
Puxaram o tapede do
general Luiz Eduardo Ramos

Debate sobre segunda instância 
chega ao Congresso

Editorial 02

Notas e Informes 02

Opinião

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
EDIÇÃO Nº 677 |  ANO 3  | 10.000 EXEMPLARES  

JORNAL 100% GRÁTIS.PEGUE O SEU!

www.agorarn.com.br

AGORArn
Polícia Civil vai desengavetar 
investigações sobre homicídios
Mais de 1 mil inquéritos sobre assassinatos aguardam conclusão nas delegacias distritais de Natal, incluindo casos 
de até 15 anos atrás. Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deverá assumir controle das investigações

Contra impunidade 10

Segue o líder 13

Fla vence o Bahia de virada e pode ser 
campeão já no próximo domingo

Alexandre Vidal / Flamengo

Com a força da torcida, o time carioca sufocou o Bahia no 
segundo tempo, vencendo por 3 a 1, e pondo a mão na taça

RN entra na briga 
contra tributação
da energia solar
Aneel decidiu rever taxas e 
mudar as regras da resolução 
que trata da geração distribuída

Impostos 05
José Aldenir / Agora RN

DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

Abertura do mercado 
chinês pode triplicar 
produção potiguar

Governo federal 
lança medidas para 
estimular emprego

Expectativa é enviar frutas no 
período de inverno na China

Secretário Rogério Marinho 
deu detalhes sobre plano

Agropecuária 08

Foco nos jovens 03

Moraes Neto / Sebrae RN

José Aldenir / Agora RN

UFRN quer abrir novo 
Parque Tecnológico 
em até dois anos
Segundo reitor, Parque será 
montado na estrutura que seria 
sede do antigo Campus do Cérebro

Em Macaíba 07

Impasse sobre 
Aeroclube deve ser 
resolvido até julho

Concessão 08



SEGUNDA-FEIRA, 11.11.2019Opinião2

REDAÇÃO: 84 3027-1690

ATENDIMENTO:     84 98117-5384

SOCIAIS:             AGORARN

CIRCULAÇÃO: GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  | PUBLICAÇÕES:  publica@agorarn.com.br

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edição são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Editor-Geral Tiago Rebolo - Editor-Assistente e Editor de Esportes Rodrigo 
Ferreira -  Editor de Economia Marcelo Hollanda - Editor de Cidades Jalmir 
Oliveira - Editor de Cultura e Editor do Portal Agora RN Boni Neto - Gerente de 
Recursos Humanos Rejane Barbosa

EXPEDIENTE: FILIADO A Alex Viana Diretor-Presidente
Lissandra Viana Diretora Financeira
Edilson Viana  Diretor Administrativo
Armando Viana Júnior Diretor de Planejamento
e Gestão

O ministro-chefe da Secretaria 
de Governo da Presidência 
da República, general Luiz 

Eduardo Ramos, descia pelo tapete 
vermelho estendido especialmente 
para ele na Governadoria quando 
não percebeu um degrau em falso 
coberto pelo veludo já roto e caiu de 
maduro. Serelepe e de bom humor, 
relevando uma agilidade de menino, 
levantou-se rapidamente e foi posar 
para fotos.

Já era começo da noite de quinta-
feira, 7, quando ele deixou uma 
reunião com a governadora dando 
uma notícia tão surpreendente 
quanto errada. A de que a cessão 
onerosa do pré-sal renderia ao 
RN a maravilhosa quantia de R$ 
771 milhões, uma revelação que 
sensibilizou até a própria Fátima 
Bezerra, que segurou forte no 
antebraço do general simpático, 

numa cena saída das fábulas de 
1001 noites.

Mais tarde, o próprio Ramos, 
que afirmara terem sido os números 
“checados e checados” por sua 
secretária, ligou para se desculpar 
com a governadora. Terminava a 
mais linda noite de verão, turvada 
pelas pesadas nuvens negras que 
dominam a extensa plantação 
de pepinos e abacaxis que é 
administrar o RN.

Mais surpreso do que a maioria, 
que recebeu perplexa o anúncio do 
General Ramos, estava o deputado 
Benes Leocádio, que comentou com 

um repórter que passava: “Isso aí 
está errado, a conta não é essa”, 
advertiu antes de entrar o carro sem 
que houvesse tempo para qualquer 
indagação.

Assim, continua “tudo como 
dantes no quartel d’Abrantes”. 
Ou seja, dos R$ 106 bilhões que 
o Governo Federal esperava 
receber o megaleilão do pré-sal, 
materializaram-se R$ 69,9 bilhões 
e, com isso, o RN ficou com alguma 
coisa por volta de R$ 291 milhões 
(Estado e prefeitura), a menos que 
o Governo federal se disponha a 
colocar algum.

Seja como for, o Estado manteve o 
compromisso de pagar o 13º de 2019 
e, quem sabe, quitar alguns penduras 
da administração anterior.

Já o general Luiz Eduardo 
Ramos vai olhar melhor por onde 
anda quando pisar num tapete.

Puxaram o tapete do general

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

INCONSTITUCIONAL
Para parlamentares contrários, 

a proposta de permitir prisão 
após condenação em segunda 
instância por via legislativa é 
inconstitucional por ferir cláusula 
pétrea da Constituição, ao 
modificar o artigo que trata dos 
direitos e garantias individuais. 
O texto da PEC 410/18 estabelece 
que após a confirmação de 
sentença penal condenatória em 
grau de recurso (tribunal de 2º 
grau), o réu já será considerado 
culpado e poderá ser preso.

NOVO CENÁRIO
O presidente Jair Bolsonaro 

reuniu na manhã de sábado o 
comando militar para avaliar 
o cenário após o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ter 
deixado a prisão. Entre os 
militares, a avaliação é que 
não há sinais de movimentos 
atípicos, mas há a preocupação 
de que o discurso de Lula possa 
incitar a violência.

FÁTIMA COM LULA
A governadora Fátima Bezerra 

foi uma entre os que dividiram o 
palanque com o ex-presidente Lula 
durante o ato em São Bernardo 
do Campo, no sábado. Além dela, 
representou o RN a deputada 
federal Natália Bonavides (PT).

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara, Felipe Franceschini (PSL-PR), pautará para esta 
segunda-feira, 11, a votação da proposta que permite a prisão 

de condenados em segunda instância. Segundo o parlamentar, se 
a votação não for concluída na segunda-feira, será pautada outra 
reunião da comissão na terça-feira, 12, tendo a proposta como 
único item da pauta. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
410/2018, que trata do assunto, já foi discutida na comissão, 
inclusive com realização de audiência pública sobre o tema. No 
mês passado, a relatora da proposta na CCJ, deputada Caroline de 
Toni (PSL-SC), apresentou parecer pela admissibilidade da PEC. A 
sessão foi tensa e contou com quatro horas de obstrução dos partidos 
de oposição. Após a leitura do parecer, os deputados apresentaram 
pedido de vista, o que adiou a votação da matéria.

Segunda instância
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

VOO PARA SÃO BERNARDO
Não só Lula foi beneficiado 

pela decisão do Supremo Tribunal 
Federal que derrubou a prisão 
após condenação em segunda 
instância. Também foram soltos, 
para citar outros exemplos, o 
ex-ministro José Dirceu, o ex-
governador de Minas Gerais 
Eduardo Azeredo.

“NÃO RESPONDO CRIMINOSOS”
O ministro da Justiça e da 

Segurança Pública, Sérgio Moro, 
anunciou no Twitter que terá uma 
postura mais comedida em relação 
aos ataques que vem sofrendo de 
Lula. “Aos que me pedem respostas 

a ofensas, esclareço: não respondo 
a criminosos, presos ou soltos. 
Algumas pessoas só merecem ser 
ignoradas”, escreveu Moro, sem 
citar Lula.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
O governo federal deve lançar 

até o fim do ano consulta pública 
com uma proposta de estratégia 
nacional de inteligência artificial. 
O objetivo é colher opiniões e 
considerações de pesquisadores, 
cidadãos, empresários e gestores 
públicos sobre quais políticas 
públicas devem ser adotadas pelo 
Estado para fomentar o uso dessa 
tecnologia no país.

Mais bancos vão pagar benefícios do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Foi concluído o pregão da folha de 
benefícios. Com isso, sobe de 17 para 23 o número de bancos 
que passam a pagar o benefício.

Segundo o órgão, o leilão deve gerar uma arrecadação de 
R$ 24 bilhões nos próximos cinco anos. Ao todo, 23 institui-
ções bancárias participaram do certame, concorrendo pelo 
direito ao pagamento de novos benefícios a serem concedi-
dos entre 2020 e 2024. Os vencedores dos lotes foram seis 
bancos, todos eles privados: Santander, Mercantil do Brasil, 
Itaú, Agibank, BMG e Crefisa.

Pela primeira vez, bancos públicos ficarão fora das novas 
operações. Caixa e Banco do Brasil deram lances no leilão, 
mas não arremataram nenhum lote.

O pregão da folha do INSS foi realizado nos dias 5, 6 e 7 
de novembro, em Brasília. Com o resultado, estima-se uma 
arrecadação para os cofres públicos de R$ 1,3 bilhão no pri-
meiro ano, superada a expectativa inicial de arrecadação de 
R$ 266 milhões. Como os benefícios concedidos se acumulam 
durante a vigência do contrato, o pregão realizado responde-
rá por uma arrecadação total de cerca de R$ 24 bilhões.

Segundo o INSS, com o aperfeiçoamento das regras do 
edital, bancos de médio e pequeno porte também puderam 
concorrer. Isso permitiu aumentar em 23% o número de 
bancos que passam a pagar os benefícios.

O órgão também destaca “significativa melhora” na 
precificação dos valores mínimos de cada um dos lotes, que 
foram, antes mesmo da abertura do pregão, reajustados 
em mais de 3.000% se comparados aos valores mínimos 
iniciais do pregão anterior.

O Rio Grande do Norte ganhará mais um parque eólico. 
O projeto é da empresa francesa Total Eren e será instalado 
no município de Areia Branca. A empresa já está trabalhan-
do na implantação de dois parques eólicos no município de 
Caiçara do Norte.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 750 milhões em 
produção de energia eólica no estado. O anuncio foi feito por 
representantes da empresa à governadora Fátima Bezerra 
na tarde desta sexta-feira, 8. 

Seis bancos privados vão 
pagar benefícios do INSS

Total Eren anuncia novo 
investimento no Estado

Entre 2020 e 2024

Energia eólica

Segundo INSS, leilão deve gerar arrecadação 
de R$ 24 bilhões nos próximos cinco anos

Antônio Cruz / Agência Brasil

Pela primeira vez, bancos públicos ficarão fora das novas operações
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O governo federal vai lançar 
nesta segunda-feira, 11, um no-
vo programa que promete gerar 
mais de 3 milhões de empregos. 
A iniciativa prevê ações para criar 
novos postos de trabalho, abertu-
ra de microcrédito, requalificação 
profissional e desoneração da fo-
lha de pagamento.

Segundo o secretário especial 
da Previdência e do Trabalho do 
Ministério da Economia, o po-
tiguar Rogério Marinho, o novo 
programa tem facetas para au-
mentar a taxa de empregabilidade 
no País. Como o projeto não foi 
apresentado de forma oficial, ele 
evitou apresentar detalhes sobre a 
realização das atividades. 

“Não posso apresentar as 
premissas essenciais antes de o 
programa ser divulgado oficial-
mente”, resumiu ele, em Natal, 
durante solenidade que o home-
nageou na última sexta-feira, 8, 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

A meta do governo federal é 
atingir o grupo populacional mais 
afetado com o desemprego no Bra-
sil: os jovens entre 18 e 29 anos. 
“Este grupo representa cerca 30% 
de todos os desempregados no 

País. São pessoas em busca do 
primeiro emprego, mas que são 
afetados pela baixa qualificação 
profissional e a falta de experiên-
cia”, diz.

Outro grupo que será abarca-
do pelo programa, aponta Rogério 
Marinho, será o das pessoas que 
estão acima dos 55 anos. “É uma 
faixa de pessoas que tem grande 
dificuldade de inserção no merca-
do de trabalho”, diz ele. 

Uma das principais caracterís-
ticas do novo programa será a re-
qualificação profissional do traba-
lhador. O objetivo é permitir que 
beneficiados sejam reinseridos em 
novas funções depois de se subme-
terem a cursos profissionalizan-
tes. Além disso, a iniciativa tam-
bém vai permitir a abertura de 
microcrédito para a população que 
está abaixo da linha da pobreza. 
A maneira como o este benefício 

será distribuído será apresentada 
nesta próxima semana. 

