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Está definido: o atual prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, será mesmo o candidato tucano à reeleição 
em 2020, tanto quanto o governador João Doria será 
o candidato do PSDB à Presidência da República, em 

2022. Eles não admitem isso publicamente, mas são 
favas contadas. Qual a estratégia de Doria para se 
fazer conhecido em regiões, como o Nordeste? Ele 
não hesita: “fazer um grande governo em São Paulo”.

PSDB define Covas em SP 
e Doria para presidente

MARQUETEIRO JÁ TEM
O cartaz de Bruno Covas não é lá essas coisas 

em São Paulo, mas ele conta com um “marquetei-
ro” de primeira: o próprio governador tucano.

PREFEITO ZELADOR
Pesquisas mostram que os paulistanos cla-

mam por segurança e por um prefeito que cuide 
da cidade, um “zelador”. 

PAPÉIS DEFINIDOS
Bruno Covas terá a marca que faltava: “será o 

prefeito da zeladoria”, define o marqueteiro Dória, 
“a segurança com o governo estadual”. 

CADA UM POR SI
A tendência é que todos os partidos apre-

sentem candidatos a cargos majoritários, com a 
proibição de coligações determinada em lei.

NA UNIVERSIDADE, 70% DAS 
PESQUISAS SÃO ‘DE GÊNERO’

O novo ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, é 
crítico do domínio ideológico 
nas universidades, e não sem 
razão. Estudo coordenado por 
Marcelo Hermes, cientista de 
renome internacional, indica 
que o “pensamento único” fez 
regredir a pesquisa no País. 
Cerca de 70% dos recursos 
bancam apenas pesquisas de 
gênero, em ciência sociais. 
“Nada contra, mas é um 
exagero”, diz o sociólogo e 
professor Antonio Flávio 
Testa, pregando no deserto 
por pesquisas sobre outros 
temas. 

Preguiça e oportunismo 
Teses são escolhidas se 

coincidem com as pesquisas 
do orientador, que é finan-
ciado pelo CNPq e engorda o 
salário com gratificações.

INTOLERÂNCIA E AMEAÇAS
Tanto quanto Weintraub, 

que sofreu até ameaças de 
morte, Marcelo Hermes 
também foi perseguido pela 
chamada “esquerdalha” da 
UnB.

PLURALIDADE SUFOCADA
O debate entre contrários 

é cada vez mais raro nas 
universidades, onde a plurali-
dade de ideias é sufocada pelo 
pensamento único.

BOLSA DE APOSTAS
A bolsa de apostas no Con-

gresso, agora, é para saber 
quanto tempo ainda dura no 
cargo o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antonio, cuja 
reputação anda mais suja do 
que pau de galinheiro.

MUDANÇA NO SEBRAE
O conselho do Sebrae 

discutirá na quarta (17) a 
substituição de João Henrique 
Souza da presidência. “Acu-
sação”: ser amigo de Michel 
Temer. Ex-ministro de FHC, 
Carlos Melles deve ocupar o 
cargo, que sempre ambicio-
nou, com os diretores Bruno 
Quick e Eduardo Diogo.

PRIORIDADE É A FOLGA
Perto do feriadão, que (pa-

ra deputados) começa quarta 
(17), a reforma da Previdência 
não é tão urgente. E líderes 
do governo já preveem que 
a Câmara vai empurrar a 
votação na CCJ para depois 
da Páscoa.

CRÍTICOS EM CAUSA PRÓPRIA
Críticos da suspensão do 

aumento do diesel, incluindo 
“especialistas” e analistas 
de economia, deveriam ter a 
dignidade de informar antes 
de cada entrevista ou artigo 
quantas ações eles têm da 
Petrobras.

SABATINA DE OPOSIÇÃO
A Comissão de Educação 

da Câmara vai convidar 
Paulo Guedes (Economia) 
para “esclarecer” gastos com 
a Educação. É mais uma 
tentativa da oposição para 
desgastar o principal ministro 
dao governo.

SUCESSO DE PÚBLICO
A discussão entre uma 

repórter da TV Globo e o 
prefeito do Rio, na quinta, 
provocou até aplausos em 
vários gabinetes do Palácio do 
Planalto. O cartaz de Mar-
celo Crivella subiu muito no 
governo.

"Serão punidos 
com mais rigor”

Marcio Bittar
Relator do projeto que transforma 
‘caixa 2’ em crime

José Aldenir/Agora RN

PODER SEM PUDOR

O SECRETÁRIO DO DIABO
O deputado Ney Lopes (PFL-RN) 

era secretário de Justiça no Rio Grande 
do Norte, nos anos 70, e foi designado 
para representar o governador em uma 
inauguração no interior. O prefeito até 
tentou ser gentil, mas, na hora do dis-
curso, deixou-se trair pelo descontenta-
mento com a ausência ilustre:

– Pois é, meus amigos, o diabo quan-
do não vem manda seu secretário...
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PEDIDO de Licença de Regularização de Operação 
 
AGRISTAR DO BRASIL, 33.345.950/0007-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema da Licença de Regularização de Operação - LRO para para a 
Agricultura Irrigada, localizada no Sítio Caatingueira – Zona Rural – Baraúna – 
RN, CEP: 59.695.000. 

STEVEN MICHAEL UDSEN  
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A arrecadação nas Centrais de 
Abastecimento do Rio Grande do 
Norte (Ceasa-RN) pode saltar de R$ 
2,9 milhões, valor do ano passado, 
para R$ 7 milhões até o fim do ano. 
De acordo com o Controlador Geral 
do Estado, Pedro Lopes, este reforço 
no caixa do governo virá de ajustes 
que começarão no estacionamento, 
com a instalação de um controle ele-
trônico, até os valores de condomí-
nio e de aluguel, cujas defasagens 
nos valores chegam a 300%.

Na avaliação de Pedro Lopes, 
há ainda uma inadimplência que 
atinge 50% dos permissionários 
cujos valores devidos chegam a R$ 
2,4 milhões. “Estamos atuando em 
auditorias nos órgãos. Nos casos da 
Ceasa e da Secretaria de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social 
(Sethas) os trabalhos estão mais 
avançados, mas vamos avançar em 
outras áreas, como, por exemplo, 
na alimentação de detentos e no 
Departamento de Trânsito (De-
tran)”, explicou Pedro Lopes.

Um estudo feito nas auditorias 
realizadas pelo Governo do Estado, 
por meio da Controladoria Geral 
do Estado, aponta que o valor do 
metro cúbico cobrado na Ceasa Rio 
Grande do Norte está desde 2013 
sem reajuste. O valor pago hoje é 
de R$ 3,31 e o ideal é que seja de 
R$ 13,38. Além disso, só com a 
instalação de um estacionamento 
com ponto eletrônico haverá um 
incremento na receita da Ceasa de 
quase R$ 200 mil por ano.

Para o Controlador-geral Pedro 

Lopes, o papel do controle interno 
está sendo feito e, por enquanto, 
processo vêm sendo montados. “Se 
houver irregularidades legais os 
responsáveis serão processados, 
mas esta decisão virá do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) e do 
Ministério Público”, disse Lopes. 
Na questão da Sethas, o governo 

do Estado fará uma economia que 
pode atingir R$ 12,7 milhões, dos 
quais R$ 2,5 milhões já haviam si-
do anunciados.

Deste montante, R$ 7 milhões 
virão da revisão de contratos rela-
cionados aos restaurantes popula-
res, R$ 4,8 milhões do Programa do 
Leite e R$ 900 mil do Transporte 

Cidadão. Contratos vêm sendo 
revistos é, em médio, sofrendo 
redução média de 20% a 25% nos 
valores. No caso dos restaurantes 
populares, o governo vinha pagan-
do de 20% a 70% a mais do que ac 
população estava consumindo. Um 
sistema de controle eletrônico será 
implantado ainda este ano para 
conter o desperdício de comida.

A partir de maio, novos con-
tratos entrarão em vigência com 
valores 25% menores. “De início, 
estamos trabalhando com reduções 
conservadoras para que a popula-
ção não seja atingida pela diminui-
ção do serviço prestado”, destacou. 
Este raciocínio começará a ser apli-
cado em órgãos como o Detran, cuja 
auditoria começou há apenas três 
semanas. Os trabalhos também 
estão em fase inicial na questão da 
alimentação nos presídios.

Sobre situações mais comple-
xas, o Controlador-geral Pedro 
Lopes admitiu que todos os fatos 
serão investigados, algumas de 
forma sigilosa. “O problema é que 
os sistemas de controle utilizados 
são arcaicos – alguns da década 
de 1980. Neste caso, o ambiente 
fica propício a falhas, desvios e 
desperdícios. Vamos trabalhar pe-
la implementação de um sistema 
integrado de controle de gastos do 
governo. Todas as despesas serão 
detalhadas desde à licitação, ao 
pedido de compra e pagamento. 
Em quatro meses instalaremos o 
primeiro módulo”, detalhou Pedro 
Lopes. 

