
não ficar parado”, detalhou.

Amaro Sales, presidente da Fiern

“Com energia de sobra, é preciso atrair 
investimentos”, avalia Amaro Sales
Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte diz que RN só utiliza 20% da 
geração da energia eólica e solar e esse excedente significa que dá para atrair grupos empresariais

Incentivos

José Aldenir / Agora RN

A Companhia Potiguar de 
Gás (Potigás) e a Cerâmica 
Elizabeth assinaram o termo 
aditivo ao contrato do Progra-
ma RN Gás +. O Programa é 
coordenado pela Secretaria 
Estadual de Desenvolvimen-
to Econômico (Sedec).

O diretor da Cerâmica 
Elizabeth, Manfredo Gouvêa 
Júnior, reconheceu o esforço 
e o empenho da atual gestão 
em viabilizar a continuidade 
do programa que fomenta a 
economia e é essencial para a 
manutenção dos investimen-
tos da indústria.

“O RN Gás + é de vital im-
portância para o fomento da 
indústria e o diálogo aberto 
com os empresários é impor-
tante também para garantir 
a segurança jurídica neces-
sária para a perenidade dos 
investimentos. Ainda precisa-
mos avançar em alguns pon-
tos orçamentários, mas conti-
nuaremos afinados em busca 
de uma solução definitiva e a 
retomada do programa é um 
fator muito positivo para o 
nosso setor”, disse o diretor.

Potigás e 
Cerâmica 
Elizabeth firmam 
novo contrato

Acordo

O grupo Vicunha tem planos 
de ampliar os investimentos no Rio 
Grande do Norte tanto na área têx-
til como no agronegócio. 

O plano de expansão prevê a 
produção de energia a partir da 
biomassa de algaroba para suprir 
a necessidade de consumo das fá-
bricas têxteis na Grande Natal.

O grupo quer que o governo se-
ja parceiro nesse projeto pioneiro, 
que utilizará áreas degradadas e 
em processo de desertificação no 
interior do Estado. Além disso, há 

um projeto de reuso de água que 
será discutido com a Caern.

Na área do agronegócio, a Vicu-
nha quer garantia de que haverá 
água para aumentar a área de pro-
dução de manga no Vale do Açu. 

Em função da seca e da necessi-
dade de preservar o manancial da 
Barragem Armando Ribeiro Gon-
çalves, a vazão foi reduzida pela 
ANA, a agência federal responsá-
vel pelo gerenciamento de águas 
nos reservatórios públicos brasilei-
ros, para quatro metros cúbicos por 

segundo. 
“A governadora prometeu a 

eles tratar do assunto com a ANA 
assim que o inverno deste ano no 
semiárido chegar ao final. Hoje, o 
que a agência permite são quatro 
metros por segundo. A ideia é nego-
ciar para chegar a junho com seis e 
tentar um pouco mais para garan-
tir a produção da Agricultura Fa-
miliar, dos pequenos agricultores e 
das grandes empresas que lá estão 
instaladas”, disse o secretário de 
Agricultura, Guilherme Saldanha.

A governadora Fátima Bezerra 
disse que os planos da Vicunha de 
investir no Rio Grande do Norte 
é uma prova de que, atualmente, 
existe um ambiente favorável aos 
negócios. 

“Isso é fruto de um trabalho sé-
rio e competente de nosso governo. 
Estamos trabalhando para melho-
rar as oportunidades de empregos. 
No segmento de energia, por exem-
plo, já temos garantia da instala-
ção de 50 novos parques eólicos até 
2023", encerrou Fátima. Grupo Vicunha se reúne com o Estado

Grupo Vicunha deve ampliar investimentos no RN
Interesse

Assessoria de Imprensa
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O Rio Grande do Norte é o 8º 
estado brasileiro com o maior nú-
mero de municípios onde há mais 
aposentados do que trabalhado-
res formais. São 74 de 167 nessa 
condição (44,3%), segundo revela 
um levantamento feito pela Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC).

A pesquisa mostra que para 
cada três cidades brasileiras já 
existem mais aposentados do INSS 
que trabalhadores com carteira as-
sinada, que contribuem para o Re-
gime Geral da Previdência Social. 
O levantamento foi publicado no 
jornal O Globo.

O cruzamento de dados excluiu 
da conta os aposentados do funcio-
nalismo público com regime pró-
prio e os trabalhadores informais, e 
considera informações de 2017, as 
últimas disponíveis.

O Ceará ocupa a primeira co-
locação no ranking com 134 de 
seus 184 municípios (72,8%) com 
aposentados batendo o número 

de trabalhadores formais. Depois, 
vem o Maranhão com 152 de 217 
municípios (70,1%) nessas condi-
ções e Bahia com 276 municípios 
de seus 417 (66,2%).

O quarto, quinto, sexto e sétimo 
lugares estão, respectivamente, 
com Pernambuco, Paraíba, Piauí e 
Rio Grande do Sul, só então apare-
ce o RN.

O fato do fenômeno da depen-
dência da renda de aposentados 
ser mais forte no Nordeste, segun-
do especialistas ouvidos pelo jornal 
carioca, decorrem de fatores socio-
econômicos, e já no Sul tem como 
fator principal o envelhecimento da 
população, que é maior.

Em municípios potiguares co-
mo São Miguel, no Alto Oeste, a 
444 km de Natal, a proporção é de 
quatro aposentados para um tra-
balhador formal. 

Já em muitos outros há um 
empate de um por um, casos de 
Pedro Avelino, a 158 km da capi-
tal; Rodolfo Fernandes, por coinci-

dência nome dado em homenagem 
ao jornalista que ocupou a direção 
de redação do jornal O Globo até 
sua morte; Serra Negra do Norte; 
Santa Cruz, onde a proporção é de 
dois aposentados para duas pesso-
as trabalhando formalmente e São 
João do Rio do Peixe, onde a pro-

porção de quatro para quatro.
Para especialistas ouvidos pe-

lo O Globo, os números reforçam 
a necessidade da Previdência de 
acabar com as aposentadorias pre-
coces, deixando os trabalhadores 
mais tempo em atividade.

São justamente essas aposen-

tadorias que aprofundam o dese-
quilíbrio entre o contingente de 
pessoas contribuindo para o siste-
ma e o total de beneficiários.