Outra ação liderada por Rogé-
rio Marinho é o de reformular o 
marco regulatório do sistema sin-
dical. A expectativa é de que um 
projeto de lei seja enviado para o 
Congresso Nacional ainda no pri-
meiro semestre de 2020. “Estamos 
discutindo o assunto com juristas, 
pesquisadores e representantes do 
Tribunal Superior do Trabalho”, 
aponta.

Segundo o secretário Especial 
da Previdência e do Trabalho, o 
objetivo da iniciativa é o de retirar 
a unicidade sindical. Este meca-
nismo, instituído em 1943, proíbe 
o estabelecimento de mais de um 
sindicato representativo de uma 
categoria na mesma base territo-
rial. “O movimento sindical é um 
trambolho. Este negócio disforme 
e mau cheiroso está há 76 anos na 
vida do País”, disse. 

Outra meta do novo marco 
regulatório é o de alterar regras 
que formam a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). “Quere-
mos tirar a tutela do Estado desta 
questão. Quem emprega e quem 
trabalha não precisa da interven-
ção governamental”, encerra.

Alguns detalhes do programa foram antecipados pelo secretário Rogério Marinho

Governo Bolsonaro vai lançar programa 
para gerar mais de 3 milhões de empregos
Meta do governo federal é atingir o grupo populacional mais afetado com o desemprego no País: 
os jovens entre 18 e 29 anos. Projeto também vai ser destinado a quem tem mais de 55 anos

Trabalho

José Aldenir / Agora RN

O ministro-chefe da Secreta-
ria de Governo da Presidência da 
República, general Luiz Eduardo 
Ramos, admitiu que errou ao dizer 
que o Estado iria receber algo em 
torno de R$ 771 milhões provenien-
tes do megaleilão do excedente da 
cessão onerosa do pré-sal. O valor 
correto, na verdade, deve ser o que 
já estava previsto, ou seja, apenas 
R$ 291 milhões.

“Como grande entusiasta que 
sou, quis transmitir mais uma boa 
notícia ao Rio Grande do Norte e 
resolvi fazer contato com o Ministé-
rio da Economia, que me informou 
valores de repasse ao Estado e mu-
nicípios potiguares no que tange o 
resultado do leilão. No entanto, re-
cebi a informação de que os dados 
estavam equivocados”, escreveu o 
ministro, em nota, acrescentando 
um pedido de desculpas à governa-
dora Fátima Bezerra e aos potigua-

res pela gafe.
O erro aconteceu durante uma 

visita do ministro a Natal na quin-
ta-feira, 7. Na ocasião, ele disse que 
seriam enviados R$ 423 milhões 
para o Governo do Estado e R$ 348 
milhões para as prefeituras.

O secretário estadual de Plane-

jamento e Finanças, Aldemir Frei-
re, chegou a dizer que o governo po-
tiguar havia sido surpreendido com 
a informação dos R$ 771 milhões. 
“Recebemos a notícia com uma 
surpresa muito grande. Não sabía-
mos de nada disso. Por enquanto, é 
um anúncio verbal, não recebemos 
nenhum comunicado por escrito. 
Não sabemos como o governo vai 
proceder para garantir esses recur-
sos. Estamos tão surpresos quanto 
vocês”, disse a jornalistas após sair 
de uma reunião com o ministro.

O dinheiro a ser repassado ao 
Governo do RN é proveniente do 
leilão da fatia excedente da cha-
mada cessão onerosa do pré-sal. 
Na negociação, o governo federal 
conseguiu obter R$ 69,9 bilhões de 
bônus de assinatura. Parte desses 
recursos será dividida com estados 
e municípios. O governo Fátima 
Bezerra chegou à previsão de R$ 

160 milhões, agora confirmada, ao 
considerar regras de partilha apro-
vadas pelo Congresso Nacional.

O governo conta com os recur-
sos do leilão da cessão onerosa para 
pagar salários atrasados. A gestão 
estadual ainda deve três folhas aos 
servidores – novembro, dezembro e 
13º do ano passado – e tem dito que 
vai pagar o passivo com receitas 
extraordinárias.

A cessão onerosa é um contra-
to assinado entre a Petrobras e o 
governo federal por meio do qual a 
estatal recebeu o direito de explo-
rar reservas de petróleo e gás da 
camada pré-sal. Assinado em 2010, 
o acordo previa que a estatal pode-
ria explorar até 5 bilhões de barris. 
Só que estudos recentes apontam 
que a região pode gerar um volume 
bem maior: entre 6 e 15 bilhões de 
barris. Parte desse excedente foi a 
leilão na última quarta-feira.

General Luiz Eduardo Ramos esteve no RN

Ministro admite erro e confirma que RN vai 
receber só R$ 291 milhões da cessão onerosa

Previsões estavam certas

José Aldenir / Agora RN

O derramamento de 
óleo que atinge o litoral do 
Nordeste há mais de dois 
meses foi avaliado e deba-
tido durante o sábado, 9, 
entre o Governo do Estado, 
senadores, órgãos ambien-
tais e entes envolvidos no 
enfrentamento à questão 
no Rio Grande do Norte. 
O trabalho foi coordenado 
pelo vice-governador Ante-
nor Roberto e pelo senador 
Fabiano Contarato, do Es-
pírito Santo, que preside a 
Comissão Temporária Ex-
terna para acompanhar as 
Ações de Enfrentamento às 
Manchas de Óleo no Litoral 
Brasileiro (CTEOLEO).

O trabalho contou com 
dois momentos: uma visita 
a locais atingidos pelo petró-
leo seguida de uma reunião 
técnica realizada na Gover-
nadoria. Inicialmente, a co-
missão, que também contou 
com a presença dos senado-
res Jean Paul Prates, que é 
relator da comissão externa, 
e Zenaide Maia, além do de-
putado federal Rafael Mot-
ta, coordenador da bancada 
federal potiguar, visitou a 
praia de Tabatinga, em Ní-
sia Floresta, um dos pontos 
mais atingidos no estado. 

À beira-mar, acompa-
nhando o trabalho de mem-
bros da Marinha do Brasil e 
da prefeitura local, a equipe 
técnica do Governo fez um 
relato para a comissão sobre 
as ações tomadas desde os 
primeiros dias, como a for-
mação do gabinete de crise 
e o treinamento de volun-
tários que se inscreveram 
para atuar na limpeza das 
praias.

“O acompanhamento di-
ário que é feito aponta que 
não há chegada de novos 
materiais ao litoral. Desde 
o início procuramos en-
frentar, com articulação e 
trabalho, todo o problema”, 
destacou o vice-governador 
Antenor Roberto.

Governo do RN 
e Comissão do 
Senado debatem 
óleo nas praias

Meio ambiente

Vice-governador Antenor Roberto

Ivanízio Ramos / Governo do RN
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Dias 15, 16 e 17 de novembro

1º LEROY MERLYN

O juiz Luiz Alberto Dantas Fi-
lho, titular da 5ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, determinou que 
o Governo do Estado transfira pa-
ra o Banco Santander, em até 15 
dias, a quantia de R$ 1.885.948,89, 
relacionada a um convênio celebra-
do entre a instituição financeira 
e o ente público para a concessão 
de empréstimos consignados aos 
seus servidores, com pagamento 
mediante desconto em folha remu-
neratória dos funcionários.

De acordo com as obrigações 
estabelecidas, o Estado deveria re-
passar os valores até o quinto dia 
útil contado da data do crédito do 
salário dos servidores. Contudo, 
conforme demonstrado no proces-
so, a partir de dezembro de 2016 
o Estado reteve indevidamente 
valores descontados em folha de 
pagamento dos servidores sem re-

passá-los ao banco Santander.
O magistrado também definiu a 

pena de bloqueio do recurso finan-
ceiro na conta bancária do Estado, 
na hipótese de descumprimento, 

além de possível multa e respon-
sabilização administrativa, civil e 
penal de gestores, que porventura 
tenham praticado atos comissivos 
ou omissivos atinentes à retenção 

das verbas, se forem considerados 
ilegais ou abusivos no julgamento 
do mérito da causa.

Ao analisar o pedido, o juiz Luiz 
Alberto Dantas entendeu que à 
primeira vista, seria “injustificada, 
inexplicável e reprovável” a atitude 
da Administração do ente estatal 
em deduzir da remuneração dos 
servidores as quantias corres-
pondentes às prestações mensais 
destinadas aos pagamentos de em-
préstimos mediante consignação 
em folha e deixar de repassar os 
respectivos valores para o Banco 
credor, no prazo de cinco dias úteis, 
previsto na Lei nº 10.820/2003 e no 
convênio correspondente.

“Portanto, na situação como 
a que ora se apresenta, deve ser 
outorgada a tutela de evidência 
objetivando sanar de imediato a 
prática irregular”, escreveu o juiz.

Governo do Estado deveria repassar valores ao banco no quinto dia útill de cada mês

Juiz manda Estado repassar ao Santander 
quase R$ 2 milhões de consignados retidos
Investigação apontou que, a partir de dezembro de 2016, o Estado reteve indevidamente
valores descontados em folha de pagamento dos servidores sem repassá-los ao banco Santander

Apropriação

José Aldenir / Agora RN

A Operação Lava Jato no 
Rio denunciou 25 integran-
tes de organização criminosa 
formada por auditores-fis-
cais e analistas tributários 
da Receita, além de outros 
investigados.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, a organização 
“tinha por finalidade a práti-
ca de diversos crimes, dentre 
eles os de corrupção, contra a 
ordem tributária e a lavagem 
dos recursos financeiros aufe-
ridos desses delitos”.

A investigação contou 
com apoio decisivo da Corre-
gedoria da Receita.

A denúncia é desdobra-
mento da Operação Armadei-
ra, deflagrada no começo de 
outubro, e das investigações 
realizadas pela força-tarefa 
que reuniu o Ministério Pú-
blico Federal, a Polícia Fede-
ral e a própria Receita.

Lava Jato acusa 
25 por corrupção 
e lavagem por 
atos na Receita

Esquema
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A decisão da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) de 
rever taxas e mudar as regras da 
resolução que trata da geração dis-
tribuída de energia elétrica no Bra-
sil, passando a tributar a partir de 
agora a geração de energia solar, já 
mobiliza uma reação organizada 
no Rio Grande do Norte.

Na última sexta-feira, 8, na se-
de do Sebrae-RN, em Natal, alguns 
parlamentares representando a 
bancada potiguar no Congresso 
se reuniram com empresários que 
se beneficiam da energia eólica 
e representantes da Associação 
Brasileira de Geração Distribuída 
(ABGD) no RN e na Paraíba.

Participaram do encontro os de-
putados federais João Maia (PL) e 
Benes Leocádio (Republicanos) e a 
senadora Zenaide Maia (Pros). Os 
senadores Jean Paul Prates (PT) 
e Styvenson Valentim (Podemos) 
enviaram representantes.

Elaborada em 2012, a resolução 
da Aneel possibilitava ao consumi-
dor tanto consumir quanto injetar 
na rede de distribuição a energia 
produzida. Hoje, o consumidor 
tem 100% da energia que envia de 
volta à rede como crédito para sua 
conta de luz do mesmo titular, com 
validade de cinco anos a partir da 

geração.
A Aneel, que regula o setor, no 

entanto, mudou radicalmente de 
posição e quer aumentar os encar-
gos pagos, bem como autorizar a 
concessionárias a reter 60% dessa 
energia como remuneração pelo 
uso da rede de distribuição.

Ao Agora RN, o deputado 
João Maia disse que já aprovou 
um requerimento na Comissão de 
Defesa do Consumidor, na Câmara 
dos Deputados, convidando o mi-
nistro das Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, e o diretor geral da 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), André Pepitone, para 
esclarecer a questão.

“Entendemos que a Aneel não 
faz política de governo. Quem tem 
essa atribuição é o Ministério das 
Minas e Energia, e não a agência 
reguladora. Portanto, a decisão da 
agência sobre a energia solar ou ge-
ração distribuída jogou uma bom-
ba sobre a segurança jurídica. Não 
se pode jogar o primeiro tempo com 
uma regra e o segundo com outra”, 
afirmou o deputado.

ECONOMIA
Atualmente, o Rio Grande do 

Norte é 13º no País no ranking de 
geração distribuída, com um po-

tencial de 26 megawatts (MW). Já 
a geração centralizada – que são as 
usinas solares – em operação no Es-
tado chega a 116 MW, com previsão 
de chegar a 156 MW, segundo dados 
da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).

Devido ao crescimento do seg-
mento, empresas integradoras 
foram criadas para atender ao 
mercado. São mais de 60 atuando 
hoje no RN, que passaram a gerar 
mais de 1 mil empregos diretos, 
sendo que a maioria delas surgiu 
nos últimos três anos em função do 

aquecimento do mercado. Em todo 
o País, são quase 112 mil sistemas 
fotovoltaicos, mais de 1.500 deles 
somente no Rio Grande do Norte.