Controlador-geral do Estado, Pedro Lopes: " sistemas de controle arcaicos"

Após revisar contratos e cortar gastos, 
Ceasa vai dobrar a arrecadação em 2019
Trabalho feito pela Controladoria Geral do Estado, por meio de auditorias, vai fazer fazer que os 
recursos saltem de R$ 2,9 milhões, valor do ano passado, para R$ 7 milhões até o fim do ano

Administração

José Aldenir/AgoraRN

A Defesa Civil do Estado 
conseguiu a liberação de re-
cursos para o enfrentamento 
ao avanço do mar em Barra 
de Cunhaú, Canguaretama, 
Litoral Sul potiguar. O valor 
de R$ 411 mil, através do com 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, será investi-
do pela Prefeitura Municipal 
em obras para conter o pro-
cesso de erosão costeira que 
provocou o avanço da água.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil Estadul, te-
nente-coronel Marcos de Car-
valho, no período de apenas 
60 dias, o mar avançou cerca 
de 200 metros num trecho da 
praia de Barra de Cunhaú, 
provocando estragos em ca-
sas e desabrigando 50 mora-
dores. Ainda de acordo com a 
Defesa Civil, em apenas um 
dia, em terminado local, o 
mar avançou dois metros.

A Prefeitura de Cangua-
retama decretou estado de 
emergência devido ao proble-
ma no dia 27 de dezembro e 
firmou um termo de coope-
ração com a Universidade 
Federal do RN (UFRN) para 
realização de estudos que 
apontem as causas do avanço 
tão rápido do mar naquele 
trecho da praia e a melhor 
solução para o problema.

Governo garante 
recursos para 
conter o mar em 
Barra de Cunhaú

Erosão

Mar avançou 200 em 60 dias 

Divulgação / Governo do RN
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CADEIA DA CARNE
Existem teses levantadas pelo 

setor produtivo, a exemplo dos 
demais segmentos da sociedade, 
que tocam em problemas vitais 
nas horas mais oportunas. É o 
que parece acontecer agora com a 
cadeia produtiva da carne, há anos 
esfacelada no RN.Ao longo dos 
últimos anos, vários governos do 
RN buscaram resolver o problema, 
sem sucesso.

O empresário Tiago Gadelha, 
na qualidade de secretário de uma 
dessas gestões passadas, chegou a 
mapear todas as cadeias produtivas 
na excelente intenção de produzir 
projetos para dinamizar a econo-
mia.

O ex-presidente da Federação 
da Indústria, Flávio Azevedo, 
chegou a afirmar em certa ocasião 
que deveríamos ser uma usina de 
projetos à espera das melhores 
oportunidades.

A HORA CHEGOU?
O fato é que, com a economia 

em crise, recaiu no colo da gover-
nadora Fátima Bezerra a oportuni-
dade de se estabelecer com aquela 
que pode iniciar a recuperação de 
um dos setores mais tradicionais da 
economia. A iniciativa dela de rever 
os incentivos de ICMS à atividade 
industrial  no RN (Proadi) vai possi-
bilitar, no médio prazo, erguer uma 
pecuária e dar início à recuperação 
de um setor extremante importante 
da economia potiguar.

Os 100 dias de gestão Bolsonaroe da governadora Fátima Bezerra, 
completados na última quarta-feira, 10, suscitaram uma chuva de inter-
pretações obviamente todas parciais, especialmente quando emitidas 
por partidários com e sem mandato, envolvidos direta ou indiretamen-
te no assunto.

O Agora RN fez o seu trabalho, ouvindo todos os lados, com a in-
tenção de mostrar o que ia pela cabeça desses personagens da política 
local. Independentemente do teor dos depoimentos colhidos, infeliz-
mente, o que se viu foi muito do mesmo; situação e oposição em plena 
campanha de argumentos de cunho partidário, sem qualquer tentativa 
de argumentação realista do que se passa.

Bolsonaristas falando bem do governo; petistas falando mal e parti-
dos que orbitam entre situação e oposição refletindo esse mesmo pa-
pel, sem exibir variações substanciais. Reconheça-se que a nova gestão 
federal não tem produzido uma comunicação muito convincente fora 
das rinhas de briga que o atual primeiro mandatário do país parece ter 
prazer em cultivar pelas redes sociais.

O tema da reforma da previdência e a necessidade de uma reforma 
fiscal embutida ou subsequente, ainda revelam conflitos básico sobre 
os quais o governo federal já deveria ter estabelecido uma comunica-
ção mais eficiente.

Até agora, além do Ministro Paulo Guedes, da Economia, apenas 
setores técnicos expressam a necessidade da reforma da previdência. O 
próprio presidente ainda deve uma defesa pessoal dessa reforma. Daí 
a oposição reforçar todos os dias como se manter o atual estados de 
coisas fosse possível. 

Ao invés disso, proliferam as discussões ideológicas e as brigas pela 
internet, movidas pela insensatez de grupos nada interessados em se 
debruçar seriamente sobre os problemas do País. 

Assim não pode, assim não dá – diria o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Junto com Lula, Dilma e Temer, FHC também não 
conseguiu em dois mandato fazer a mesma reforma sobre a qual hoje 
tantos se digladiam.

Os 100 dias de confusão 
que parecem não ter fim

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

Os preços cobrados por passa-
gens aéreas com destino ou partida 
de Natal serão tema de discussão 
nesta segunda-feira, 15, na Câma-
ra Municipal. A proposição da au-
diência é do do vereador Paulinho 
Freire.

O Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, terminou o ano de 2018 
no quarto lugar entre o passagens 
aéreas mais caras de toda a região 
Nordeste. Dados obtidos pelo Ago-
ra RN, a partir de informações da 
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (ANAC), mostram que a tarifa 
média do terminal potiguar foi de 
R$ 455,65. O c valor da passagem 
média potiguar foi R$ 73 mais cara 
que o do Aeroporto Internacional 
Pinto Martins, em Fortaleza (CE), 
que tem hoje a tarifa média mais 
barata do Nordeste, com R$ 390,03. 

De acordo com Paulinho Frei-
re, a ideia é manter um fórum de 
debates para discutir alternativas 
para a redução dos preços dessas 
passagens aéreas. “Somos hoje um 
dos destinos mais caros e isso aca-
ba interferindo de maneira dura na 
nossa maior atividade econômica 
na região que é o turismo, impac-
tando em mais de 50 atividades 
interligadas”, afirmou. 

A proposta do vereador é que 
seja produzido um documento com 
alternativas concretas a serem 
repassadas para os empresários 
responsáveis e autoridades com-
petentes. “Todos nós devemos nos 
unir para buscar novas saídas para 
este impasse. Mesmo com incenti-
vos como a redução do ICMS sobre 
o querosene de aviação, por exem-
plo, os dados são preocupantes 
para toda uma cadeia da economia. 
O Estado já perdeu cerca de 200 
mil passageiros nos últimos cinco 
anos”, encerrou Paulinho Freire.

Câmara Municipal discute 
o aumento nos preços das 
passagens áereas para o RN

Valor

Vereador Paulinho Freire (PSDB)

José Aldenir/AgoraRN
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Deputada Isolda Dantas (PT): " problemas deixados pela administração anterior"

José Aldenir / Agora RN

O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB) fez pronuncia-
mento durante sessão ordiná-
ria na Assembleia Legislativa, 
cobrando governabilidade por 
parte da administração estadual. 
Segundo o parlamentar o atual 
governo completou 100 dias, em 
uma estagnação total.

“Estamos presenciando um 
governo sem rumo, sem projeto, 
sem mensagens encaminhadas 
para essa casa. O Estado está 
parado. Está faltando governabi-
lidade por parte da atual gestão”, 
afirmou o deputado.

Gustavo Carvalho disse ainda 
que tem visitado diversos órgãos 
públicos e que tem encontrado 
situações complicadas. “Estamos 
vendo a maioria dos órgãos pú-
blicos funcionando sem nenhuma 
condição. Hospitais, repartições, 
escolas. Estamos vivenciando 
uma estagnação total, sem saú-
de, sem investimento, sem obras, 
sem governabilidade”, destacou o 

parlamentar.
Durante a sessão, a deputada 

Isolda Dantas (PT) rebateu as crí-
ticas do colega e argumentou que 
os problemas encontrados pela 
governadora, Fátima Bezerra, são 
oriundos da administração ante-
rior. “É preciso ter responsabilida-
de e admitir que esses problemas 
foram todos deixados pela admi-
nistração anterior e que não falta 
vontade de resolver por parte da 
governadora”, destacou Isolda.

Na sequência, os deputados 
Kelps Lima (SDD) e Tomba Fa-
rias (PSDB) cobraram medidas 
mais duras por parte da governa-
dora Fátima Bezerra. “Estamos 
aqui querendo que as coisas deem 
certo. Mas a governadora preci-
sa tomar medidas mais duras. 
Mesmo não sendo popular, o povo 
entende que lutamos pela coisa 
certa. Fiz isso quando fui prefeito 
de Santa Cruz. Mas é preciso ter 
coragem e responsabilidade para 
fazer”, finalizou Tomba Farias.