Além disso, os dados eviden-
ciam a falta de dinamismo econô-
mico das pequenas cidades, que 
convivem com alta informalidade 
— com trabalhadores que não con-
tribuem para a Previdência — e 
sofrem com uma demanda cada 
vez maior por serviços com o enve-
lhecimento da população.

Ainda de acordo com o levanta-
mento, em dois terços das cidades 
com mais aposentados, a principal 
atividade econômica é a adminis-
tração pública, segundo dados do 
IBGE. A pesquisa indica, ainda, 
uma alta concentração de aposen-
tadorias rurais, outro tema polêmi-
co da reforma da Previdência.

No ano passado, das 20 milhões 
de pessoas que estavam aposen-
tadas pelo INSS, quase um terço, 
6,9 milhões, eram aposentadorias 
rurais.

Mais de um terço de todas as aposentadorias no Brasil, em 2018, foram rurais

RN é o 8º no Brasil com mais aposentados 
do que trabalhadores ativos nos municípios
Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que 74 cidades potiguares têm mais pensionistas do que pessoas 
com carteira assinada; município de São Miguel lidera números no RN com quatro aposentados para um trabalhador formal

Previdência

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da resistência de al-
guns integrantes do Planalto, o 
processo para privatização da 
Eletrobrás está avançando. O 
presidente da Eletrobrás, Wilson 
Ferreira Júnior, afirmou que os 
estudos sobre a venda da empresa 
continuam em andamento e es-
tão sendo aprofundados. A maior 
dúvida é como será o processo, se 
por meio de uma capitalização ou 

privatização.
“Estamos aprofundando estu-

dos e devemos ter alguma conclu-
são, se vamos para capitalização, 
olhando para eliminação do risco 
hidrológico, ou se vamos para um 
programa de venda da empresa”, 
disse o executivo.

Na ocasião, Ferreira Júnior 
voltou a se mostrar mais favorável 
ao processo de capitalização como 

uma forma de fortalecer a empre-
sa e dar a ela capacidade de fazer 
frente aos investimentos necessá-
rios para o setor.

 “Ela não é capaz de enfren-
tar um programa de investi-
mento nas proporções do que ela 
representa”, defendeu o execu-
tivo, acrescentando: “É preciso 
capitalizar a empresa, que tem 
importância no País.”Presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior: "é preciso capitalizar a empresa"

Eletrobrás dá andamento a estudos 
para processo de privatização

Venda

Fábio Motta / Estadão
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A Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (STTU) de Natal 
confirmou que o edital de licitação 
dos transportes públicos da capi-
tal tem previsão de ser lançado em 
até dois meses.

De acordo com a secretaria, 
em contato com a reportagem do 
Agora RN, atualmente, o edital 
passa por uma fase de elaboração 
e revisão de seu texto. 

A minuta estava sob responsa-
bilidade do Instituto da Mobilida-
de Sustentável Rua Viva, sediado 
em Belo Horizonte (MG), que foi 
contratado em 2016 por R$ 97 mil 
com dispensa de licitação.

O processo continua após a 
STTU receber os vetos apreciados 
pela Câmara Municipal na Lei 
Complementar 179/2018, que traz 
as regras do transporte público em 
Natal.

Anteriormente, o prefeito Ál-
varo Dias (MDB) havia vetado, em 
janeiro, quatro artigos que consta-

vam na Lei dos Transportes. Con-
tudo, os vetos só foram aprecia-
dos pelos vereadores no início de 
março, quando os parlamentares 
retornaram às suas atividades na 
Câmara.

Dos artigos vetados por Álva-
ro, a Câmara derrubou apenas 
um: a medida que permitia que 
atuais cobradores pudessem ser 
realocados em outras funções den-
tro das empresas de transporte, 
já que a cultura da dupla função 
é liberada.

O processo licitatório do trans-
porte público de Natal teve início 
em 2013, mas o Município en-
cerrou a elaboração do texto da 
Lei dos Transportes somente em 
2015. Na Câmara, a legislação re-
cebeu 140 emendas.

Foram feitas duas convocações 
para recebimento de propostas, 
entre janeiro e abril de 2017, mas 
as rodadas terminaram desertas 
por falta de interesse das empre-

sas envolvidas. Alguns dos pontos 
rechaçados pelas empresas na 
época era a renovação total da fro-
ta para quatro anos, e a diminui-
ção de idade para a gratuidade dos 
idosos de 65 anos para 60.

Com o duplo insucesso, o Mu-
nicípio enviou novo projeto de lei 
para a Câmara, que aprovou em 
dezembro o novo texto da licitação 
dos transporte.

FROTA VELHA
Hoje, Natal possui a frota mais 

velha entre as capitais nordesti-
nas. Os dados foram divulgados 
no início deste ano pela Associação 
Nacional de Empresas de Trans-
portes Urbanos (NTU).

Ao todo, a capital tem 710 ve-
ículos realizando o transporte ur-
bano na cidade. 

A média de idade deles é de 8,9 
anos - o ideal, segundo a última lei 
de licitação aprovada, seria uma 
idade média de quatro anos. Natal tem a frota mais antiga das capitais do Nordeste: média é de 8,9 anos

Novo edital de licitação dos transportes 
será lançado até junho, aponta STTU
Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal detalha que o novo  edital passa pela final fase de elaboração e de revisão do texto; 
processo licitatório do sistema de ônibus da capital foi iniciado em 2013 e teve duas rodadas desertas por falta de interessados

Regulamentação

José Aldenir/AgoraRN

Presidente Jair Bolsonaro: " extremismo deixa rastros de morte e dor"

Joédson Alves/EFE

O presidente Jair Bolsona-
ro publicou na conta pessoal no 
Twitter uma mensagem na qual 
condena os ataques em igrejas e 
hotéis que deixaram centenas de 
mortos e feridos no Sri Lanka na 
manhã deste domingo, 21. O nú-
mero de mortes confirmadas já 
chega a 207. Outras 450 pessoas 
ficaram feridas.

“Mesmo neste dia sagrado, 
o extremismo deixa rastros de 

morte e dor. Em nome dos bra-
sileiros, condeno os ataques que 
deixaram centenas de vítimas no 
Sri Lanka, inclusive em igrejas, 
onde se celebrava a Ressurrei-
ção de Cristo. Que Deus possa 
confortar os que agora sofrem!”, 
escreveu o presidente.

