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Delegacias voltam a 
abrir após paralisação

TCE manda ex-gestores 
devolverem R$ 3,4 mi

Comerciantes da Cidade Alta reclamam 
de estrutura precária em camelódromo

General Girão critica 
audiências de custódia

Styvenson reclama de 
"intolerância" na web

Evento vai discutir 
tecnologia no agro

Policiais civis fizeram protesto 
de 24 horas contra proposta 
de reforma da Previdência.

Corte notou irregularidades 
em contrato firmado durante 
obra da Arena das Dunas.

Para deputado federal, 
audiências são um "atestado 
de falta de Justiça".

Senador opinou que 
internautas não conseguem 
discutir certos assuntos.

Meta é aprimorar cadeias 
produtivas do Estado em 
curto prazo.
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Zeca Pagodinho 
é internado
para cirurgia
Cantor vai realizar 
septoplastia, um 
procedimento para 
desobstruir o nariz.

Hospital 12

Apenas metade (50,1%) dos 
jovens potiguares de até 19 
anos havia conseguido concluir 
o ensino médio até 2018. É o 
terceiro pior resultado de todo o 
Brasil, segundo dados do Anuário 
Brasileiro da Educação Básica 
2019, divulgado nesta terça-feira, 
25, pelo movimento Todos pela 
Educação.

Os números potiguares só 
ficaram à frente dos de Sergipe 
(46,2%) e Bahia (43,3%). Dos cinco 

piores resultados, quatro estados 
ficam no Nordeste - apenas o Pará 
(50,6%) é de outra região, a Norte.

De acordo com o estudo, ape-
sar da média ruim, o Rio Grande 
do Norte conseguiu elevar a taxa 
de conclusão do ensino médio 
entre os anos de 2017 e 2018, 
com um aumento de 3,3 pontos 
percentuais. Em 2017, o resultado 
havia sido de 46,8%. O melhor 
índice continua sendo o de 2016, 
quando 58,5% dos jovens com até 

19 anos de idade concluíram o 
ensino médio naquele ano. 

O levantamento aponta, 
ainda, que, nesta etapa de ensino, 
somente 20,6% dos estudantes 
apresentam aprendizado adequa-
do em língua portuguesa e 5,1%, 
em matemática.

As matrículas também 
seguem em declínio. Em 2017, 
59,8% dos jovens entre 15 e 17 
anos estavam matriculados no 
ensino médio.

Comércio informal 09

Lula continua preso
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por 3 votos 
a 2, pedido da defesa do ex-presidente para que ele aguardasse em 
liberdade julgamento sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Pág. 4
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Embora muitos ainda 
duvidem - e com razão 
- da exequibilidade de 

uma revisão ainda este ano do 
Plano Diretor de Natal, passados 
mais de 12 anos da última 
atualização, é preciso ter em 
mente o momento especial.

Com a construção civil 
vivendo um dos seus piores 
momentos, tendo a população 
como extensão mais penalizada 
dessa crise, já que a estagnação 
econômica é um carrasco para 
todos de diferentes maneiras, a 

ideia de que é preciso avançar 
do ponto de vista da ocupação 
do solo é uma ideia que 
transcende até as mais exigentes 
expectativas.

Enquanto uma parcela 
da população quer moradia 
em áreas mais bem servidas 
de infraestrutura urbana, de 
transporte e de saneamento – sem 
mencionar postos de saúde e 
escolas -, há quem pense também 
numa forma de reocupar as 
áreas maduras, imprimindo 
um choque de modernidade 

ao Código de Obras e abrindo 
espaço para tendências atuais 
que acenam para imóveis 
menores, áreas comuns maiores e 
IPTUs por família menores. 

Não é nem preciso dizer 
que, enquanto falamos aqui, 
pessoas em profusão ocupam 
terras ilegalmente ao sabor de 
suas necessidades primárias ou 
simplesmente grilando, quando 
não apenas cercando áreas 
que não pertencem a elas com 
a intenção maliciosa de uma 
ocupação futura a ser disputada 

na Justiça.
Defender a simplificação de 

licenças para novas construções, 
como recentemente fez o vereador 
Klaus Araújo (Solidariedade), é 
certamente uma pauta relevante, 
mas vem sendo em boa parte 
resolvida pelo órgão competente 
– a Semurb –, que hoje tem tempo 
para se dedicar ao problema. 

Hoje, a questão maior é 
entender que a cidade tem 
crescido à revelia das boas 
intenções dos especialistas e 
da Academia. Temos regiões 

explodindo em população, mas 
que continuam à mercê de 
anacronismos do Plano Diretor, 
que agora vem sendo atualizado. 
E, aqui, a Zona Norte está entre 
essas prioridades.

Crescer ao sabor da 
especulação imobiliária é um 
fenômeno universal. Mas, com 
a construção civil em baixa, é 
possível que desta vez a crise 
venha busque alternativas 
mais ousadas e criativas que 
efetivamente orientem o nosso 
crescimento urbano. Oxalá.

Plano Diretor e os desafios

EDITORIAL

VETO A LISTA TRÍPLICE
O presidente Jair Bolsonaro 

sancionou, nesta terça-feira, 
25, a Lei Geral das Agências 
Reguladoras, que trata da 
indicação de dirigentes das 
autarquias, mas vetou um dos 
principais dispositivos da nova 
norma, que prevê a elaboração 
de lista tríplice para a escolha de 
novos conselheiros, diretores e 
presidentes desses órgãos.

VEREADOR PRESO
O vereador Luciano Morais 

da Silva, de Ceará-Mirim, foi 
preso nesta terça-feira. Ele, que 
também é advogado, é suspeito 
de envolvimento com uma milícia 
que atuava na região e de ser o 
autor intelectual de pelo menos 

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

VENDA CRIMINOSA
O senador Jean Paul Prates 

(PT) criticou a venda de gasodutos 
da Petrobras. Ele diz que “é 
criminoso” que os gestores da 
estatal justifiquem a oferta dos 
ativos com o endividamento da 
empresa, que alcançou a marca de 
R$ 372,2 bilhões no 1º trimestre 
de 2019.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Para defender a mudança 

na estrutura de contribuições 
tributárias, empresários, 
profissionais fiscais e da 
contabilidade participam 
nesta quarta-feira, 26, do 
Seminário Reforma Tributária: 
Modernização, Simplificação e 
Justiça Fiscal. O evento acontece 
às 9h, no auditório do Sindicato 
dos Auditores Fiscais do RN 
(Sindifern), em Natal.

SEGURO DE VIDA
A Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara dos 
Deputados aprovou uma 
proposta que torna obrigatória 
a contratação de seguro de vida 
para os servidores da segurança 
pública. A medida foi, no Rio 
Grande do Norte, uma promessa 
de campanha da governadora 
Fátima Bezerra nas eleições do 
ano passado.

REMARCADO
A ida do ministro Sérgio 

Moro (Justiça) à Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara 
acontecerá na terça-feira, 2.

CRIVELLA FICA
Por 35 votos a 13, a 

Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro rejeitou o processo de 
impeachment do prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella, baseado em 
denúncia de infração político-
administrativa, protocolada pelo 
servidor Fernando Lyra Reis. 
Houve uma abstenção. O prefeito 
Marcelo Crivella disse que a 
vitória nesta terça-feira o deixou 
"mais confiante e empolgado 
para trabalhar pela cidade”. Ele 
destacou a importância de ter 
sido apoiado tanto por partidos 
da oposição quanto do governo.

O Congresso Nacional vai promulgar nesta quarta-fei-
ra a emenda constitucional que torna obrigatória a 
execução das emendas apresentadas pelas bancadas 

estaduais ao Orçamento federal. O texto que irá à promulga-
ção determina que as emendas de bancada serão de execução 
obrigatória e corresponderão, a partir de 2021, a 1% da 
receita do ano anterior.

As emendas de bancada são recursos do Orçamento que 
o Congresso direciona para obras e benfeitorias nas cidades 
brasileiras, como construção de estradas ou manutenção da 
rede hospitalar. Para evitar a proliferação de obras inconclu-
sas, a nova emenda constitucional determina que os investi-
mentos com duração de mais de um exercício financeiro ou 
já iniciados nos estados deverão receber recursos da mesma 
bancada a cada ano até a conclusão do empreendimento.

Por acordo entre as duas Casas do Congresso, uma parte 
da proposta aprovada pelos deputados voltará para análise 
do Senado, não sendo promulgado na sessão de quarta. O 
trecho trata da repartição dos recursos arrecadados nos lei-
lões de excedentes de petróleo na cessão onerosa com estados, 
Distrito Federal e municípios.

Orçamento impositivo
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NOTAS & INFORMES

um assassinato registrado na 
cidade.

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Natal 

convocou mais aprovados no 
concurso da Secretaria de Saúde 
(SMS). Foram convocados 
profissionais de três categorias: 
médico cirurgião geral (8), 
médico radiologista e odontólogo 
especialista em prótese (2).

DESBUROCRATIZAÇÃO
O plenário do Senado adiou 

para hoje a votação em segundo 
turno da PEC que simplifica a 
burocracia fiscal e tributária em 
municípios de pequeno porte. 
A meta é reduzir as exigências 
dirigidas a microempresas.

RECURSO CONTRA MULTA
A Comissão de Planejamento 

Urbano da Câmara Municipal 
de Natal aprovou um projeto 
de lei de autoria do vereador 
Dinarte Torres (PMB, foto) que 
estabelece a disponibilização, 
no site da Prefeitura do Natal, 
de ferramentas para que o 
cidadão apresente sua defesa 
contra autuações de trânsito na 
capital potiguar. O dispositivo 
online permitiria ao cidadão 
amparo diante da autuação, 
recurso da multa de trânsito 
e possibilidade de pleitear a 
conversão da penalidade em 
aplicação de advertência por 
escrito, além de acompanhar 
a tramitação das defesas até o 
julgamento.

Waldemir Barreto / Agência Senado
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O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) determinou o ressar-
cimento de R$ 3,404 milhões aos 
cofres públicos estaduais. O paga-
mento deve ser feito por gestores 
responsáveis pela contratação de 
uma empresa de consultoria que 
atuou no projeto de Parceria Públi-
co-Privada (PPP) para construção 
da Arena das Dunas, em Natal, 
estádio que foi erguido para sediar 
jogos da Copa do Mundo de Fute-
bol, em 2014.

O processo tem como base au-
ditoria realizada em dois contratos 
firmados pela Secretaria Estadual 
de Turismo (Setur) com a empresa 
Valora Participações Ltda. Hou-
ve a descoberta de sobrepreço, 
superfaturamento e ausência da 
demonstração da entrega integral 
dos serviços de assessoria, estrutu-
ração e desenvolvimento do projeto 
de PPP do estádio.

Entre os citados estão o ex-titu-

lar da Secretaria Estadual de Tu-
rismo (Setur) Múcio Gurgel de Sá 
e os ex-secretários extraordinários 
para Assuntos Relativos à Copa do 
Mundo (Secopa) Fernando Fernan-
des de Oliveira e Demétrio Paulo 

Torres. Também são listados oito 
servidores da antiga Secopa, bem 
como a própria empresa Valora 
Participações S.A..

A auditoria analisou dois con-
tratos feitos com a Valora Partici-

pações. O primeiro foi o contrato 
para o acompanhamento do Proce-
dimento de Manifestação de Inte-
resse (PMI) para os estudos do pro-
jeto da Arena das Dunas, firmado 
através de dispensa de licitação no 
valor de R$ 270 mil, e com prazo de 
execução de três meses.

O segundo foi o contrato para a 
estruturação do projeto de parceria 
público-privada (PPP) da Arena 
das Dunas, no valor de R$ 4,6 mi-
lhões e prazo de 12 meses.

De acordo com a auditoria, a 
contratação dos serviços foi reali-
zada sem a elaboração do projeto 
básico condizente, sem a demons-
tração dos orçamentos base e sem 
o devido detalhamento da compo-
sição dos custos unitários, havendo 
a constatação de sobrepreço, de 
superfaturamento e de ausência da 
demonstração da entrega integral 
dos produtos na contratação dos 
serviços.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) de-
flagrou nesta terça-feira, 25, a 
operação Croupier, que investiga 
o desvio de R$ 2,1 milhões da As-
-sembleia Legislativa potiguar. 

A ação é um desdobramento 
da operação Dama de Espadas, de 
2015, que também apura fraudes 
na Assembleia. Houve o sequestro 
de bens e o bloqueio das contas do 
ex-secretário administrativo da 
Assembleia Rodrigo Marinho No-
gueira Fernandes e do corretor de 
imóveis Francisco Cardoso de Oli-
veira Neto. O último atualmente 
ocupa um cargo comissionado na 
Prefeitura de Nísia Floresta, na 
Grande Natal.

A operação Croupier investiga 
os crimes de peculato, lavagem de 
dinheiro, associação criminosa, 
organização criminosa, falsifica-
ção de documento público e uso 
de documento falso supostamente 
cometidos entre os anos de 2006 e 
2015. Nessa época, a Assembleia 
era presidida pelos ex-deputados 
Robinson Faria (2003-2010), Már-
cia Maia (2010-2011) e Ricardo 
Motta (2011-2015).

Ao todo, foram cumpridos 11 

mandados de busca e apreensão 
nas cidades de Parnamirim, Nísia 
Floresta, Maxaranguape e João 
Pessoa (PB). A ação também teve 
o apoio do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB).

Rodrigo Marinho Nogueira 
Fernandes é réu no processo da 
operação Dama de Espadas. O 
MP investiga desvios praticados 
pelo “grupo de Pirangi do Norte”, 
distrito de Parnamirim, uma vez 
que várias pessoas identificadas 

nos documentos residiam em uma 
mesma localidade – algumas, na 
mesma casa. 

O ex-secretário Administrati-
vo era tido como o “financeiro” da 
Assembleia e da organização cri-
minosa. Era ele, segundo o Minis-
tério Público, quem controlava e 
emitia os cheques para pagamento 
de servidores do Legislativo e for-
necedores. No suposto esquema, 
Rodrigo teria contado com o au-
xílio de Francisco Cardoso de Oli-
veira Neto, considerado o “braço 
direito” da organização criminosa.