Gustavo Carvalho cobra 
governabilidade do RN 
e Isolda rebate críticas
Deputado do PSDB disse que encontrou 
problemas no funcionamento de hospitais; 
parlamentar petista rebateu críticas ao Governo 

Legislativo



O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) fez um balanço negativo 
dos primeiros 100 dias de gestão 
de Jair Bolsonaro (PSL) à frente da 
Presidência da República. De acor-
do com o parlamentar, uma das 
principais preocupações que o go-
verno causa atualmente é quanto 
ao plano de privatizações viabiliza-
do pela equipe econômica liderada 
pelo ministro Paulo Guedes. Pra-
tes crê que as ideias apresentadas 
"ameaçam a economia nacional".

"O Palácio do Planalto per-
segue um plano de privatizações 
que ameaça a economia ao vender 
refinarias, dutos e outros ativos da 
Petrobras, e insistindo em forçar a 
venda direta da holding do siste-
ma elétrico nacional – Eletrobras 
– com todas as suas subsidiárias 
regionais que, além de gerar e 
escoar a maior parte da energia 
consumida pelo país, controlam a 
vazão das nossas principais bacias 
hidrográficas", explicou.

Segundo o senador, as ideias 
de Bolsonaro parecem procurar o 
desmantelamento do Estado bra-

sileiro ao invés de aprimorar sua 
eficiência. "Precisamos mostrar 
o quanto isso será danoso para a 
indústria, os mercados locais e a 
sociedade em geral; estruturar pro-
postas alternativas para preservar 
as conquistas sociais; e manter 
uma estrutura regulatória que se 
preocupe com o interesse coletivo", 
analisou.

Prates ainda destacou que a 

gestão do militar à frente da Pre-
sidência está encontrando resis-
tência popular, vez que algumas 
pesquisas já atestam a queda da 
aprovação do governo. "Ele chegou 
aos 100 dias com rejeição popular e 
fora de sintonia com o sentimento 
do povo. A reforma da Previdência 
e o pacote anti-crime são rechaça-
dos pela opinião pública, como já 
atestam as pesquisas", analisou. 
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Senador Jean-Paul Prates: "plano de privatizações ameaça a economia"

José Aldenir/AgoraRN

Bolsonaro quer "desmantelar" 
o Brasil, diz Jean-Paul Prates 
Herdeiro da vaga da governadora Fátima Bezerra no Senado, ele avaliou 
negativamente o início da gestão do militar na Presidência da República

Sunday

Herdeiro da vaga da governa-
dora Fátima Bezerra (PT) no Se-
nado Federal, Jean Paul Prates fez 
uma avaliação positiva do início da 
gestão da petista no Executivo es-
tadual. Para ele, a correligionária 
herdou o RN com déficit bilionário 
e vem conseguindo aplicar ações 
importantes em diversas áreas es-
senciais da administração pública. 
"A redução de 33% no número de 
homicídios no primeiro trimes-
tre é uma notícia que merece ser 
comemorada, uma vez que a in-
segurança é um dos problemas 
que mais preocupam a população. 

Esse resultado é fruto do compro-
metimento da nova gestão com a 
integração da segurança pública 
visando reduzir a violência", ava-
liou o senador, que também desta-
cou a chegada de 50 novos parques 
eólicos que serão instalados no RN.

"(Esses parques) significam 
novas oportunidades de emprego e 
renda na chamada economia sus-
tentável. Isso só é possível porque 
o governo tem compromisso com 
a transparência e com o desenvol-
vimento", defendeu Prates, que 
ainda citou como marcas positivas 
da gestão Fátima a redução das 

despesas e a recuperação de impos-
tos por grandes devedores ao Rio 
Grande do Norte.

"Para reduzir gastos, o governo 
revisou contratos, cortou o paga-
mento de diárias e, só em combus-
tível, economizou R$ 530 mil. Sem 
contar na recuperação de R$ 39 mi-
lhões em impostos devidos, a apro-
vação da antecipação dos royalties 
do petróleo para quitar parte dos 
salários atrasados dos servidores 
e a prorrogação do convênio com o 
Banco Mundial, que garantiu R$ 
600 milhões para investimentos", 
concluiu.

Fátima faz mandato eficiente mesmo 
diante de caos financeiro, avalia o senador

Governo Fátima ainda precisa 
estancar “rombo financeiro”, 
analisa o deputado Kelps Lima 

Estado

Deputado Kelps Lima: "O Estado afunda em um déficit de R$ 120 milhões"

José Aldenir/AgoraRN

O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) avalia que 
a governadora Fátima Bezerra 
precisa construir um novo modelo 
administrativo para o Rio Grande 
do Norte. O parlamentar – em aná-
lise sobre os 100 primeiros dias de 
gestão pública estadual – reforça a 
importância de medidas governa-
mentais  para, segundo ele, “estan-
car o rombo financeiro” do Estado.

Líder da bancada de oposição 
na Assembleia Legislativa, Kelps 
Lima aponta que o governo tem o 
mérito de representar o desmonte 
do monopólio de grupos dominan-
tes da política do Estado – em refe-
rência à derrocada dos sobrenomes 
Alves e Maia. “Grupos que contro-
lavam o sistema de distribuição de 
orçamentos e indicações de cargos 
na máquina pública”, diz.

No entanto, Kelps Lima chama 
atenção para que o Executivo lide-
re medidas para reformar o quadro 
administrativo. No início do ano, 
o governo enviou para apreciação 
dos deputados o projeto que esti-
pula teto para que as despesas só 
cresçam até 70% do aumento das 
receitas estaduais. “É importante 
construir um novo modelo admi-
nistrativo para um Estado que to-
dos os meses afunda em um déficit 
de mais de R$ 120 milhões. Essa é 
a missão de Fátima”, pontua. 

Ele reclama de ações concretas 
para o reequilíbrio das finanças 
estaduais. A atual gestão do Exe-
cutivo iniciou com com um déficit 
orçamentário de R$ 2,57 bilhões – 

sendo quase R$ 900 milhões com 
salários em atraso.  “O problema é 
que o Governo ainda não apresen-
tou medidas estruturantes para 
estancar o rombo financeiro que 
aumenta todos os meses, e não 
indicou um caminho de desenvol-
vimento econômico com medidas 
novas que ativem setores vitais 
para geração de emprego e renda”, 
reforça.

POLÊMICAS PREJUDICAM 
A GESTÃO BOLSONARO

Sobre o início de trabalho do 
presidente Jair Bolsonaro, o de-
putado Kelps Lima avalia que o 
governo federal vem atuando em 
duas frentes: uma saudável e outra 
que só atrapalha. 

“Na primeira frente, ele enviou 
ao Congresso Nacional os dois te-
mas mais sensíveis neste momento 
para o Brasil, como a reforma da 
Previdência e pacote anticrime. A 
segunda frente tem o ponto nega-
tivo que é continuar mantendo um 
clima de campanha na relação com 
a sociedade, produzindo conteúdo 
que divide os brasileiros em setores 
onde é preciso construir serenida-
de, em especial em suas redes so-
ciais e na dos seus filhos”, diz ele.

Kelps considera que a reforma 
da previdência é importante para 
as contas públicas. 

Ele também sinaliza positiva-
mente a aprovação do pacote de 
medidas propostas pelo Ministério 
da Justiça para combater o crime 
organizado.
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De R$ 1 bilhão movimentado 
pela cadeia produtiva da carne 
no Rio Grande do Norte, todos os 
anos, ficam no estado ao redor de 
20% disso, segundo um estudo con-
duzido pela Federação da Agricul-
tura, junto à Associação Norte-Rio-
-grandense dos Criadores e Sebrae 
do RN.

 A diferença de 80% beneficia 
estados produtores que vendem 
suas carcaças para apenas quatro 
empresas potiguares e estas, pelo 
trabalho de desossar, embalar e 
revender para o varejo local, quan-
do não distribuírem a carne que já 
chega embalada, ainda se benefi-
ciam de 75% de isenção de ICMS 
via Proadi.

 Para o assessor técnico da 
Federação da Agricultura do RN, 
Henderson Magalhães Abreu, a 
perda de R$ 700 milhões em divi-
sas para o RN pela falta de uma 
cadeia produtiva da carne já vem 

sendo objeto de uma força-tarefa 
desde a transição do governo Fá-
tima Bezerra, envolvendo os fu-
turos titulares das Secretarias de 
Agricultura; Agricultura Familiar; 
Desenvolvimento Econômico e Tri-
butação.