Seis explosões quase simul-
tâneas ocorreram na manhã de 
domingo em três igrejas onde fiéis 
celebravam a Páscoa e em três 

hotéis frequentados por turistas 
estrangeiros. Horas depois, uma 
explosão em uma pousada matou 
pelo menos duas pessoas.

O ministro da Defesa, Ruwan 
Wijewardena, disse que oito sus-
peitos ligados às explosões foram 
presos. 

O Ministério das Relações Ex-
teriores havia dito mais cedo que 
pelo menos 27 estrangeiros esta-
vam entre os mortos.

Bolsonaro condena ataques no 
Sri Lanka; ação deixa 450 mortos

Terrorismo
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 Uma vez, faz algum tempo - acho que foi 
numa homilia do querido e brilhante padre João 
Medeiros Filho - ouvi que S. Agostinho não acre-
ditava que o milagre fosse contrário à natureza. E 
que só parecem estranhos porque sabemos pouco 
sobre a vida. Por esses dias, Senhor Redator, ando 
lembrando aquelas suas palavras, e convencido de 
que as chamas de Notre-Dame, quem sabe, vão 
além da dimensão real de acidente técnico ou até 
mesmo de uma tragédia tristemente provocada. 

Não faltarão os cheios de certezas, os plenos 
das convicções do materialismo histórico, para a 
contestação. Ninguém é obrigado a admitir que a 
vida é também feita das verdades que vão além 
da compreensão humana. Quem sabe, diante de 
um mundo em escalada enlouquecida, talvez fosse 
preciso mesmo outra força. A força de uma como-
ção do tamanho do próprio mundo, para estancar 
a velocidade vertiginosa daquilo que a filósofa 
Hannah Arendt classifica de a banalidade do mal.

Ora, eis a questão a apontar o mistério: nin-
guém sabe se o novo sacrifício da Notre-Dame de 
Paris, ela que sofreu agressões e assaltos no seu 
passado de quase mil anos, não foi, quando nada, 
a força de algo estranhamente imponderável. De 
repente, os ricos mais poderosos do mundo para-
ram diante do apenas real e fizeram doações que já 
estão acima de 650 milhões de euros para as obras 
de restauração da Catedral. E como, se é dito que 
a riqueza do homem a tudo é capaz de prescindir? 

Não bastasse o valor oficial menor - a Prefei-
tura de Paris fez doação de cinquenta milhões de 
euros - enquanto os empresários, grupos financei-
ros, famílias e anônimos, fizeram, até agora, doa-
ções espontâneas várias vezes maiores. Se, para a 
ciência política, estamos diante da prova de que a 
Nação é maior que o Estado, e já seria uma bela 
lição republicana, para o mistério da vida a nova 
comoção, nascida da fé ou do mito, outra vez põe 
o mundo na plenitude dos valores humanos.

Há os que fazem contas, Senhor Redator. So-
mam e diminuem valores, multiplicam suas dúvi-
das e dividem seus temores, afinal a vida é assim. 
Mas, há sempre um dia, quando o mundo ultra-
passa seus próprios limites, que uma força trans-
cendental faz parar sua velocidade para mostrar 
que alguém tem a esfera do mundo em suas mãos. 
Não foi à toa que Deus escolheu um poeta, Luís de 
Camões, para falar às almas dos ambiciosos que é 
tola essa glória de mandar e vã toda cobiça. 

Tenham fé ou não os seus doadores, pouco 
importa. A rebelião das chamas de Notre-Dame 
provocou a maior revolução deste início de ter-
ceiro milênio, quando o mistério da vida parecia 
dominado. A ninguém cabe imaginar que viver é só 
uma sucessão de vitórias e derrotas materiais. Se 
fosse assim, simples assim, homens e mulheres não 
teriam sido feitos à imagem e semelhança de Deus. 
Ora, é justamente por isso que nos grandes gestos 
eles se revelam divinamente humanos. 

E se há um mistério?

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
LUTA

Os caixas de algumas lojas 
e supermercados de Paris, e de 
toda França, já perguntam se o 
cliente aceitaria arredondar a 
conta e destinar o valor à restau-
ração da catedral de Notre-Dame. 
É uma luta.

SALVE
A capa do Le Parisien foi cem 

por cento coberta por uma foto do 
interior da nave de Notre-Dame 
cheia dos escombros do incêndio 
e o apelo do jornal a todos as seus 
leitores: “Salve Notre-Dame”.

REAÇÃO
Não é fácil ser gestor público 

numa sociedade movida por 
ativismos políticos. Começou a 
reação dos Coletes Amarelos, 
agora diante da doação de euros 
para a obra de restauração de 
Notre-Dame.

POBRES
Eles protestam afirmando 

que se há tanta grana assim 
disponível para a catedral não 
se explica toda a falta de ação no 
enfrentamento do que chamam 
de uma pobreza social que cresce 
em toda França.

VISÃO
Os franceses nativos e os não 

turistas, contam agora com um 
balão estacionário a flutuar sobre 
um canto da cidade. A nova idéia 
é ‘vender’ Paris vista do alto. 
Alguns minutos e a boa grana no 
bolso.

AZEITE
Aumentou o prestígio do 

azeite de oliva na vida dos 
gauleses de hoje. Eles acreditam 
que a partir de cinquenta anos de 
idade é milagroso para memória, 
coração e visão. São várias lojas 
especializadas.

MAIS
Tão importante, a julgar pelas 

revistas e jornais, é também 
o consumo de chocolate meio 
amargo e se garantido pelas boas 
marcas. É considerado alimento 
biô, ou seja, algo de biológico e 
saudável.

PALCO

DOC
Nos detalhes finais de monta-

gem o documentário do histo-
riador Raimundo Arrais sobre a 
história de Natal, composto de 
imagens e depoimentos antigos e 
novos. E com narração de Clotil-
de Tavares.

FOGO
O sempre influente The New 

York Times não fez por menos e 
deu na primeira página o enfoque 
social que renasce das cinzas de 
Notre-Dame registrando novas 
turbulências sociais dos franceses.

EFEITOS
De um lado, o presidente 

Emmanuel Macron parece buscar 
nas chamas o calor de nova 
comunhão com seus eleitores; do 
outro, os Coletes Verdes intensi-
ficam os protestos contra a crise 
econômica. 

ESTILO
O Le Monde não abre mão 

da sua tradição de formalidade e 
sisudez, e homenageia a história 
de Notre-Dame citando textos de 
grandes nomes de sua história 
cultural e literária ao longo dos 
anos.