Em 2016, o empresário Paulo 
Mouta instalou 42 painéis solares 
que produzem toda a energia ne-
cessária para suprir o consumo da 
sua residência. Hoje, a casa dele já 
possui 72 placas que proporcionam 
uma economia de pagar apenas a 
tarifa mínima e outros encargos à 
concessionária.

Com a revisão nas regras sobre 
energia solar, os consumidores de 

energia solar fotovoltaica como 
Paulo deixarão de economizar o 
equivalente a R$ 7,5 bilhões se en-
trarem em vigor as novas regras de 
taxação do setor para os sistemas 
de geração distribuída. A estima-
tiva foi divulgada pela Greener, 
uma das principais empresas bra-
sileiras de pesquisa e consultoria 
especializada no setor de energia 
solar fotovoltaica.

Segundo Paulo Morais, diretor 
da Associação Brasileira de Gera-
ção Distribuída no Rio Grande do 
Norte e Paraíba, enquanto a Ale-
manha tem 1,4 milhão de sistemas 
de geração distribuída, o estado da 
Califórnia, sozinho, tem 750 mil 
sistemas e, na Austrália, de cada 
quatro sistemas, um é de geração 
distribuída, no Brasil apenas 145 
mil são de geração distribuída con-
tra 83 milhões de unidades cativas 
das concessionárias de energia. “Is-
so dá menos de 0,16% de produtores 
independentes de energia”, calcula.

Pelo que a Aneel pretende fa-
zer, acrescenta, quem instalar um 
sistema fotovoltaico a partir de 
janeiro passará a pagar já em fe-
vereiro 25% e quem colocar um sis-
tema remoto, fora do seu telhado, 
vai pagar 63% do que gerar. Isso, 
segundo ele, “é um absurdo”.

Superintendente do Sebrae no RN, Zeca Melo, durante evento para discutir o tema

RN entra na briga contra tributação da 
energia solar; Sebrae discute alternativas
Atualmente, RN é 13º no País no ranking de geração distribuída, com um potencial de 26 megawatts (MW). Já a geração 
centralizada – que são as usinas solares – em operação no Estado chega a 116 MW, com previsão de chegar a 156 MW

Impostos

José Aldenir / Agora RN

No segundo discurso desde que 
deixou a prisão, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afir-
mou no sábado, 9, que o presidente 
Jair Bolsonaro deve sua eleição ao 
ex-juiz e atual ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, e a uma campanha de 
fake news promovida contra o can-
didato do PT, Fernando Haddad.

“Tem gente que fala em im-
peachment. Veja, o cara foi eleito 
democraticamente e nós aceitamos 
isso, mas ele (Bolsonaro) foi eleito 
para governar para o povo brasilei-
ro, e não para os milicianos do Rio 
de Janeiro”, disse. 

A militantes em frente à Sin-
dicato dos Metalúrgicos do ABC, 
em São Bernardo do Campo, Lula 
também cobrou Bolsonaro sobre 
a morte da ex-vereadora Marielle 

Franco (PSOL-RJ) e sobre a inves-
tigação que envolve o ex-assessor 
parlamentar Fabrício Queiroz, que 
trabalhou para Flávio Bolsonaro 
na Assembleia carioca.

“Não é a gravação do filho dele 
que vale, uma perícia séria tem de 

ser feita, para que a gente saiba 
quem matou a nossa guerreira cha-
mada Marielle”. Em seguida, disse 
que Bolsonaro precisa explicar “on-
de está o Queiroz” e como construiu 
um “patrimônio de 17 casas”.

O petista voltou a afirmar que 
sua prisão ocorreu para que ele 
não participasse das eleições do 
ano passado. Chamou novamente 
Sérgio Moro de “mentiroso” e dis-
se que o procurador da República 
Deltan Dallagnol, coordenador da 
força-tarefa da Lava Jato em Curi-
tiba, “montou uma quadrilha para 
tomar dinheiro da Petrobras e das 
empreiteiras” investigadas. Se-
gundo Lula, a expectativa agora é 
que o Supremo julgue Moro como 
parcial e anule os processos a que 
responde ainda na Justiça.

Ex-presidente discursou em São Bernardo

Lula diz que Bolsonaro deve governar 
‘para o povo, não para milicianos’

Discurso em São Bernardo

Werther Santana / Estadão
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A Comissão dos Direitos Hu-
manos, Proteção das Mulheres, 
Idosos, Trabalho e Minorias da 
Câmara Municipal de Natal deba-
teu na sexta-feira, 8, como a falta 
de acessibilidade compromete a 
vida das pessoas com mobilidade 
reduzida e o que pode ser feito pa-
ra mudar essa realidade. Na reu-
nião, foi sugerida a criação de um 
observatório incluindo diversos ór-
gãos, instituições e sociedade civil, 
para acompanhar a implantação 
das políticas de acessibilidade dis-
cutidas.

A discussão foi levada à co-
missão pela vereadora Ana Paula 
(PL) e contou com a participação 
de entidades e órgãos ligados à 
causa. “Trouxemos o debate para 
a Câmara, incluindo essas pesso-
as que se sentem prejudicadas, 
para dialogar com os órgãos e 
entidades relacionadas e assim 
propor modificações e saber quais 
políticas estão sendo implanta-
das”, explicou Ana Paula. “Foi um 
debate rico e acho que a comissão 
avança quando entende que nesse 
momento precisa estar atenta ao 
conjunto de fatores que precisam 
ser trabalhados de forma conjunta 
para garantir melhor acessibili-
dade na nossa cidade”, destacou a 
presidente da comissão, vereadora 
Divaneide Basílio (PT).

De acordo com o professor de 
neurologia Jonilson Carvalho 
Junior, que integra o projeto Me-
dular, um dos pontos mais críticos 
está nos ônibus. “São plataformas 
que não funcionam direito numa 
frota adaptada que já é pouca e, 
por isso, demora muito para pas-
sar um ônibus adaptado e que fun-
cione”, explicou. Neste sentido, o 
secretário adjunto de Trânsito do 
município, Walter Pedro, reconhe-
ceu esta necessidade, mas disse 
que precisa haver a licitação dos 
transportes para que haja essa ga-
rantia. “Temos essa preocupação, 
mas precisamos que a licitação 
aconteça para poder exigir das 
empresas de ônibus. Sem a licita-
ção, não conseguimos trabalhar e 

garantir a ampliação e renovação 
da frota adaptada”.

O secretário também disse 
que, em se tratando de mobilida-
de, existe também o problema das 
calçadas porque quem as constrói 
não colabora. Para pessoas como 
Ailton Ferreira, que é cadeirante, 
além do problema no transporte 
público, este ponto é crucial e me-
xe com a autoestima de pessoas 
com mobilidade reduzida. “Eu mo-
ro no Felipe Camarão e lá, assim 
como em quase toda a cidade, a 
acessibilidade é zero. Por onde a 
gente anda, as ruas são esburaca-
das, faltam calçadas adaptadas, 
paradas de ônibus com cobertura, 
ônibus com plataforma, sem falar 
em profissionais nos tratam mal. 
Tudo isso também afeta a gente 
psicologicamente, ao ponto de evi-
tarmos conviver com a sociedade”, 
relatou.

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana (Semurb) diz que atualmen-
te é mais fácil garantir acessibili-
dade na liberação de obras e, para 
o que já está construído há anos, 
a mudança é mais difícil. “Os no-
vos projetos já vêm atendendo os 
critérios de acessibilidade e todas 
as cobranças são feitas em relação 
ao acesso para atendimento ao pú-
blico e até áreas dos funcionários, 
antes de liberar a obra. No meio 
urbano, entendemos que há maior 
dificuldade devido o espaço que já 
está consolidado sem acessibili-
dade. Mudar o que já está posto é 
um trabalho de formiguinha”, diz 
a adjunta da Semurb, Alessandra 
Marinho.

Ela relatou que um grupo de 
trabalho dentro da revisão do 
Plano Diretor discute propostas 
para criar as chamadas “rotas 
acessíveis”, visando transformar 
as vias para melhor locomoção de 
pessoas com mobilidade reduzida, 
alterando a estrutura de calçadas 
e equipamentos públicos, e inter-
ligando-os, inclusive, com áreas 
comerciais, além de integrar com 
o transporte público que também 
precisa estar adaptado.

Comissão da Câmara de Natal 
debate acessibilidade das ruas

Mobilidade

Foi sugerido um observatório para acompanhar
a implantação de políticas de acessibilidade

Assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos na última sexta-feira, 8

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

Em depoimento sob acordo de delação, o 
ex-ministro petista Antonio Palocci contou 
que tinha liberdade de ir pessoalmente ao 

banco Safra realizar saques em dinheiro, sem que 
as operações fossem informadas ao Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), como 
manda a lei. 

Ele contou que fez retiradas de R$20 mil a 
R$100 mil em pelo menos cinco ocasiões diferen-
tes na conta-corrente da safadeza.

Os saques no Banco Safra eram entregues 

pessoalmente ao ex-presidente Lula, segundo 
contou Palocci em sua delação.

Palocci confessou haver acertado com o ban-
co Safra intermediar os repasses de dinheiro sujo 
“de forma diluída e diversificada”.

Nem Antonio Palocci e tampouco o banco 
Safra explicam a origem do dinheiro vivo que o 
ex-ministro sacava à vontade, como relatou.

O Safra oferece resposta padrão a qualquer 
questionamento sobre seu envolvimento com a 
corrupção relatada por Palocci: não se posiciona.

Palocci fez saques em dinheiro no banco Safra

PODER SEM PUDOR

PROFISSÃO: GENRO
O governador Plácido Castelo perfilou o secretariado no 

aeroporto, ao receber o marechal Castello Branco na primeira 
visita a Fortaleza após o golpe de 64. Castello parou diante 
do chefe da Casa Civil, de 21 anos: “Você é muito jovem, 
qual a sua profissão?” O rapaz informou que era jornalista, 
enquanto Castello balbuciava admirado: “...muito jovem, 
muito jovem...” Aí o secretário garotão complementou,. 
confessando: “...e genro, presidente!” Castelo Branco deu 
uma sonora gargalhada. Estava diante de Dário Macedo, 
jornalista que depois faria carreira de sucesso em Brasília.

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

SUPREMO CAVALO DE PAU
A execução provisória da 

pena após a segunda instância 
foi instituída em 1988 e 
revertida em 2009. Sete anos 
depois, em 2016, os ministros 
recuaram e a reinstituíram. 
Agora, para soltar Lula, 
voltaram a proibi-la.

OLHA O QUE O STF NOS FEZ
Ministros do STF colocam 

nas ruas escroques como 
Renato Duque, braço corrupto 
do então ministro José Dirceu 
na Petrobras. O sujeito é tão 
perigoso que já acumula 123 
anos de condenações à prisão.

JÁ VÃO TARDE
Em 1 ano e sete meses, este 

foi o primeiro fim de semana de 
sossego para os moradores das 
redondezas da Polícia Federal 
em Curitiba. O acampamento 
petista tornou a vida daquelas 
pessoas um inferno.

O STF agiu em nome do PT. A 
Lava Jato está sendo morta”

Deputado Sóstenes Cavalvante 
(DEM-RJ), 
após a soltura de 
Lula e José Dirceu

"

Leonardo Prado / Câmara dos Deputados

SÓ PENSAM NAQUILO
Deputados da bancada do 

fisiologismo, a maior da Câmara, 
já estão animados com a soltura 
de Lula. Acham que Bolsonaro 
“sairá do chão” e vai liberar cargos 
na esfera federal, que até agora 
estão emperrados.

SUFOCO NAS CONTAS
Segundo o Plano Mais Brasil, 

do Ministério da Economia, de 
cada R$100 do Orçamento da 
União, R$65 são apenas para 
cumprir a folha de pagamento 
dos servidores.

BALANÇO POSITIVO
A Confederação Nacional da 

Indústria fez balanço positivo 
dos 300 dias de governo. Para 
o presidente da CNI, Robson 
Braga, a inflação sob controle 
e juros baixos aumentaram a 
confiança dos empresários.

QUESTÃO MATEMÁTICA
Apesar de ter a maior 

bancada da Câmara dos 
Deputados, o PT não venceu 
uma votação sequer no 
parlamento, este ano, nem 
emplacou um só projeto de lei. 
Com sete partidos, a oposição 
tem só 131 votos.

MEC abortou plano de Weintraub de sair do Brasil
O ministro Abraham Weintraub (Educação) 

dá sempre a impressão de “estranho no ninho”, 
que o presidente Jair Bolsonaro colocou no local 
errado e na pior hora possível. Ninguém ficou 
mais espantado com o convite para o MEC que 
o próprio Weintraub, segundo tem relatado a 

interlocutores. 
É que o atual ministro e a família planejavam 

abandonar a “Pátria Amada Brasil” para tentar 
nova vida no exterior. Era o nº 2 na Casa Civil 
quando Onyx Lorenzoni sugeriu o seu nome para 
o MEC.