 Henderson Magalhães, que 
participou do grupo de transição 
como representante da Federação 
da Agricultura, afirma que o gover-
no estadual já percebeu o dreno de 
dinheiro provocado por incentivos 
fiscais usados para manter ativida-
des que estão longe de se caracteri-
zar com indústrias de transforma-
ção, mas que recebem incentivos 
fiscais para atuarem como meros 
atravessadores. 

“Com isso, os pequenos e mé-
dios produtores, por não terem 
onde entregar seu produto, já que 
todos os frigoríficos do RN estão fe-
chados, ficam de fora do mercado, 
sendo obrigado a abater cabeças na 
informalidade, sob os pés de alga-
roba, gerando até um problema de 
saúde pública”, afirma o técnico.

 Henderson concorda com o 
presidente da Anorc, Marcelo Pas-
sos, quando ele diz que o governo 
estadual, que busca entre suas 
prioridades aumentar o emprego 
e a renda no interior, tem uma 
oportunidade valiosa para reverter 
essa situação.

 
A primeira delas, segundo ele, é 

reexaminar, como já vem fazendo, 
a concessão do Proadi, permitindo 
que o setor da carne seja efetiva-
mente beneficiado por empresas 
que desejem investir no Estado.

 “Mesmo que zerasse o ICMS 

para essas empresas – lembra 
Henderson – o setor ainda devol-
veria R$ 100 milhões todos os anos 
em tributos recolhidos por sua ca-
deia produtiva”.

 Do ponto de vista social, ao in-
serir micro e pequenos criadores, o 
governo ampliaria possibilidade de 
encaixe esses empreendedores nos 
programas de compras públicas. 

 Ainda segundo assessor técni-
co da entidade representativa dos 
produtores agrícolas no Rio Gran-
de do Norte, a pecuária foi o único 
setor da economia agrária do esta-
do, além da agricultura irrigada e 
do camarão, que se mantem após 
anos de seca e crise econômica que 
levaram para o fundo atividades 
antes importantíssimas como a 
cajucultura que, por sua vez, sus-
tentava a apicultura.

 “As demais culturas, feijão, 
milho, algodão, entre outras, todas 
sucumbiram, enquanto a bovino-
cultura, apesar de tudo, ainda pode 
se recuperar das perdas dos últi-
mos anos”, encerra.

Faern pede a inclusão de pequenos produtores nas políticas de renúncia fiscal

RN perde R$ 700 milhões por ano com a 
falta de uma cadeia produtiva da carne
Segundo o assessor técnico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Norte, Henderson Magalhães Abreu, força-tarefa 
trabalha desde a transição do governo estadual para reverter o "dreno fiscal" e para fortalecer as empresas potiguares do setor 

Incentivo

José Aldenir/AgoraRN

A governadora Fátima Bezer-
ra e o vice-governador Antenor 
Roberto discutiram na sexta-fei-
ra, 12, com representantes do 
setor produtivo do Rio Grande 
do Norte ações para o desenvolvi-
mento econômico do Estado.

“Se queremos promover o de-
senvolvimento econômico do RN, 
sem dúvidas o diálogo começa 

com os empresários do Estado”, 
disse Fátima. Ela afirmou ainda 
que os ajuste do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento In-
dustrial do Rio Grande do Norte 
(PROADI) serão debatidas junto 
às Federações.

Na ocasião, a governadora 
entregou aos presidentes um 
material de apresentação dos 

primeiros 100 dias de Governo. 
Em contrapartida, Amaro Sales, 
presidente da Fiern, entregou à 
chefe do Executivo estadual um 
documento com sugestões em 
prol do avanço do setor produtivo 
do Estado.  “O Mais RN é hoje 
o plano de desenvolvimento do 
Rio Grande do Norte, construído 
pelos empresários, industriais 

e federações para que possamos 
acompanhar o mapeamento das 
oportunidades e ações para o RN. 
Este documento é uma sequência 
do Mais RN em observação ao 
que o Governo atual vem desen-
volvendo”, explica. Ele enfatiza 
que as instituições que produzem 
emprego e renda tem que estar 
afinados com o Governo.Fátima recebe líderes do setor produtivo

Fátima se reúne com setor produtivo e 
discute ações para desenvolver o RN

Discussões
Demis Roussos /Ascom-RN  

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia
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Este é um ano de crescimen-
to e novidades no Partage Norte 
Shopping Natal, na Zona Norte. A 
expansão do empreendimento, tão 
esperada pelos moradores da re-
gião, praticamente, duplicará sua 
área construída, passando de 28 
mil m² para mais de 45 mil m² de 
ABL (Área Bruta Locável).

Com a expansão virão 116 lo-
jas, sendo quatro novas âncoras, 
três megalojas, dois restaurantes 
e 10 fast foods. Com previsão de 
conclusão em 2022, a obra será 
realizada em três grandes etapas, 

com investimento total de R$185 
milhões. 

“A primeira etapa contempla 
a construção de um novo acesso 
ao Shopping, vagas de estaciona-
mento cobertas e novas lojas no 1º 
piso. A segunda será dedicada à 
construção do deck parking, onde 
vamos oferecer ainda mais confor-
to aos nossos clientes. Fechando as 
obras, teremos a grande mudança, 
onde vamos cobrir todas as vagas 
existentes, realizar a construção 
das lojas do 2º piso, juntamente 
com o retrofit da Praça de Alimen-

tação, e uma nova fachada”, conta 
Fábio Maria, superintendente do 
Partage Norte Shopping.

Desde a chegada do empreendi-
mento, o crescimento da região e do 
entorno do Shopping é visível, onde 
já se instalaram faculdades, ban-
cos, clínicas e grandes empresas. 
“Esta expansão confirma o com-
promisso da Partage Shopping em 
atender as demandas do mercado e 
superar as expectativas do consu-
midor local”, diz Ricardo Baptista, 
diretor-presidente da Partage Sho-
pping.

Durante a fase de obras serão 
gerados mais de 800 empregos 
diretos, além de empregos indire-
tos, por meio das empresas parce-
rias, ampliando o quadro de mais 
de 1.600 colaboradores atuais do 
Shopping. Com a inauguração das 
novas operações, a previsão é de 
totalizar um número superior a 
3.000 vagas de trabalho qualificado 
na região.

Além das novas instalações, 
o empreendimento passará por 
melhorias na área existente, tudo 
previsto para estar concluído em 

novembro de 2022.

HISTÓRIA
Inaugurado em dezembro de 

2007, o Partage Norte Shopping 
Natal conta atualmente com 36 
mil m², distribuídos em dois pavi-
mentos, onde estão 102 lojas, além 
de uma área de 27 mil m² para o 
estacionamento, com capacidade 
para 1.229 veículos, e marcas como 
Riachuelo, C&A, Lojas America-
nas, Le Biscuit, Magazine Luiza, 
Casas Bahia, Marisa, Smart Fit, 
Cinépolis e Carrefour.

Com a expansão, o shopping passará de 28 mil m² para mais de 45 mil m² de Área Bruta Locável (ABL)

Partage Norte Shopping vair dobrar de 
tamanho após expansão de R$ 185 milhões
Obra será realizada em três etapas, trazendo uma maior variedade de lojas e serviços, além de ampliar a praça de alimentação

Comércio

Fotos: José Aldenir/AgoraRN

Durante a fase de obras serão gerados mais de 800 empregos diretos, além de empregos indiretos
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A Receita Federal registrou 
141.579 declarações do Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF) no 
Rio Grande do Norte. A expectati-
va é de que mais de 320 mil pes-
soas transmitam as informações ao 
fisco nacional.

No Brasil, mais de 12,5 milhões 
de pessoas declararam o Imposto 
de Renda deste ano. O prazo de en-
trega da declaração será encerrado 
às 23h59, horário de Brasília, do 
dia 30 de abril de 2019, e a expec-
tativa é de que sejam transmitidas 
30,5 milhões no País.

Quem não entregar no prazo 
terá de pagar multa de 1% sobre 
o imposto devido ao mês. O valor 
mínimo é de R$ 165,74 e o máximo 
é de 20% do imposto devido.

É obrigado a declarar quem 
recebeu mais de R$ 28.559,70 de 
renda tributável no ano; ou ganhou 
mais de R$ 40 mil isentos, não tri-
butáveis ou tributados na fonte no 
ano. 

Também é obrigado a prestar 
informações a pessoa que teve ga-
nho com a venda de bens, comprou 
ou vendeu ações na Bolsa, recebeu 

mais de R$ 142.798,50 em ativida-
de rural ou é dono de bens de mais 
acima de R$ 300 mil.