Arena das Dunas sediou quatro jogos durante a Copa do Mundo Fifa de 2014

Ministério Público do RN conta com apoio do da Paraíba em nova operação deflagrada

TCE vê irregularidades em contrato da 
Arena e manda devolver R$ 3,4 milhões

Operação Croupier: MP apura 
suposto desvio de R$ 2 milhões

Pagamento deve ser feito por gestores responsáveis pela contratação de uma empresa de 
consultoria que atuou no projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para construção do estádio

Sunday

Na Assembleia

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Em meio a um processo de 
“fritura” e de críticas à gestão, o 
secretário estadual de Saúde Pú-
blica, Cipriano Maia, tirou alguns 
de licença para cuidar de assuntos 
familiares. A expectativa é de que 
ele retorne nesta quarta-feira, 26, 
aos trabalhos.

A assessoria de imprensa da 
Saúde informou que Cipriano 
Maia aproveitou o feriadão de Cor-
pus Christi, entre a quinta-feira, 
20, e o domingo, 23, e emendou os 
dois últimos dias. A justificativa foi 
a de ficar com a filha, que estuda e 
reside nos Estados Unidos.

O afastamento do secretário 
ocorre em um período de grande 
especulação sobre a exoneração 
dele do cargo. Boatos sobre a saída 
dele estão mais fortes ao longo dos 
últimos dias. A Secretaria Estadu-
al de Saúde (Sesap) virou o centro 
de várias polêmicas ao longo dos 
últimos 30 dias. 

A mais recente crise foi com 
relação ao atraso no pagamento R$ 
575 mil referentes ao pagamento 
da 4ª parcela de 2018 do convênio 
com o Hospital Varela Santiago. 
Além disso, o governo estadual não 
confirmou o convênio de 2019, no 
valor de R$ 2,3 milhões.

Antes disso, a Sesap se envol-

veu na polêmica sobre a atuação 
do Hospital Ruy Pereira, especia-
lizado em doenças vasculares. A 
pasta anunciou o fechamento da 
unidade, mas, após receber críticas 
da sociedade e da classe política, a 
ação foi revogada. 

Além disso, a pasta recebe críti-
cas por conta do desabastecimento 
de unidades de saúde em todo o Rio 
Grande do Norte. Em 25 de maio, 
Cipriano Maia teve de prestar es-
clarecimentos à Assembleia Legis-
lativa sobre o assunto.

Secretário de Saúde emendou feriadão

Em meio a especulações sobre 
saída, Cipriano Maia pede licença

Secretário de Saúde

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual An-
dré Azevedo (PSL) fez um 
apelo ao Governo do Estado, 
nesta terça-feira, 25, para 
que sejam pagos os salários 
de outubro de 2018 dos ser-
vidores do Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (Itep). 
Segundo ele, o compromisso 
foi firmado pelo governo em 
reunião com servidores.

“Faço aqui um apelo para 
que eles cumpram o que ga-
rantiram”, declarou o parla-
mentar.

Deputado cobra 
pagamento de 
atrasados do Itep

Folha de outubro

Deputado André Azevedo (PSL)

Eduardo Maia / ALRN
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Por 3 votos a 2, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu nesta terça-
-feira, 25, manter preso o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que cumpre pena desde abril do 
ano passado por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro no caso 
do “tríplex do Guarujá”. Votaram 
pela concessão liminar os minis-
tros Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski, que foram ven-
cidos por Cármen Lúcia, Edson 
Fachin e Celso de Mello.

A maioria dos ministros do 
STF rejeitou a possibilidade de 
Lula ficar livre até a Segunda 
Turma concluir o julgamento so-
bre a atuação do ex-juiz federal 
Sergio Moro no caso. Os advoga-
dos do petista acusam Moro de 
parcialidade ao condenar Lula 
e assumir um cargo depois no 
primeiro escalão do governo Jair 
Bolsonaro.

Apesar do processo que traz 
essas alegações ter sido apre-
sentado ao Supremo no ano pas-
sado, a defesa de Lula incluiu 
na ação conteúdo de supostas 
mensagens trocadas entre Moro 
enquanto era magistrado com 
procuradores da força-tarefa da 

Lava Jato, divulgadas pelo site 
The Intercept Brasil.

As conversas, segundo o site, 
sugerem que o então juiz orien-
tou investigações da operação. O 
ministro da Justiça de Bolsona-
ro, porém, tem afirmado não ser 
possível garantir a autenticida-
de das mensagens, pois apagou o 
aplicativo usado na época e não 

tem mais os registros. Ele nega 
também qualquer atitude contra 
a lei.

Parlamentares do Partido 
dos Trabalhadores desembar-
caram em peso no STF para 
acompanhar presencialmente 
a sessão. Entre os políticos que 
compareceram ao Supremo esta-
vam os senadores Jaques Wag-

ner (PT-BA), Paulo Rocha (PT-
-PA) e Humberto Costa (PT-PE).

Com a decisão desta terça-
-feira, Lula seguirá preso até 
que o julgamento sobre a atua-
ção de Sérgio Moro no processo 
seja concluído. Até agora, dois 
ministros votaram contra o ex-
-presidente: Cármen Lúcia e Ed-
son Fachin. Faltam outros três 
ministros votarem na Segunda 
Turma: Celso de Mello, Gil-
mar Mendes e Ricardo Lewan-
dowski. O caso só será retomado 
após Gilmar Mendes devolver o 
processo do seu pedido de vistas 
(mais tempo para análise), o que 
não tem prazo para acontecer.

Outro habeas corpus impe-
trado pela defesa de Lula foi jul-
gado nesta terça-feira, e também 
negado - só que por 4 a 1 (apenas 
Lewandowski votou pela soltura 
do ex-presidente, neste caso). O 
pedido questionava decisão do 
ministro Felix Fischer, relator 
da Operação Lava Jato no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
contra um outro pedido da defe-
sa também sobre a suposta par-
cialidade de Sérgio Moro quando 
do julgamento do caso do tríplex 
na primeira instância.

O presidente Jair Bolsonaro 
decidiu revogar nesta terça-feira, 
25, os decretos editados em maio 
que facilitaram o acesso a armas 
no País, tanto posse quanto porte.

No lugar, foram publicados 
outros três decretos, desta vez sem 
normas quanto ao porte. Segundo 
o chefe da Casa Civil da Presidên-
cia da República, ministro Onyx 
Lorenzoni, o governo entregou à 
Câmara dos Deputados um projeto 

de lei para discutir essa questão.
“No caminho do entendimento, 

acabamos de protocolizar um pro-
jeto de lei que trata do porte de ar-
ma para o cidadão, com regime de 
urgência constitucional. E temos o 
compromisso do presidente da Câ-
mara de que, no prazo de 30 dias, 
ele será avaliado em comissões e 
irá ao plenário", disse Lorenzoni.

Segundo o ministro, os demais 
pontos estão pacificados e, por 

isso, foram reeditados em novos 
decretos. “O governo reeditou um 
decreto referente à posse de ar-
mas, trazendo nesta reedição todos 
aquele avanços que já estavam 
consolidados”.

Dessa forma, apenas as no-
vas regras referentes ao porte de 
armas foram revogadas. Em seu 
lugar, o governo reeditará as re-
gras anteriores, de 2004. As regras 
anteriores ficam valendo enquanto 

o Congresso não vota o projeto de 
lei encaminhado pelo governo. “Pa-
ra que não haja um vácuo legal, a 
gente reedita as regras de 2004”, 
disse o ministro da Casa Civil.

A revogação dos decretos acon-
tece às vésperas de a Câmara votar 
um projeto que poderia sustar os 
textos editados pelo presidente. Na 
semana passada, por 47 votos a 28, 
o Senado aprovou um parecer que 
derrubava o decreto de Bolsonaro.

Ex-presidente cumpre pena em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro no tríplex

STF decide manter Lula preso até
que suspeição de Moro seja julgada

Bolsonaro revoga decreto das armas

Maioria rejeitou a possibilidade de Lula ficar livre até a Segunda Turma concluir o julgamento sobre
a atuação do ex-juiz federal Sergio Moro. Advogados do petista acusam Moro de "parcialidade"

Lava Jato

Recuo

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
aprovou nesta terça-feira, 25, 
o projeto de lei que autoriza 
a inclusão do Rio Grande do 
Norte no Consórcio Interes-
tadual do Nordeste, entidade 
idealizada pelos nove gover-
nadores da região.

A união entre os nove 
estados prevê o desenvolvi-
mento em diversos projetos, 
além da parceria econômica, 
política, infraestrutural e 
educacional entre as unida-
des federativas. O Consórcio 
Nordeste deve também fazer 
compras coletivas, para reduz 
custos para os estados.

A matéria agora segue 
para análise nas comissões 
de Finanças e Fiscalização 
(CFF) e de Administração, 
Serviços Públicos e Trabalho.

CCJ dá aval para 
Estado entrar no 
Consórcio Nordeste

Assembleia

Reunião da comissão nesta terça

Eduardo Maia / ALRN

Presidente mandou projeto ao Congresso

Antônio Cruz / Agência Brasil
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Criticado nas redes sociais por 
ter votado a favor da derrubada dos 
decretos presidenciais que facili-
taram o acesso a armas de fogo no 
País, o senador Styvenson Valen-
tim (Podemos) reclamou do tom das 
mensagens que têm recebido na in-
ternet. Segundo o parlamentar, por 
causa da “intolerância”, “ninguém 
quer mais ouvir, nem ler ou enten-
der” sobre determinados assuntos.

“Não sei mais quem usa drogas 
neste país. Parece que todo mundo 
está sob efeito de algo. Ninguém 
quer mais ouvir, nem ler ou en-
tender. A intolerância neste país é 
muito grande. Usam redes sociais 
para agredir, denigrir e chacotear. 
Respeito a opinião pública, respeito 
que o cargo do senador é da popu-
lação do Rio Grande do Norte. Mas 
existe um limite na sua opinião. O 
limite é a ofensa e a ameaça”, afir-
mou, em entrevista na última sex-
ta-feira, 21, ao programa Manhã 
Agora, da rádio Agora FM (97,9).

Styvenson explicou que não é 
contra a flexibilização das regras 
para posse e porte de armas, mas 
defendeu que qualquer revisão no 
Estatuto do Desarmamento seja 
feita por meio de projeto de lei, e 
não por decreto. “Minhas críticas 
são à forma como foi colocado, não 
ao conteúdo. Com relação ao con-
teúdo, todo o decreto poderia ser 
transformado em projeto de lei”, 
frisou, ainda na entrevista

“Estamos falando de uma for-
malidade legal constitucional. De-
cretos (apenas) regulamentam. O 
parlamento não pode exorbitar o 
poder do presidente ou de Justiça. 
São três poderes independentes. A 
discussão naquele momento (vota-
ção no Senado) era sobre a forma”, 
argumentou o senador, acrescen-
tando que regimentalmente ele 
não poderia apresentar no Senado 
sugestões de emendas modificati-
vas no texto dos decretos.

O primeiro decreto que facilitou 

o acesso a armas no País foi assina-
do no dia 7 de maio pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Após críticas no 
Congresso e de especialistas em se-
gurança pública, um novo texto foi 
editado no dia 21 de maio. Na sema-
na passada, por 47 votos a 28, o Se-
nado aprovou um projeto de decreto 

legislativo, de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que 
susta os textos do presidente.

A anulação definitiva dos de-
cretos poderia ocorrer ainda esta 
semana pela Câmara, não fosse o 
fato de o próprio presidente ter re-
vogado os textos nesta terça-feira, 

25. No lugar, foram publicados ou-
tros três decretos, agora sem nor-
mas quanto ao porte. Um projeto 
de lei sobre o assunto foi encami-
nhado ao Congresso, com pedido de 
urgência para análise.

Entre outras normas, os primei-
ros decretos de Bolsonaro autoriza-
vam a concessão de porte a 20 cate-
gorias profissionais e aumentavam 
de 50 para 5 mil o número de mu-
nições disponíveis por ano a cada 
proprietário de arma. Inicialmente, 
o decreto também permitia a cida-
dãos comuns o porte de fuzis, mas, 
com o decreto modificativo de 21 de 
maio, essa proposta foi retirada.

Segundo o senador Styvenson 
Valentim, o decreto de Bolsonaro 
foi uma forma de apressar a fa-
cilitação do acesso a armas que 
esbarrou na Constituição. “Não 
sou contra (a flexibilização), desde 
que siga os critérios que sempre 
defendi, como exames periódicos”, 
encerrou.

Senador disse que não é contra flexibilização, mas defende que isso seja por projeto

Styvenson reclama de intolerância na 
web: “Não sei mais quem usa drogas”
Segundo o parlamentar, por causa da “intolerância”, “ninguém quer mais ouvir, nem ler ou entender” sobre determinados 
assunto. Senador é criticado por ter votado para derrubar decreto de Bolsonaro que flexibilizou posse e porte de arma de fogo

Crítica

José Aldenir / Agora RN

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, o potiguar 
Rogério Marinho, assinou uma 
portaria que regulamenta o Pro-
grama de Revisão de Benefícios 
por Incapacidade.

O programa permitirá ao 
INSS acelerar a revisão de be-
nefícios por incapacidade pagos 
a trabalhadores que não passam 
por perícia médica há mais de 
seis meses e que não têm pre-
visão de retornar ao trabalho. 

Também poderão ser revistos 
outros benefícios de natureza 
previdenciária, assistencial, tra-
balhista ou tributária.

A portaria disciplina o paga-
mento de uma gratificação aos 
peritos médicos federais que, vo-

luntariamente, aderirem ao pro-
grama de revisão dos benefícios 
previdenciários e assistenciais. 
Para cada perícia médica extra-
ordinária realizada no âmbito do 
programa, o profissional receberá 
R$ 61,72.