GALO DE BRIGA
Weintraub percebeu que sua estabilidade 

no cargo depende das brigas que compra 
contra a esquerda, nas universidades. O 
presidente adora.

RETORNO TRIUNFAL
Bolsonaro gosta tanto do estilão que avalia 

colocar Weintraub de volta na Casa Civil. E 
Onyx Lorenzoni voltaria à Câmara para ser 
líder.

MINISTRO DEFICITÁRIO
Curiosamente, Weintraub deixa sempre a 

impressão, por onde anda, de que superestima 
suas qualificações para chefiar o MEC.
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) espera 
iniciar as atividades do Parque 
Científico e Tecnológico Augusto 
Severo, em Macaíba, até o primei-
ro semestre de 2021. O empreen-
dimento aguarda a assinatura de 
empréstimo de R$ 8 milhões com 
o Banco Mundial para concluir as 
obras.

Segundo o reitor da UFRN, Jo-
sé Daniel Diniz de Melo, o parque 
será montado na estrutura do que 
seria a sede do antigo Campus do 
Cérebro, na zona rural de Macaíba, 
que teve as ações paralisadas por 
questões burocráticas envolvendo 
a instituição de ensino federal e o 
Instituto Santos Dumont (ISD). 

“O objetivo do Parque Tecnoló-
gico é o de trabalhar com inovação. 
É um espaço para desenvolvimento 
de projetos de ciência e tecnologia. 
Vai permitir que os estudantes da 
UFRN e de outras instituições de 
ensino possam gerar iniciativas 

tecnológicas, bem como possam 
empreender após deixarem a sala 
de aula”, justifica o reitor.

A UFRN está discutindo com 
o Banco Mundial a consecução de 
empréstimo de R$ 8 milhões. O re-
curso será utilizado para reformar 

o espaço físico do antigo Campus 
do Cérebro, que teve as obras para-
lisadas em 2014, além de permitir 
a aquisição de equipamentos e ma-
teriais.  

Segundo ele, a estrutura não 
será exclusiva para alunos da ins-
tituição federal, mas também pa-
ra estudantes oriundos de escolas 
públicas das cidades vizinhas do 
município de Macaíba. “Estamos 
trabalhando o parque como um 
questão social desde início, envol-
vendo o Governo do Estado, pre-
feituras municipais e entidades 
representativas do setor produtivo 
(Senai, Sesi e Fiern)”, aponta o rei-
tor José Daniel Diniz.

A coordenadora do projeto e 
ex-reitora da UFRN, Ângela Maria 
Paiva Cruz, estará localizado em 
uma área de 50 hectares, com vo-
cação inicial nas áreas de energias, 
reabilitação em saúde e tecnologia 
de informação e ampla oferta de es-
paços e serviços para as entidades 
apoiadoras e empresas. 

O projeto contará também, em 
seu ecossistema, com incubadora e 
aceleradora de empresas, oferta de 
serviços de propriedade intelectual 

através da Agência de Inovação da 
UFRN e de diversos laboratórios 
de pesquisa e inovação das institui-
ções associadas.

“O RN tem um ecossistema de 
inovação distribuído pelo Estado, o 
que facilita a viabilidade do parque, 
com o suporte de Instituições Cien-
tíficas, Tecnológicas e de Inovação 
(ICTs), como as universidades, o 
setor produtivo e diversos órgãos 
públicos. As ações irão beneficiar 
todas as regiões do Estado, através 
do que chamamos de células, que 
receberão apoio sob diversas ver-
tentes do Parque”, explicou Ângela 
Paiva.

O diretor da Agência de Inova-
ção da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Daniel Pontes, 
defende que o Parque Tecnológico 
possui uma capacidade de atração 
de tecnologias muito forte. “O in-
vestimento em ambientes com es-
sa capacidade de atração, na qual 
empresas podem se instalar em 
uma estrutura física até mesmo 
customizada para suas necessida-
des, é uma excelente oportunidade 
de fomento ao desenvolvimento da 
nossa região”, finaliza.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, assinou o contrato com a Cai-
xa Econômica Federal (CEF) para 
o início das obras de reurbanização 
da orla da Praia da Redinha. A as-
sinatura aconteceu nesta sexta-fei-
ra, 8, no Palácio Felipe Camarão, 
em conjunto com o superintenden-
te do banco, Marcus Vinicius Nas-
cimento.

O documento assegura a libe-
ração de R$ 8,5 milhões para que 
a Prefeitura licite a primeira parte 
da obra, que ainda receberá um 
investimento de R$ 9,8 milhões 
de recursos federais. “Esse é um 
momento muito esperado por todos 
nós. Estamos lutando muito por es-
sa obra, porque sabemos da impor-
tância dela para o desenvolvimento 
da cidade, em particular da área da 
Redinha, que vai se transformar 
num grande polo de atração turís-

tica de Natal”, comentou o prefeito.
A Prefeitura entrará com a 

documentação complementar na 
CEF já a partir de segunda-feira 
com o objetivo de lançar o edital 
de licitação o quanto antes. “Esta-
mos muito felizes com a assinatura 
desse contrato. É fruto de muito 
trabalho, de uma sinergia entra a 
Prefeitura e a CEF. É muito im-
portante para nós da Caixa ver o 
legado do prefeito Álvaro Dias ser 
construído. Queremos dizer que o 
banco está à disposição para que 
muito mais seja realizado”, falou o 
superintendente da CEF, Marcus 
Vinicius Nascimento.

A obra planejada para a Redi-
nha contempla a reforma do Mer-
cado, com a adição de mais um 
pavimento ao prédio, instalação de 
praça de alimentação, varanda mi-
rante, píer, deck e espaço para aco-

modar restaurantes de categoria 
internacional. Ainda será constru-
ído um centro de comercialização 
de artesanatos, a revitalização do 
muro da Igreja de Nossa Senhora 
dos Navegantes e a recuperação do 
mirante sobre o quebra-mar.

“É uma obra grande e que vai 
requerer muita atenção. Temos 
um mercado muito bonito que se-
rá remodelado, um belo deck que 
terá que ser muito bem feito, entre 
outras coisas. Teremos muito tra-
balho pela frente”, explicou o se-
cretário da Tomaz Neto, da Secre-
taria de Obras e Infraestrutura de 
Natal. Participaram da assinatura 
do contrato o secretário de governo 
Paulo César Medeiros, a secretária 
de administração Adamires Fran-
ça, o gerente de governo da CEF, 
Sílvio Conceição e o gerente da 
agência Ribeira, Welter Santana.

José Daniel Diniz Melo, reitor da UFRN, está monitorando acordo com Banco Mundial

Prefeito Álvaro Dias recebeu representantes da Caixa para assinatura do contrato

UFRN quer inaugurar Parque Tecnológico 
de Macaíba em até dois anos, afirma reitor

Prefeitura de Natal assina contrato que assegura 
início de obras de revitalização na orla da Redinha

Segundo José Daniel Diniz de Melo, parque será montado na estrutura que seria sede do antigo Campus do Cérebro, 
na zona rural da cidade; empreendimento aguarda acordo com Banco Mundial para ter as obras concluídas na cidade

Previsão

Obras

José Aldenir / Agora RN

Alex Régis / PMN

O Parque Tecnológico terá o 
grande objetivo de traba-
lhar com inovação. Será um 
espaço para desenvolvi-
mento de ideias”

José Daniel Diniz Melo
Reitor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN)

“
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Ficou para esta quarta-feira, 
13, a celebração do acordo que abri-
rá o mercado da China para o me-
lão brasileiro. Será o fim de quase 
oito anos de negociação, marcada 
por uma série de exigências fitos-
sanitárias dos chineses.

Nesse dia, para debater temas 
políticos e econômicos, o presidente 
Jair Bolsonaro receberá o presiden-
te da China, Xi Jinping; da Rússia, 
Vladimir Putin; e da África do Sul, 
Cyril Ramaphosa, além do 1º mi-
nistro da Índia, Narendra Modi.

Os quatro líderes políticos 
chegarão ao Brasil no dia 12 para 
participar da 11ª Cúpula do Brics, 
grupo de países integrado pelo Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul. No dia 13, os líderes visitantes 
participarão do encerramento do 
Fórum Empresarial do Brics, que 
reunirá 500 empresários, e à noite 
serão homenageados com jantar no 
Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Segundo o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Produtores 
de Frutas (Abrafrutas) e diretor 
da Agrícola Famosa, Luiz Rober-
to Barcelos, com o fechamento do 
acordo, os produtores brasileiros 
poderão aproveitar a janela de in-
verno chinês para colocar a fruta 
naquele mercado.

“Hoje, plantamos 20 mil hec-
tares de diferentes tipos de melão, 
enquanto a área plantada chinesa 
é de 430 mil hectares, 20 vezes 
mais do que a nossa. Apesar disso, 
achamos que é possível conquistar 

10% desse mercado, o que equi-
valeria triplicar nossa produção”, 
acredita Barcelos.

Sobre a questão logística do por-
to de Natal, que divide com o Cea-
rá a exportação do melão potiguar 
produzido na região de Mossoró, 
cuja localização é equidistante do 
estado vizinho, Barcelos admitiu 
que se trata de um gargalo.

“Temos problemas no nosso 
porto como a falta de um scanner 
para fiscalizar os contêineres refri-
gerados, limitação para partidas 
noturnas pela falta de defensas na 
ponte Newton Navarro, falta de 
tomadas para atender os containe-
res, de sorte que tudo isso precisa 
ser resolvido”, admitiu.

Com 1,4 bilhão de consumi-
dores, segundo Barcelos, só a 
presença do melão em 10% desse 

mercado representará um aumen-
to considerável de área plantada. 
“Enfrentaremos alguns problemas 
de energia, trata-se de uma viagem 
longa de 30 dias até lá, mas com 
um mercado certo e melhora na 
logística podemos superar esses 
problemas”, acrescentou.

Segundo ele, durante os quase 
oito anos de negociação com a Chi-
na, o maior problema foi superar 
as exigências sanitárias. “Tiver-
mos que lançar mão de pesquisas 
norte-americanas e chilenas, mais 
exigentes do que eles nessa maté-
ria de risco, para provar que nosso 
melão não corria qualquer risco de 
hospedar a mosca do Mediterrâ-
neo”, lembrou. Até então, as auto-
ridades chinesas estavam exigindo 
que todo o melão brasileiro passas-
se por 20 dias de congelamento.

Luiz Roberto Barcelos concedeu entrevista ao programa “Manhã Agora”, da 97,9 FM

Brasil firma nesta semana acordo 
que abrirá mercado para a China
Segundo Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, produtores brasileiros 
poderão aproveitar a janela de inverno chinês para colocar a fruta no País

Melão

José Aldenir / Agora RN

A definição sobre a gestão do 
terreno público em que hoje se lo-
caliza o Aeroclube, com mais de 38 
mil metros quadrados, situado no 
coração do bairro do Tirol, na zona 
Leste Natal, será definida até ju-
lho de 2020. A concessão para uso 
do local está vencida desde 2017.

Segundo informações do Con-
selho de Gerenciamento de Pa-
trimônio do Governo do Estado, 
órgão que define as políticas de 
gestão dos imóveis públicos esta-
duais, há hoje três propostas para 
solucionar a questão terreno do 
Aeroclube: o uso institucional do 
Estado; o uso misto, com licitação 
e outorga em favor do Estado; e o 
repasse integral para o setor pri-

vado, após licitação pública.
No último dia 30, segundo Vir-

gínia Ferreira, titular da Secre-
taria Estadual de Administração 
(Sead), o Conselho de Gerencia-
mento de Patrimônio reprovou a 
renovação da cessão de uso do Ae-
roclube. Ela explica que o governo 
estadual passou a adotar uma 
nova política de gestão de imóveis. 

Ainda de acordo a secretária 
Virgínia Ferreira, as três propos-
tas para utilizar o terreno do Ae-
roclube serão discutidas com os 
envolvidos no caso: Procuradoria 
do Patrimônio, o Grupo Gestor do 
Patrimônio do Estado e os gesto-
res da associação civil que geren-
cia o espaço. Local está sem uso permanente no Tirol

Aeroclube terá situação resolvida no ano 
que vem, promete Governo do Estado

Expectativa

 Janser Azevedo
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Anderson Barbosa
Editor do Online

A Divisão de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP) terá uma 
missão árdua pela frente: desenga-
vetar cerca de 1 mil inquéritos de 
assassinatos ocorridos em Natal, 
investigações que há anos repou-
sam nas 15 delegacias distritais da 
cidade. Há casos que datam do ano 
de 2004 na relação.