A Receita Federal disponibi-
liza ao contribuinte a ferramenta 
da autorregularização, que permi-
te ao contribuinte acompanhar o 
processamento da sua declaração 
de imposto de renda. O contribuin-
te pode consultar quais as pendên-
cias existentes na sua declaração 
e suas possíveis causas, utilizando 
a ferramenta e-CAC, no site da 
Receita Federal (www.receita.fa-
zenda.gov.br). Receita Federal informa que pendência podem ser retiradas no site do órgão

Mais de 141 mil potiguares declararam o 
Imposto de Renda; prazo segue até dia 30
Expectativa da Receita Federal é de que mais de 320 mil pessoas prestem as informações ao fisco no Rio Grande do Norte; 
declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em salários ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos em 2019

Leão

José Aldenir/AgoraRN

A ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, disse que en-
tre as metas para os próximos 
100 dias está a reestrutura-
ção da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 
Entre as medidas que estão 
sendo planejadas está o enxu-
gamento da empresa pública, 
que deverá vender alguns de 
seus armazéns. “A política da 
nova Conab vai ser lançada 
nos próximos 100 dias, com o 
que nós queremos que a Co-
nab faça daqui para a frente”, 
disse a ministra. Perguntada 
sobre como estão as negocia-
ções sobre o tabelamento do 
frete de caminhoneiros, ela 
manifestou o desejo de resol-
ver a questão ainda durante 
as próximas semanas.

Reestruturação 
da Conab será 
anunciada em
até 100 dias
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Nem é preciso recuar tanto, Senhor Redator, ir 
bater lá longe, com os costados no Tratado de Tor-
desilhas, assinado antes de mil e quinhentos por 
Portugal e Espanha. Quando este Brasil foi dividido 
em capitanias hereditárias, coube a este Rio Gran-
de do Norte o infelicitado destino de ser um mimo 
para um intelectual amigo do rei, o mui lido senhor 
João de Barro, que aqui nunca veio tomar posse e 
domínio. E assim fundou-se, neste belo litoral se-
tentrional, uma terra de ninguém.    

De lá pra cá, quem quiser que duvide, e salvo 
a bravura dos pioneiros nos velhos sertões do Se-
ridó, ficamos assim, uma lugar sem dono, aberto 
aos aventureiros, como, aliás, e de certo modo, até 
hoje. E cumprimos malgrado o aviso benfazejo que 
veio boiando nas águas com a imagem de Nossa 
Senhora da Apresentação - ‘Onde esta santa parar 
nenhuma desgraça acontecerá’ - um destino me-
donho e incerto, da colônia até o império, que foi 
preferir os sabidos a ter os sábios. 

O primeiro pistolão, o ancestral dos sabidos no 
Brasil, foi o escrivão Pero Vaz de Caminha. Aliás, 
ninguém sabe até hoje se Pedro Álvares Cabral, 
aquele que primeiro aqui achou, se foi uma desco-
berta ou intenção. O povo, de boa fé, não pergun-
tou. O fato é que, antes de encerrar a carta a El Rei 
D. Manuel, o venturoso, e depois de muito agradá-
-lo com a notícia da terra fértil, pede um emprego 
para um cunhado necessitado. Nunca mais, Senhor 
Redator, esse vício parou de piorar.

Isto posto - diga-se - fomos indo aos trancos e 
barrancos. O Brasil, neste ano de dois mil e deze-
nove, passa dos cinco séculos, e o Rio Grande do 
Norte conta mais de quatrocentos anos. Nascemos 
entre as ameias da Fortaleza da Barra do Rio Gran-
de, na boca da barra, no encontro das águas doces 
e salgadas, e saímos ocupando - primeiro a Limpa, 
depois a Ribeira, subimos a elevação deserta e, 
bem lá em cima, na hoje Praça André de Albuquer-
que, fundamos a cidade. 

Câmara Cascudo - vaidoso do seu chão e a 
quem chamava Noiva do Sol, tinha razão quando 
dizia que Natal nunca foi vila ou povoado, já nas-
ceu cidade. Com presença nos mapas mais antigos, 
nas rotas da navegação e nos caminhos do céu, 
quando o homem inventou o avião. E se de tudo 
tivemos um pouco, foi muito o que deixamos de 
ter por desleixo de nós mesmos. E foi tanto que, 
até hoje, pagamos o preço de povo sem dono, com 
breves períodos e honrosas exceções. 

Ao longo de quatro séculos, perdemos o algo-
dão fibra longa, nosso ouro branco, o mais valioso 
do mundo, e a riqueza dos minérios; nos frustra-
mos com o petróleo que só nos deu um arremedo 
de refinaria; a agroindústria não veio; a barrilha 
sequer deu o ar da graça, e o turismo é vítima de 
gestões que nos levaram à decadência. Substituí-
mos sábios por sabidos e o que somos hoje? Uma 
pobre ilha sem líderes, cercada de chefes, chefi-
nhos e chefetes por todos os lados...

De sábios e sabidos

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
ELOGIO

Justa a lei proposta pela verea-
dora Nina Souza que reduz a 50% 
da carca horária de funcionários 
municipais que precisem acompa-
nhar filhos portadores de deficiên-
cia nos tratamentos médicos. 

AVIÕES
Quem conhece os meandros do 

turismo sabe que a Paraíba tem 
vencido o mercado das operadoras. 
E que Natal vem vivendo das 
sobras, daí não ter mais peso capaz 
de dobrar as companhias aéreas. 

PIOR
Não será baixando a alíquota 

do querosene de aviação que será 
possível reverter o quadro que 
já deixa como saldo negativo de 
turistas e de impostos. E agora, 
se cancelar a redução, pode ser 
pior.

TESTE
Para mostrar o despreparo 

dos turistólogos oficiais, bastaria 
a professora Fátima Bezerra 
submetê-los, sem avisar, a uma 
boa prova oral sobre a importân-
cia histórica de Natal. Quantos 
passariam?

ALIÁS
Nossos lugares históricos 

sequer contam com uma sina-
lização informativa, a exemplo 
de qualquer cidade que se preze 
como destino turístico. Nossos 
tantos e tão sabidos gestores são 
todos jejunos.  

ARROTO
O novo ministro da educação, 

economista Abraham Weintraub, 
numa estupidez intelectual tão 
desastrada quanto o seu anteces-
sor, teria afirmado que o “Nordes-
te não precisa estudar filosofia”.

E...
Frei Beto atirou: “O resto do 

Brasil é que precisa aprender 
com os grandes filósofos nordes-
tinos como Farias Brito, Luiz 
da Câmara Cascudo, Patativa 
do Assaré e Ariano Suassuna”. 
Bem feito.

PALCO

PSL
O presidente Jair Bolsonaro 

tem revelado a pessoas mais 
íntimas, segundo o blog O 
Antagonista, que pretende deixar 
o PSL. Estaria decepcionado com 
seu partido. E os brasileiros? 
Nem pensar.  

HUMOR
O escritor Ruben G. Nunes 

lançou nas redes sociais uma foto 
de Maria Boa, ainda na beleza da 
juventude, e recomendou aos seus 
seguidores: “Se não sabem quem é, 
perguntem aos seus pais”.

CRÔNICA
Na edição 23 da 451, ‘a revista 

dos livros’, um ensaio de Eucanaã 
Ferraz sobre as crônicas de Cla-
rice Lispector ilustrado com 22 fo-
tos inéditas de Claudia Andujar, 
a fotógrafa dos Yanomami. 

GUERRA
A matéria da Tribuna, na 

edição de sexta-feira, mostrou o 
saguão do Aeroporto de Parna-
mirim, ex-Augusto Severo, onde 
será instalado o Museu da II 
Guerra Mundial. E Natal perdeu 
mais esta.

ERRO
Perde pela posição assumida 

pelo trade oficial, o trade-bocó 
que preso aos interesses recep-
tivos do turismo, deixar de ter 
na Rampa um acervo de quatro 
mil peças. Um dia a história será 
contada.

FRACASSO
O novo ministro da educação 

já ganhou um editorial da Folha 
de S. Paulo avisando que insistir 
na agenda ideológica será optar 
por um novo fracasso. Um fantas-
ma bizantino, de tão inexplicável.  

AVISO
O cronista partiu ainda no 

domingo. A partir de amanhã, 
tenta o velho sonho do repórter 
- escrever a coluna da Europa. 
Com toda paciência do leitor e 
a ajuda de Rejane. Até do outro 
lado do mar!

CAMARIM

CENA
Convenhamos, posto que a injustiça não con-
vence: acertou a governadora quando fez da 
assinatura do edital para a venda dos royalties 
o ponto mais forte da marca cabalística dos cem 
dias. E errou, por excesso de pudor, quando não 

lançou, ao mesmo tempo, edital com um plano 
de alienação de ativos. O jogo de fluxo de caixa 
não será suficiente para manter um padrão 
desejável dos serviços de assistência médica e 
de segurança. Ela sabe - a retórica funciona até 
certo ponto. 

“ “Os sábios da terra não
são os mais próprios
para o governo dela”.
Matias Aires,
filósofo brasileiro (1705-1763).
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Crop Agrícola Ltda, CNPJ Nº 03.708.046/0009-04, torna público que está requerendo do INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE – IDEMA a Licença de Operação (LO), em favor do empreendimento empresa de pres-
tação de serviços na área de revenda de Produtos Agropecuários (agrotóxicos, sementes, fertili-
zantes e similares, rações, materiais de irrigação e produtos veterinários) localizada na Avenida 
Piloto Pereira Tim, 1389, Parque de Exposições, Parnamirim - RN.

