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Governadores do Nordeste se reúnem em Natal e discutem reforma tributária
Fátima Bezerra, do RN, disse que 60% da arrecadação de tributos ficam com a União, cabendo a estados e municípios os 40% restantes

MPF acusa deputado de 
usar verba pública para 
pagar empresa de parente

Improbidade 03

O Ministério Público 
Federal (MPF) apresentou as 
alegações finais de uma ação 
de improbidade movida contra 
o atual deputado federal Beto 
Rosado (Progressistas) e seu 
pai, o ex-deputado federal 

Betinho Rosado.
Contrariando, segundo o 

MPF, o ato que regulamenta 
o uso da chamada Cota para 
o Exercício de Atividade 
Parlamentar, eles conseguiram o 
reembolso de mais de R$ 130 mil 

em combustíveis adquiridos no 
Posto Laser, pertencente a um 
irmão e um sobrinho de Betinho.

Caso condenados, eles 
podem ter seus direitos políticos 
suspensos e serem obrigados ao 
pagamento de multa.
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Nos primeiros meses 
de 2017, ano em que 
assumiu como o 45º 

presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump chutou acordos 
internacionais como um bêbado 
se desfaz das latas de lixo pelo 
caminho.

Dizem os especialistas que 
acordos de comércio bilaterais 
vêm sempre acompanhados 
de problemas, por tomarem 
muito tempo e enfrentarem 
uma bateria de exigências, 
dependendo do negociador.

No caso da Alemanha, um 
parceiro secular do Brasil, com 
1.600 empresas operando aqui 
no País, a ideia de acordos 

bilaterais é atraente na medida 
que o Brasil tem como parceiro 
a maior e mais estruturada 
economia da Europa.

Portanto, aproximar a 
América do Sul, via Brasil, 
da Europa, via Alemanha, 
representa, além de uma série 
de vantagens, uma prioridade, 
desde que o governo brasileiro 
coopere, não cedendo a um 
discurso alinhado demais aos 
norte-americanos, o que parece 
ser um problema atual.

A julgar pelo discurso 
moderado do (até ontem)
presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, há uma 
boa expectativa de que o 

Brasil se comporte melhor 
em relação ao controvertido 
tema ambientalista e veja seus 
maiores parceiros comerciais 
com a relevância que eles 
merecem, sem desdém ou 
ironias.

A Alemanha é digna dessa 
importância. Na virada do 
milênio, empresas alemãs foram 
as que mais investiram em 
tecnologia da informação no 
Brasil, investindo em sistemas 
de gestão que mudariam a face 
das organizações brasileiras.

Ao longo das décadas, o que 
os alemães contribuíram para 
o agronegócio brasileiro, entre 
outros tantos setores, foi vital 

para que saíssemos de uma 
produção agrícola diminuta 
nos anos de 1970 para o que 
somos hoje – uma megapotência 
identificada com a preservação 
ambiental. Afinal, não são coisas 
incompatíveis.

Como bem lembrou o General 
Mourão em sua passagem por 
Natal nesta segunda-feira, 
hoje o agronegócio brasileiro é 
uma grande força, construída 
à base de muita negociação e 
investimentos. Perder esse ativo 
é, no mínimo, uma sandice.

Essas conquistas, que nos 
alçaram aos primeiro time de 
players mundiais nesse ramo 
da economia, não pode ser 

dilapidado por questões menores 
e despossuídos de qualquer 
sentido prático.

Opor-se a acordos como 
o de Paris, do clima, como 
aconteceu nos primeiros dias do 
governo Bolsonaro, e estabelecer 
embaixada em Jerusalém, se 
esquecendo das divisas árabes 
que entram anualmente no País, 
é o que justamente não pode 
acontecer.

Que o presidente em exercício 
Hamilton Mourão, muito 
aplaudido na abertura oficial do 
37º Encontro Brasil-Alemanha, 
seja uma inspiração para todos. 
Inclusive para o governo que ele 
tão bem representou ontem.

A sabedoria de Mourão
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REIS MAGOS I
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) defendeu ontem 
o tombamento do prédio que 
abrigou o Hotel Reis Magos. Em 
publicação no Twitter, a parla-
mentar escreveu que o hotel foi 
um “símbolo” do turismo poti-
guar, pois foi o primeiro grande 
hotel de Natal. “Pouca gente 
sabe, mas sua construção se deu 
com dinheiro público, por meio 
de uma ação conjunta da Sudene 
e da Embratur. A construção 
também é um exemplo da Ar-
quitetura Moderna Brasileira”, 
enfatizou Natália.