QUEM
Em duas páginas inteiras, 

com o título “Notre-Dame, a cons-
trução de um mito”, cita Jules 
Michelet, Paul Claudel, Gérard 
de Nerval, Alain Erlande-Bran-
denburg, Victor Hugo e Eugène 
Viollet-le-Duc. 

ÓRGÃO
Místicos, mesmo que não 

confessem, os franceses comemo-
ram com um certo misticismo a 
notícia de que o órgão secular de 
Notre-Dame não foi destruído 
pelas chamas. E vai continuar 
cantando.

CÉU
Apesar das notícias tristes 

que ocupam páginas e páginas 
dos jornais, os franceses curtem 
o azul da primavera. Já deixam 
seus mantôs nos cabides e elas 
tiram as suas saias que dormiam 
nos armários.

CAMARIM

CENA
Embora lançado em 2017, impresso na Bulgária 
e em português, o ‘Rio Secreto’ é um guia pouco 
conhecido dos brasileiros, principalmente dos 
cariocas. O Rio de Janeiro desconhecido e inusi-
tado. Desconhecido fora das prateleiras comer-

ciais e inusitado pelos detalhes pouco comuns 
que enfoca nas suas mais de trezentas páginas 
ricamente ilustradas. E tem três autores: Mano-
el de Almeida e Silva, Marcio Roiter e Thomas 
Jonglez, da editora que lançou esse guia insólito 
do Rio de Janeiro.

“ Há sempre um lugar
onde as coisas começam.”

Luís Quintais,
antropólogo e poeta português. 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI
A CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 08.859.671/0002-03, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Instalação - LI, com prazo de validade até 15/04/2023, em favor do empreendimento 
para Implantação das instalações do Projeto Borborema em uma área de 490,00 hectares, que 
visa a extração mineral e processamento hidrometarlúrgico (beneficiamento) para a obtenção de 
ouro, que terá capacidade de até 4,2 milhões de toneladas/ano, localizado na Rod. BR 226, Km 
150, Zona Rural do município de Currais Novos/RN.

Jucieny Sousa de Moura Barros - Representante Legal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins junto a STTU/RITUR que a empresa ELEVADORES SU-
PER LTDA – EPP, inscrita no CNPJ(MF) 02.474.174/0001-11, estabelecida  à Av. Pre-
sidente Bandeira, 1151- Lagoa Sêca  - Natal/RN, mantém o funcionário, JAELSON  
ALVES DA SILVA inscrito no CPF nº 382.683.328-75  na função de MANOBRISTA 
em horário de expediente desta empresa em relação as vagas faltantes, conforme 
Lei Complementar nº 175  Art. 1º  - VI.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA TERRA SANTA SPE I LTDA, 24.895.239/0001-35, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença Simplificada Prévia para a Linha de Transmissão 69kV SE Terra Santa 
/ SE João Câmara II, localizada nos municípios Caiçara do Norte e Parazinho/RN. 

João Crestes
Procurador Central Eólica Terra Santa Spe I Ltda

 CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

J&F Transportes de Cargas LTDA,CNPJ:11.705.747/0001-61,torna público que recebeu o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do rio Grande do Norte – IDEMA, 
Renovação da Licença de Operação, com prazo de validade até 09/04/2025,em favor transportes 
de resíduos provenientes de perfuração de poços de Petrolíferos(classe I e II), localizada na 
Rua Manoel Bezerra ,nº 428,Upanema R/N.

Lusinacia P. de Figueiredo Macedo Castro 
  Gestora Ambiental

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

A Pedra Azul Mineradora Ltda., CNPJ: 02.865.476/0001-10, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, 
a Licença de Regularização de Operação - LRO para uma Usina de Britagem, Classificação e 
Moagem com uma área de 200 m2, no Sítio Mulungú, s/nº, zona rural, Parelhas/RN.

SEBASTIÃO LOURENÇO FERREIRA
Sócio/Gerente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

PIUM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ: 18.569.345/0001-17, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a L.P.- Licença Prévia para um loteamento urbano, localizado na Rodovia 
RN-313, S/N – Pium – Gleba 02, Nísia Floresta/RN.

Silvio De Araújo Bezerra
Presidente

FRANCISCO DE SALES DANTAS
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ:08.534.562/0004-70, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDE-
MA) a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para um Posto Revendedor de Combustíveis líquidos 
para Automotores, localizado na RUA ALMIR FREIRE, 42 CENTRO CEP: 59.270-0000 no 
município de BOM JESUS/RN. 

FRANCISCO DE SALES DANTAS
Titular

O Rio Grande do Norte foi 
o segundo estado em todo o 
Brasil que registrou a maior 
redução no número de ho-
micídios nos primeiros dois 
meses de 2019. A informação 
foi divulgada pelo sistema 
“Monitor da Violência”, do 
portal G1.

De acordo com a análise, 
o estado potiguar conseguiu, 
em comparação aos dois pri-
meiros meses de 2018, uma 
diminuição de 41,9% de as-
sassinatos. O Rio Grande 
do Norte só ficou atrás do 
Ceará, que chegou a 57,9% 
na diminuição das mortes. 
A média geral do país foi 
de 25%. Em números, o RN 
registrou em janeiro 119 
homicídios, e mais 93 em 
fevereiro. Um total de 212 
assassinatos. Já em 2018, 
o estado contabilizou 365 
mortes entre janeiro (197) e 
fevereiro (168).

Em 25 estados e no Dis-
trito Federal, a quantidade 
de homicídios nos dois pri-
meiros meses deste ano che-
gou a 6.856. 

O único estado que não 
informou seu relatório foi o 
Paraná. Excluindo o estado 
sulista, houve 9.094 assassi-
natos no mesmo período de 
2018 – queda de 25%.

RN é o 2º Estado 
que mais reduziu 
homicídios
em 2019

Violência

RN reduziu 25% das mortes 

José Aldenir/AgoraRN

A Avianca atualizou a lista de 
rotas afetadas com a devolução de 
aviões em meio à crise financeira 
da companhia aérea. Serão 1.300 
voos cancelados até o fim do mês. 
A companhia vai cancelar 26 voos 

para o Rio Grande do Norte.
A Avianca cancelará 374 par-

tidas e 372 pousos no aeroporto de 
Guarulhos até o próximo dia 28. 