Angelo Alberto Cabral Siqueira
Sócio Administrador

 PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA
JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR, CPF: 672.375.174-49 , torna público que re-
cebeu do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO 
RIO GRANDE DO NORTE – IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do EMPRE-
ENDIMENTO  Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Milagres, Pedro Velho-RN.

JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

W. L. DUARTE JUNIOR, CNPJ: 70.030.416/0001-38, 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, para o transporte de cargas perigosas, 
localizado na Rua Dona Mariinha Mendes, nº 1200, Bairro: Alto de São Manoel, CEP: 
59.631-220. Mossoró/RN.

WILSON LEITE DUARTE JUNIOR
Proprietário

PEDIDO DE  RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS NETO -POSTO IGUANA, CNPJ: 08.350.555/0006-80 , torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação Licença Operação, para um Posto 
Revenda Combustivel Liquidos e GNV, Localizado Av. Rio Branco, lot 05-08, 1520, Santo 
Antonio, Mossoró-RN.

FRANCISCO DE ASSIS NETO 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO)

Auto Posto Villagios Ltda CNPJ/MF: 16.909.633/0001-57 com sede no Lote V dos Co-
queiros 1 A 9-3, São José de Mipibu/RN torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a  renova-
ção  de licença de operação para a atividade de transporte de cargas perigosas.

SEVERINO MANOEL ADOLFO 
Sócio-Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da Sociedade Empresária Limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO 
E TRATAMENTO UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84,  no uso das atribuições 
que lhe são conferidas convoca todos os seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a ocorrer no dia  23 de ABRIL de 2019 às 19:00 horas 
no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES, 615, TIROL, 
NATAL/RN, versando sobre os seguintes pontos:

1 – DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2018;
2 – VOTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO;
3– ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
4 – CUSTOS COM A MUDANÇA DA SEDE;
5 – REALIDADE DO CONTRATO DO SUS;
6 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL;

Natal,  09 de abril de 2019.
A DIREÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

GRAÚNAS AGROPECUÁRIA LTDA, 05.356.804/0001-41, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Licença Prévia, com prazo de validade até 03/04/2021, em favor do empreendimento 
Complexo Fotovoltaico Graúna, localizado na zona rural do município de Açu/RN.

Felipe Miranda
Procurador Graúnas Agropecuária LTDA.

Pedido de Licença de Instalação e Operação

Eco Partners Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ:04.905.326/0001-19 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, 
IDEMA-RN, a Licença de Instalação e Operação - LIO, para Loteamento localizado km 183 
da RN-064, s/n, Touros – RN CEP:59584-000. 

José Alberto Campos da Silva
Representante Legal

AUTO POSTO MAIORIDADE LTDA
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO MAIORIDADE LTDA, CNPJ: 23.475.547/0001-49 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 11/04/2024 em favor do empreendi-
mento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos para automotores, 
localizado na Rua MONSENHOR WALFREDO GURGEL, 44 Centro CEP: 59.800-000 NO 
MUNICÍPIO DE MARTINS.

MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA 
Titular

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
EDP RENOVÁVEIS BRASIL S.A, CNPJ 09.334.083/0001-20, com endereço na Rua 
Gomes de Carvalho nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia São Paulo/SP torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - 
IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Solar Monte Verde, com 297,45 MW 
de potência  total instalada, a ser localizado na zona rural dos municípios de Lajes, 
Pedro Avelino e Jandaíra/RN.

Maira Zanduzzo
 Rsponsável  Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 022/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUPRIR A DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA. A sessão pública dar-se-á no dia 
02/05/2019 às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 
12/04/2019. Pregoeiro/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna públi-
co que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, Processo Licitatório Nº. 023/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE ROTINA LABORATORIAL 
DO CENTRO DE SAÚDE LUIZ ANTÔNIO FONSECA SANTOS. A sessão pública dar-se-á 
no dia 03/05/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. 
Macaíba/RN, 12/04/2019. Pregoeiro/PMM.

A partir de parceria entre 
a Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern) 
e Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), o 
Terminal Portuário de Natal 
pode ganhar expansão no 
espaço de cargas. O projeto 
Retroporto Natal consiste na 
estruturação da estrutura 
portuária e facilitar o fluxo de 
passageiros e escoamento de 
cargas.

O início dos trabalhos 
partiu do encontro entre o 
superintendente de Trens 
Urbanos da CBTU Natal, Le-
onardo Diniz, e o diretor-Pre-
sidente da Codern, Almirante 
Elis Treidler Öberg. Durante 
a reunião, o Superintendente 
da CBTU e sua equipe técni-
ca apresentaram a estrutu-
ra do sistema de trens e as 
potencialidades dos ramais 
ferroviários de passageiros 
operados pela Companhia.

O projeto consiste na es-
truturação do porto e seu en-
torno para facilitar o fluxo de 
passageiros e escoamento de 
cargas.  Na ocasião, a Codern 
destacou que a criação do Re-
troporto, além de aquecer a 
economia, irá contribuir bas-
tante na melhoria da mobili-
dade urbana da cidade. No-
vas reuniões  serão realizadas 
com a CBTU para aprofundar 
a discussão e viabilizar o pro-
jeto infraetruturante.

Natal pode 
receber 
retroporto para 
escoar cargas

Parceria

Elis Treidler Öberg, da Codern

José Aldenir/AgoraRN
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...do jornalista Mônica 
Bergamo: "Desconfiança na 
polícia explode entre jovens, 
negros e de baixa renda: 59% 
dizem ter mais medo do que 
confiança nos policiais, contra 
36% de brancos, velhos e de 
maior renda";
 
...do jornal Estadão: "Ao 
avançar no ensino domiciliar, 
Bolsonaro prioriza 7 mil em 
vez de trabalhar para 45 
milhões";
 
...do jornalista André Trigueiro: 
"Retrocesso na área ambiental! 
Por decreto, Governo 
Federal extingue ou esvazia 
conselhos,comitês e comissões 
(incluindo Conselho Nac. do 
Meio Ambiente/Conama e 
o Fórum Bras. de Mudança 
do Clima). Um duro golpe na 
governança ambiental! Menos 
transparência".

>> GIRO PELO TWITTER...

CORTE
Adepto do Twitter para 

informar dados oficiais do 
Governo, o secretário de 
Planejamento do Estado, 
Aldemir Freire, voltou a 
postar números na última 
sexta-feira. Desta vez, sobre o 
cancelamento de contratos da 
própria Seplan, provocando 
uma economia, segundo 
Aldemir, de R$ 3,9 milhões 
em quatro anos. 
"Foram canceladas ou 
reduzida as contratações de 
consultorias, serviços  de 
software, terceirização de 
mão de obra, consumo de 
energia elétrica, telefones 
celulares, modens e até 
assinatura de jornais", 
escreveu o secretário. 

IMPORTÂNCIA
A pergunta que não 

quer calar: a assinatura de 
jornais - cujo valor é irrisório 
diante de outros custos - não 
é essencial para manter os 
funcionários daquela pasta 
'bem informados,' incluindo 
o próprio secretário? É até 
uma forma de incentivar 
a permanência de jornais 
impressos na cidade (hoje com 
apenas dois em circulação). 
E a moda já pegou em outras 
secretarias?

ESFORÇO 
Aldemir justifica que os 

cortes são um "esforço para 
colocar as contas do Estado nos 
eixos e atendendo ao decreto da 
governadora Fatima Bezerra". 

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Deputada federal Natália Bonavides comemorando com 
a colega Maria do Rosário a condenação do humorista 
Danilo Gentili

Parceria: Expressões de satisfação do prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, da reitora da UFRN, 
Ângela Paiva, e do ex-presidente da Ebserh, 
Kleber Morais, durante assinatura do termo 
de doação, por parte da Prefeitura de Natal, 
de terreno para a construção do Hospital da 
Mulher na Zona Norte da capital

Divulgação

 Instagram

Desfile Burberry Inverno 2020, em Londres

 Instagram

CONTINUA...
Os cortes apresentados pelo 

secretário foram realizados apenas 
nos contratos da Seplan. "O governo 
como um todo prevê uma economia 
de R$ 155,9 milhões nos próximos 
4 anos apenas com as revisões 
contratuais dos primeiros 100 dias. 
As secretarias e órgãos continuam 
promovendo revisões", disse ele.
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A zona norte de Natal ganhará 
em breve o Hospital da Mulher 
com capacidade para 200 leitos e 
que vai ofertar todos os serviços 
ligados a saúde feminina. A sessão 
do terreno foi feita pela Prefeitura 
de Natal. A solenidade que oficiali-
zou o repasse do terreno do poder 
executivo municipal para Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte aconteceu na manhã desta 
sexta-feira, 12, no salão nobre do 
Palácio Felipe Camarão.