Rogério Marinho regulamenta pente-fino no INSS
Revisão

Secretário especial de Previdência

José Cruz / Agência Brasil

O presidente da Associação 
dos Empresários dos Polos In-
dustriais do Rio Grande do Norte 
(Aspim), Hélio Oliveira, disse 
que Paraíba e Ceará estão de 
plantão para desviar para suas 
economias qualquer empreen-
dimento ou empreendedor que 
já esteja instalado ou queira se 
instalar no RN.

O empresário, que organiza 
um seminário sobre tecnologia 
e inovação no campo no próximo 
dia 16 de julho, reunindo empre-
sas, entidades e instituições liga-
das ao agronegócio, afirmou que 
a ideia central neste momento é 
discutir soluções práticas para 

estimular as cadeias produtivas 
potiguares.

“Nada de teorias. Queremos 
contribuições objetivas para 
injetar na veia dessas cadeias, 
cujos resultados possam ser per-
cebidos no curto prazo”, afirmou 
Hélio, em entrevista nesta terça-
-feira, 25, ao programa Manhã 
Agora, da rádio Agora FM (97,9).

Para o presidente da Aspim, 
o Rio Grande do Norte perde ter-
reno todos os dias para outras 
economias regionais e necessita 
urgentemente retomar o fio da 
meada, com ações efetivas. 

Entre elas, citou a adoção de 
abatedouros móveis e certifica-

dos que atendam regiões do Es-
tado sem estruturas para acolher 
os rebanhos de criadores locais.

“Hoje, nosso potencial na 
fruticultura e na carcinicultura 
são notáveis, mas são prejudica-
das por questões logísticas que 
precisam estar no centro de um 
debate para a reorganização das 
nossas cadeias produtivas”, de-
fendeu Hélio Oliveira.

Segundo ele, bastou uma vi-
sita a Mossoró da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
realizada recentemente, “para 
que várias demandas do setor 
produtivo potiguar fossem equa-
cionadas ou resolvidas”.

Para Hélio Oliveira, proble-
ma decorrentes da falta de uma 
navegação de cabotagem, que é a 
realizada entre os portos de um 
mesmo país, e de uma movimen-
tação mais eficiente aeroportuá-
ria, “são gargalos vitais a serem 
vendidos”.

O evento do próximo dia 16 
deverá ter como convidados re-
presentantes de diversas cadeias 
do agro potiguar e de instituições 
como Escola Agrícola de Jun-
diaí, Embrapa e Ministério da 
Agricultura. O deputado federal 
Girão Monteiro também apoia o 
evento, promovendo a interlocu-
ção com o governo federal.

Evento debaterá soluções tecnológicas para o agro
Inovação

Hélio Oliveira, presidente da Aspim

Marcos Garcia / Jornal de Fato / Reprodução
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Além de incontáveis acusações de corrupção 
e crimes afins, como lavagem de dinheiro 
e formação de quadrilha, o ex-presidente e 

presidiário Lula impressiona pela incrível capacida-
de de “furar a fila” das cortes de Justiça no País. Ele 
sempre consegue prioridade de julgamento de su-
as manobras sobre os 2.188 processos de natureza 
penal que tramitam no Supremo Tribunal Federal 
(STF), por exemplo.

O caso Lula ilustra a ironia de George Orwell, no 

livro Revolução dos Bichos: “Todos são iguais, mas 
alguns são mais iguais que os outros”. Até agora, es-
timam-se cerca de 120 manobras para tentar anular a 
sentença que condenou Lula por corrupção e lavagem.

Quando apresenta qualquer recurso, a defesa do 
petista sempre consegue pautar o julgamento sem 
demora, em qualquer instância. No julgamento desta 
terça, 25, Lula entrou e saiu de pauta em poucas horas 
e ainda teve ministro manobrando para tentar soltar o 
presidiário.

Na Justiça, Lula é mais
igual que os outros réus

Ameaça a líder do governo inclui cabeça de porco

TUDO COMO ANTES
Informado do inalterado 

aparelhamento petista no Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), do MEC, 
Bolsonaro passou o rodo, depois 
até trocou o ministro. Pois tudo 
continua na mesma.

PROIBIDO FAZER PIADA
Vai suscitar curiosidade 

a relação do presidente Jair 
Bolsonaro com o governo 
argentino, no caso de o 
esquerdista Alberto Fernandez 
(com Cristina Kirchner de vice) 
vencer a briga: ele tem um filho 
drag-queen.

LULISTAS CONTRA MORO
Dos mais de 2.000 juízes 

federais associados à Ajufe, trinta 
são ligados ao PT. São “os juízes 
de Lula”, adeptos do sindicalismo 
togado que vergonhosamente 
pediram o afastamento de Sérgio 
Moro da entidade.

PODER SEM PUDOR

REPRESENTATIVIDADE
Sambista, jornalista e gente boa, Sérgio Cabral, 

pai do ex-governador do Rio condenado a mais de 200 
anos de prisão, era vereador quando foi abordado 
em um restaurante por um sujeito mal-educado: “E 
aí, ainda tem muito ladrão lá na Câmara?” Cabral 
lembrou que havia também vereadores dignos e 
dedicados e pôs fim ao papo de um jeito que o homem 
ficou sem saber se era elogio ou insulto: “Fique 
tranquilo: o senhor está muito bem representado...

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) está 
sob proteção policial por onde anda, inclusive 
em outros estados, em razão da sua ligação 
ao presidente Jair Bolsonaro, como líder do 
governo no Congresso. Além de mensagens 

ameaçadoras, enviaram uma cabeça de porco à 
sua casa, logo após a eleição. 

A Polícia Civil paulista investiga o caso. 
Joice não sente medo, mas quer saber quem 
está por trás da covardia.

FILHOS SOB PROTEÇÃO
Joice morava havia dois meses na casa para 

onde mandaram a cabeça de porco. Ela mudou de 
endereço e levou a filha para local seguro.

ELA NÃO DÁ MOLE
“Eu não me apavoro com absolutamente 

nada”, explica a deputada Joice Hasselmann. 
Mas ela não pretende dar mole para bandido.

TIGRÃO DE INTERNET
Joice agora quer saber se a ameaça é coisa de 

bandido ou de “tigrão de internet, que dá uma de 
machão quando está por trás do teclado”.

Depois o problema 
volta para o Congresso, 
volta ao Executivo”

Presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia,

e a exclusão de estados 
da reforma da Previdência

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

‘ELEIÇÃO’ SÓ NO 3º TURNO
O TSE realiza terça, 2, 

audiência pública para a compra 
de até 180 mil novas urnas 
eletrônicas destinadas à eleição 
de 2020. Para depois mostrar que 

eleição válida é só aquela do 3º 
turno, na Justiça Eleitoral.

VAI CAUSAR
O senador Wellington 

Fagundes (PL-MT) será o relator 
da medida provisória 882/2019, 
que trata de infraestrutura, 
PPI etc. Ele preside a Frente 
Parlamentar Mista de Logística e 
Infraestrutura (Frenlogi).

LUZ PARA ALGUNS
A Câmara dos Deputados já 

gastou somente este ano R$ 90,85 
milhões em contas de luz. Gastam 
sem piedade. O consumo cobrado 
pela estatal CEB inclui o prédio 
principal e quatro anexos. 

CRENÇA NA REFORMA
Enquete do site Diário do 

Poder indagou a 730 leitores 
sobre se acreditam na aprovação 
da reforma da Previdência 
na Câmara. Foi lavada: 94% 
acreditam que sim.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), calcula que 
os votos para aprovar a reforma da 
Previdência estão garantidos na 
Câmara e no Senado e que o pro-
cesso todo deve ser concluído após 
o recesso parlamentar. A expecta-
tiva é que a Câmara finalize a sua 
parte antes das férias de julho, que 
começam dia 18.

O Senado retoma a discussão 
em agosto e deve encerrar a vota-
ção em 60 dias. Ele diz ser “perto de 
zero” a chance de a Casa interrom-
per o recesso para discutir o tema. 
“A Câmara já tem os 308 votos. No 
Senado, tem ampla maioria”, apos-
tou Alcolumbre em jantar promo-
vido nesta segunda-feira, 24, pelo 
jornal digital Poder360.

Alcolumbre disse que o trecho 
da reforma que aumenta a alíquo-
ta dos bancos deve ser mantido no 
Senado. “Banqueiro ganha muito”, 
justificou. O relator da proposta 
na Comissão Especial, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP), teve 

de recorrer à alta de tributos dos 
bancos para compensar perdas 
com outras alterações no projeto. 
A conta adicional aos bancos pre-
vê a elevação de 15% para 20% da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), o que vai engor-
dar os cofres do governo em R$ 5 
bilhões por ano.

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Congresso já tem votos para 
aprovar reforma, afirma Davi

Previdência

Jefferson Rudy / Agência Senado

Expectativa é que a Câmara finalize a sua parte 
antes das férias de julho, que começam dia 18

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, admitiu que a votação 
do relatório na comissão especial 
da reforma da Previdência pode ser 
adiada, caso seja construído acordo 
com governadores para reincluir 
estados e municípios no texto.

Ele vai se encontrar com os go-
vernadores nesta quarta-feira, 26, 
para debater o tema. Para Maia, 
a inclusão de estados e municípios 
na reforma da Previdência é fun-
damental para melhorar as contas 
públicas, porque, se estiverem fora 
do texto, a demanda por mais re-
cursos continuará.

“Nessa reta final, um dia ou 
dois não fazem diferença, mas dei-
xar os governadores fora, fará uma 
diferença brutal nos próximos dez 

anos. Então, é melhor ter um pouco 
de paciência. O ideal é votar nesta 
semana, se não, no máximo, na pró-
xima terça-feira. Mas o adiamento 
só vale a pena se a gente tiver a cla-
reza que tem espaço para negociar 
essa matéria com governadores e 
prefeitos”, disse o presidente.

Rodrigo Maia disse que já 
há votos para aprovar a reforma 
no Plenário (são necessários 308 
votos favoráveis), mas é preciso 
garantir uma margem maior para 
evitar surpresas.

“A gente não pode votar uma 
matéria como essa com o risco de 
ter 315. Se tiver uma sinalização 
dos governadores, temos um teto 
aí de 380 votos. Aí fica mais fácil", 
disse o presidente da Câmara.

Maia costura apoio para
incluir estados e municípios

Presidente da Câmara cogitou possibilidade de adiar votação na Comissão Especial

J. Batista / Câmara dos Deputados
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Internacionais

Bomba da 2ª Guerra explode na Alemanha e deixa cratera
Uma cratera de 10 metros de largura e 4 de profundidade foi aberta 

em um campo no centro da Alemanha, aparentemente causada pela 
explosão de uma bomba da 2ª Guerra durante a noite. Ninguém se 
feriu. De acordo com a Deutsche Welle Brasil, em Darmstadt, um 
porta-voz do governo local afirmou ao jornal Bild que a bomba de 250 
quilos teria um temporizador químico que se deteriorou, provocando 
a detonação.

Papa Francisco visitará
Nagasaki e Hiroshima

O papa Francisco vai 
realizar uma visita ao Japão em 
novembro. Esta será a primeira 
ida de um papa ao país desde 
João Paulo 2º, em 1981. No 
dia 24 de novembro, Francisco 
visitará as cidades de Nagasaki e 
Hiroshima, atingidas por bombas 
atômicas na 2ª Guerra Mundial.

Itália investiga se mafioso da
'Ndrangheta  fugiu para Brasil

As autoridades italianas 
tentam encontrar o paradeiro 
do mafioso Rocco Morabito, 
da 'Ndrangheta, organização 
criminosa da região da Calábria. 
Ele conseguiu escapar de uma 
prisão em Montevidéu, no 
Uruguai, e a polícia não descarta 
a possibilidade do mafioso ter 
buscado esconderijo no Brasil.Craig Ruttle / AP

Yara Nardi / Reuters

AP

Boris Roessler / dpa / AFP

"Não faz meu tipo", diz Trump sobre 
mulher que o acusa de estupro

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, negou as 
acusações de uma escritora que 
afirma ter sido estuprada por ele 
nos anos 90, em um provador de 
roupa de uma loja de Nova York. 
"Ela não faz meu tipo", disse 
Trump sobre E. Jean Carroll.

O Governo do Rio Grande do 
Norte trabalha com uma meta 
de aumentar em cinco ou seis, 
no curto prazo, o número de 
voos diários chegando e saindo 
do Aeroporto Internacional de 
São Gonçalo do Amarante, com 
o novo regime de concessão espe-
cial para as aéreas decretado no 
último dia 18 pela governadora 
Fátima Bezerra. 

Nesta terça-feira, 25, ao Jor-
nal Agora, da rádio Agora FM 
(97,9), o secretário de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, 
disse que a medida chegou tar-
diamente, mas foi necessária pa-
ra aumentar a competitividade 
do destino. Acrescentou que o 
Ceará, primeiro estado a zerar 
o ICMS sobre o combustível da 
aviação, já colhe “frutos excep-
cionais” da medida. 

Pelo decreto assinado por 
Fátima Bezerra, o novo regime 
de concessão especial para as 
aéreas estipula cinco alíquotas 
do ICMS que incide sobre o QAv, 
partindo dos atuais 12% e po-
dendo chegar a até 0%.

Nesta segunda-feira, 24, co-
mo consequência dessa medida, 
representantes da Azul e da La-
tam anunciaram novos voos, que 
irão operar já a partir de agosto. 
Enquanto a Azul antecipou uma 
nova ligação Natal-Recife para 
setembro e a abertura de uma 
linha Natal-Campinas (SP) para 
dezembro e outra Natal-Confins 

(Belo Horizonte) a partir de ja-
neiro de 2020; a Latam anun-
ciou uma reestruturação com 
incremento de novos voos entre 
Natal e Brasília já para agosto.

Não foi divulgado o inteiro 
teor das negociações com as 
companhias, mas, a princípio, 
ela segue o estabelecido no de-
creto, que vincula o tamanho 
das isenções ao volume de voos, 
sendo que o não cumprimento 
das cláusulas implicará na devo-
lução dos valores que deixarem 

de ser arrecadados pelo governo 
estadual. 