REIS MAGOS II
Ao frisar que o tombamento é 

defendido também pela Procu-
radoria Estadual do Patrimônio, 
a petista acrescentou que “não 
podemos deixar que esse símbolo 
seja demolido e desapareça das 
páginas de nossa história”. Ela 
também sustentou que o prédio 
seja “assumido pelo poder públi-
co, restaurado e seu uso destina-
do a uma finalidade social”.

REIS MAGOS III
O Reis Magos está abando-

nado na orla da Praia do Meio 
desde 1995. O Grupo Hotéis 
Pernambuco, proprietário do 
prédio, espera aval do poder 
público para demolir as ruínas 
da estrutura e construir outro 
empreendimento no lugar. A 
Justiça Federal, a Prefeitura do 

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), anunciou que seu pai, o 

presidente Jair Bolsonaro, vai alterar o decreto para reduzir 
a burocracia na tramitação de acordos internacionais depois 
de assinados pelo Executivo. O anúncio foi feito durante o 37º 
Encontro Econômico Brasil-Alemanha (Eeba), iniciado ontem 
no Centro de Convenções. O deputado lembrou estudo da CNI 
que mostra que, após assinado, um acordo leva mais e quatro 
anos para fazer parte da legislação brasileira e, assim, passar 
a valer. “Antes de o acordo ser assinado, todos os ministérios 
de temas relacionados dão seu parecer. Quando esse acordo 
vem para o Brasil, pasmem, ele percorre todos os mesmos 
ministérios. Então agradeço muito o presidente Robson, que 
está aqui na minha frente, e pela CNI por esse trabalho, por 
esse serviço prestado”, afirmou.

Acordos internacionais

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES

Natal e o Iphan já negaram o 
tombamento. Falta o Governo do 
Estado se pronunciar.

FLIQ
Terminou no fim de semana 

mais uma edição da Feira de 
Livros e Quadrinhos de Natal 
(Fliq). Segundo os organizadores, 
cerca de 35 mil pessoas passa-
ram pelo evento, realizado na 
Arena das Dunas. Foram mais 
de 100 horas de atividades cul-
turais gratuitas, com palestras, 
debates, apresentações de cordel, 
oficinas, lançamentos de livros, 
quadrinhos, games culturais, 
robótica, sessões de autógrafos e 
concurso de cosplay.

WALFREDO
A Comissão de Direito à 

Saúde da OAB no Rio Grande 
do Norte identificou, durante 
inspeção no Hospital Walfredo 
Gurgel na semana passada, que 
faltam médicos na UTI pediá-
trica. O presidente da comissão, 
Renato Dumaresq, pretende 
cobrar explicações do secretário 
estadual de Saúde, Cipriano 
Maia, estabelecendo o dia 1º de 
outubro como prazo para uma 
resposta.

 
FUNDO ELEITORAL

O senador potiguar Styvenson 
Valentim (Podemos) subiu à tri-

Eduardo Maia / ALRN

MACAÍBA
O deputado estadual Her-

mano Morais (MDB) solicitou à 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) a realização de 
um estudo de viabilidade técnica 
para a instalação de torres de 
telefonia móvel em Macaíba. 
O parlamentar justifica que, 
apesar da proximidade com a 
capital, Macaíba tem várias 
comunidades sem comunicação 
por telefonia móvel.

buna do Senado ontem para dizer 
que é contra o fundo público para 
financiamento de campanhas. 
Styvenson disse que não concor-
da com nenhum tipo de gasto do 
dinheiro público para este fim e 
que venceu as eleições no RN em 
2018 com apenas R$ 35 mil.

CIRO TINHA RAZÃO
O deputado federal Alexan-

dre Frota (PSDB-SP) pediu 
desculpas ao ex-candidato à Pre-
sidência Ciro Gomes (PDT-CE) 
por agressões verbais que ele 
direcionou ao colega no passado. 
Segundo Frota, Ciro “tinha razão 
sobre Bolsonaro”. A mensagem 
de Frota no Twitter foi uma 
resposta a uma publicação de 
Ciro Gomes em que ele critica 
o presidente e seus filhos e os 
acusa de enriquecimento ilícito.