Outros aeroportos brasileiros 
também foram prejudicados com 

cancelamento de voos da Avian-
ca: Aracaju (SE), Brasília (BSB), 
Belém (PA), Campo Grande (MS), 
Chapecó (SC), Confins (MG), Cuia-
bá (MT), Curitiba (PR), Florianó-
polis (SC), Fortaleza (CE), Foz do 

Iguaçu (PR), Goiânia (GO), João 
Pessoa (PB), Juazeiro do Norte 
(CE), Maceió (AL), Natal (RN), 
Navegantes (SC), Petrolina (PE), 
Porto Alegre (RS), Recife (PE), Sal-
vador (BA) e Vitória (ES).

Avianca cancela voos para o Rio Grande de Norte
Lista atualizada de rotas afetadas com a devolução de aviões em meio à crise financeira da empresa

Cortes
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...da Folha de S. Paulo: "Brasil cai 
três posições em ranking mundial de 
liberdade de imprensa"; 
...do Estadão: "A crise ignorada por 
Bolsonaro. É preciso ser generoso para 
classificar apenas como medíocre o 
desempenho econômico do Brasil. E nem 
a equipe econômica projeta algo além da 
mediocridade"; 
...do jornal O Globo: "Museu Nacional 
sonha com 'efeito Notre Dame'".

>> GIRO PELO TWITTER...

COMENDA
Aprovada na semana passada na 

Câmara Municipal de Natal, por 16 
votos a 1, a Comenda Marielle Franco 
de Direitos Humanos foi bastante 
comemorada pela vereadora do PT 
Divaneide Basílio, que subscreveu o 
Projeto de Resolução assinado pelo 
vereador Ranieri Barbosa. Após 
o resultado, obtido após muitas 
discussões em plenário, a parlamentar 
reuniu funcionários no seu gabinete e 
entoou gritos de 'resistência' enquanto 
pulava de alegria.

PERCURSO
Segundo Divaneide, a comenda foi 

uma vitória duramente conquistada, 
apesar do placar folgado. "A aprovação 
não foi fácil. O conservadorismo na 
Câmara tentou se articular para 
barrar nossa iniciativa", escreveu ela 
nas redes sociais. Foram cerca de três 
horas de discussões no plenário por 
conta das tentativas de obstrução dos 
trabalhos. 
O vereador Cícero Martins foi 
quem segurou a bandeira contra a 
aprovação.

DUPLA HOMENAGEM
A Desembargadora emérita do 

Tribunal Regional Federal da 5 
Região Margarida Cantarelli será 
homenageada no VII Festival Riomar 
de Literatura, que acontecerá em 
Recife.  
Durante o evento, a magistrada será 
duplamente saudada. O ministro do 
Superior Tribunal de Justiça Luiz 
Alberto Gurgel de Faria estará no 
painel realçando a sua atuação como 
magistrada do TRF5. Já a professora 
Creuza Aragão, ex-secretária estadual 
de Educação e atual Conselheira 
Estadual de Educação de Pernambuco, 
participará da homenagem abordando 
a dedicação de Margarida Cantarelli 
ao ensino

QUADRO FAVORÁVEL
Governo Fátima Bezerra continua 

surfando na onda da diminuição da 
violência aqui no Estado. Na última 
sexta-feira, a notícia da redução em 
41,9% no número de assassinatos em 
comparação com os dois primeiros 
meses de 2018, colocando o RN como 
segundo estado que mais reduziu o 
número de homicídios no 1º bimestre 
de 2019, foi bastante comemorada pela 
gestão petista.

FALTA EDUCAÇÃO 
“O baixo índice de 

representatividade das mulheres 
na vida política se deve a falta de 
educação de qualidade no Brasil.” 
Esta foi a conclusão da senadora 
Zenaide Maia quando presidiu, 
na semana passada, o debate “A 
sociedade e a política – desafios 
para representar mais e melhor”, 
cujo foco foi o papel da mulher na 
representação social, promovido pela 
Comissão de Direitos Humanos com 
presença de especialistas no assunto.

EXEMPLOS
Durante a audiência na 

Comissão de Direitos Humanos, 
mulheres potiguares foram citadas  
como exemplos de pioneirismo 
feminino na política em diversos 
pronunciamentos. Falaram em 
Alzira Soreano, a primeira mulher a 
eleger-se Prefeita da América Latina, 
na cidade de Lajes, aos 28 anos de 
idade, em 1932, em Nísia Floresta, 
educadora escritora e poetisa, e 
também em Maria do Céu, a primeira 
mulher a eleger-se deputada, 
também do Rio Grande do Norte.

EXCLUSIVIDADE
Para celebrar os seus 10 anos de 

trabalho no segmento de vestidos 
de noiva, a empresária Valéria 
Gurgel viaja para França para 
buscar inspiração para uma coleção 
exclusiva 2020 de marca própria no 
Vale do Loire.  
No roteiro, passos de reis, rainhas e 
da nobreza francesa com visita aos 
Castelos de Chambord e Chenonceau 
com as mais belas paisagens da 
Renascença francesa. Aguardem 
novidades.

SURPRESA
Na semana passada, o deputado estadual Francisco do PT ficou sem entender o 

resultado da tramitação da mensagem governamental 013/19, que garante o reajuste 
de 4,17% relativo ao Piso Salarial 2019 da Rede Estadual de ensino, na Comissão de 
Finanças da Assembleia Legislativa. É que havia um acordo e consenso entre membros 
das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças e Fiscalização e  de 
Administração de que a matéria tramitaria em um único dia nas três comissões e iria 
para plenário já esta semana para votação. 

MOTIVO
No entanto, a mensagem emperrou na Comissão de Finanças e não chegou sequer 

a ser votada lá. Motivo: os deputados Getúlio Rêgo (DEM) e Galeno Torquato (PSD) 
questionaram o prejuízo que os professores inativos poderiam ter com a aprovação do 
projeto original, apesar de a proposta ter sido amplamente discutida com a categoria e 
pelo sindicato.  
Francisco do PT disse não entender a reação dos parlamentares. “O que se fez aqui foi 
ganhar mais um tempo não sei pra quê, pois o piso dos professores é lei e a proposta 
apresentada pelo governo foi aprovada pela categoria em assembléia pública”, 
questionou.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Hélio e Cláudia Santa Rosa prestigiando 
o niver de Hilneth Correia

Vereadora Divaneide Basílio comemorando 
a aprovação na Câmara Municipal de Natal 
da Comenda Marielle Franco de Direitos 
Humanos

Desfile Animale Verão 2020, 
no Rio de Janeiro

João Neto

Divulgação

Instagram

O PROJETO
Segundo o projeto, o reajuste dos professores 

ativos será implantado a partir de abril e o 
retroativo em três parcelas. Já em relação aos 
aposentados, o reajuste será implantado a partir 
do próximo mês e o retroativo em 7 parcelas.