Carlos Eduardo Xavier refor-
çou que a grande diferença do 
decreto da governadora em re-
lação ao anterior, assinado pelo 
ex-governador Robinson Faria, 
foram as contrapartidas que 
passaram a constar dos acordos 
assinados com as companhias.

“Essa foi uma grande dife-
rença, além da participação de 
vários secretários na mesma ar-
ticulação. Isso fez toda a diferen-

ça no resultado das negociações, 
que levaram mais de quatro me-
ses”, acrescentou Xavier. 

Para ter direito a uma alíquo-
ta de ICMS de 9% sobre o valor 
do combustível, a empresa terá 
de ter no mínimo mais um voo 
“internacional, regular e direto, 
com partida e chegada no esta-
do do Rio Grande do Norte, com 
frequência de, pelo menos, uma 
viagem semanal. Esses 9% tam-
bém poderão ser obtidos caso a 
empresa acrescente, no mínimo, 
15% ao número total de voos.

Já para obter 5%, a empresa 
terá que aumentar em no míni-
mo 35% o número de voos. Os 
3% serão dados às empresas que 
elevarem em 50% o número de 
voos. E a isenção total será con-
cedida às empresas que “cumula-
tivamente” tenham, no mínimo, 
um voo internacional, regular e 
direto, com partida e chegada no 
Estado do Rio Grande do Norte, 
uma vez por semana; 30 voos 
internacionais diretos por ano 
com partida e chegada no RN; 
e incrementem, no mínimo, em 
50% no número total de voos na-
cionais, regulares ou não.

Sobre a ausência da Gol 
Linha Aéreas durante a soleni-
dade de anúncio do decreto na 
segunda-feira, Carlos Eduardo 
Xavier disse que, por questões 
de logística, o anúncio da adesão 
da empresa será anunciado em 
outra oportunidade.

Secretário de Tributação diz que novo decreto é bem diferente de política anterior

Meta é atrair ao menos 5 novos voos 
para o RN com novo regime tributário
Ao programa Jornal Agora, da 97,9 FM, o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, 
disse que a medida chegou tardiamente, mas é necessária para aumentar a competitividade do RN

Para já

José Aldenir / Agora RN

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
vai apresentar nesta quar-
ta-feira, 25, na Comissão de 
Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados, a nova pro-
posta do governo federal para 
o mercado de gás.

Na segunda-feira, 24, o 
Conselho Nacional de Polí-
tica Energética, órgão de as-
sessoramento da Presidência 
da República, aprovou uma 
resolução com as diretrizes 
para dar início à abertura do 
mercado de gás no Brasil.

Segundo o jornal O Esta-
do de S. Paulo, o plano do go-
verno é liberar algo em torno 
de R$ 6 bilhões ao conjunto de 
estados que privatizarem su-
as empresas de distribuição 
de gás. O objetivo é promover 
“um choque de energia bara-
ta”, nas palavras do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
e abrir o caminho para a rein-
dustrialização do País.

Ministro vai à 
Câmara explicar 
plano para abrir 
mercado de gás

Minas e Energia

Ministro Bento Albuquerque

Saulo Cruz / MME
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Agende já sua aula!

@espacoanga

(84) 99103-6988

Exercício físico adequado a todos.

OFERECEMOS AULAS 
PERSONALIZADAS 

DE PILATES E TREINAMENTO 
FUNCIONAL PARA:

emagrecimento
grupos especiais
dores crônicas

alterações posturais
gestantes

IDOSOS
e mais...

Nós do Espaço Angá 
acreditamos que 

a boa saúde tem como base a 
felicidade

 de estar bem consigo.

RUA DUARTE PEREIRA, Nº 1696, CAPIM MACIO, NATAL.

TREINAMENTO, REABILITAÇÃO E SAÚDE

Mais de 50 mil pessoas já baixa-
ram, em menos de um mês, o apli-
cativo do programa Nota Potiguar 
nas lojas de aplicativo para celular. 
Além disso, já foram cadastradas 
no sistema cerca de 2 milhões de 
notas fiscais com o CPF do cliente 
registrado.

Segundo o secretário Carlos 
Eduardo Xavier (Tributação do Es-
tado), 28 mil estabelecimentos co-
merciais colocaram o CPF na nota 
de seus clientes, seguindo o espírito 
da campanha.

Em vigor desde o primeiro dia 
do mês, a expectativa é de que o 
Nota Potiguar gere uma arrecada-
ção extra ao Estado de R$ 84 mi-
lhões por ano, através da conscien-
tização do cidadão em pedir a nota 

fiscal e a inserção do CPF. A meta 
do governo é combater a sonegação 
fiscal, contando, para isso, com a 
cobrança do cidadão nos estabele-
cimentos.

O governo vem trabalhando no 
desenvolvimento e apresentação 
da Nota Potiguar desde o início do 
ano, primeiro com o lançamento do 
aplicativo e depois a parceria com 
os clubes de futebol do Estado no 
início de maio.

A ação já distribuiu ingressos 
para jogos do ABC, América, Santa 
Cruz e Globo, que são os times poti-
guares participantes das Séries C e 
D do Campeonato Brasileiro. 

Cada R$ 50 acumulados valem 
um ponto. Uma nota fiscal dá di-
reito a, no máximo, cinco pontos. E 

durante todo o mês, o acúmulo má-
ximo é de 50 pontos. Com a pontu-
ação, é possível fazer reserva para 
os jogos de futebol no mês seguinte.

Para cada ingresso, será neces-
sário acumular R$ 150 em compras 
feitas a partir de 1º de junho. A 
reserva do ingresso será feita pelo 
próprio aplicativo. O consumidor 
também poderá reverter os valores 
das notas cadastradas em descon-
tos no IPVA. O programa prevê 
ainda promoverá sorteios de prê-
mios entre R$ 4 mil e R$ 50 mil em 
julho, por meio da loteria federal. O 
primeiro sorteio deve acontecer em 
julho.

Para o secretário Carlos Eduar-
do Xavier, as metas da promoção é 
atingir brevemente 100 mil partici-

pantes, com apps baixados em seus 
celulares, e 300 mil nos próximos 
meses. “Não estamos inventando a 
roda aqui, trata-se de um progra-
ma bem-sucedido em outros esta-
dos e que vai dar uma força grande 
tanto para o Estado como para 70 
instituições beneficentes que ele 
beneficia”, lembrou.

Segundo a Tributação, a in-
clusão do número do CPF no do-
cumento fiscal eletrônico não pode 
ser condicionada a nenhuma espé-
cie de cadastro prévio do consumi-
dor no estabelecimento comercial. 
O estabelecimento também não 
pode exigir um valor mínimo de 
consumo para emitir o documento. 
Eventuais reclamações podem ser 
feitas diretamente no aplicativo. App está disponível para Android e iOS

Mais de 50 mil pessoas já baixaram 
aplicativo do programa Nota Potiguar
Em vigor desde o primeiro dia do mês, a expectativa é de que o Nota Potiguar gere uma arrecadação extra ao
Estado de R$ 84 milhões por ano, através da conscientização do cidadão em pedir a nota fiscal e a inserção do CPF

Cidadania fiscal

SET / Reprodução

O deputado federal Girão Mon-
teiro (PSL) avaliou que as audiên-
cias de custódia representam “um 
dos maiores atestados de falta de 
Justiça no Brasil”. O parlamentar, 
que é general da reserva do Exérci-
to, classificou a prática processual 
como um “absurdo” e prometeu, 
em publicações nas redes sociais, 
se engajar contra a medida.

“Essa audiência de custódia é 
um dos maiores atestados de falta 
de Justiça no Brasil. Para corrigir 
a lentidão de julgar, criou-se um 
instrumento para reduzir a popu-
lação carcerária. Vamos mudar es-
se absurdo! O Brasil quer justiça!”, 
escreveu, no Instagram.

Para criticar as audiências de 
custódia, Girão compartilhou no 
Twitter um vídeo que mostra o 
momento em que o policial militar 
da reserva Luiz Carlos da Silva 
Castro, de 56 anos, é baleado após 
reagir ao que aparentemente era 
um assalto. O crime aconteceu 
na semana passada, em Manaus 
(AM), e resultou na morte do po-
licial – que estava trabalhando 
como vigilante.

Na última sexta-feira, 21, três 
de quatro bandidos supostamen-
te envolvidos na morte do policial 
foram liberados após audiência de 
custódia. O outro suspeito teve a 

prisão em flagrante convertida em 
preventiva. Após a audiência, fami-
liares do policial tentaram agredir o 
trio que foi solto, mas eles consegui-
ram escapar. Um dia depois – no 
sábado, 22 –, a Justiça converteu 
a liberdade provisória dos três em 
prisão preventiva. Todos já foram 
capturados pela polícia.

Um quinto suspeito, que não 
teve o nome divulgado, continuava 
foragido até o fim de semana.

A audiência de custódia, lança-
da no Brasil em 2015, é o instru-
mento processual que determina 
que todo preso em flagrante deve 

ser levado à presença da autorida-
de judicial, no prazo de 24 horas, 
para que esta avalie a legalidade 
e necessidade de manutenção da 
prisão.

Durante a audiência de custó-
dia, o juiz analisa a prisão sob o as-
pecto da legalidade, da necessida-
de e da adequação da continuidade 
da prisão ou da eventual concessão 
de liberdade, com ou sem a imposi-
ção de outras medidas cautelares. 
O juiz poderá avaliar também 
eventuais ocorrências de tortura 
ou de maus-tratos, entre outras 
irregularidades.

General da reserva afirmou que audiências servem para reduzir população carcerária

Girão: Audiência de custódia é
um “atestado de falta de Justiça”

Opinião

José Aldenir / Agora RN
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Juliana Leal
Repórter

Os vendedores do Shopping Po-
pular do bairro da Cidade Alta, zo-
na Leste de Natal, reclamam sobre 
a estrutura precária do local. O es-
paço comercial tem quase 24 anos e 
nunca passou por manutenção.

O presidente da Associação dos 
Comerciantes do Shopping Popu-
lar, Cleóbulo Neto, falou que o lu-
gar enfrenta muitos problemas es-
truturais, principalmente quando 
chove. Ele conta que já cobrou da 
Prefeitura uma reforma do espaço, 
o que ainda não aconteceu.

“Eles estão bem conscientes da 
situação da estrutura. Eles sabem 
muito bem da condição elétrica, 
da estrutura física, pois a gente já 
informou através de ofício. Eu já 
fui lá pessoalmente falar com os se-
cretários e até hoje nada foi feito”, 

desabafa.
Ainda segundo Cleóbulo, os 

próprios vendedores têm feito ma-
nutenções emergenciais. No entan-
to, ele diz que é necessário que seja 
feita uma manutenção maior.

“Muita gente já teve prejuízo 
de perder a mercadoria. Alguns 
mexem na estrutura por conta pró-
pria. Quando chove molha dentro 
de alguns boxes porque a água não 
passa mais pelas calhas. A gente 
quem está mantendo o local”, disse.

O shopping conta com 440 bo-
xes, mas só 220 funcionam. 

Ao visitar o local, a reportagem 
notou que a maioria dos boxes está 
fechado e que há poucos clientes no 
local. O presidente da associação 
disse que os vendedores preferem 
trabalhar nas ruas, devido à preca-
riedade do shopping.

“Os boxes fechados têm proprie-
tários, só que eles não trabalham 

aqui. A proposta no início era todos 
ficarem aqui, mas, como foi libe-
rado ficar nas ruas e muita gente 
que trabalhava aqui teve prejuízo, 
eles escolheram ir vender nas ruas. 
Quem está aqui está sobrevivendo 
a trancos e barrancos”, comenta.

O vendedor de relógios Edilson 
Teixeira, de 53 anos, relatou que 
já foi prejudicado no período de 
chuvas e que hoje leva um plástico 
para cobrir sua mercadoria.

“Eu trabalho aqui há 20 anos 
e nunca houve reforma por parte 

da Prefeitura. Sou prejudicado 
porque, quando chove, não consigo 
trabalhar direito. Tenho que cobrir 
minha banca para não molhar a 
mercadoria. Coloco um plástico em 
cima porque, se não fosse isso, eu 
ia perder tudo”, explica o vendedor 
ambulante.

A reportagem do Agora RN 
procurou a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur). A 
pasta informou que estuda opções 
de revitalização do espaço. No en-
tanto, não há definição sobre datas 
para a reestruturação. 

A secretaria relatou que, em 
2018, reformou os banheiros do ca-
melódromo, mas que, com poucos 
meses de uso, eles foram depre-
dados. De acordo com a Secretaria 
de Serviços Urbanos, o banheiro 
masculino foi recuperado e recebe 
continuamente serviços de limpeza 
e manutenção. 

Secretaria de Serviços Urbanos informou que estuda opções de revitalização do espaço

Ambulantes da Cidade Alta reclamam da 
falta de estrutura em shopping popular
Ao visitar o local, reportagem do Agora RN notou que a maioria dos boxes está fechado e que há poucos clientes no local.
Presidente da associação afirmou que os vendedores preferem trabalhar nas ruas, devido à precariedade do shopping

Comércio informal

José Aldenir / Agora RN
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Não foi Winston Churchil, mas o conde Schwerin von 
Krosigk, chanceler do almirante Karl Donitz, suces-
sor de Hitler no governo da Alemanha, que em 

1945 usou pela primeira vez a metáfora "cortina de ferro" 
para designar a parede que dividia a Europa capitalista da 
Europa comunista.

Mas quem levou a fama de autor da frase foi Churchill, 
que a utilizou num célebre discurso, em 1946, no Missouri 
(Estados Unidos). 

O trecho citado por Churchill em inglês é: "From Stettin 
in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has 
descended across the continent."

Como diria Groucho Marx, você prefere acreditar em 
mim ou em seus próprios olhos? 