Na oportunidade, o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e a reitora da 
UFRN, Ângela Paiva, fizeram a 
assinatura do documento. O evento 
também contou com a presença do 
médico, professor e ex-presidente da 
Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH), Kleber Morais.  

O terreno que sediará a unida-
de fica localizado no bairro Potengi 
e possui 16.410m². O hospital terá 
uma importância fundamental na 
assistência médica e hospitalar das 

mulheres de Natal, região metropo-
litana e municípios circunvizinhos.

O valor educacional do equipa-
mento também é enorme, já que 
servirá para pesquisa, extensão e 
ensino servindo aos cursos da área 
de saúde da UFRN. A Universida-
de Federal possui um orçamento 
inicial de R$ 10 milhões para ini-
ciar as obras com os investimentos, 
podendo chegar até a R$ 120 mi-
lhões. A previsão é que a constru-
ção dure três anos. Prefeito Álvaro Dias assina cessão de terreno para a construção do hospital

Prefeitura assina cessão de  terreno 
para a construção do Hospital da 
Mulher na zona Norte de Natal
Unidade hospitalar terá capacidade para 200 leitos e que vai ofertar todos 
os serviços ligados a saúde feminina; investimento será de R$ 120 milhões

Educação
José Aldenir/AgoraRN
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Alex Medeiros
Uma revista para a Netflix

A Netflix quer aumentar seu poder de fogo pa-
ra comunicar mais com os usuários lançando uma 
revista para divulgar suas produções, segundo di-
vulgou sexta-feira a rede Bloomberg. A gigante do 
serviço de streaming on-line lançará a publicação 
com o título de Wide, a tempo da campanha do 
Emmy Awards.

Os representantes da Netflix não responderam 
imediatamente à procura da imprensa americana 
após a notícia gerar comentários nas redes sociais. 
A empresa não confirmou oficialmente a notícia, 
mas há sinais claros de que uma revista impressa 
está a caminho como elemento de apoio publici-
tário.

A edição inaugural com mais de 100 páginas 
deverá ser publicada em junho e incluirá entrevis-
tas, ensaios, notícias sobre artistas e profissionais 
que trabalham nas séries e filmes Netflix, além de 
seções para premiação de leitores e assinantes. A 
Bloomberg disse que a revista será grátis.

A Netflix, sediada em Los Gatos, Califórnia, co-
meçou como uma empresa de aluguel de filmes 
por correio antes de fazer uma mudança inova-
dora para a transmissão online em 2010. Ela tem 
operado um estúdio em Hollywood e abriu insta-
lações de produção também no Novo México e na 
Espanha.

No ano passado, contratou a veterana publi-
citária Lisa Taback para supervisionar sua opera-
ção de premiação em festivais de cinema como 
o Oscar, Globo de Ouro e Emmy, e recentemente 
contratou a editora da Vanity Fair, Krista Smith, 
também para ajudar nisso. 

Anteriormente, já havia operado o chamado 
espaço de campanha "FYSee" no terreno do 
Raleigh Studios antes e durante a votação para 
indicações ao Emmy, disse o jornal Hollywood 
Reporter.

A Netflix e sua crescente lista de talentos de 
primeira linha lançaram cerca de 700 produções 
no ano passado, incluindo filmes, séries de TV, do-
cumentários, especiais de comédia e muito mais. 

Um produto de jornalismo impresso é o mais 
recente movimento do ainda jovem, mas pode-
roso estúdio de cinema, que no início da semana 
passada foi revelado em negociações para com-
prar o icônico Egyptian Theatre de Hollywood, 

edificado em 1922.
A compra em potencial tem sido amplamen-

te considerada como uma tentativa de impul-
sionar as controversas mudanças no Oscar em 
relação aos filmes da Netflix, ao mesmo tempo 
em que é evitada pelos cineastas tradicionais. A 
empresa já tem um ponto de exibição em sua 
sede de Hollywood.

O gigante do streaming também tem gastado 
muito durante as campanhas de premiação e já 
ganhou uma grande quantidade de prêmios Glo-
bo de Ouro e Primetime Emmy com shows como 
"The Crown", "Stranger Things" e "Black Mirror".

Chegou muito perto de ganhar um Oscar de 
melhor filme este ano para "Roma", o já cultuado 
filme do mexicano Alfonso Cuarón, dando início 
nos últimos meses a um sentimento anti-Netflix 
de cineastas como Steve Spielberg, Wim Wenders 
e Costa Gavras. Que venha a revista, tanto para 
divulgar as novidades da Netflix quanto para esti-
mular o jornalismo impresso.

GENIVAL
O cantor paraibano e ícone 

nacional do forró Genival Lacerda, 
comemorou seus 88 anos em Natal, 
na sexta-feira passada, reunido com 
poucos amigos locais na casa do 
delegado Sergio Leocádio. No final 
da tarde, foi bater papo com o amigo 
Wilton Bezerra, dono do bar Me Leve, 
no bairro Candelária.

PARIS
Vicente Serejo partiu sábado pela 

vigésima vez para Paris, a cidade 
da juventude de Rejane Cardoso. 
Prometeu enviar a coluna todo dia, 
pra demonstrar que o homem da 
Rua da Frente, em Macau, domina 
o monstro da internet. Como diria 
minha mãe, um sinal dos fins dos 
tempos, o Apocalipse.

SUPORTE
Não há mistério na capacidade do 

nosso “cronista da alma” encaminhar 
sua coluna para o jornal, vencendo 
a distância de um oceano entre um 
café de Paris e a redação na Praça 
das Flores. Ele só precisa escrever 
e entregar aos cuidados de Rejane, 
sua “advisor digital” e proprietária do 
notebook.

RIO DE JANEIRO
As tragédias constantes, quase 

diariamente, na Marvel City, parecem 
dizer que ali se vive um evento 
de exterminação, como aqueles 
citados nas escrituras e ilustrados 
nos roteiros de ficção científica. Até 
quando o Rio suportará tanta dor, 
tanta tristeza, tanto desespero, tantas 
vidas ceifadas a céu aberto?

COMPARAÇÃO
Do ministro Onix Lorenzoni: “O 

presidente está fazendo os mesmos 
ajustes que o Felipão, técnico do 
Palmeiras, fez no ano passado, deu 
certo e tá dando certo”. Só esqueceu 
que pra Bolsonaro vale 2019, ano em 
que o Palmeiras amarga fracasso no 
Paulistão e desempenho mediano na 
Libertadores.

ROUBALHEIRA
“A grande imprensa ignorou 

a melhor notícia produzida pelo 
governo: faz 101 dias que não ocorre 
algum assalto a cofres públicos com 
a cumplicidade do presidente da 
República. Esse tipo de crime ocorreu 
quase diariamente desde 2003”. 
As aspas são do jornalista Augusto 
Nunes, meu ex-editor no JB.

Como é que o amigo
do amigo do pai estar apto a 

julgar o amigo e o pai? 

(Leandro Ruschel)

O que esperar de alguém que 
se encosta em coroa carente 

pra subir na vida?

(Vera Vasconcelos)

A minha ideologia 
prega meter o dedo no

rosário de Maria.

(Gabo Penaforte)

PICARDIA NAS REDES

HUMOR NEGRO
Hilário o papo entre Danilo Gentili 

e Hélio de la Peña no WhatsApp. O 
cara do Caceta & Planeta pergunta 
se réu já tem o telefone de Gilmar 
Mendes, qual cigarro fuma e por qual 
facção quer ser estuprado no presídio. 
Danilo pede o fone do ministro 
urgente e diz que vai revezar, pra 
gerar paz entre as facções.

PATRULHA
Danilo Gentili foi escolhido como 

símbolo de uma onda de censura 
às críticas, piadas e desaforos ditos 
contra políticos e autoridades sem 
moral. Pior é quando os autores das 
ações de chiliques são figuras como 
Maria do Rosário e Marcelo Freixo, 
duas sumidades da esquerda que 
prega liberdade de opinião.

PREÇO DA HONRA
Na sentença contra Gentili 

na refrega com Freixo, a Justiça 
determinou pagamento de 
indenização de R$ 20 mil por ferir a 
honra do deputado esquerdoso. Ou 
seja, uma honra que vale apenas 
vinte paus não é lá essas coisas. 
Eu já paguei bem menos, uns três 
contos, pela honra de um petista.

CRIME HOLANDÊS
Dois anos após sua morte, o 

médico holandês Jan Karbaat foi 
denunciado pelo crime de inserir 
seu próprio sêmen em 49 casos 
de inseminação artificial e sendo, 
portanto, um pai recordista de filhos. 
O ginecologista seria um similar 
do brasileiro Roger Abdelmassih, 
que abusou e também inseminou 
mulheres.