EMPERRADA
Por falta de consenso para votação, uma nova 

reunião da Comissão foi marcada para amanhã 
(23), às 10h, com a presença de representantes 
dos inativos do magistério e do Sinte RN.

PARABÉNS
O Instituto Juvino Barreto completa 77 

anos de fundação neste mês e, para comemorar, 
acontece no próximo dia 28 a Feijoada Solidária, 
em prol dos idosos do abrigo, a partir das 12h, 
com atrações musicais. 
A instituição filantrópica luta contra 
as dificuldades sem perder a liberdade 
de desenvolver ações voltadas aos mais 
necessitados.
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A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) vai divulgar na manhã 
desta segunda-feira, 22, o balanço 
final  da Operação Páscoa realiza-
da nas estradas do Rio Grande do 
Norte. De acordo com o inspetor 
Roberto Cabral, até o final da 
tarde de domingo, 21, o número 
de acidentes registrados tinha 
chegado a 14, com um total de 21 
feridos e nenhuma morte.

Segundo Cabral, a maior par-
te dos acidentes aconteceu nas 
Região Metropilitana de Natal 
e nas proximidades de Mossoró. 
Cabral disse ainda que a PRF 

conseguiu recuperar dois veículos 
que haviam sido roubados e pren-
deu seis pessoas por receptação. 
Quanto aos testes de bafômetro, 
mil motoristas passaram pelo  
procedimento e 29 foram autua-
das até 17h.

Na Polícia Militar, o tenente-
coronel Eduardo Franco informou 
que o balanço do feriado também 
será divulgado às 10h desta se-
gunda-feira, 22. A PM vai deta-
lhar como foi a Operação Lei Seca 
nas estradas, mas adiantou que 
não foram registrados óbitos por 
acidentes. Inspetor Cabral, da PRF, destaca que este feriado de Páscoa foi tranquilo no RN

PRF registra 14 acidentes em rodovias 
federais do RN no feriadão da Páscoa
Dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal, durante o balanço da Operação Páscoa, mostram 
que 21 pessoas se feriram em colisões; 29 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito do álcool

Balanço Parcial

José Aldenir/AgoraRN

As chuvas intensas re-
gistradas no Estado durante 
o feriado da Páscoa provo-
caram enchentes de rios 
e açudes. Em Santana do 
Matos, município localizado 
na região central potiguar, a 
chuva destruiu uma ponte na 
RN-041. Desde a madrugada 
de domingo, 21, o principal 
acesso ao município foi levado 
pela correnteza das águas.

De acordo com informa-
ções da Defesa Civil, dois ve-
ículos foram arrastados pela 
correnteza, com duas pesso-
as sendo resgatadas destes 
automóveis, ambas com feri-
mentos leves.  

O volume do rio subiu 
com a chuva e a força da água 
destruiu a cabeceira da ponte 
que passa sobre o afluente. 
A força da correnteza foi tão 
grande que uma parte da 
margem da rodovia estadual 
foi levada pelas águas. Uma 
adutora que abastece parte 
da zona rural de Santana do 
Matos também foi arrancada 
pela correnteza.

Um balanço sobre os es-
tragos causados pelas chuvas 
torrenciais será divulgado 
nesta segunda-feira, 22. Pela 
previsão do tempo, ainda há a 
possibilidade de mais chuvas, 
porém, com intensidade me-
nor do que a registrada neste 
feriado de Semana Santa. 

Chuvas arrastam 
cabeceira de 
ponte próxima a 
Santana do Matos 

Temporal

Cabeceira da ponte foi arrastada

Defesa Civil
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Alex Medeiros
A musa de Ingmar Bergman

O nome da atriz sueca Bibi Andersson é tão 
indissociável do cinema de Ingmar Bergman 
quanto o da italiana Giulietta Masina da carreira 
do marido Federico Felini. Eu ia publicar este ar-
tigo sobre Bibi, falecida dia 14, no dia seguinte, 
mas veio o fogo em Notre Dame que me fez 
mudar o tema com ar de urgência.

Retomei os rabiscos no início do feriado 
para publicação só hoje, mantendo o compro-
misso de paixão pelos ícones da sétima arte e 
fazendo a merecida homenagem a uma artista 
que conquistou o mundo com apenas 23 anos 
e se despediu dele aos 83 anos com a trágica 
notícia da morte num jornal sueco.

Em 1958, quando Garrincha envolvia loiras 
suecas com dribles de linguagem e eloquência 
corporal, a meiga e loira garota de Estocolmo se 
consagrava na obra do cineasta Ingmar Berg-
man. O gênio fez de Bibi Andersson a estrela 
mais brilhante nos filmes “O Sétimo Selo”, “O 
Rosto” e “No Limiar da Vida”.

Poucos anos antes, ela já havia demonstrado 
que não seria mais um rostinho bonito nas telas. 
Bergman percebera assim que a viu, dando-lhe 
papéis na comédia “Sorrisos de uma Noite de 
Amor”, de 1955, e no drama “Morangos Silves-
tres”, de 1957. A loira se mostrava tão versátil 
quanto o nosso Mané.

O ano de 1966 foi definitivo para eternizar 
Bibi Andersson e para delimitar uma fronteira 
histórica entre o cinema moderno e o passado. 
Com o filme “Quando Duas Mulheres Pecam”, 
título brasileiro para o original “Persona”, Berg-
man instituía o cinema como imagem de mo-
dernidade e também de subversão.

A enfermeira Alma foi a mais emblemática 
interpretação de Bibi, que ao lado da atriz Eliza-
beth, papel de Liv Ullmann, demarcou o predo-
mínio da essência feminina em diversos filmes 
do diretor, tornando-se a maior de todas as 
musas do sueco. Não há como pensar o cinema 
de Bergman sem as duas atrizes.

A pretexto de uma releitura na tragédia de 
Electra, obra imortal de Sófocles, o diretor con-
cebeu duas faces numa só unindo a semelhança 
real entre Andersson e Ullmann. O filme já inicia 
impactante, num caleidoscópio de imagens que 
chocavam as mentes ainda ingênuas de uma 
década em erupção cultural.