Brincadeira à parte, Churchill é um assunto que nunca 
se esgota. No cinema, é quase perfeito o retrato que Joe 
Wright fez dele em "O Destino de Uma Nação", que deu a 
Gary Oldman o Oscar de Melhor Ator.

Mas prefiro o Churchill dos livros. Nessa plataforma, 

um dos melhores perfis do político britânico é do escocês 
Stephen McGinty, autor de “O Charuto de Churchill”. 

McGinty revela que durante o conflito mundial, o ex-
-premiê britânico fumava até dez charutos por dia. O piloto 
que o transportou até Moscou, em 1940, conta que Chur-
chill encheu o avião com tanta fumaça que tiveram de abrir 
as saídas de bombas.

Churchill fumava (muito) e bebia ainda mais. Além de 
uísque, gostava de champagne, seu preferido era o Pol 
Roger. Diz a lenda que ele tomava uma garrafa de 500 ml 
todos os dias, fabricada especialmente para ele, porque 
“uma garrafa inteira (750ml) é muito para que eu beba 
sozinho e meia garrafa (375ml) é pouco para valer a pena 
ouvir a bronca que minha mulher vai me dar porque estou 
bebendo. 500ml é a quantidade perfeita!”.

Quando Churchill faleceu, a Pol Roger prestou-lhe uma 
homenagem. Durante 25 anos, colocaram uma tarja preta 
de luto em todas as garrafas de champagne destinadas ao 
Reino Unido.

Beber, fumar, rezar

GUILHOTINA
Marco Antônio Villa, Paulo 

Henrique Amorim... Quantos 
jornalistas de veículos 
tradicionais já foram demitidos 
por iniciativa de Bolsonaro? 
Ah, liberdade de expressão, 
quantas perseguições se 
cometem em teu nome!

GUILHOTINA 2
A assessoria do general 

Augusto Heleno emitiu dez 
notas negando que tenha 
pedido à Rede Record a cabeça 
de Paulo Henrique.

Mas pediu. Como notou 
Fernando Brito, trata-se do 
dízimo que emissora está 
dando a Bolsonaro pelas 
graças alcançadas com seu 
governo, "de natureza nada 
espiritual".

GUILHOTINA 3
Há poucos dias, o dono da 

Havan e bolsonarista roxo, 
Luciano Hang, pediu a Sílvio 
Santos a "cabeça" da jornalista 
e apresentadora do SBT 
Rachel Sheherazade.

“O jornalismo da grande 
mídia está todo contaminado 
com ideologias comunistas 
que destroem o nosso 
Brasil", escreveu Hang em 
seu perfil no Twitter. "O 
povo quer mudanças. Ainda 
falta mais gente para você 
demitir. Rachel é uma delas”, 
acrescentou o "véio" da Havan. 

A jornalista avisou que vai 
processá-lo. 

FURO
Do jornalista e escritor 

Sérgio Rodrigues: "Troquei 
mensagens com o grande 
Clóvis Rossi, um dos caras 
mais gentis e generosos que 

conheci no jornalismo, dois 
dias antes de sua morte. 
Estava animado com sua 
recuperação e se preparava 
para retomar a coluna. 
Perguntou se microinfarto 
tem hífen (não tem). Ocupado 
na hora, fiquei de conferir 
depois no dicionário e acabei 
demorando demais a voltar 
com a resposta. Desculpe o 
furo, Clóvis. Obrigado por 
tudo". 

XÔ, BARULHO!
Evento inédito vai reunir 

no próximo mês, em Natal, 
especialistas e profissionais 
em Acústica. Eles vão debater 
a aplicação, funcionalidade, 
qualidade, design e a proteção 
acútica ao cotidiano humano. 

O evento acontece no dia 
1º de julho, a partir das 14 
horas, no Hotel Barreira Roxa, 
e é destinado para arquitetos, 
engenheiros e estudantes 
dessa área. 

A promoção é do 
Borrachão.

MAPA ASTRAL
Os diálogos vazados pelo 

site The Intercept Brasil 
mostraram o seguinte diálogo 
entre Sérgio Moro e Deltan 
Dallagnol:

“... depende da articulação 
com os americanos”. 

Uma semana depois, Moro 
viaja aos EUA e esconde sua 
agenda, o que em tese não 

poderia fazer. 
O que muita gente quer 

saber é: o que o ex-juiz foi fazer 
na Virgínia?

Buscar proteção da CIA 
(sua sede fica ali) ou fazer seu 
mapa astral com o astrólogo 
Olavo de Carvalho, que mora 
em Richmond?

CANUDINHOS
Parabéns ao prefeito de 

São Paulo, Bruno Covas.
O tucano sancionou ontem 

projeto de lei que proíbe o 
fornecimento de canudos 
plásticos em estabelecimentos 
comerciais da capital paulista.

Ele prevê multa de 
até 8 mil reais para quem 
descumprir a lei. 

Após a regulamentação, os 
comerciantes terão 180 dias 
para se adaptarem.

CÉU DE BRIGADEIRO
Menos de 24 horas 

depois de o Governo do RN 
apresentar as novas regras 
para redução de ICMS sobre 
querosene, a Latam e a 
Azul anunciaram mais voos 
para Brasília, Recife, Belo 
Horizonte e Campinas. 

Pelas novas regras, a 
redução da base de cálculo será 
escalonada em cinco alíquotas: 
12%, 9%, 5%, 3% e 0%. 

Ou seja, quanto maior 
o aumento do número de 
voos para Natal (regionais, 
nacionais e internacionais), 
maior será a isenção 
concedida.

O novo decreto estabelece 
que, se a empresa não 
cumprir as metas acordadas, 
o benefício será suspenso 
e o imposto será cobrado 
retroativamente.

Cuidado: Não se aproxime 
de uma cabra pela frente, de 
um cavalo por trás ou de um 
idiota por qualquer dos lados. 

As delegacias da Polícia Civil 
de Natal e do interior do Rio Gran-
de do Norte ficaram fechadas nesta 
terça-feira, 25. Os agentes e escri-
vães realizaram uma paralisação 
de 24 horas em protesto contra a 
reforma da Previdência. 

Para atender ao público, ape-
nas as unidades de plantão – nas 
zonas Sul e Norte – funcionaram 
durante o dia. No interior do Esta-
do, as delegacias ficaram fechadas. 
Os distritos policiais de Mossoró 
também não abriram. Os serviços 
serão retomados às 8h desta quar-
ta-feira, 26.

Segundo o Sindicato dos Poli-
ciais Civis do Rio Grande do Norte 
(Sinpol), a adesão ao movimento foi 
total. Durante a tarde, a categoria 
realizou uma assembleia na sede 
da entidade, no bairro da Cidade 
Alta, na zona Leste de Natal. 

“Tivemos uma mobilização 
muito grande dos policiais. A cate-
goria se mostra consciente das me-
didas desta reforma, que, caso seja 
aprovada, será bem nefasta para 
todos nós”, disse Nilton Arruda, 
atual presidente da entidade.

Segundo os policiais civis, o tex-
to da reforma da Previdência que 
tramita no Congresso iguala o tem-
po de contribuição na polícia entre 
homens e mulheres, reduz o valor 
da pensão para os dependentes de 
policias mortos e retira a categoria 
das regras de transição. “São pon-
tos que nos prejudicam”, ressaltou 
Nilton Arruda. 

A paralisação desta terça-feira 
ocorreu em todo o País e foi organi-
zada pela Confederação Brasileira 
de Trabalhadores Policiais Civis 
(Cobrapol) e pela União dos Poli-
ciais do Brasil (UPB).

Agentes fizeram manifestação em frente à sede do Sindicato dos Policiais Civis do RN

Policiais fecham delegacias 
contra reforma da Previdência

Paralisação
José Aldenir / Agora RN

Categoria reclama de tempo de contribuição igual 
para homens e mulheres, entre outros pontos

Em audiência na Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados, o jorna-
lista norte-americano Glenn Gre-
enwald, editor do site jornalístico 
The Intercept Brasil, reiterou nes-
ta terça-feira, 25, a autenticidade 
do material recebido de uma fonte 
anônima com supostas mensagens 
entre o atual ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, e 
membros da força-tarefa da Lava 
Jato entre os anos de 2015 e 2018.

Desde o início do mês, o The In-
tercept vem divulgando trechos de 
supostas conversas que Moro teria 
mantido com integrantes da força-
-tarefa da Lava Jato quando ainda 
era juiz da Operação Lava Jato.

O ministro tem afirmado que 
as mensagens veiculadas pela im-

prensa foram tiradas de contexto e 
podem ter sido adulteradas.

Segundo Glenn Greenwald, 
o ministro não apontou até o mo-
mento qualquer material específico 
publicado em que possa ter ocorri-
do adulteração.

Jornalista durante sessão nesta terça

Mensagens são autênticas, 
reitera Greenwald à Câmara

The Intercept

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
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TOBA
RAROCRER
OESSANR

IMUNERITO
EALAROM

OCULISTAB
PANVACA

BA
NOBREEM
I

CNOVEMBR
O

TOMSAAAA

Prato feito
com o in-
testino do
boi (Cul.)

Dois tipos
de materi-
ais didá-

ticos

Armação
do pneu
de bici-
cletas

Grupo de
artistas

da novela

De (?):
sensa-
cional 

(a festa)

Extensão
vocal de
Pavarotti

(?)
Calheiros,

político
brasileiro

Pouco
frequente;
incomum

Situação
do vacina-
do, quanto
à doença

Pronome 
demons-
trativo

feminino

Romance
de José
de Alen-
car (Lit.)

Conjunto
de regras
religiosas

Médico da
visão

CD-(?), 
dispositi-

vo de
micros

Aquele 
que samba
muito bem

(pop.)

Letra que
simboliza
a vitória

Escola
Municipal

(sigla)

Por (?):
por

enquanto

Último
mês com
30 dias

Sandra de
(?), can-
tora ca-

rioca

Código
da pilha
palito

Alio; junto

Cada
setor do
hospital

Não es-
trangeiro
Relativo
aos rins

Termina
A mãe 
de Abel
(Bíblia)

Ar, em
inglês

Chamar;
invocar

De tamanho
avantajado

Níquel
(símbolo)

Acreditar 
Forma

da pista
sinuosa

Profissional que  mo-
dela peças de ferro
Barra da

calça
Consoantes
de "rena"

Digno;
generoso
Colorido;

matiz

Peter (?),
amigo da
Sininho
(Lit. inf.)

(?) Zeppe-
lin, banda
de rock

Verdadeiro

1, em al-
garismos
romanos

Personagem caipira
de Maurí-
cio de Sou-

sa (HQ)

3/air — pan — rom — tom. 5/renan. 6/grande. 7/iracema.

HORÓSCOPO

Com confiança e persistência, 
conseguirá atingir seus objetivos no 
emprego. Dia favorável para fazer 
contatos profissionais e amigos. No 
amor, não vai querer apenas aventuras.

Existe a possibilidade de incluir no 
seu serviço jeitos novos de executar 
suas tarefas. Uma boa pedida para 
o romance é chamar o par para 
aprender algo novo com você - vale 
até uma receita!

Você poderá assumir mais tarefas do 
que consegue dar conta, mas deve 
receber a ajuda de pessoas próximas. É 
provável que se encante por uma pessoa 
misteriosa e comece uma relação secreta.

Se precisa de uma vaga, tente setores 
ligados a Justiça, área pública ou 
lugares distantes. No romance, 
conseguirá perceber que o amor fica 
mais sólido com o passar do tempo.

Poderá fazer parcerias profissionais. 
Talvez seja chamado(a) para trabalhar 
com algo ligado a dinheiro ou bens. Você 
e seu amor deverão fazer planos. Dica: 
revele ao seu par suas fantasias sexuais.

Sua mente estará mais ágil e em busca 
de soluções para problemas no serviço. 
Tudo azul no romance. A pessoa 
amada estará em sintonia com esse 
seu momento de brilho e segurança.

Você poderá se aconselhar com um 
parente sobre seu futuro profissional. 
Oportunidades deverão surgir para 
quem sonha com negócio próprio. 
Convide quem paquera para sair.

Se estiver procurando emprego, deverá 
encontrar algo no setor de prestação de 
serviços, cuidados com o corpo, diversão 
ou atividades infantis. A vida amorosa 
passa por um período de agitação.

Você poderá sentir que sua carreira 
está crescendo e tomando rumos 
inesperados. Permita que as 
novidades sejam incluídas na sua 
rotina. Talvez conheça alguém que vai 
despertar seus desejos.

Apesar do seu desejo de resolver tudo 
sozinho(a), vale a pena se aconselhar 
com colegas de trabalho. Não permita 
que opiniões divergentes atrapalhem a 
convivência entre você e o par.

Se trabalha com clientes, poderá 
notar uma melhora nos rendimentos. 
Para entrar num romance tem que 
entender que não pode controlar 
quem está ao seu lado.

Setor profissional em expansão. Talvez o 
excesso de trabalho reduza seu tempo 
com a família. No romance, seduza o(a) 
amado(a) de uma forma carinhosa e 
apaixonada.

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

Vivi afirma a Chiclete que não vai mais ficar com ele. Kim, Jô, Téo e Márcio depõem sobre o atentado. 
Márcio engana Kim para fugir dela. Téo leva Jô em casa. Rock fica desconfortável perto de Agno. 
Britney não consegue contar a verdade para Abel. Vivi revela a Fabiana que esteve com Chiclete. 
Cosme cobra de Adão sua encomenda. Régis tenta convencer Maria da Paz a jantar na casa de 
Beatriz. Fabiana tenta disfarçar a irritação quando Otávio e Beatriz se recusam a dar o nome da família 
para ela. Adão pensa em enviar Mão Santa para fazer o trabalho de Chiclete. 