FESTA DO BOI I
O Ministério Público do Rio 

Grande do Norte (MPRN) publi-
cou no Diário Oficial do Estado 
três Termos de Compromissos 
de Conduta (TCC) tratando da 
57ª edição da Festa do Boi, que 
começa no dia 12 de outubro, no 
Parque de Exposições Aristófa-
nes Fernandes, em Parnamirim.

FESTA DO BOI II
Um foi firmado com a 

Associação Norte-rio-grandense 
de Criadores do Estado do Rio 
Grande do Norte (Anorc), e 
outros dois com empresas que 
realizarão os shows. Os orga-
nizadores se comprometeram 
a cumprir com as obrigações 
assumidas para garantir desde 
benefício de meia entrada aos 
estudantes a questões como 
poluição sonora, emissão de 
poeira, segurança dos animais, 
limpeza, segurança do evento e 
regras para presença de crianças 
e adolescentes.
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O secretário adjunto de Trân-
sito da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU), Wal-
ter Pedro, defendeu nesta segun-
da-feira, 16, a instalação de novos 
semáforos e faixas de pedestres 
em vias da capital potiguar, mas 
reconheceu que as mudanças no 
trânsito devem ser antecedidas de 
um amplo debate com a sociedade.

Na semana passada, a STTU 
colocou em funcionamento dois 
novos semáforos nas avenidas 
Hermes da Fonseca e Salgado Fi-
lho, com a justificativa de dar mais 
segurança ao tráfego de pedestres. 
Após reação popular, o prefeito Ál-
varo Dias suspendeu as mudanças 
no trânsito “para que sejam feitos 
novos debates com a sociedade a 
respeito do projeto”.

“A Prefeitura vem observando 
diversos corredores de Natal e a 
situação que trata de travessias 
de pedestres. Já fizemos grandes 
intervenções, como corredores 
exclusivos, e estávamos em falta 

na intervenção para pedestres. 
Se existir alguma intervenção 
de trajeto, o veículo é que deve 
se deslocar. Infelizmente, existiu 
uma falsa comunicação nas redes 
sociais, o que prejudicou o proje-
to e nos levou a perceber que era 
necessário um novo debate”, res-
saltou Walter Pedro, ao participar 
de uma reunião da Comissão de 
Finanças, Orçamento, Controle e 
Fiscalização da Câmara Municipal 
de Natal para discutir o assunto.

De acordo com o secretário 
adjunto, a distância entre a faixa 
instalada próximo à Igreja Uni-
versal do Reino de Deus e o cru-
zamento da Salgado Filho com 
a avenida Amintas Barros é de 
350 metros, e que a instalação da 
faixa/semáforo registrou um au-
mento, no máximo, de 200 metros 
de congestionamento no trecho. 
“Em lugar nenhum no mundo 200 
metro de engarrafamento é consi-
derado prejuízo de grande escala. 
As pessoas que estão de carro não 

têm prejuízo, mas o pedestre tem”, 
relatou.

Para o presidente da comissão, 
vereador Dinarte Torres (PMB), a 
partir do momento em que a STTU 
reconhece que houve erro na im-
plantação e retirada do semáforo, 

há o reconhecimento que deveria 
ter existido um debate prévio sobre 
as medidas. O parlamentar usou 
como base uma pesquisa divulga-
da pelo portal G1, que constatou 
que mais de 70% da população 
aprovou a faixa de pedestre da 

avenida Salgado Filho. “Sem dú-
vida houve uma precipitação no 
momento que se coloca e que se 
retira radicalmente, mas mesmo 
assim é um momento importante, 
pois abre o debate para a popula-
ção e, sendo pedestre a parte mais 
importante que falamos aqui, são 
eles que devem ser ouvidos”, disse.

Especialista em trânsito, o 
professor Rubens Ramos, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), defende a ins-
talação das faixas/semáforos. “Os 
semáforos são corretos sim. Esse é 
um modelo utilizado em São Paulo 
e, nele, o pedestre cruza a via com 
proteção de um sinal”, explica. Pa-
ra o especialista, o uso da passare-
la não condiz com o fluxo urbano, 
sendo essa uma alternativa não vi-
ável. “A passarela é um obstáculo 
para o usuário. Ela tira o pedestre 
da rua, assim como tira o comércio, 
pois não há fluxo de pessoas, para 
zona urbana não é uma saída”, 
conclui.