A informação foi tratada du-
rante a 5ª Reunião Temática da 
Câmara Técnica de Monitoramen-
to de CVLIs (Condutas Violentas 
Letais Intencionais), realizada na 
Secretaria de Segurança Pública e 
da Defesa Social (Sesed).

Ao Agora RN, o diretor da 
DHPP, delegado Júlio Costa, ex-
plicou o trabalho, ressaltando que 
ele só deve ser iniciado após ser 
homologado pela Delegacia Geral 
da Polícia Civil (Degepol).

“Tivermos uma reunião esta 
semana com a Diretoria de Polícia 
Civil da Grande Natal (DPGran) 
e com Ministério Público, e enten-
demos que há a necessidade de os 
inquéritos que envolvem crimes de 
homicídio, e que estão há anos nas 
distritais, serem remetidos para 
a DHPP. A divisão foi criada em 
2014, mas os casos de homicídio 
registrados antes disso ainda per-

manecem com as delegacias dos 
bairros”, explicou.

“Temos casos de 2004 e 2005, 
por exemplo, que estão parados. 
Sabemos que a DHPP tem uma 
melhor estrutura e que, de fato, é 
quem possui uma melhor capacita-
ção para dar uma resposta à socie-
dade quando se trata de crimes de 
homicídio”, ressaltou.

Ainda de acordo com o delega-
do, o 6º Distrito Policial, localizado 
no bairro de Pajuçara, na zona 
Norte de Natal, é o que acumula o 
maior volume de inquéritos para-
dos: algo em torno de 250.

“A medida visa a centralização 
dessas investigações que estão 
inertes nos distritos por vários 
fatores, e a melhor gestão admi-
nistrativa do andamento desses 
inquéritos por parte da DHPP vai 
possibilitar uma redução ainda 
maior dos índices de violência letal 
na capital”, pontuou Júlio Costa.

Antes de 2014, os assassina-
tos registrados em Natal eram 
investigados pelas delegacias dis-
tritais, distribuídas pelas quatro 
regiões administrativas da capital. 
Quando os crimes ocorriam na 
madrugada, ou mesmo nos fins 
de semana e feriados, era a antiga 
Delegacia Especializada de Homi-
cídios (Dehom) quem iniciava a 
investigação, mas depois repassa-

va o inquérito para as delegacias 
de suas respectivas regiões. As 
exceções eram os casos de extrema 
complexidade ou de grande reper-
cussão, que apor determinação 
da Delegacia Geral eram apura-
dos pela especializada. A partir 
da transformação da Dehom em 
DHPP, foi que os crimes de homicí-
dios deixaram de ser investigados 
pelas delegacias distritais e a es-
pecializada assumiu todos os casos 
de homicídio registrados em Natal.

Ainda de acordo com Júlio Cos-
ta, a DHPP receberá inquéritos 
dos seguintes distritos policiais: 1º 
DP (Cidade Alta), 6º DP (Pajuça-
ra), 7º DP (Quintas), 8º DP (Cidade 

da Esperança), 9º DP (Panatis), 11º 
DP (Pitimbu), 13º DP (Panatis II) e 
14º DP (Felipe Camarão).

Já os casos pendentes nas de-
mais delegacias – 2º DP (Brasília 
Teimosa), 3º DP (Alecrim), 4º DP 
(Mãe Luíza), 5º DP (Lagoa Nova), 
10º DP (Capim Macio), 12º DP (Po-
tengi) e 15º DP (Ponta Negra), que 
possuem menos inquéritos, o con-
trole das investigações deverá ficar 
sob a coordenação da DPGran.

“Faremos essa redistribuição 
levando-se em consideração o volu-
me de inquéritos. As DPs que pos-
suem menos de 50 inquéritos, elas 
próprias terão de concluir suas in-
vestigações”, ressaltou o delegado.

Inquéritos estão há anos engavetados em 15 delegacias distritais da capital potiguar

DHPP vai desengavetar 1 mil inquéritos de 
homicídios parados em delegacias de Natal
Informação foi tratada e divulgada durante a 5ª Reunião Temática da Câmara Técnica de Monitoramento de CVLIs 
(Condutas Violentas Letais Intencionais), realizada na Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed)

Contra impunidade

Polícia Civil
PRODUTIVIDADE

O Agora RN teve acesso ao 
Painel de Produtividade da DHPP, 
que revela os números de inqué-
ritos policiais (IPLs) remetidos à 
Justiça com ou sem elucidação dos 
crimes ocorridos nos últimos nove 
meses dos anos de 2017, 2018 e 
2019. E nos três anos, segundo os 
dados, o percentual de casos solu-
cionados é maior que os sem eluci-
dação. Confira:

INQUÉRITOS REMETIDOS 
À JUSTIÇA
2017 – 294 IPLs
2018 – 293 IPLs
2019 – 391 IPLs

PERCENTUAL DE
ELUCIDAÇÃO POR ANO
2017 – 61,22 % (180 IPLs remetido 
com elucidação)
2018 – 57,68% (169 IPLs remetidos 
com elucidação)
2019 – 62,66% (245 IPLs remetidos 
com elucidação)

CUMPRIMENTO DE
MANDADOS DE PRISÕES
2017 – 89 prisões
2018 – 52 prisões
2019 – 145 prisões (variação de 
178,85 % em relação ao ano 2018)

ç

ç

ç

Os policiais civis deliberaram, 
na tarde da última sexta-feira, 
8, por encerrar a Operação Zero 
deflagrada no início da manhã do 
mesmo dia. A categoria aceitou a 
última proposta apresentada pelo 
Governo durante reunião com o 
Sinpol-RN, já na parte da tarde.

Com a deliberação por encerrar 
a Operação Zero, as delegacias vol-
taram ao funcionamento normal.

Na sexta-feira, o Governo apre-
sentou ao Sinpol uma proposta que 
vai atender ao pleito de reestrutu-
ração da carreira dos Agentes e Es-
crivães, aplicar as promoções que 
estão em atraso, bem como outros 
pontos da pauta de reivindicações.

A diretoria do sindicato levou a 
proposta para os policiais civis que 

estavam na Central de Flagrantes 
durante todo o dia. Em assembleia 
geral, a maioria decidiu aceitar.

A partir de agora, o Sinpol-RN 
e o Governo vão trabalhar na fina-

lização da minuta de um Projeto de 
Lei para ser enviado à Assembleia 
Legislativa ainda neste mês de no-
vembro, que deverá ser apreciada 
pelos deputados estaduais.

Por maioria de votos, categoria decidiu acabar com a Operação Zero na última sexta

Policiais civis chegam a entendimento 
com Governo e encerram paralisação

Acordo

Sinpol

Presídio de Mossoró desenvolve 
projetos voltados à agricultura

Iniciativa

O Complexo Agrícola Dr. 
Mário Negócio, em Mossoró, 
está realizando um projeto que 
prevê novas lavouras, hortas 
orgânicas e o cultivo de 10 mil 
mudas de caju para doação aos 
atingidos pela seca. O trabalho 
tem sido feito pela Secretaria 
da Administração Penitenciá-
ria (Seap-RN).

O diretor da unidade penal, 
Márcio Morais, explica que a 
terra foi preparada no dia 21 
de setembro, com o arado do 
solo e instalação da irrigação, 
e que a plantação começou no 
dia 11 de outubro. “São cinco 
hectares de milho e três hecta-
res de Jerimum cultivados por 

dez voluntários com experiên-
cia em agricultura. Esses in-
ternos terão direito a remição 
da pena de acordo com a Lei 
de Execuções Penais. A cada 
três dias de trabalho, um de 
remição. Esse tempo remido 
contará para seu livramento 
condicional”, falou.

A Seap tem estimulado o 
trabalho e a educação no Sis-
tema Penal. O secretário Pedro 
Florêncio explica que o objetivo 
é manter o controle, a seguran-
ça e a disciplina nos presídios 
e levar ações que promovam 
a ressocialização, como cursos 
profissionalizantes e de qualifi-
cação de mão de obra.
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As frutas que podem favore-
cer o aumento de peso são aque-
las que contêm mais gordura e 
frutose, principalmente quando 
consumidas em grandes quanti-
dades ou combinadas com outros 
alimentos calóricos. No entanto, 

essas frutas também são ricas em 
vitaminas e minerais essenciais 
para o organismo.

Por isso, as frutas mencio-
nadas a seguir, com exceção das 
consumidas em calda, podem ser 
incluídas em uma dieta equilibra-

da seja para perder, aumentar ou 
manter o peso, sendo o resultado 
variável de acordo com a quan-
tidade consumida. É importante 
mencionar que qualquer fruta 
que seja ingerida em excesso pode 
resultar em ganho de peso.

Frutas que podem engordar
e sabotar a sua dieta
Ricas em frutose e em gorduras, as frutas aqui mostradas podem acabar 
contribuindo para o aumento de peso quando consumidas em excesso

Manga
Rica em vitaminas e mine-

rais, a fruta possui 15 gramas 
de carboidratos e 60 calorias 
em cada 100 gramas. A manga 
proporciona diversos benefícios, 
ajuda a melhorar a saúde intes-
tinal, o sistema imune e favore-
ce a saúde visual, da pele e dos 
cabelos.

Frutas
em calda

As frutas em calda normal-
mente têm o dobro ou o triplo de 
calorias das versões frescas, pois 
a calda costuma ser feita com 
açúcar, o que eleva bastante as 
calorias do alimento. Em um 
plano alimentar para perder 
peso, é importante evitar o con-
sumo desse tipo de produto.

Banana
A banana é uma fruta rica 

em carboidratos: 100 gramas 
contém cerca de 21,8 gramas 
de carboidratos e 104 calorias. 
É rica em potássio e magnésio, 
ajudando a prevenir a ocorrên-
cia de cãibras musculares e a 
reduzir a pressão arterial. Além 
disso, melhora o humor, por ser 
rica em triptofano, e regula o in-
testino, porque contém fibras. O 
ideal é que seja consumida uma 
banana por dia para obter os be-
nefícios sem ganhar peso.

Frutas secas
É importante ter cuidado 

com as frutas secas, como uva-
-passa e damasco seco, entre 
outros. Essas frutas são desidra-
tadas e possuem maior índice 
glicêmico, favorecendo o aumen-
to do açúcar no sangue, além de 
serem ricas em calorias.
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Coco
A polpa do coco, que é a par-

te branca, é rica em gorduras. 
A água é rica em carboidratos 
e minerais, sendo um isotôni-
co natural. O coco é uma fruta 
calórica: 100 gramas de polpa 
possuem cerca de 406 calorias, 
praticamente, um 1/4 das calo-
rias que devem ser consumidas 
diariamente. A fruta é rica em 
fibras, aumenta a sensação de 
saciedade e melhora o funcio-
namento intestinal. O coco tam-
bém ajuda a manter a saúde 
do coração, fortalecer o sistema 
imune e repor os minerais do 
organismo.

Uva
A uva é rica em carboidratos 

e possui um índice glicêmico 
moderado, principalmente as 
uvas vermelhas. O seu consu-
mo em excesso pode favorecer o 
aumento do açúcar no sangue. 
Quanto às calorias, 100 gramas 
fornecem aproximadamente 50 
calorias. É uma fruta rica em 
resveratrol, um poderoso antio-
xidante que está presente na 
casca, e que pode ser útil na pre-
venção do câncer e de doenças 
cardiovasculares.

Abacate
O abacate é uma fruta rica 

em gorduras boas monoinsatu-
radas, vitamina C, E e K e mi-
nerais, como o potássio e o mag-
nésio. Cada quatro colheres de 
sopa de abacate fornece cerca de 
90 calorias. Esta fruta propor-
ciona diversos benefícios para a 
saúde, pois melhora o trânsito 
intestinal, controla os níveis de 
açúcar, cuida do coração e man-
tém a pele e o cabelo saudáveis. 
O abacate pode ser usado tanto 
para perder peso, quando consu-
mido em pequenas quantidades, 
como para aumentá-lo.

Açaí
O açaí é uma fruta super 

antioxidante e que ajuda a me-
lhorar o sistema imunológico, 
prevenir o envelhecimento e 
proporcionar energia, mas tam-
bém é bastante calórico, espe-
cialmente quando se adiciona 
açúcar, xarope de guaraná ou 
outros produtos utilizados para 
melhorar o sabor da polpa. Em 
cerca de 100 gramas de polpa de 
açaí congelada sem açúcar exis-
tem mais ou menos 58 calorias e 
6,2 gramas de carboidratos.

2 41 3
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MAS FAZ A CONTA
Dia desses, por aqui se fa-

lou do desperdício constatado 
e provado na novela do Walcyr 
Carrasco, que não teve como 
aproveitar convenientemente 
talentos na altura de Marco 
Nanini, Tônico Pereira e Ro-
samaria Murtinho, além de 
outros tantos.