A DONA DO PEDAÇO

Cibele, Bruno e Benjamin acreditam que Dalila, Paul e Basma sejam amigos. Miguel se 
desespera por não encontrar dinheiro na loja. Paul estranha o comportamento de Dalila. Dalila/
Basma procura Jamil. Miguel vai à oficina de Caetano. Cibele, Benjamin e Bruno contam a 
Laila o que descobriram sobre Paul. Miguel se desespera com a mensagem que recebe de 
Robson. Jamil discute com Dalila/Basma. Elias implora que Missade volte para casa. Miguel 
sai apressado com Rania para viajar e tenta despistar o carro de Robson. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes fica encantada por Andreas. Jerônimo promete a Vanessa que será dono da 
PopTV. Filipa avisa a Carlos que terá que envolver Larissa para conseguir resgatar a galinha 
de barro. Filipa inventa para Larissa que está doente e precisa das joias que estão escondidas 
na galinha de barro para fazer uma cirurgia cardíaca. Andreas dá o quadro que arrematou no 
leilão para Mercedes. Lidiane aprova suas fotos na SexyCat. 

Lindomar é flagrado por Ruth ensinando samba às crianças e leva uma bronca. Na 
aula de Marcelo, a classe inicia o trabalho com o tema programa de TV. Gabi é a 
apresentadora do programa entitulado “Caos de Família”  e Luca e Mirela são os 
entrevistados. Em reunião, Pendleton decide que os filhos dos funcionários da O11O não 
poderão participar do Campo de Férias. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

O âncora do “Jornal da Noi-
te”, da Rede Bandeirantes, Fabio 
Pannunzio, resolveu falar nesta 
terça-feira, 25, sobre os recentes 
acontecimentos com jornalistas 
como Rachel Sheherazade, Paulo 
Henrique Amorim e Marco Anto-
nio Villa.

Na rede social, Fabio Pan-
nunzio escreveu o seguinte: “Não 
tenho nenhum apreço pelo jorna-

lismo do Paulo Henrique Amorim, 
a quem tenho criticado nos últimos 
dez anos. Mas a demissão dele é 
brutal e inaceitável, produto do 
macartismo bolsonarista que já 
vitimou Marco Antonio Villa, Mar-
celo Madureira e ameaça Rachel 
Sherazade”. 

Paulo Henrique Amorim não 
foi demitido, mas afastado do “Do-
mingo Espetacular ”, da Redord.

Depois do susto que deu na 
família, ao sofrer um acidente de 
wakeboard, Benício, de 11 anos, 
filho de Luciano Huck e Angélica, 
recebeu alta hospitalar na tarde 
desta terça-feira, 25.

“O paciente Benício K. Huck 
evoluiu com excelente recuperação 
clínica do trauma cranioencefálico, 
e recebeu alta hospitalar hoje pa-
ra sua casa acompanhado de seus 
pais. Deverá ser reavaliado pela 
equipe médica nos próximos dias, 
em nível ambulatorial”, detalho o 
Hospital Copa D’or, no Rio de Ja-

neiro.
No último sábado, 22, um pas-

seio em família, na Ilha Grande, na 
Costa Verde do Rio de Janeiro, aca-
bou mal para Luciano Huck e An-
gélica. Benício, de 11 anos, um dos 
filhos do casal, sofreu um acidente, 
enquanto praticava wakeboard, e 
está internado no hospital CopaS-
tar, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O menino chegou em estado 
grave após passar pela emergência 
pediátrica do Copa D'or. Luciano e 
Angélica estão acompanhando to-
dos os procedimentos desde então.

Jornalistas Paulo Henrique Amorim (Rede Record) e Raquel Sheherazade (SBT)

Benício, de 11 anos, filho de Luciano Huck e Angélica, sofreu acidente no sábado, 22

"Inaceitável", diz Pannunzio 
sobre represálias a jornalistas

Benício, filho de Luciano Huck e 
Angélica, recebe alta hospitalar

Imprensa

Recuperação

Reprodução

Âncora da Bandeirantes, o jornalista Fábio Pannunzio 
falou sobre acontecimentos com colegas de profissão

Instagram / Reprodução
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, reforçou 
nesta terça-feira, 25, em Brasília, 
opedido por mudanças no Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Ela aponta que “é pre-
ciso buscar convergências para 
transformar o Fundeb numa polí-
tica de estado, perene, e com maior 
participação da União”.

Em audiência pública da Co-
missão Especial da Câmara dos 
Deputados, Fátima Bezerra disse 
que as mudanças estão contempla-
das na proposta do novo Fundeb de 
sua autoria e que é apoiada pelo 
Fórum dos Governadores. 

“Defendo o novo Fundeb como 
política de estado permanente, sem 
prazo de validade como é hoje, e 
com ampliação da participação da 
União no financiamento da educa-
ção básica. Hoje a União entra ape-
nas com 10%. Estados e municípios 
entram com 90%”, ressaltou.

Segundo ela, uma maior par-
ticipação da União significa mais 
estados e municípios contemplados 
pelo sistema de financiamento, o 
que garante a efetividade do pacto 
federativo e melhor ensino e apren-
dizado. Estudo técnico mostra que 

a maior participação da União am-
pliaria o número de estados con-
templados de 10 para 17.

Para Fátima Bezerra, aprovar 
o novo Fundeb vai auxiliar o poder 
público a alcançar algumas metas 
definidas para serem consolidadas 
até 2024, como garantir 50% das 
crianças 0 a 3 anos idade nas cre-
ches e 50% das escolas com educa-
ção em tempo integral.

O Ministério da Educação se 
comprometeu a criar um grupo de 
trabalho para analisar a proposta 
junto com entidades como o Con-
selho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed).

Responsável pela proteção 
de escolas, hospitais, indústrias, 
comércios, bancos e órgãos públi-
cos, a segurança privada perdeu 
cerca de 100 mil postos de tra-
balho nos últimos cinco anos. Os 
números são da 6ª Edição do Es-
tudo do Setor da Segurança Pri-
vada, da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Trans-
porte de Valores (Fenavist).

Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira, 25, no primei-
ro dia da ISC Brasil 2019, a 14ª 
Feira e Conferência Internacio-
nal de Segurança, que acontece 
até 27 de junho, em São Paulo.

Em 2014, eram 654.899 
trabalhadores no setor. No ano 
passado, o número chegou a 
553.905. A situação só não foi 
pior porque depois de três anos 
consecutivos em queda, em 2018 
o setor registrou um crescimen-
to de menos de um por cento 
(0,98%). De acordo com o estudo, 
a forte crise econômica dos últi-
mos anos afetou diretamente o 
setor. Vários contratantes fecha-
ram as portas.

A queda no faturamento é 
um outro aspecto que comprova 

o encolhimento do setor. No ano 
passado, as empresas de segu-
rança, vigilância, escolta arma-
da, transporte de valores e cur-
sos de formação receberam pelos 
serviços prestados, segundo es-
timativas, R$ 33,767 bilhões, 
quase R$ 1 bilhão a menos que 
em 2017, que já havia registrado 
queda em relação a 2016. O es-
tudo ressalta que os valores não 
correspondem ao lucro e incluem 
gastos com salários, impostos, 
encargos sociais e outros.

Governadora do RN esteve na Câmara

Setor hoje tem 553 mil trabalhadores

Fátima defende novo Fundeb
com mais participação da União

Segurança privada fecha 100 mil 
postos de trabalho em cinco anos

Ensino básico

Crise

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

José Aldenir / Agora RN

Apenas metade (50,1%) dos 
jovens potiguares de até 19 anos 
havia conseguido concluir o ensino 
médio até 2018. É o terceiro pior 
resultado de todo o Brasil, segun-
do dados do Anuário Brasileiro da 
Educação Básica 2019, divulgado 
nesta terça-feira, 25, pelo movi-
mento Todos pela Educação.

Os números potiguares só 
ficaram à frente dos de Sergipe 
(46,2%) e Bahia (43,3%). Dos cinco 
piores resultados, quatro estados 
ficam no Nordeste - apenas o Pará 
(50,6%) é de outra região, a Norte.

De acordo com o estudo, apesar 
da média ruim, o Rio Grande do 
Norte conseguiu elevar a taxa de 
conclusão do ensino médio entre os 
anos de 2017 e 2018, com um au-
mento de 3,3 pontos percentuais. 
Em 2017, o resultado havia sido de 
46,8%. O melhor índice continua 
sendo o de 2016, quando 58,5% dos 
jovens com até 19 anos de idade con-
cluíram o ensino médio naquele ano. 

De cada 100 estudantes que in-
gressam na escola no Rio Grande 
do Norte, apenas 50 conseguem 
concluir o ensino médio aos 19 
anos. Além disso, nesta etapa de 
ensino, somente 20,6% apresen-
tam aprendizado adequado em 
língua portuguesa e 5,1%, em ma-
temática.

A perspectiva é de que os nú-
meros não apresentem alterações 
em curto prazo. Segundo o Plano 
Nacional de Educação (PNE), a 
meta era que todos os estados con-
seguissem elevar, até 2016, a taxa 
líquida de matrículas no ensino 
médio para 85%. Atualmente, a 
taxa potiguar está em 55%. 

Além disso, ao longo dos últi-
mos quatro anos, as matrículas 
seguem em declínio. Em 2015, as 
matrículas atingiram 59,2% para 
os jovens de 15 a 17 anos. Em 2016 
e 2017, respectivamente, as taxas 
foram de 58,2% e 59,8%.

Apesar dos números insatis-
fatórios no ensino médio, o Rio 
Grande do Norte é um dos des-
taques no segmento da educação 
profissionalizante. A modalidade é 
complementar à educação básica e 
superior. No Rio Grande do Norte, 
essa modalidade representa 25,8% 
das matrículas. A taxa é a maior 
do Nordeste e está acima da média 
nacional, de 18%.

Ainda sobre 2018, em relação 
ao ensino fundamental, 98,4% das 
crianças e adolescentes entre 6 e 
14 anos estão matriculadas no Rio 
Grande do Norte. Os dados reve-
lam, ainda, que apenas 60,1% da 
população até 16 anos conseguiu 
concluir todo o fundamental.

O Anuário Brasileiro da Edu-
cação Básica 2019 usa como base 
dados do Ministério da Educação e 

traz análises sobre as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação.

O Rio Grande do Norte tem 
um valor médio anual de gasto por 
aluno de R$ 4,1 mil. No Distrito 
Federal, o maior gasto, a média é 
de R$ 11 mil.

“Apesar dos dados mais re-
centes ainda estarem longe do 
patamar educacional que o Brasil 
precisa para garantir um desen-
volvimento social e econômico 
duradouro, o Anuário mostra que 
houve avanços importantes nas 
últimas décadas. Mas é preciso 
manter o senso de urgência, pois 
a fotografia dos resultados edu-
cacionais ainda é crítica e dados 
como este, sobre a desigualdade 
nas condições de financiamento 
das redes, mostram que discus-
sões atualmente em curso, como a 
do Fundeb, são centrais”, explica 
Olavo Nogueira Filho, diretor de 
políticas educacionais do Todos 
Pela Educação.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer 
(Seec) não se manifestou.

RN gasta R$ 4,1 mil por ano com estudantes, 37% do que gasta o Distrito Federal

Só metade dos jovens de até 19 
anos concluiu ensino médio no RN
Segundo pesquisa, além disso, nessa etapa de ensino, só 20,6% têm 
aprendizado adequado em língua portuguesa e 5,1%, em matemática

Educação

José Aldenir / Agora RN
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O cantor Zeca Pagodinho está 
internado no Hospital Copa Star, 
em Copacabana, na Zona Sul do 
Rio, para realizar uma cirurgia 
chamada "septoplastia". Ele está 
sob os cuidados dos médicos Jair de 
Castro, otorrinolaringologista, e do 
pneumologista Marcelo Kalichsz-
tein. O cantor sofre com uma obs-
trução nasal crônica de longa data. 
A perspectiva é de que o cantor seja 
liberado nesta quarta-feira, 26.

Em maio desse ano, Zeca pas-
sou mal e precisou de atendimento 
médico após um show, em Montes 
Claros, Minas Gerais. 

Na ocasião, o artista teve uma 
queda de pressão no hotel e preci-
sou ficar internado em um hospital. 

Desde então, o artista vem 
cuidando da saúde e pratica ativi-
dades físicas. Recentemente, Zeca 
Pagodinho, de 59 anos, levou o ne-
tinho, Noah, de 9 anos, a uma aula 
de luta na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, e se empolgou tanto 
com a arte marcial que decidiu co-
meçar a praticá-la.

Zeca Pagodinho 
é internado para 
realizar cirurgia 
no nariz

Saúde

Canto Zeca Pagodinho

O programa Encontro, da 
Rede Globo, completou sete 
anos nesta terça-feira, 25. A 
atração promoveu homena-
gens à apresentadora Fátima 
Bernardes. E teve, também, 
participação de Túlio Gade-
lha, atual namorado. “Tenho 
muito orgulho dela não só pe-
las escolhas que fez e faz to-
dos os dias, mas pela mulher 
que tem se tornado. Cada dia 
mais humana, sensível, bata-
lhadora, forte, sensata, linda, 
inteligente, divertida. Para-
béns, meu amor", disse ele.

Afastada dos palcos des-
de 2012, Rita Lee surgiu 
num clique raro ao lado do 
marido, o músico Roberto 
de Carvalho, de 66 anos. A 
fotografia  ganhou o like até 
de Ney Matogrosso. "Minha 
eterna rainha que quando eu 
tinha o cabelo avermelhado 
e franjinha ( até hoje tenho) 
me diziam que eu parecia a 
Rita Lee. Que orgulhosa eu 
ficava", se declarou uma fã, 
"Amo vocês como casal, pais, 
avós, amantes da natureza e 
da música", elogiou outra.

Fátima Bernardes 
ganha declaração 
emocionante de 
Túlio Gadelha

Rita Lee aparece 
em foto ao lado 
do marido e fãs 
elogiam

Amor Retorno

Túlio Gadelha e Fátima Bernardes Roberto de Carvalho e Rita Lee

Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram
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De shortinho micro com estam-
pa de onça, barriga saradíssima 
à mostra e muita sensualidade, 
a dançarina e modelo Gracyanne 
Barbosa deixou os seguidores bo-
quiabertos com sua desenvoltura 
no pole dance.