FIGURINHAS
Já nas bancas de revistas de 

Natal o álbum oficial da Copa 
América 2019, torneio que este ano 
acontece nos estádios brasileiros 
com a grande final no Maracanã. O 
livro ilustrado da editora Panini tem 
56 páginas e 376 figurinhas com os 
craques das seleções sul-americanas, 
além do Japão e Qatar.

CHAMA O VAR
Um italiano de Ravena tenta 

salvar seu noivado apelando para 
o auxílio da federação de futebol da 
Itália (a FIGC) e até a FIFA. Sua 
noiva o acusa de ter ido com uma ex-
namorada a um jogo de futebol, ele 
jura inocência e quer o uso do VAR 
através das imagens das câmeras de 
segurança do estádio.

“ “Não importa quanto vá 
durar, é infinito agora”.

(Caio Fernando Abreu) 
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São Paulo e Corinthians em-
pataram neste domingo, 14, no 
Morumbi, no primeiro duelo da 
decisão do Campeonato Paulista. 
Com isso, nenhum dos dois leva 
vantagem para a partida de vol-
ta, no próximo domingo, 21, em 
Itaquera — nova igualdade leva a 
decisão para os pênaltis.

O primeiro tempo teve muita 
correria, troca de passes, mas pou-
ca objetividade. O São Paulo teve 
a melhor chance, no fim da etapa, 
em cabeçada de Arboleda salva em 
cima da linha pelo goleiro Cássio 
em defesa de duas fases. Antes, 
em chute de Everton Felipe, a bola 
desviou no braço do zagueiro corin-
tiano Manoel, mas o árbitro Luiz 
Flávio Oliveira, após pedir a ajuda 
do VAR optou por dar escanteio.

O melhor no primeiro tempo, 
no entanto, foi corintiano. Clayson 
foi o mais acionado, com espaço 
pela esquerda do ataque alvinegro. 
O ala abria, mas errava no último 
passe. Gustavo, muito marcado, 
não conseguiu sair para buscar a 
bola. Do outro lado, com Jadson, o 
Corinthians tentava jogadas aére-
as, mas esbarrava no paredão tri-
color. Antony, com a mesma função 
que Clayson pelo São Paulo, esbar-
rava na boa marcação de Carlos e 
Ralf.

Com a entrada de Hernanes no 
lugar de Gonzalo Carneiro, no in-
tervalo, o São Paulo ganhou volu-
me de jogo no segundo tempo. Mais 
dinâmico, arriscou chutes de fora 
da área e trocou passes de maneira 
mais objetiva. Aos 12, Cássio sal-

vou bom chute do veterano. Her-
nanes voltaria a arriscar bem, aos 
37. Dois minutos depois, chute de 
Luan desviou em Clayson e quase 

enganou Cássio.
O Corinthians se recolheu no 

segundo tempo, e as jogadas ra-
rearam. Na única chance clara de 

gol, Henrique cabeceou jogada de 
escanteio para fora. O VAR voltou 
a apareceu no último minuto de jo-
go, em lance normal no ataque do 
Corinthians. O juiz esperou cinco 
minutos para dar a decisão, sob os 
gritos de vergonha da torcida são-
-paulina, única no estádio.

Com o resultado, o São Paulo 
segue sem vencer clássicos no Pau-
listão: dos seis que disputou, per-
deu três e empatou outros três. O 
Corinthians venceu três, empatou 
dois e perdeu um, para o Santos, no 
jogo de volta da semifinal. O Corin-
thians volta a campo na quarta-fei-
ra, 17, contra a Chapecoense, pela 
Copa do Brasil em Chapecó. Des-
classificado da Libertadores, o São 
Paulo só volta a jogar em Itaquera, 
no próximo domingo, 21.

São Paulo não conseguiu furar o bloqueio corintiano durante a primeira partida

São Paulo e Corinthians ficam no 0 a 0 
na primeira partida da final do Paulistão
Partida terminou sem gols no Morumbi; com este resultado, um novo empate em Itaquera, casa do Corinthians, na próxima 
semana, leva decisão do título estadual para os pênaltis; Tricolor não vence o torneio desde 2005 e amarga grande jejum 

Estadual

Daniel Vorley

Marquinhos Gabriel comemora gol pelo Cruzeiro neste domingo, no Mineirão

Na primeira perna da decisão 
mineira, o Cruzeiro aproveitou o 
mando de campo, venceu o Atléti-
co-MG por 2 a 1 e agora precisa de 
um empate para levantar a taça. 
No Mineirão, 90% cruzeirense, os 
gols foram marcados por Marqui-
nhos Gabriel e Léo (Cruzeiro) e 
Ricardo Oliveira (Atlético-MG). O 
Galo foi comandado por Rodrigo 
Santana, treinador do sub-20 que 
assumiu interinamente a posição.

A decisão foi muito movimenta-
da e pegada, com ambas as equipes 
criando chances de gol e disputan-
do todas as bolas. A primeira foi do 
Atlético-MG, aos 4 minutos, com 
Fábio espalmando chute de fora da 

área de Luan, que voltou a assus-
tar os cruzeirenses mais tarde.

O Cruzeiro chegou bem aos 23 
minutos, com Rodriguinho chutan-
do com perigo. Aos 42, Luan voltou 
a aparecer para o Atlético, com ca-
beçada que explodiu no travessão. 

A resposta do Cruzeiro veio de 
modo definitivo: aos 45, Marqui-
nhos Gabriel recebeu de Fred na 
intermediária, botou na frente pela 
ala esquerda e bateu. O chute era 
para ser cruzado, mas desviou em 
Leonardo Silva e morreu no fundo 
do gol. 1 a 0.

A segunda etapa começou fre-
nética. O Atlético, então, foi com 
tudo. Com 10 minutos, Ricardo 

Oliveira venceu a batalha. Chará 
recebeu na área, pela ponta es-
querda, cruzou e o camisa 9, com a 
canhota, empatou o jogo.

A resposta do Cruzeiro foi na 
mesma moeda. Aos 15 minutos, 
Robinho cobrou escanteio e Dedé 
desviou de cabeça, recolocando os 
mandantes na frente. 

Aos 45 minutos, o Atlético teve 
a grande chance de empatar. Geu-
vânio fez ótima jogada pela direita 
e cruzou. Chará bateu com Fábio já 
fora da jogada, mas a bola foi para 
fora. No fim, Rafinha, do Cruzeiro, 
e Adilson, do Atlético, levaram o 
cartão vermelho. O jogo da volta 
será no domingo que vem, dia 21.

Cruzeiro bate Atlético-MG e jogará por 
empate para ser campeão mineiro 

Em vantagem
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O Flamengo venceu o Vasco 
por 2 a 0 na primeira partida da 
final do Campeonato Carioca, ga-
rantindo vantagem no próximo 
jogo. A partida ocorreu às 16h, no 
Engenhão. 

O Flamengo teve 62% de posse 
de bola no primeiro tempo, além de 
ter mais finalizações (8 a 4) e mais 
chances de gol (2 a 1). Aos cinco mi-
nutos, o Vasco chegou

Aos 16 minutos, Arrascaeta 
arrancou pela esquerda, e serviu 
Gabigol dentro da área. Mas, o 
atacante estava impedido. Minutos 
depois, Gabigol recebeu de Renê e 

chutou muito forte de fora da área. 
A bola bateu na rede pelo lado de 
fora. 

Aos 29 minutos, Arão apareceu 
livre na direita e cruzou rasteiro. A 
bola desviou na defesa e cruzou a 
pequena área, sem ninguém apare-
cer para completar. 

No início do segundo tempo, 
Renê cruzou da intermediária. 
Gabigol sobiu, Castan não pulou. 
A cabeçada foi rasteira, e a bola 
passou ao lado do gol de Fernando.

Aos 9 minutos, Éverton Ri-
beiro cruzou da esquerda, Danilo 
Barcelos afastou mal. O atacante 

rubro-negro conseguiu então finali-
zar na saída de Fernando Miguel, 
marcando o primeiro gol da partida 
e seu sétimo no campeonato.

Minutos depois, após cruza-
mento da esquerda, Fernando 
Miguel saiu, Renê tentou o chute, 
Werley afastou e a bola sobrou pa-
ra Bruno Henrique, que empurrou 
para o gol. No entanto, o árbitro 
anulou gol, assinalando impedi-
mento. Aos 32 minutos, Bruno 
Henrique marcou novamente, dan-
do números finais ao jogo. A 2ª par-
tida, ocorre no próximo domingo, 
21, no Maracanã. Bruno Henrique anotou os dois gols da partida no estádio Nilton Santos, no Rio

Bruno Henrique brilha, Fla faz 2 a 0 no 
Vasco e abre vantagem na final do Carioca 
Rubro-Negro teve 62% de posse de bola no primeiro tempo, além de ter mais finalizações (8 a 4) e mais chances de gol (2 a 1); 
segunda partida será realizada no próximo domingo, no estádio do Maracanã, e definirá o campeão da temporada 2019 

Decisão

Folhapress