Pois bem, o elenco anun-
ciado de “Amor de Mãe” é 
composto por 70 atores, distri-
buídos em 9 diferentes núcle-
os. Será que a mesma história 
não irá se repetir?

OUTRA BAIXA
O jornalista Bruno Laforé, com quase 6 anos de casa, deixou 

a chefia de reportagem do “Jornal da Record”.
Pediu demissão e avisou que está de mudança para...a 

CNN Brasil.
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Contenção de despesas da Rede TV!
agora ameaça o jornalismo

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1
Além da Luciana Gimenez, 

com o “Superpop”, o “Leitura Di-
nâmica”, apresentado por Érica 
Reis, também corre o risco de 
passar a ser gravado daqui em 
diante.

Único fora da casinha, en-
tre os tantos que existem, é de 
se lamentar que as medidas de 
contenção colocadas em prática 
também atinjam um telejornal. 

A atualização dos fatos, além de 
necessária, é sempre algo que o 
público exige e tem o direito de 
receber.

E esta é a semana de ani-
versário da Rede TV!. Serão 20 
anos na próxima sexta-feira e 
que as necessárias e mereci-
das comemorações também 
sirvam para contemporizar os 
ânimos mais exaltados dos úl-

timos tempos.
Talvez não exista ocasião 

mais propícia para isso. Que o 
exemplo da Band, em fase de 
plena recuperação, empenhada 
em superar os inúmeros proble-
mas acumulados nos últimos 
tempos, sirva de inspiração pa-
ra a Rede TV! também seguir o 
mesmo caminho. A melhor defe-
sa sempre foi o ataque.

MUDANÇA DE BASE
Eleonora Paschoal, com 

extensa ficha de bons serviços 
prestados e alguém que todos 
conhecem, muda sua base nos 
Estados Unidos. Trocou Orlando 
por Washington.

Além de trabalhar na im-
prensa escrita de lá, tem colabo-
rado com freelancer para o SBT e 
Band, eventualmente.

AVANÇO - 1 
O Grupo Globo e a Sony Pic-

tures Television anunciaram em 
Los Angeles, no mês de maio, um 
acordo para desenvolver e produ-
zir duas séries em língua inglesa, 
“O Anjo de Hamburgo” e “Rio 
Connection”.

Um terceiro projeto, nos mes-
mos moldes, também foi cogitado.

AVANÇO – 2
Na semana passada, porém, 

nos Estúdios Globo, surgiu o co-
mentário que a Sony não ficará 
limitada a parcerias em inglês e 
passará a disputar espaços com 
produtoras como O2, Conspira-
ção, Gullane e Mixer.

No Brasil, a Sony é represen-
tada pela Floresta.  

 
À ESPERA DE RESULTADOS 

A Record, em se tratando do 
seu jornalismo, realizou mudan-
ças e investimentos significativos 
no decorrer deste ano.

Antonio Guerreiro assumiu 
o controle do departamento em 
janeiro, prometendo levar mo-
dernidade e inovação tecnológica 
aos telejornais e programas jor-
nalísticos. Em 2020, a direção da 
casa espera que tudo isso comece 
a se traduzir em crescimento de 
audiência. 

ESTRANHO
Na Globo, por alguma ra-

zão, a praça São Paulo tem 
encontrado dificuldades de 
emplacar trabalhos no “Jornal 
Nacional”.

Os chamados “repórteres de 
‘JN’” têm feito muito mais o “Bom 
Dia Brasil”.  

 
PELA ORDEM

“Amor de Mãe” vem aí, como 
primeiro trabalho da autora Ma-
nuela Dias na faixa das 21h da 
Globo.

É a novela que irá substituir 
“A Dona do Pedaço” no principal 
horário de novelas.

PRODUÇÃO
Rafael Gomide, agora ex-che-

fe de redação da Record, a partir 
da sua produtora independente, 
chega com muita força à CNN 
Brasil.

Além de produzir documentá-
rios para o canal de notícias, fará 
séries especiais para o programa 
de Evaristo Costa. 

n O Esporte Interativo-Turner 
é finalista em duas categorias 
do Produ Awards 2019...

n  ... A primeira com Taynah 
Espinoza na categoria Apre-
sentadora de TV e com Alê Oli-
veira em Estrela digital...

n ... A premiação acontecerá 
durante o MIPCancun, entre 
20 e 22 de novembro.

n O Prêmio eSports Brasil 
2019, iniciativa do Grupo Globo 
e Go4it, já atropelou a edição 
do ano passado em número de 
votos...

n ... Desde a última segunda-
-feira, o público vem elegendo o 
melhor atleta de esporte eletrô-
nico da temporada...

n ... E já foram computados 
quase 3 milhões de votos. Em 
2018, registrou 1,1 milhão...

n ... A festa acontece dia 19 
de dezembro, no Memorial da 
América Latina, com direito a 
tapete vermelho e apresenta-
ção de Nyvi Estephan e Lucas 
Gutierrez.

n A briga no “Pânico”, Glenn 
Greenwald versus Augusto 
Nunes, levou a Jovem Pan a 
ocupar espaço na mídia como 
há muito não acontecia...

n ... Mas o fato da direção 
da emissora não tomar ne-
nhuma medida mais enér-
gica com relação ao fato 
revoltou muitos dos seus 
funcionários...

Bate-Rebate

Cesar Alves / TV Globo

ROMANCE
Em “Bom Sucesso” na Globo, vai aumentar a participação 

de Gabriella Moreyra(foto), intérprete da professora Francisca.
Nos capítulos desta semana, ela pedirá Ramon (David 

Junior) em namoro, pois quer assumir o romance para todos.

C´EST FINI

O diretor Rogério Gomes, 
o Papinha, prorrogou seu 
vínculo de trabalho com a 
TV Globo, por no mínimo 
mais quatro anos, só que nos 
mesmos moldes de vários 
outros profissionais da casa. 
Deixou de ser PJ e virou CLT.

 CASO MAIS GRAVE
Além de todos os nomes cita-

dos e injustiças cometidas, o caso 
da Rosi Campos em “A Dona do 
Pedaço” foi o mais grave.

Há quem nem se lembre que 
ela foi escalada para o papel de 
Dorotéia, vale lembrar. Um des-
perdício.

CONFIDENCIAL
Uma equipe de “A Dona do Pe-

daço” trocará o Rio de Janeiro por 
São Paulo nos próximos dias.

Gravação de cenas para os úl-
timos capítulos. 
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O presidente da Bolívia, Evo 
Morales, anunciou neste domingo, 
10, sua renúncia pela televisão de-
pois de três semanas de protestos 
contra sua polêmica reeleição e me-
nos de uma hora depois de perder 
o apoio das Forças Armadas e da 
polícia.

“Renuncio a meu cargo de pre-
sidente para que (Carlos) Mesa 
e (Luis Fernando) Camacho não 
sigam perseguindo dirigentes so-
ciais”, disse Evo, referindo-se aos 
líderes opositores que convocaram 
protestos contra ele desde o dia se-
guinte às eleições de 20 de outubro. 
Morales era o presidente latino-a-
mericano há mais tempo no poder. 

Após o anúncio, houve come-
moração nas ruas de La Paz, com 
milhares de manifestantes soltan-
do rojões e balançando bandeiras 
bolivianas. 

Evo Morales, de 60 anos e no 
poder desde 2006, havia vencido a 
reeleição em outubro em uma vo-

tação questionada. Uma auditoria 
da OEA (Organização dos Estados 
Americanos) detectou numerosas 
irregularidades, segundo um rela-
tório divulgado neste domingo. 

Mais cedo, ele anunciou que 
convocaria novas eleições gerais e 
que renovaria o grupo de magistra-
dos do Tribunal Supremo Eleitoral 
(TSE) boliviano. Além de Evo, o vi-
ce-presidente Álvaro García Linera 
também anunciou sua demissão. 
“O golpe de Estado se consumou”, 
afirmou. 

No sábado, o presidente da 
Câmara dos Deputados da Bolí-
via, Víctor Borda, renunciou sua 
renúncia da Câmara dos Depu-
tados depois que manifestantes 
atacaram sua casa, na cidade de 
Potosí, no sudoeste do país. Borda 
também abdicou do cargo de depu-
tado sob pretexto de resguardar a 
integridade de um irmão que teria 
sido sequestrado.

 O ministro de Minas, César 

Navarro, também deixou o cargo 
depois que uma multidão incen-
diou sua casa, também em Potosí. 
Ainda no sábado, o ministro dos 
Hidrocarbonetos, Luis Alberto 
Sánchez, abandonou o cargo. 

ELEIÇÃO POLÊMICA
As eleições presidenciais bo-

livianas ocorreram em 20 de ou-
tubro. Morales obteve 47,07% dos 
votos, enquanto seu principal con-
corrente, Carlos Mesa, alcançou 

a 36,51%. Pelas regras eleitorais 
bolivianas, Morales foi declarado 
eleito, por ter obtido mais de 10% 
de votos além de Mesa.

A apuração dos votos, no en-
tanto, foi acompanhada por po-
lêmica, com acusações de ambos 
os lados. Uma missão de observa-
ção da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) apontou pro-
blemas como a falta de segurança 
no armazenamento das urnas e a 
suspensão da apuração.

Diante da polêmica, Morales e 
líderes oposicionistas sugeriram 
que a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) auditasse o 
resultado das eleições – e Morales 
convidou países como Colômbia, 
Argentina, Brasil e Estados Uni-
dos a participarem do processo. 
Desde então, os protestos popu-
lares se acirraram, com oposicio-
nistas chegando a estabelecer um 
prazo para que Morales deixasse 
o cargo.

Morales anunciou a decisão após auditoria da OEA detectar fraudes nas eleições

Eleito e sob suspeita de fraude, Evo 
Morales renuncia à presidência do Peru
Após o anúncio, houve comemoração nas ruas de La Paz, com milhares de manifestantes soltando rojões e balançando 
bandeiras bolivianas. No sábado, o presidente da Câmara dos Deputados da Bolívia, Victor Borda, também renunciou  

Queda

EPA / Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) manteve-se no pri-
meiro ano sob Jair Bolsonaro sem 
grandes mudanças de conteúdo. 

O presidente chegou a dizer 
que leria a prova antes de ser 
aplicada. O primeiro presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), ór-
gão responsável pelo exame, criou 
em março uma comissão para bar-
rar questões com “teor ofensivo a 
tradições e costumes nacionais”.

Desde então a gestão do Inep 
já trocou de presidente três vezes 
este ano, ficou um bom tempo sem 
responsável pela diretoria que 
cuida do Enem. E ainda teve de 
lidar com a falência e suspeitas 
de direcionamento de licitação em 
relação à gráfica que imprimia a 
prova há dez anos.

Fontes internas disseram ao 
jornal O Estado de São Paulo que 
os especialistas contratados para 
fazer as questões neste ano não 
mudaram. O Inep chama profes-
sores de universidades federais 

para esse trabalho. Os itens – co-
mo são chamadas as perguntas – 
fazem parte de um banco que vai 
sendo usado conforme necessário. 
Por causa desse processo, o Enem 
desde ano já estava pronto deste o 
fim do primeiro semestre.

Professores notaram também 

que os textos usados para ilustrar 
questões deste domingo e do pas-
sado são antigos, de 2012, 2011. 
Isso demonstra, mais uma vez, 
que não houve grande atualização 
no banco de itens.

Na prova deste domingo, cha-
mou atenção questões sobre o apli-

cativo Tinder e outra, que falava 
sobre o poder da batata para tirar 
o sal do feijão.

Mas perguntas engraçadinhas 
e próximas da vida do candidato 
são comuns há tempos. Houve 
anos em que se falou sobre o jogo 
Minecraft ou como recolher fezes 
de cachorros nas ruas. Perguntas 
com esse perfil foram a razão do 
surgimento da #aprendinoenem, 
em que candidatos postam na re-
des sociais comentários sobre tre-
chos curiosos da prova.

Causou certo alvoroço o fato 
de o exame de História, feito no 
domingo passado, não abordar a 
ditadura militar. Temia-se a in-
fluência de um tal revisionismo 
histórico, em que se entende esse 
período não como uma ditadura. 
Mas isso não ocorreu e questões 
com foco em direitos  humanos 
foram mantidas. Para historia-
dores, o fato chama atenção, mas 
só será preocupante se o assunto 
ficar alguns anos sem aparecer na 
prova mais importante do País.

Este ano, as questões do Enem não surpreenderam muito os candidatos

Enem da era Bolsonaro repetiu questões 
passadas e evitou a “ditadura” em exame

Sem alvoroço

Divulgação

O governo lança nesta 
segunda-feira, 11, sua maior 
ofensiva para a criação de 
empregos. Batizado de “Pro-
grama Verde Amarelo”, será 
anunciado com pompa pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
evento no Palácio do Planal-
to, às 17h, do qual também 
participarão ministros.