A mulher do cantor Belo postou 
esta semana uma sequência de 
vídeos mostrando os movimentos, 
destacando sua forma perfeita.

"Treino animal com meu mal-
vado favorito", escreveu ela, em 
referência ao short com estampa 
de onça.

Cada vez mais dedicada à ativi-
dade, ela usou e abusou de caras e 
bocas. Antes do pole, a modelo fez 
o treino diário de musculação, tam-
bém exibido no Instagram. Com shortinho com estampa de onça, a dançarina e modelo Gracyanne Barbosa mostrou que tem grande desenvoltura para se aventurar no pole dance

Gracyanne Barbosa 

no Pole Dance

Corpo sarado

Reprodução / Instagram

Prática esportiva é a 
nova paixão da modelo  
para condicionar o 
próprio corpo
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, reforçou 
nesta terça-feira, 25, em Brasília, 
opedido por mudanças no Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). Ela aponta que “é pre-
ciso buscar convergências para 
transformar o Fundeb numa polí-
tica de estado, perene, e com maior 
participação da União”.

Em audiência pública da Co-
missão Especial da Câmara dos 
Deputados, Fátima Bezerra disse 
que as mudanças estão contempla-
das na proposta do novo Fundeb de 
sua autoria e que é apoiada pelo 
Fórum dos Governadores. 

“Defendo o novo Fundeb como 
política de estado permanente, sem 
prazo de validade como é hoje, e 
com ampliação da participação da 
União no financiamento da educa-
ção básica. Hoje a União entra ape-
nas com 10%. Estados e municípios 
entram com 90%”, ressaltou.

Segundo ela, uma maior par-
ticipação da União significa mais 
estados e municípios contemplados 
pelo sistema de financiamento, o 
que garante a efetividade do pacto 
federativo e melhor ensino e apren-
dizado. Estudo técnico mostra que 

a maior participação da União am-
pliaria o número de estados con-
templados de 10 para 17.

Para Fátima Bezerra, aprovar 
o novo Fundeb vai auxiliar o poder 
público a alcançar algumas metas 
definidas para serem consolidadas 
até 2024, como garantir 50% das 
crianças 0 a 3 anos idade nas cre-
ches e 50% das escolas com educa-
ção em tempo integral.

O Ministério da Educação se 
comprometeu a criar um grupo de 
trabalho para analisar a proposta 
junto com entidades como o Con-
selho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed).

Responsável pela proteção 
de escolas, hospitais, indústrias, 
comércios, bancos e órgãos públi-
cos, a segurança privada perdeu 
cerca de 100 mil postos de tra-
balho nos últimos cinco anos. Os 
números são da 6ª Edição do Es-
tudo do Setor da Segurança Pri-
vada, da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Trans-
porte de Valores (Fenavist).

Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira, 25, no primei-
ro dia da ISC Brasil 2019, a 14ª 
Feira e Conferência Internacio-
nal de Segurança, que acontece 
até 27 de junho, em São Paulo.

Em 2014, eram 654.899 
trabalhadores no setor. No ano 
passado, o número chegou a 
553.905. A situação só não foi 
pior porque depois de três anos 
consecutivos em queda, em 2018 
o setor registrou um crescimen-
to de menos de um por cento 
(0,98%). De acordo com o estudo, 
a forte crise econômica dos últi-
mos anos afetou diretamente o 
setor. Vários contratantes fecha-
ram as portas.

A queda no faturamento é 
um outro aspecto que comprova 

o encolhimento do setor. No ano 
passado, as empresas de segu-
rança, vigilância, escolta arma-
da, transporte de valores e cur-
sos de formação receberam pelos 
serviços prestados, segundo es-
timativas, R$ 33,767 bilhões, 
quase R$ 1 bilhão a menos que 
em 2017, que já havia registrado 
queda em relação a 2016. O es-
tudo ressalta que os valores não 
correspondem ao lucro e incluem 
gastos com salários, impostos, 
encargos sociais e outros.

Governadora do RN esteve na Câmara

Setor hoje tem 553 mil trabalhadores

Fátima defende novo Fundeb
com mais participação da União

Segurança privada fecha 100 mil 
postos de trabalho em cinco anos

Ensino básico

Crise

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

José Aldenir / Agora RN

Apenas metade (50,1%) dos 
jovens potiguares de até 19 anos 
havia conseguido concluir o ensino 
médio até 2018. É o terceiro pior 
resultado de todo o Brasil, segun-
do dados do Anuário Brasileiro da 
Educação Básica 2019, divulgado 
nesta terça-feira, 25, pelo movi-
mento Todos pela Educação.

Os números potiguares só 
ficaram à frente dos de Sergipe 
(46,2%) e Bahia (43,3%). Dos cinco 
piores resultados, quatro estados 
ficam no Nordeste - apenas o Pará 
(50,6%) é de outra região, a Norte.

De acordo com o estudo, apesar 
da média ruim, o Rio Grande do 
Norte conseguiu elevar a taxa de 
conclusão do ensino médio entre os 
anos de 2017 e 2018, com um au-
mento de 3,3 pontos percentuais. 
Em 2017, o resultado havia sido de 
46,8%. O melhor índice continua 
sendo o de 2016, quando 58,5% dos 
jovens com até 19 anos de idade con-
cluíram o ensino médio naquele ano. 

De cada 100 estudantes que in-
gressam na escola no Rio Grande 
do Norte, apenas 50 conseguem 
concluir o ensino médio aos 19 
anos. Além disso, nesta etapa de 
ensino, somente 20,6% apresen-
tam aprendizado adequado em 
língua portuguesa e 5,1%, em ma-
temática.

A perspectiva é de que os nú-
meros não apresentem alterações 
em curto prazo. Segundo o Plano 
Nacional de Educação (PNE), a 
meta era que todos os estados con-
seguissem elevar, até 2016, a taxa 
líquida de matrículas no ensino 
médio para 85%. Atualmente, a 
taxa potiguar está em 55%. 

Além disso, ao longo dos últi-
mos quatro anos, as matrículas 
seguem em declínio. Em 2015, as 
matrículas atingiram 59,2% para 
os jovens de 15 a 17 anos. Em 2016 
e 2017, respectivamente, as taxas 
foram de 58,2% e 59,8%.

Apesar dos números insatis-
fatórios no ensino médio, o Rio 
Grande do Norte é um dos des-
taques no segmento da educação 
profissionalizante. A modalidade é 
complementar à educação básica e 
superior. No Rio Grande do Norte, 
essa modalidade representa 25,8% 
das matrículas. A taxa é a maior 
do Nordeste e está acima da média 
nacional, de 18%.

Ainda sobre 2018, em relação 
ao ensino fundamental, 98,4% das 
crianças e adolescentes entre 6 e 
14 anos estão matriculadas no Rio 
Grande do Norte. Os dados reve-
lam, ainda, que apenas 60,1% da 
população até 16 anos conseguiu 
concluir todo o fundamental.

O Anuário Brasileiro da Edu-
cação Básica 2019 usa como base 
dados do Ministério da Educação e 

traz análises sobre as 20 metas do 
Plano Nacional de Educação.

O Rio Grande do Norte tem 
um valor médio anual de gasto por 
aluno de R$ 4,1 mil. No Distrito 
Federal, o maior gasto, a média é 
de R$ 11 mil.

“Apesar dos dados mais re-
centes ainda estarem longe do 
patamar educacional que o Brasil 
precisa para garantir um desen-
volvimento social e econômico 
duradouro, o Anuário mostra que 
houve avanços importantes nas 
últimas décadas. Mas é preciso 
manter o senso de urgência, pois 
a fotografia dos resultados edu-
cacionais ainda é crítica e dados 
como este, sobre a desigualdade 
nas condições de financiamento 
das redes, mostram que discus-
sões atualmente em curso, como a 
do Fundeb, são centrais”, explica 
Olavo Nogueira Filho, diretor de 
políticas educacionais do Todos 
Pela Educação.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer 
(Seec) não se manifestou.

RN gasta R$ 4,1 mil por ano com estudantes, 37% do que gasta o Distrito Federal

Só metade dos jovens de até 19 
anos concluiu ensino médio no RN
Segundo pesquisa, além disso, nessa etapa de ensino, só 20,6% têm 
aprendizado adequado em língua portuguesa e 5,1%, em matemática

Educação

José Aldenir / Agora RN
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Agrícola Famosa LTDA, CNPJ: 00.474.300/0021-56, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença de Operação (LO), em favor do empreendimento, para o transporte de produtos pe-
rigosos localizado na Fazenda Santa Júlia - S/N, Zona Rural do município de Mossoró-RN.

Luiz Roberto Maldonado Barcelos
Diretor Institucional

CONCESSÕES DE LICENÇAS PRÉVIAS

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA as Licenças Prévias, com prazo de validade até 14/06/2021, em favor dos empre-
endimentos para pesquisa mineral da substância ferro, localizados na zona rural nos municípios 
de Tangará e Senador Elói de Souza/RN.

Henio Santana de Paiva
Coordenador de Pesquisa Mineral

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO JAGUAR LTDA, CNPJ: 06.267.555/0001-80, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos e GNV, localizado 
a Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado, nº 197, Bairro Paredões, Mossoró/RN. CEP: 59.618-035.

Marcos Antônio de Oliveira
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

SIMONE KARINE TORRES DE SOUZA, CPF: 837.897.584-34 torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para um Cemitério com área construída de 4,0ha 
distribuídos em: 3.040 Lóculos, 7.840 Jazigos e 11.716 Ossuários, localizado na Rodovia RN 117, 
S/N, Sitio Picada, Mossoró/RN.

SIMONE KARINE TORRES DE SOUZA
PROPRIETÁRIA

GMB TRANSPORTES EIRELI  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

GMB TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 22.714.457/0001-09 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 Transporte de Cargas 
Perigosas localizado na Rodovia BR 304 Km 05 Sala 02 Loteamento Planície do Potengi 
CEP: 59.280-000 no Município de Macaíba/RN.

Renato Lael Gonçalves Queiroz 
Procurador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO PINHEIRO BORGES, CNPJ: 08.277.717/0003-59, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - 
IDEMA a Renovação da Licença de Operação, para um Posto de Revenda de Combustíveis 
Líquidos e GNV, localizado a Av. Piloto Pereira Tim, nº 2437, Bairro Centro, CEP: 59.150-
000, Parnamirim/RN.

EDUARDO AUGUSTO DE VIVEIROS PINHEIRO BORGES
Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

A JMZ – IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.714.488/0001-
81, faz saber conforme Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu junto à SEMURB em 
13/06/2019, através do Processo Nº. 022158/2019-61, a Licença Ambiental para Operação 
de Comercio Varejista com área construída de 405,44m² em um terreno de 462,00m² na 
Av. Capitão Mor Gouveia, 1560 – Lagoa Nova – Natal/RN, ficando estabelecido um prazo 
de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

AMBIENTE LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ: 14.475.635\0001-50, tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, para Coleta e Transporte de Residuos 
Sólidos Não Perigosos, da Construção Civil\Demolição (Classe A e B), Localizada Av. Piloto Pe-
reira Tim, 671, Parque Exposição, Parnamirim-RN.

IVANEIDE LOPES DE MEDEIROS
Procuradora

CONCESSÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA REVISADO.

Fomento do Brasil Mineração LTDA, inscrita no CNPJ de 18.955.752/0002-52, torna público 
que a partir da data oficial de recebimento do TR, tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
elaboração do EIA/RIMA, e que o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA estará à disposição dos órgãos públicos e demais interessados 
para recebimento de sugestões pertinentes ao Termo de Referência até 15 (quinze) dias a partir 
da sua publicação.

Henio Santana de Paiva
Coordenador de Pesquisa Mineral

Os fãs do Universo Mar-
vel torcem para ver “Vingado-
res: Ultimato” como a maior 
bilheteria da história. Com 
isso, superaria o recorde total 
estabelecido por “Avatar” de 
James Cameron. O filme da 
Marvel está a menos de US$ 
50 milhões de ultrapassar 
“Avatar” (US$ 2,787 bilhões).

Contudo, há um cálculo 
que deve ser levado em conta 
e que já posiciona “Vingado-
res: Ultimato” acima do filme 
das criaturas azuis. A arre-
cadação original de “Avatar”, 
antes de retornar aos cinemas 
em relançamento, foi de US$ 
2,748 bilhões. “Avengers: En-
dgame”, por sua vez, já soma 
US$ 2,750 bilhões.

Para superar de vez "Ava-
tar", o filme “Vingadores: Ul-
timato” retorna aos cinemas 
norte-americanos nesta sex-
ta-feira, 28, com cenas extras.

"Vingadores: 
Ultimato" supera   
bilheteria original 
de Avatar

Arrecadação

Vingadores gerou US$ 2,75 bilhões

Reprodução

Um grupo de artistas criou 
um aplicativo para iOS que 
retira pessoas de imagens e 
pinturas. Chamado de "Bye 
Bye Camera", o app custa US$ 
2,99 na App Store. O software 
utiliza inteligência artifical 
para remover humanos das 
fotografias. Damjanki, um dos 
envolvidos no App, afirma que 
ela foi criada para um “mun-
do pós-humano”.  Ao site The 
Verge, brincou: “finalmente, 
você pode tirar uma selfie sem 
você”.