Alma era a enfermeira e cuidadora da atriz 
Elizabeth, afetada por um surto e afundada em 
depressão e catatonia. Alma revela intimidades 

e se revolta quando Elizabeth rompe o silêncio 
para o hospital. O amor lésbico implícito foi 
Bergman revisitando Audrey Hepburn e Shirley 
MacLaine em “Infâmia”, de 1961.

Bibi Andersson foi uma artista com uma per-
sonalidade forte que contrastava com a meigui-
ce que encantava fãs, fotógrafos e repórteres. 
Se destacou num contexto cinematográfico 
europeu onde brilhavam Jean Seberg, Monica 
Vitti, Sophia Loren, Brigite Bardot, Jeanne More-
au, Julie Christie e Jane Birkin.

Tinha somente 15 anos quando Ingmar 
Bergman a dirigiu pela primeira vez, num filme 
publicitário, em 1951. Pouco tempo depois, es-
tava no teatro interpretando textos de monstros 
como Shakespeare, Moliere, Tchekhov e Tenes-
see Williams. Fez mais de 90 filmes, produções 
de televisão e material de propaganda.

Quando a juventude já era uma eterna lem-
brança, declarou seu amor a Bergman dizendo 
que ninguém jamais a influenciou tanto quan-
to ele. O cineasta correspondeu afirmando que 
aquele filme de 1966 salvou sua carreira. Naquele 
período, enquanto Bibi explodia, Garrincha não 
conseguiu iluminar o Brasil na Copa da Inglaterra 
como fizera na Suécia da linda e meiga loirinha.

ILEGALIDADE
O juiz Cícero Martins 

comunicou ao Conselho Estadual 
de Cultura, na sessão de terça 
passada, que a Casa do Estudante 
não existe como figura jurídica 
faz tempo; sequer tem alguma 
ata feita nas últimas décadas. O 
que há é só um prédio, tombado e 
ao mesmo tempo abandonado há 
anos.

VIOLÊNCIA
Os índices da violência urbana 

no Brasil caíram 25% em janeiro e 
fevereiro últimos, com quase 3 mil 
casos a menos do que o mesmo 
período de 2018. Na composição 
do quadro, apenas o Paraná 
não informou o quadro. A queda 
mais acentuada foi no Nordeste, 
segundo levantamento do site G1.

FOMENTO
O governo Fátima Bezerra 

entrando no quinto mês e o Banco 
Central ainda não homologou 
o nome da ex-deputada Márcia 
Maia na presidência da AGN – 
Agência de Fomento do RN, que 
segue dirigida pelo engenheiro 
Murilo Diniz, que realizou um dos 
principais programas do governo 
anterior, o Microcrédito.

ELEIÇÃO
Em entrevista ao programa 

Bom Dia Cidade, da 94 FM, 
o médico Geraldo Ferreira, 
presidente do Sindicato dos 
Médicos, deixou sobrar evidências 
de que será candidato a prefeito 
de Natal em 2020, concorrendo 
pela legenda do Cidadania, novo 
nome do PPS que é dirigido aqui 
por Wober Junior.

CANDIDATOS
A praticamente um ano e 

meio da eleição municipal, Natal 
já tem 12 pré-candidatos, entre 
assumidos e especulados. Além 
do atual prefeito Álvaro Dias ser 
candidato natural, há também 
Natália Bonavides, Kelps Lima, 
Hermano Morais, Raniere 
Barbosa, Alayde Passaia, Kleber 
Morais e Bruno Giovanni.

ESPECULAÇÕES
Quem der uma passada de 

olhos pelos blogs e perfis das 
redes sociais locais, irá encontrar 
uma boa quantidade de notinhas 
especulando sobre outros nomes 
na disputa futura. Há inclusive 
citações de grandes lideranças 
políticas, entre elas quatro ex-
governadores do estado, e dois 
conceituados empresários.

AVIAÇÃO
Que a senadora Zenaide 

Maia retarde a votação da MP 
que amplia o percentual de 
capital estrangeiro nas empresas 
aéreas, eu entendo, em razão 
dos seus equívocos ideológicos. 
Mas que Jean Paul Prates faça 
o mesmo, é decepcionante; um 
cara que sempre se portou como 
desenvolvimentista.

BACURAU
O novo filme do diretor 

pernambucano Kleber Mendonça, 
Bacurau, vai disputar a Palma 
de Ouro no Festival de Cannes, 
onde a última vez que uma obra 
brasileira brilhou foi em 1960. 
Filmado no Seridó, fala de um 
lugar aonde o bacurau não está 
extinto. Poderia ter filmado em 
qualquer parte do RN, né?

WINEHOUSE
Os fãs da cantora Amy 

Winehouse estão contando os 
dias para ver o documentário 
“Back to Back”, título homônimo 
do seu álbum seminal lançado 
em 2006, e que sai em novembro 
nos formatos DVD, blu-ray e 
nos serviços de streaming. Há 
incluído um show nunca exibido 
que ela fez em fevereiro/2008.

SALINGER
A Editora Todavia anunciou 

semana passada que agora tem 
os direitos da obra do escritor 
americano J. D. Salinger no 
Brasil. Cultuado por milhões 
de leitores no mundo inteiro, 
o romance “O Apanhador no 
Campo de Centeio” terá uma nova 
edição em junho e com uma nova 
tradução de Caetano W. Galindo.

“ O homem é pólvora
e a mulher centelha”.

(Lope de Veja)
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O Corinthians é, mais uma 
vez, campeão paulista. Neste do-
mingo, a equipe alvinegra venceu 
o São Paulo, por 2 a 1, e conquis-
tou o tricampeonato consecutivo 
do Estadual, seu 30º título no 
geral. Vágner Love foi o herói da 
tarde, com um gol aos 43 minutos 
do segundo tempo.

Os donos da casa saíram na 
frente com Danilo Avelar, mas 
Antony empatou ainda no final 
do primeiro tempo. Quando tu-
do parecia encaminhado para os 
pênaltis, Love recebeu um lindo 
lançamento de Sornoza e mandou 
para as redes para fazer a Arena 
explodir.