O programa deverá ser 
criado por medida provisó-
ria, que passa a valer ime-
diatamente, mas ainda pas-
sará pelo crivo do Congresso 
Nacional. 

Pelas regras, as empre-
sas não pagarão a contribui-
ção patronal para o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(de 20% sobre a folha), as 
alíquotas do Sistema S, do 
salário-educação e do Incra.

Além disso, a contribui-
ção para o Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) cairá de 8% para 2%.

Governo lança 
hoje programa 
“Verde Amarelo” 
para emprego

Boa nova
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2018-129297/TEC/LS-0481

INTERCEMENT BRASIL S.A, CNPJ 62.258.884/0091-92, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Simplifi-
cada Nº 2018-129297/TEC/LS-0481, com prazo de validade até 07/11/2025, em favor do empreen-
dimento de extração mineral (argila), localizada em Fazenda Lagoa do Curral, s/nº, Zona Rural do 
município de Serra Caiada, no estado do Rio Grande do Norte.

Vinícius Alves Vieira de Souza
Consultor Técnico

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

HMG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, CNPJ: 04.454.424/0001-20 tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para a Bovinocultura Extensiva, com 
500 animais em 200ha, localizado na Fazenda Riachão, S/N, Zona Rural, Ceara-Mirim/RN.

HERBERTH FLORENTINO GABRIEL FILHO
SOCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

JOSÉ SÉRVULO SOARES, CPF: 025.943.074-91, 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, localizado no Sítio Pedra do Navio, s/n, Zona 
Rural, Jucurutu/RN. CEP: 59.330-000.

JOSÉ SÉRVULO SOARES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO- LI

ABG Serviços Ltda, CNPJ 05.374.494/0001-98, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de Instalação - LI para 
o projeto de 01(um) prédio comercial para 07(sete) galpões comerciais.  Localizado na Rua Anibal 
Brandão S/Nº,  Esquina com a Av. Ayrton Senna, Parte “C”- Nova Parnamirim/RN, CEP: 59151-800.
 

Giorgio Ramos e Silva
Sócio-administrador

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA, cnpj 03092799/0001-81, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano- SEMUR a Licença Prévia  a implantação de um Empreendimento Moradia 
Cidadã Regomoleiro, localizado em São Gonçalo, na RN 160. CEP 59050-000.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (105.053.11/0001-66), torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte 
licença: 
Licença Simplificada para a extração de Areia para a construção civil, na Fazenda Bom Jesus, em 
uma área de 35,44 hectares, zona rural do município de Lajes\RN.

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor- Superintendente

VENTOS DE SANTANA USINA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, 
CNPJ 34.598.766/0001-31, com endereço Est RN 041, s/n, Santana do Matos/RN torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente - IDEMA, a Licença Prévia - LP para o Complexo Eólico Ventos de Santana, com 
134,4 MW de potência total instalada, a ser localizado na zona rural do município de 
Santana do Matos/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável Legal

EDIFICARE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 18.679.702/0001-55, 
com endereço Av. Dr, Mário Negócio, n° 347, Bairro Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
- IDEMA, a Licença Simplificada - LS para a Usina Fotovoltaica Brauna I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX E X, com 10 MW de potência total instalada, a ser localizada na zona rural do 
município de Tenente Laurentino/RN. 

Gibran Dantas de Melo Lula - Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (10.505.311/0001-66), torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a seguinte 
licença: 
Licença Simplificada para extração mineral de Saibro para uso na construção civil, na localidade Bom 
Princípio, em uma área de 49,42 hectares, zona rural do município de Lajes\RN.

José Inácio Cortez Bezerra
Diretor- Superintendente

PEDIDO DE: LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA TRANSPORTE
DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS

Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., 10.550.896/0002-17, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LO para Transporte de Resíduos Perigosos e Não Perigosos, localizada Rua 
Raniere Barbosa Paiva, 297 Dom Jaime Camara - Mossoró/RN - Cep: 59628- 803.

Fabrício Resende Fonseca
Diretor Comercial

Condomínio Jardins Amsterdã

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Dia: 28/11/2019 às 11:00 horas. Local: Avenida Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-
710, Natal/RN, Segundo Leilão, se necessário, dia 29/11/2019, no mesmo local e horário. Avenida 
Lima e Silva, 1456, sala 04, lagoa nova, CEP 59075-710, Natal/RN, fone 84-99411.2140, roberto-
alexandreneves@gmail.com. Faz saber que devidamente autorizado pela vendedora ou fiduciária, 
designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ nº 09.263.032/0001-54, venderá em: 
Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no dia, hora e local acima 
referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. Imóvel do leilão: 
Um lote de terras de nº 02 (dois), da quadra 10 (dez), situado à Alameda dos Cedros, lado par, no 
“CONDOMÍNIO JARDINS AMSTERDÃ” no município de Parnamirin/RN, com a área de 516,94 m² 
(quinhentos e dezesseis metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) devidamente 
registrado sob o n° 57.381 do Cartório do 1º Ofício de Notas de Parnamirim-RN. O lance mínimo 
para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor do imóvel atualizado:  
R$ 295.463,28 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e 
oito centavos), sujeito à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra 
venda, um Segundo Público Leilão será realizado pelo valor da dívida e despesas: R$ 122.707,92 
(cento e vinte e dois mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos). A venda será feita me-
diante pagamento à vista do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito 
na conta a ser fornecida pela credora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% 
sobre o valor da arrematação, registro, impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre 
a transferência do imóvel, correrão por conta do arrematante, bem como a eventual desocupação 
do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, não honre com o pagamento do valor da 
arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado vencedor o maior lance anterior, 
até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho
Leiloeiro Público Oficial

LICENÇA AMBIENTAL

L H DA COSTA COMBUSTÍVEIS, inscrito no CNPJ: 28.602.819/0002-29, torna público, 
conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 07/11/2019, 
através do Processo Administrativo Nº 042506/2019, a Renovação da Licença de Ope-
ração de um Posto de Revenda de Combustíveis com área construída de 595,88m², em 
um terreno de 1.764,06m², situado na Av. Votuporanga, 80, Potengi, Natal/RN, ficando 
estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

A Gateway Foundation, 
empresa privada, afirma 
que pode construir o primei-
ro hotel espacial orbital até o 
ano de 2025. De acordo com 
a empresa, a Estação Espa-
cial Rotativa Von Braun é 
projetada para “acomodar 
agências espaciais nacio-
nais que realizam pesquisas 
em baixa gravidade, além 
de turistas espaciais que 
desejam experimentar a vi-
da em uma grande estação 
espacial com o conforto de 
baixa gravidade e a sensa-
ção de um ótimo hotel”.

Os funcionários da 
Gateway Foundation reco-
nhecem que a estação pode 
não estar completamente 
pronta em 2025, mas o gru-
po pretende desenvolver a 
estrutura principal e as fun-
ções básicas da estação até 
essa data.

“Esperamos que a ope-
ração comece em 2025, 
a estação completa será 
construída e concluída em 
2027. Quando ela estiver 
totalmente operacional, 
nosso objetivo é que ela es-
teja disponível para pessoas 
comuns”, afirmou Timothy 
Alatorre, arquiteto princi-
pal do projeto. “Assim, uma 
família poderia economizar 
razoavelmente e ter dinhei-
ro suficiente para visitar o 
espaço e ter essa experiên-
cia, seria algo que estaria ao 
nosso alcance”, completou 
Alatorre.

O arquiteto disse que a 
Gateway Foundation con-
sidera o projeto possível 
devido ao crescente sucesso 
de empresas aeroespaciais 
comerciais como a SpaceX, 
de Elon Musk. Alatorre afir-
mou que apesar de atrasos 
serem comuns nesse tipo 
de operação, a empresa es-
tá “confiante em cumprir o 
prazo inicial”.

Perguntado sobre o pro-
jeto, Gary Kitmacher, um 
dos diretores da Nasa, afir-
mou: “Eu acho que é possí-
vel. Precisaríamos pensar 
em como levar até o espaço”.  

Hotel no espaço 
pode ser construído 
em até 6 anos por 
empresa americana

Projeto ousado pode sair até 2025

Olhar Digital

Será possível?



Derrotado duas vezes em jul-
gamentos realizados no Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), o ABC admitiu que pode 
levar o caso do treinador do Tre-
ze-PB, Celso Teixeira, para ser 
apreciado na justiça comum. O Al-
vinegro denuncia que Celso atuou 
de maneira irregular em uma par-
tida do time paraibano na Série C 
deste ano e, por este motivo, pede 
que o clube seja punido com a per-
da de pontos. Se isso acontecer, o 
ABC passa o Treze na classifica-
ção e evita o rebaixamento para a 
Série D do ano que vem.

Primeiramente, o caso foi apre-
ciado pela 3ª Comissão Disciplinar 
do STJD e o time potiguar acabou 
derrotado por 4 a 0. Em recurso, o 
caso foi novamente julgado, desta 
vez pelo Pleno da Corte desporti-
va, mas o resultado não mudou: 
derrota por 6 a 2. Para o presiden-
te abecedista Fernando Suassuna, 
os dois votos favoráveis no julga-
mento do Pleno comprovam que a 
denúncia tem fundamento e, por 
isso, o clube avalia a possibilidade 
de ingressar na justiça comum em 
busca de melhor resultado.

“Como presidente, eu tenho o 
dever de defender meu clube. Se 
no julgamento do Pleno acontece-
ram 2 votos favoráveis, significa 
que alguma coisa de errada real-
mente teve. Não tem nada claro 
para eles (os procuradores). Esta-
mos respaldados pela documenta-
ção que temos sobre este processo 
e posso dizer que iremos até o fim, 
seguindo todos os trâmites legais”, 
garantiu Suassuna em entrevista 
a rádio 98FM na última quinta-
-feira, 7.

De acordo com o presidente, a 
queda da Série C para a Série D 

representa uma perda significati-
va para o ABC, e justamente por 
isso o time vai tentar evitá-la até a 
última instância. “Posso dizer que 
nós vamos fazer todo o possível, 
mas claro, dentro da legalidade. 
Se nós temos a convicção, se nosso 
direito é bom, se estamos certos de 
tudo que está ocorrendo, nós não 
vamos ter medo. Medo do que? Se 
nós temos a razão não temos o que 
temer. Só não vamos ser irrespon-
sáveis”, concluiu.

Entidade máxima do futebol 
mundial, a Fifa proíbe o uso da 
justiça comum para a resolução 
de conflitos envolvendo o espor-
te. Em seu estatuto, o artigo 66 
destaca que a Corte Arbitral do 
Esporte, na Suíça,  é a única en-
tidade reconhecida para a resolu-
ção dos problemas da modalidade 
após se esgotarem os recursos 
nas Justiças Desportivas de cada 
país. Caso insistam no uso da jus-
tiça comum, os clubes podem aca-
bar recebendo sanções pesadas 
por parte da entidade.
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Se sobraram algumas pendências no 
trabalho, talvez tenha que fazer um 
esforço extra pra dar conta de tudo. Em 
viagem ou programa fora da rotina, ligue 
suas antenas: a conquista poderá render! 

Alguém de casa pode precisar 
da sua ajuda neste sábado -- 
estenda a mão e dê uma força! A 
vida amorosa conta com ótimas 
energias, mas tente controlar o 
ciúme, ok?

Aproveite o dia de folga para diminuir 
o ritmo, meditar ou recarregar as 
baterias. Não deixe que a distância 
atrapalhe os assuntos amorosos, seja 
na vida a dois ou na paquera. 

Apesar do dia de folga, talvez 
tenha que fazer um sacrifício para 
deixar tudo em ordem no trabalho. 
Depois estará livre para passear e 
se divertir. Curtir o seu cantinho ao 
lado do par pode ser uma boa. 

É hora de se arriscar, viver novas 
experiências e se divertir com a 
turma. Mas cuidado com possíveis 
brigas com amigos. Na paquera, 
pode pintar disputa com alguém 
próximo. 

Hoje, você vai esbanjar simpatia 
por onde passar. Encontrará apoio 
na família, inclusive financeiro. Mas 
faça sua parte e evite compras 
por impulso. Se está só, jogue seu 

Tente encontrar um equilíbrio entre o 
trabalho e a vida pessoal, assim, vai 
evitar estresse e cobranças das pessoas 
mais próximas. Sair da rotina faz bem 
para o romance e anima a paquera! 

Será mais fácil organizar a casa e 
programar os próximos passos, mas tente 
manter algumas coisas em segredo por 
enquanto. Um ex-amor pode virar um 
romance proibido. 