App para iOS 
apaga imagem 
de pessoas de 
fotos e pinturas

Tecnologia

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 02/2019

Pregão Presencial nº 03/2019

Pregão Presencial nº 03/2019 Processo: 26/2019; Ata de Registro de Preços nº 02/2019; Objeto: para 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Buffet, necessário a reali-
zação dos eventos do SENAR-AR/RN; Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Admi-
nistração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência 
de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 25/06/2019. Contratada e Preços registrados:

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 03/2019

Pregão Presencial nº 03/2019

Pregão Presencial nº 03/2019 Processo: 26/2019; Ata de Registro de Preços nº 03/2019; Objeto: para 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Buffet, necessário a reali-
zação dos eventos do SENAR-AR/RN; Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Admi-
nistração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, CNPJ nº 04.256.238/0001-33; Vigência 
de 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 25/06/2019. Contratada e Preços registrados:
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Circuito pode mudar para o Rio de Janeiro

Reprodução / F1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEÍA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE JUNTA GOVERNATIVA

CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS DE MINAS DO RIO GRANDE DO NORTE – AEMIRN, 
CNPJ 08.221.491/0001-02, convoca todos os sócios para comparecer na Assembleia Geral Ex-
traordinária a se realizar no dia 04 de julho de 2019 (sexta-feira), na sede do Conselho Regional 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RN, na Avenida Senador Salgado Filho, 1840 – La-
goa Nova – Natal/RN com a presença de metade mais um dos associados, e às 17h, em primeira 
convocação, em segunda e última convocação, com os associados presentes, tendo a seguinte 
ordem do dia:  01 – Eleição e Posse de uma Junta Governativa.

NATAL/RN, 26 de junho de 2019

Convocantes:
Paulo Eduardo D’oliveira Ventura – CREA 1805685147 – Sócio Fundador

Antônio Machado da Cunha Cavalcanti – CREA  16027824017 – Sócio Fundador
Arcelino Farias Filho – CREA 180435155-5 – Sócio Fundador

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia - LP, com prazo de validade até 31/08/2019 em favor do empreendimento Parque 
Eólico Filgueira I, composta por 10 aerogeradores localizada na Zona Rural, no Município 
de Areia Branca-RN.

Robert David Klein

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia - LP, com prazo de validade até 12/04/2021 em favor do empreendimento Parque 
Eólico Filgueira II, composta por 14 aerogeradores localizada na Zona Rural, no Município 
de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA, inscrito no CNPJ: 05.140.795/0001-57, tor-
na público que esta requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte- IDEMA a Licença de Operação, para a atividade de transporte de 
cargas perigosas em favor do empreendimento localizado na AV TRAIRI, 811, CENTRO, SANTA 
CRUZ  / RN.

José Lucas de Sales – Diretor

PROCESSO: PGE 00410021000544/2018-01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Natal/RN, 25 de JUNHO de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019 - SRP

Ana Santana Alves de Medeiros
Pregoeira– CPL/SEEC

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna pública 
a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 11/07/2019, às 08:30h (Horário Local), 
cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 12ª DIREC/MOSSORÓ/RN, 
conforme o Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

Natal/RN, 25 de junho de 2019.

PROCESSO: PGE 004100021000023/2018-08

Ana Santana Alves de Medeiros

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 – SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna pública 
a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 09/07/2019, às 09:30h (Horário Local), 
cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 6ª DIREC/MACAU/RN, conforme o 
Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site www.rn.gov.br.

Pregoeira– CPL/SEEC

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 015/2019

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 015/2019 (EDITAL 
RETIFICADO) e comunica que a sessão de abertura será às 08:30 horas do dia 03 de JULHO de 2019, 
em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA  - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA  E SERVIÇOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS 
NO  MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Maiores 
informações pelo fone 0**84-3263-4181. OBS: EDITAL RETIFICADO SE ENCONTRO NO SITE DA 
PREFEITURA. Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO – (EDITAL RETIFICADO)

São Miguel do Gostoso/RN, 24 de JUNHO de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

Antônio Marcos Catarina - Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

,

Cerro Corá/RN, 25 de junho de 2019.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA

PROCESSO Nº. 1806001/2019.

Prefeita Municipal

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela Portaria Nº 007/2019-GP, de 04 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores torna público que realizará Processo Licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, na forma indireta de execução, sob o regime de 
empreitada por Preço global para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM 
PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM 
ACESSIBILIDADE DAS RUAS SANTANA DO SERIDÓ E CRUZETA E PARTE DA RUA CARNAÚBA 
DOS DANTAS DO MUNICÍPIO DE CERRO CORA/RN NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 
854420/2017 – MCIDADES/PMCC E CONTRATO DE REPASSE Nº 1038585-02/2017 – 
CAIXA/PMCC. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta de preços serão 
entregues até às 09h00min do dia 29 de julho de 2019, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de 
Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – Centro – Cerro Corá/RN. O Edital e seus anexos estão à 
disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima citado ou pelo Site Oficial do Município 
www.cerrocora.rn.gov.br. Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preços serão prestados pela 
Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 08 às 12 horas, na sede da 
Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-
2478/2398/2409 e pelos e-mails: pref.cerrocora@gmail.com ou cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Parte da delegação da 
Seleção Brasileira que dispu-
tou o Mundial Feminino na 
França desembarcou nesta 
terça-feira, 25, no País e foi 
recebida com muita festa 
no Aeroporto Internacional 
de Cumbica, em Guarulhos, 
na região metropolitana de 
São Paulo. As jogadoras e 
membros da comissão técnica 
chegaram em dois voos prove-
nientes de Paris e receberam 
o carinho de um grupo de cer-
ca de 100 torcedoras vestidas 
com bonés, faixas, cartazes, 
balões e gritos de incentivo.

O pagamento de direito 
de imagem de jogadores do 
São Paulo está atrasado. De 
acordo com o Uol, a situação 
gera mal-estar porque o clu-
be investiu recentemente em 
reforços considerados caros, 
como o atacante Alexandre 
Pato e o volante Tchê Tchê. O 
Tricolor quer diminuir a folha 
salarial em R$ 1 milhão.

Atletas são 
recebidas com 
festa na chegada 
ao Brasil

Diretoria do SP 
atrasa repasses 
do direito de 
imagem a atletas

Seleção Feminina

Problema

Atletas foram muito tietadas em SP

Leco, presidente do São Paulo FC

Divulgação / FIFA.com

Paulo Favero

Um dia depois de o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmar que há 
99% de chance de o GP do Brasil 
de Fórmula 1 ir para o Rio de Ja-
neiro a partir de 2021, o governa-
dor de São Paulo, João Doria, disse 
nesta terça-feira, 25, que confia na 
permanência da corrida na capital 
paulista após 2020. A cidade tem 
contrato com a principal categoria 
de automobilismo do mundo so-
mente até o próximo ano. 

“Sou um eterno otimista: não 
vamos perder a Fórmula 1. Sem 
nenhuma arrogância. Estou ape-
nas pensando na experiência de 

São Paulo, dos seus promotores. 
Temos um autódromo bem-sucedi-
do, seguro, preparado. E uma visão 
inovadora dos novos proprietários 
da F-1”, afirmou Doria, em entre-
vista coletiva concedida ao lado do 
diretor executivo da F-1, Chase Ca-
rey, do prefeito Bruno Covas, e do 
promotor do GP brasileiro, Tamas 
Rohonyi.

São Paulo vem intensificando 
as negociações para a renovação 
desde o início do ano, após o Rio 
demonstrar claro interesse em 
receber a corrida a partir de 2021. 
Há duas semanas, Carey este-

ve na capital paulista para uma 
reunião a portas fechadas com o 
prefeito e com o promotor do GP. 
Bruno Covas deixou o encontro 
otimista com a possibilidade de 
definir a renovação ainda neste 
ano.

Nesta terça, portanto, havia 
expectativa de que fosse anuncia-
do algum acordo ou até mesmo a 
renovação do contrato da cidade 
paulista, o que não aconteceu. 
Questionado sobre o possível no-
vo acordo, Carey desconversou e 
disse que ainda avalia todas as 
possibilidades no Brasil.

"Não vamos perder a Fórmula 1",
diz governador de SP, João Doria
Nesta terça, havia expectativa de que fosse anunciado algum acordo ou até mesmo a renovação
do contrato de São Paulo. Bolsonaro disse que há 99% de chances de corrida passar a ser no Rio

Automobilismo
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O capitão e lateral-direito da 
seleção brasileira Daniel Alves 
afirmou nesta terça-feira, 25, que a 
equipe está em um bom momento 
e passa por um processo de evolu-
ção antes de chegar às quartas de 
final da Copa América. Antes do 
confronto com o Paraguai, nesta 
quinta-feira, na Arena do Grêmio, 
o jogador analisou a atuação do ti-
me do técnico Tite e alertou para o 
perigo de se jogar um mata-mata.

O Paraguai foi o algoz brasilei-
ro nas quartas de final de 2011 e 
de 2015. Em ambas competições o 
lateral estava presente. 

“Desde o começo a competição 
estamos em uma crescente, melho-
rando jogo a jogo. Queremos conti-
nuar assim, dando passes firmes, 
sabendo as dificuldades de cada 
adversário”, comentou o jogador 
em entrevista à CBF TV. O Para-
guai se classificou como terceiro co-
locado do grupo B, com dois pontos 
somados.

Daniel Alves afirmou que o 
Brasil analisa a partida com caute-
la e não se vê como favorito. “Esse 
grupo assumiu a responsabilidade 
de não querer dar dois passos an-
tes de dar o primeiro. A gente vem 
fazendo isso”, disse o lateral. 

“A gente só espera fazer uma 
boa preparação para essa nova 
fase da competição e aos poucos 
caminhar rumo ao nosso objetivo”, 
completou o capitão, único rema-
nescente da campanha do último 
título da seleção na Copa América, 
em 2007.

Para enfrentar o Paraguai a 
seleção brasileira fechou os treinos 
em Porto Alegre. O técnico Tite 
pediu privacidade nos trabalhos 
no CT do Grêmio, assim como es-
tá atento ao gramado do estádio 
da partida. A comissão técnica da 
CBF esteve na Arena do Grêmio na 
manhã desta segunda-feira, inspe-
cionou o piso e continua atenta os 
trabalhos de revitalização do local 

para a partida de quinta.
Os adversários do Brasil estão 

em Salvador (BA) desde a última 
semana.

O Paraguai enfrentou a Colôm-
bia no último domingo na Fonte 

Nova e só desembarca em Porto 
Alegre no início da noite desta 
terça-feira. A equipe do treinador 
Eduardo Berizzo vai fazer a pre-
paração no CT do Parque Gigante, 
utilizado pelo Inter.

Daniel Alves esteve em campo nas três últimas participações do Brasil no torneio

Daniel Alves prega respeito da 
Seleção Brasileira ao Paraguai
Antes do confronto pelas quartas de final, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, o jogador analisou a 
atuação do time de Tite; paraguaios foram nossos algozes nas duas últimas edições da Copa América

Copa América

Lucas Figueiredo / CBF

Apesar de quase todos os jogos 
da primeira fase da Copa América 
terem apresentado grandes clarões 
nas arquibancadas, os organizado-
res da competição fizeram nesta 
terça-feira um balanço positivo 
da média de público nos estádios. 
Segundo o Comitê Organizador Lo-
cal (COL), a média até o momento 
é de 30 mil torcedores por jogo. O 
COL também negou que os lugares 
vazios tenham relação com o alto 
valor cobrado pelos ingressos, con-
siderados "muito acessíveis".

"Estamos falando de um apa-
nhado geral, não olhamos para os 
jogos que tivemos menos ou tive-
mos mais torcedores", considerou 
Agberto Guimarães, diretor de 
Operações do COL, em entrevista 
coletiva de imprensa realizada nes-
ta terça-feira, no estádio do Mara-
canã, no Rio de Janeiro. "É natural, 
em qualquer evento esportivo, que 
a gente tenha algumas partidas 
ou alguns esportes que tenham 
mais apelo de público. Aconteceu 
também aqui. Isso a gente vê com 
naturalidade. Estamos cuidando 
do todo e estamos vendo o lado po-

sitivo".
Avaliação idêntica teve Thiago 

Jannuzzi, gerente geral de Com-
petições do COL. Ele prevê que a 
média de público irá aumentar a 
partir das quartas de final e des-
cartou qualquer possibilidade de 
rever os preços das entradas. "A 
gente não pode alterar a política 
de preços durante o evento para 

respeitar aqueles que já adquiri-
ram ingressos por determinado 
valor", pontuou.

Para Jannuzzi, a política de 
preços estabelecida para os jogos 
da Copa América "foi bem suce-
dida para fazer frente aos custos". 
Questionado se o valor não está 
elitizando demais o público, ele 
rechaçou a hipótese.

Jogo entre Argentina e Colômbia, na Arena Fonte Nova, contabilizou 35 mil torcedores

COL vê públicos bons na Copa América 
e diz que ingressos são "acessíveis"

Balanço

Rodrigo Ferreira / Agora RN

Em alta com o seu tor-
cedor e fazendo uma exce-
lente campanha na Série D 
deste ano, o América lidera 
as principais estatísticas da 
competição. Prestes a dispu-
tar as oitavas de final, o time 
já marcou 22 gols e sofreu 
apenas 2, desempenho que 
lhe deixa no topo da lista de 
melhor ataque, bem como de 
melhor defesa. Os números 
são trunfos para a sequência.

América detém 
melhor defesa e 
melhor ataque 
da Série D 2019

Estatísticas

Alvirrubro faz excelente campanha

Lucas Mota / América FC

Após ser recepcionado 
com festa pelos torcedores no 
desembarque no Rio, Rafinha 
iniciou a rotina de atleta do 
Flamengo. O lateral-direito 
treinou nesta terça-feira no 
Ninho do Urubu e depois foi 
apresentado em entrevista 
coletiva. Ao explicar o acerto, 
exaltou a grandeza da sua 
nova equipe, a comparando 
até com o Bayern, seu último 
clube no futebol europeu.

Reforço, Rafinha 
exalta grandeza 
do Flamengo em 
apresentação

Lateral-direito

Rafinha sendo apresentado no Fla

Alexandre Vidal / Flamengo

O Fluminense teve uma 
manhã complicada no CT Pe-
dro Antônio nesta terça-feira, 
25. Durante o segundo dia de 
atividades após parada para 
a Copa América, foi revelada 
a informação que o goleiro 
Rodolfo testou positivo em 
um exame antidoping por 
suspeita de uso de cocaína 
após um jogo da Copa Sul-A-
mericana. O atleta abriu mão 
da contraprova.

Doping flagra 
Rodolfo, goleiro 
do Flu, por uso 
de cocaína

Substância proibida

Atleta não fará contraprova

Lucas Merçon / Fluminense