A conquista faz com que os co-
rintianos consigam algo que não 
acontecia desde 1939: 80 anos se 
passaram desde que o time foi 
tricampeão de forma seguida pela 

última vez.
A sequência atual tem em co-

mum o fato de os três títulos, em 
2017, 2018 e 2019, terem vindo 
com Fábio Carille. O técnico é 
apenas o quarto a conquistar o tri 
consecutivo, sendo que, no Corin-
thians, agora quatro vezes tricam-
peão, somente Guido Giacominelli 
conseguiu o feito.

Maior campeão estadual na 
história, o Corinthians é agora 
também o dono de mais conquis-
tas no século, igualando o Santos 
com sete títulos cada. As taças 
alvinegras foram em 2001, 2003, 
2009, 2013, 2017, 2018 e 2019. O 
São Paulo só foi campeão em 2005.

Além de 14 anos sem saber o 
que é conquistar o Estadual, os tri-
colores também seguem em jejum 
de títulos desde a Copa Sul-Ameri-
cana de 2012, há sete temporadas. Danilo Avelar comemora após marcar para o Corinthians sobre o São Paulo

Corinthians vence São Paulo com gol de 
Love no fim e é tricampeão paulista
Maior campeão estadual na história, o time do Parque São Jorge é agora também o dono de mais 
conquistas no século, igualando o Santos com sete títulos cada; São Paulo amarga jejum de 14 anos

Final

Gazeta Press

Com um gol de Fred de pênalti, 
assinalado com ajuda do árbitro de 
vídeo (VAR), o Cruzeiro empatou 
com o Atlético-MG por 1 a 1, neste 
sábado, no estádio Independência, 
em Belo Horizonte, e conquistou 
o Campeonato Mineiro de 2019. 
O time celeste venceu o jogo de 
ida por 2 a 1 e levou a melhor no 
placar agregado, levantando a ta-
ça do torneio estadual. O volante 
Elias abriu o placar para o time 
da casa, que estava ficando com o 
título até os 34 do segundo tempo 
em função da melhor campanha na 

fase inicial, mas o gol do atacante 
cruzeirense assegurou a taça para 
os visitantes.

Com a conquista, o Cruzeiro 
volta a ser bicampeão do Campeo-
nato Mineiro após dez anos, depois 
de ter faturado o troféu de forma 
consecutiva pela última vez em 
2008 e 2009. Além do bi, a equipe 
de Mano Menezes termina a com-
petição invicta. 

Treinado interinamente por 
Rodrigo Santana após a demissão 
de Levir Culpi, o Atlético amarga 
a derrota, além de situação compli-

cada no Grupo E da Libertadores, 
com três derrotas e apenas uma vi-
tória. Já o rival está 100% na com-
petição e já assegurou classificação 
às oitavas de final da competição.

O Galo vai jogar agora suas 
últimas fichas nas partidas finais 
da primeira fase da Libertadores e, 
em caso de fracasso, se voltar uni-
camente para a disputa do Campe-
onato Brasileiro, que já se iniciará 
na semana que vem. 

A derrota na final local, no 
entanto, contribui para o clima de 
incertezas no clube. Fred marcou de pênalti o gol do empate e do título do Cruzeiro contra o Atlético-MG 

Cruzeiro arranca empate no 
Horto e fatura Estadual mineiro

Bicampeão
Vinícius Silva

O Fortaleza é campeão ce-
arense de 2019. Na decisão do 
Estadual de 2019, o Leão não 
deu chances para maior rival, 
venceu as duas partidas e 
levantou o 42º troféu da com-
petição em sua história. Uma 
semana após abrir boa van-
tagem ao vencer o jogo de ida 
diante do Ceará por 2 a 0, o 
Tricolor levou a melhor e ven-
ceu também o Clássico-Rei 
deste domingo, 21, na Arena 
Castelão, por 1 a 0. O gol que 
selou a conquista tricolor foi 
marcado por Roger Carvalho.

Fortaleza vence 
o Ceará por 1 a 0 
e confirma título 
cearense de 2019

Nordeste

Roger Carvalho marcou no início

Leonardo Moreira / Fortaleza
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No Rio de Janeiro, a festa é 
rubro-negra. Depois de vencer 
a partida de ida por 2 a 0, o Fla-
mengo voltou a derrotar o Vasco 
neste domingo, 21, e ficou com o 
título do Campeonato Carioca de 
2019. Maior campeão da história 
do torneio, esta foi a 35ª vez que 
os flamenguistas conquistaram o 
Estadual. Já o Vasco amargou o 
vice-campeonato pelo segundo ano 
consecutivo.

A vitória do Flamengo começou 
a ser construída ainda no início da 
partida. Aos 15 minutos, em co-
brança de falta ensaiada, Pará es-
corou para Arrascaeta. O uruguaio 
cruzou para a área e encontrou o 

volante Willian Arão, que subiu 
mais alto do que a defesa cruz-mal-
tina e cabeceou para abrir o placar 
no Maracanã.

No segundo tempo, Vitinho fe-
chou a conta. Após grande jogada 
de Diego, o atacante recebeu pas-
se em profundidade e ficou cara a 
cara com o Fernando Miguel e teve 
categoria para bater no canto e 
vencer o goleiro adversário.

Desesperado, o Vasco atirou-se 
para o campo de ataque nos minu-
tos finais. A melhor chance apare-
ceu aos 40 minutos, em cobrança 
de Bruno Henrique que acertou o 
travessão de Diego Alves. Muito 
pouco para quem precisava lutar 

contra uma desvantagem de qua-
tro gols no placar agregado. O títu-
lo ficou mesmo com o maior rival.

As duas equipes voltam a 
campo na quarta-feira, 24. Pela 
Libertadores, o Flamengo vai ao 
Equador enfrentar a LDU. Líder 
no Grupo D, o time de Abel Braga 
garante vaga nas oitavas de final. 

Em São Januário, pela Copa 
do Brasil, o Vasco recebe o Santos 
precisando reverter uma desvanta-
gem de 2 a 0 sofrida na Vila Belmi-
ro. Ou seja, a equipe precisa vencer 
por três gols de diferença caso quei-
ra avançar para a fase de oitavas 
de final do certame nacional, tiran-
do a vantagem do Peixe. Willian Arão, aos 15 minutos do primeiro tempo, abriu o placar no Maracanã

Flamengo repete 2 a 0 sobre o Vasco e 
fatura o Campeonato Carioca pela 35ª vez

Campeão

Alexandre Vidal / Flamengo