Vereadores escutam o secretário adjunto Walter Pedro, sobre mudanças no trânsito

Na Câmara, secretário defende mais 
semáforos e faixas de pedestre em Natal
De acordo com Walter Pedro, distância entre a faixa instalada perto da Igreja Universal do Reino de Deus e o cruzamento 
com a avenida Amintas Barros é de 350 metros, e que a nova faixa/semáforo registrou um aumento, no máximo, de 200 m

Trânsito

Marcelo Barroso / CMN

O Ministério Público Federal 
(MPF) apresentou as alegações fi-
nais de uma ação de improbidade 
movida contra o atual deputado 
federal Beto Rosado (Progressis-
tas) e seu pai, o ex-deputado fede-
ral Betinho Rosado.

Contrariando, segundo o 
MPF, o ato que regulamenta o uso 
da chamada Cota para o Exercício 
de Atividade Parlamentar, eles 
conseguiram o reembolso de mais 
de R$ 130 mil em combustíveis 
adquiridos no Posto Laser, per-
tencente a um irmão e um sobri-
nho de Betinho.

Caso condenados, eles podem 
ter seus direitos políticos suspen-
sos e serem obrigados ao paga-
mento de multa, além da perda da 
função pública e ficarem proibidos 
de contratar com o poder público. 
Somado a isso, a Justiça poderá 
obrigá-los ao ressarcimento dos 
danos, contudo, Beto Rosado - 
após ser alvo de uma denúncia - já 
devolveu sua cota. Sendo assim, o 
ressarcimento se limitaria apenas 

aos valores gastos pelo pai.
Em suas alegações finais - de 

autoria do procurador da Repú-
blica Emanuel Ferreira -, o MPF 
rebate o argumento de Beto Ro-
sado de que, como suposta prova 
de “boa-fé”, teria efetuado a de-
volução antes de ser alvo da ação 
de improbidade. “Ocorre que, de 
acordo com o documento constan-
te no inquérito civil, tal devolução 

foi motivada a partir de denúncia 
movida por Lúcio Duarte Batista 
e noticiada pela Coordenação de 
Gestão de Cota Parlamentar da 
Câmara dos Deputados (a Beto 
Rosado). Logo, não se tratou de 
ato espontâneo”. Sobre isso, o 
MPF destaca ainda que a devo-
lução, mesmo que ocorresse es-
pontaneamente, não apagaria a 
irregularidade já cometida.

Irmão do ex-deputado e tio do 
atual, Carlos Jerônimo Dix-Sept 
Rosado Maia é sócio do posto jun-
to de seu filho, Carlos Jerônimo 
Dix-sept Rosado Maia Segundo. 
O pedido de reembolso de abaste-
cimento em empresas ou entidade 
da qual o proprietário ou detentor 
de qualquer participação seja par-
lamentar ou parente até terceiro 
grau é proibida pelo Congresso.

Entre 2011 e 2015, Betinho 
Rosado utilizou R$ 79.423,34 de 
sua cota em pagamentos ao posto 
de gasolina. Já Beto, na legislatu-
ra passa, abasteceu no Posto Lí-
der o equivalente a R$ 58.855,36.

Deputado Beto Rosado (Progressistas)

MPF acusa Beto Rosado e o pai de pagar 
empresa de parentes com verba pública

Improbidade

José Aldenir / Agora RN

Projeto prevê repasse do fundo 
de segurança para municípios

Recursos

A Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara dos 
Deputados aprovou uma pro-
posta que aumenta as fontes de 
recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP). O 
texto também prevê o repasse 
das verbas diretamente aos mu-
nicípios, o que hoje não ocorre.

O projeto de lei, do deputado 
federal potiguar Benes Leocá-
dio (Republicanos), destina ao 
fundo recursos de acordos de 
leniência com empresas acusa-
das de danos à administração 
pública; 10% da arrecadação de 
taxas e multas aplicadas pelas 
agências que regulam o setor de 
transporte; e 2% do Fundo de 
Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust).

Atualmente, as principais 
fontes do fundo são as dotações 
orçamentárias, parte da arreca-
dação das loterias e doações de 
pessoas físicas e jurídicas.

O texto também permite a 

transferência direta de valores 
para políticas municipais do 
setor, atualmente limitada a 
fundos de estados e do Distrito 
Federal. Para isso, as prefeitu-
ras terão de criar um fundo mu-
nicipal de segurança.

Pela proposta, 80% do ar-
recadado com as novas fontes 
serão repassados, obrigatoria-
mente, para os fundos estadu-
ais (40%) e municipais (40%) 
de segurança. Os 20% restantes 
ficarão com a União.