Cuide da saúde e faça um 
esforço para se livrar dos maus 
hábitos -- tudo indica que será 
mais fácil ter sucesso agora. Se 
tem compromisso, aposte no 
romantismo para encantar o par. 

Colocar o papo em dia com a turma 
pode ser mais gostoso do que esperava. 
Cuidado para não falar demais e acabar 
revelando algum segredo. Um bom papo 
ajuda a fisgar quem deseja.

O astral pode pesar na convivência 
com os filhos ou com pessoas mais 
novas, mas tente controlar seu 
temperamento. Você vai contar 
com a sorte na paquera e na vida 
conjugal. 

Assuntos envolvendo dinheiro podem 
ocupar sua atenção. Mantenha os pés 
no chão e fuja de qualquer negócio 
que pareça arriscado. Os amigos 
podem dar uma força na conquista. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

PEIXES
(20/02 A 20/03)

PASSATEMPO

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

NOVELAS

Tibério prepara Jô para o julgamento. Chiclete dá um novo celular a Vivi. Camilo e Yohana depõem e 
Amadeu se preocupa com a boa atuação de Tibério. Adriano pressiona Lygia a vender os suplementos 
na academia. Márcio flagra Bernardo mexendo no computador de Fabiana. Tibério consegue reverter 
os depoimentos de Eusébio, Ellen e Kim em favor de Jô. Márcio tem um plano para unir Britney e Abel. 
Régis depõe e confessa todos os seus crimes com Jô. Matilde diz a Joana que uma pessoa roubou a 
filha de Maria da Paz no passado. Fabiana atenua seu depoimento sobre Jô. 

A DONA DO PEDAÇO

Lola socorre Júlio. Soraia volta para casa. Júlio discute com Alfredo, e Lola percebe. Emília 
observa Higino brincar com Justina. Olga reclama da falta de apoio de Zeca com os filhos. Genu 
flagra Julinho tentando seduzir Lili. Alfredo se surpreende quando Lúcio o ataca para defender 
Virgulino. Genu reclama de Julinho para Virgulino. Carlos pega as fotos com Marcelo. Marion 
conversa com Alaor sobre Júlio. Júlio sente-se mal e manda Julinho e Isabel irem ao casamento 
em seu lugar e de Lola. Carlos examina o pai e decide chamar seu professor para atendê-lo. 

ÉRAMOS SEIS

Alberto fica indignado com o insulto de Vera, que o acusa de estar seduzindo Paloma. 
Glória conta a Luan que viu Alice presenteando Waguinho. Vera pede desculpas a 
Alberto e Paloma. Vera elogia Paloma para Eugênia. Ramon e Francisca ficam juntos. 
Paloma beija Marcos. Peter não gosta de ver Ramon com Francisca. Francisca pede 
Ramon em namoro.

Raquel e Lorena consolam Poliana em sua última noite na casa de Durval. Roger tenta 
conseguir a assinatura da mãe clandestinamente, e procura algum documento em sua 
galeria. Vini conta a Mirela que sua mãe desaprova o relacionamento dos dois. Jeff 
pede para Brenda inclui-lo da próxima vez que sair com seus amigos de fora do colégio. 
Raquel confronta Brenda e a acusa de ter postado seus desenhos na internet.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

S
o
lu

çã
o











© Revistas COQUETEL www.coquetel.com.br

    
   
 
 

 
 

 
   
    

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

Fernando Suassuna, presidente do ABC

José Aldenir / Agora RN

Presidente do ABC admite ir à 
Justiça comum contra o Treze
Fernando Suassuna não descartou possibilidade 
de recorrer a outra instância judicial neste caso

Polêmica

O atacante Miguel Borja, do 
Palmeiras, demonstrou estar 
descontente com a falta de opor-
tunidades no time do técnico Ma-
no Menezes. Preterido por Luiz 
Adriano e Deyverson para a posi-
ção de centroavante, o colombiano 
disse em entrevista à Blu Rádio 
que ficou triste com comentários 
recentes feitos sobre o treinador 
a seu respeito e mencionou uma 
possível transferência no próximo 
ano para o Junior Barranquilla.

“Quando vi a declaração dele, 
me surpreendeu muito e me doeu 

na alma. O técnico disse que eu 
não tinha trajetória para chegar 
ao Palmeiras. O futebol dá muitas 
voltas e hoje estamos em um lugar 
não tão bom, mas com o tempo es-
tarei bem”, disse Borja. O comen-
tário de Mano que deixou Borja 
chateado foi na semana passada, 
durante participação no programa 
Bola da Vez, da ESPN Brasil. O 
técnico disse que o jogador talvez 
não merecesse a reputação de 
estrela que adquiriu na carreira 
ao se destacar antes da vinda ao 
Palmeiras.

Miguel Borja diz estar chateado 
com Mano Menezes no Palmeiras

Sem chances



O Grêmio venceu a Chapeco-
ense na 32ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. 

Na noite deste domingo, na 
Arena Condá, o atacante Lucia-
no marcou no início da partida e 
definiu o resultado positivo para 
o Tricolor: 1 a 0. 

Após cobrança de escanteio, 
logo aos dois minutos de jogo, Da-
vid Braz ajeitou com a cabeça, e 
o camisa 18 mandou de bicicleta 
direto na rede de João Ricardo.

Com a vitória, o Tricolor soma 
os três pontos fora de casa, che-
ga aos 56 e se consolida no G-4, 
ficando a quatro pontos do São 
Paulo, o quinto colocado. A Cha-
pecoense amarga mais um trope-
ço na Série A e segue na vice-lan-
terna. O Verdão tem 22 pontos e 
não vence há três rodadas.

Na próxima rodada do Brasi-
leirão, Chapecoense e Grêmio en-
tram em campo no domingo, dia 
17 de novembro. Às 16h (horário 
de Brasília), o Tricolor recebe o 
Flamengo na Arena. Um pouco 
mais tarde, às 18h (de Brasília), 
a Chape duela com o Ceará na 
Arena Condá.

SÃO PAULO E FURACÃO
Com um gol de Marcelo Ci-

rino, aos 45 minutos do segun-
do tempo, após falha de Tiago 
Volpi, o Athletico venceu o São 
Paulo por 1 a 0 na tarde deste 
domingo, no Morumbi, pela 32ª 
rodada do Campeonato Brasilei-
ro. 

Durante a maior parte do 
jogo, o goleiro Santos, do Fura-

cão, foi o destaque com grandes 
defesas. Mas o Tricolor, de mo-
do geral, mais uma vez fez uma 
partida sem muita objetividade. 
Com a vitória, o Athletico, já 
classificado para a Libertadores 
por conta do título da Copa do 
Brasil, foi a cinquenta pontos e 
assumiu a sexta colocação.  São 
Paulo ontinuou no quinto lugar, 
com 52 pontos.
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GOIÁS SANTOS

0x3

Sab, 09/11 | Serra Dourada | 17h

PALMEIRAS CORINTHIANS

1x1

Sab, 09/11 | Pacaembu | 19h

INTERNACIONAL FLUMINENSE

2x1
Dom, 10/11 | Beira-Rio | 16h

CRUZEIRO ATLÉTICO-MG

0x0
Dom, 10/11 | Mineirão | 16h

SÃO PAULO ATHLETICO-PR

0x1
Dom, 10/11 | Morumbi | 16h

FLAMENGO BAHIA

3x1

Dom, 10/11 | Maracanã | 18h

CSA VASCO

0x3
Dom, 10/11 | Rei Pele | 19h

CHAPECOENSE

0x1
Dom, 10/11 | Arena Condá | 19h

FORTALEZA CEARÁ

1x0
Dom, 10/11 | Arena Castelão | 19h

BOTAFOGO AVAÍ

 x

Seg, 11/11 | Nilton Santos | 20h

GRÊMIO

BRASILEIRÃO | 32ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
   POS.  TIME                            PG         JG          VI          SG

1º  Flamengo 77 32 24 42

2°  Palmeiras 67 32 19 27

3º  Santos 64 32 19 20

4º  Grêmio 56 32 16 23

5º  São Paulo 52 32 14  9

6º  Athletico-PR 50 32 14 14

7º  Internacional 49 32 14  5

8º  Corinthians 49 32 12  7

9º  Bahia 43 32 11  2

10º  Goiás  42 32 12 -16

11º  Vasco da Gama 42 32 11  -6

12º  Atlético-MG 40 32 11   -5

13º  Fortaleza 39 32 11   -5

14º Ceará 36 32 10  0

15º   Cruzeiro 35 32  7 -10

16º  Fluminense 34 32  9 -11

17º  Botafogo 33 31  10 -14

18º  CSA 29 32  7 -26

19º  Chapecoense 22 32    4 -23

20º  Avaí 17 31  3 -33

O Flamengo voltou a ganhar  
no Campeonato Brasileiro e desta 
vez passou pela única equipe que o 
conseguiu derrotar antes da revo-
lução Jorge de Jesus.

 Por 3 a 1, de virada, neste 
domingo, no Maracanã e rubro-
-negro derrotou o Bahia. A vitória 
deixou o time carioca em condições 
de garantir o título nacional já no 
próximo domingo, com uma ante-
cedência de quatro rodadas. 

Com o triunfo, agora com 77 
pontos em 32 jogos, a equipe abriu 
dez de dianteira para o segundo 
colocado, Palmeiras. 

Nesta quarta-feira, a equipe da 
Gávea tem um jogo antecipado da 
34.ª rodada - devido à final da Co-
pa Libertadores no dia 23 - contra 
o Vasco, também no Maracanã. 

No domingo, enfrentará o Grê-
mio em Porto Alegre. Ganhando 
as duas partidas chegará aos 83 
pontos.

O Palmeiras, por seu lado, se 

empatar ou perder para o Bahia, 
seu próximo adversário na Fonte 
Nova, só poderá no máximo igua-
lar essa pontuação até o fim de 
sua campanha, mas sem ter mais 
como atingir o número de vitórias 

dos rubro-negro. 
Com a derrota no Rio, o Bahia 

completa seis jogos sem vencer no 
Brasileirão. 

Com 43 pontos, ocupa o nono 
lugar e segue se vendo longe do so-

nho de voltar à Libertadores.  
Neste domingo, com o Mara-

canã mais uma vez lotado, o Fla-
mengo partiu para cima, tentando 
emparedar o adversário em sua 
área, mas ainda no primeiro tem-
po o Bahia conseguiu bons contra-
-ataques e num deles – um lance 
de pura sorte – conseguiu marcar 
graças a um gol contra de Willian 
Arão.

O Flamengo empatou aos no-
ve minutos do segundo tempo e a 
jogada do gol do empate começou 
com Everton Ribeiro. 

A resistência do Bahia só du-
raria mais cinco minutos, quando 
o camisa 27 entrou livre pelo lado 
oposto e chutou mascado para ven-
cer Douglas, decretando a virada.

Para completar a festa de sua 
torcida, que mais uma vez, Gabriel 
Barbosa fez o seu 21º gol na compe-
tição para fechar a conta e deixar 
seu time na cara de mais um título 
brasileiro.

Mais uma vez, o Flamengo fez delirar a torcida vencendo o adversário de virada

Imbatível, Flamengo vence o Bahia no  
Maracanã e fica isolado no Brasileirão
Com mais esse triunfo e agora com 77 pontos em 32 jogos, a equipe carioca abriu dez pontos de 
dianteira para o segundo colocado, Palmeiras, e pode garantir o título já no próximo domingo

Quase lá

Wagner Meier/Getty

Liamara Polli / AM Press & Images/Folhapress

Grêmio vence a Chapecoense e se 
consolida no G-4 na Arena Condá

Fora de casa

O Vasco voltou a vencer 
no Campeonato Brasileiro 
após quatro jogos. 

Em partida válida pela 
32ª rodada, o time de Van-
derlei Luxemburgo venceu 
o CSA fora de casa por 3 a 
0. Os gols foram marcados 
pelo volante Raul, com di-
reito a pedalada e caneta 
no marcador, por Oswaldo 
Henríquez, de cabeça, e por 
Carlinhos, contra. 

Com a vitória, o Vasco 
sobe para 42 pontos, mesma 
pontuação do Goiás e assu-
me a 11ª colocação na tabe-
la. Já o CSA permanece na 
zona de rebaixamento, com 
29 pontos. 

O próximo compromisso 
vascaíno é nesta quarta-fei-
ra (13) contra o Flamengo, 
em partida adiantada da 34ª 
rodada em virtude da deci-
são da Libertadores. 

O CSA joga somente no 
próximo domingo, contra o 
Fortaleza.

Vasco faz 3 a 0 
no CSA e volta 
a vencer no 
Brasileirão

Alívio

Com a vitória, o tricolor gaúcho chega aos 56 pontos no Brasileirão