Deputado Benes Leocádio (Republicanos)

José Aldenir / Agora RN
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, defen-
deu nesta segunda-feira, 16, na 
abertura da 4ª Assembleia Ge-
ral do Consórcio Nordeste, uma 
reforma tributária “para valer”, 
que não vise apenas simplificar 
os tributos, onerando as classes 
mais pobres, mas que taxe as 
grandes fortunas. 

A governadora lembrou que, 
apesar da importância para o fu-
turo do Brasil, as discussões so-
bre a proposta sempre esbarram 
em obstáculos.  “Esta é uma das 
reformas mais impactantes, mais 
essenciais, no entanto, até hoje 
não conseguimos avançar nesse 
tema. Nosso papel, no fórum de 
governadores do Nordeste, é for-
mular uma proposta para levar a 
debate no fórum geral de gover-
nadores”, disse Fátima durante o 
evento, que foi realizado em Na-
tal, com a presença de sete gover-
nadores e um vice-governador.

Segundo entidades municipa-
listas, 60% da arrecadação de tri-
butos ficam com a União, caben-
do a estados e municípios o rateio 
dos 40% restantes. “É impossível 
os estados e municípios sobrevi-
verem com essa distribuição tão 
injusta. Temos o compromisso de 
lutar para inverter esta lógica. É 
lamentável que, em pleno século 
21, o Brasil seja um dos poucos 
países que ainda não taxaram as 
grandes fortunas”, observou Fá-
tima Bezerra.

A reforma foi um dos temas 
da reunião. Os governadores 
discutiram, ainda, a agenda 
Europa, concessões, situação da 
Petrobras na região e o projeto 
Nordeste Conectado. “Não basta 
apenas cuidar da infraestrutura 
física – ferrovia, porto, estradas. 
Isso é fundamental. Mas a cha-
mada infraestrutura tecnológi-
ca se impõe pelos tempos que 
vivemos hoje. Não podemos, de 
maneira nenhuma, negligenciar 
isso”, enfatizou a governadora do 
Rio Grande do Norte.

SISTEMA TRIBUTÁRIO
Antes da reunião, em entre-

vista coletiva, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino, defen-
deu  um sistema tributário mais 
adequado ao momento, “que 
ajude a impulsionar a retomada 
do crescimento, que combata as 
desigualdades socais, que faça 
com que o atual sistema, con-
centrador de renda, seja subs-
tituído por um sistema mais 

equilibrado no qual quem ganha 
menos pague menos e que ga-
nha mais, pague mais”. “Esse é 
o parâmetro de justiça que nossa 
Constituição exige e que hoje, la-
mentavelmente, não é atendido”, 
ressaltou Dino.

BRASIL-ALEMANHA
Governadores do Nordeste 

também participaram, nesta 
segunda-feira, da abertura do 
Encontro Econômico Brasil-Ale-
manha, que acontece em Na-
tal. Na oportunidade, Fátima 
Bezerra defendeu a criação de 
um ambiente favorável para os 
investidores estrangeiros e res-
saltou que a criação do Consórcio 

Nordeste caminha neste sentido.
“É preciso adotar medidas pa-

ra o enfrentamento da crise fiscal 
e financeira e criar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
dos negócios, mas sem tirar o 
foco de avançar no campo da 
igualdade de oportunidades e re-
dução das desigualdades sociais. 
Queremos avançar na parceria 
com a iniciativa privada, por 
meio do diálogo e da transpa-
rência. Ações concretas já foram 
iniciadas como a modernização 
dos marcos regulatórios e políti-
cas de incentivos fiscais, gerando 
empregos dignos para o nosso po-
vo e o crescimento da economia”, 
disse a governadora do RN.

Presente na reunião, o governa-
dor da Bahia, Rui Costa, presiden-
te do Consórcio Nordeste, falou que 
a entidade em si é uma resposta ao 
enfrentamento desta crise finan-
ceira, uma ferramenta de gestão 
coletiva que busca fazer política de 
desenvolvimento regional e trazer 
investimentos por meio de parce-
rias com setor produtivo.

Um dos setores que concentra 
expectativa de investimento das 
empresas alemãs é o de energia, 
no qual o Nordeste lidera a pro-
dução nacional e o Rio Grande 
do Norte desponta como o maior 
produtor brasileiro, com grande 
potencial para ampliação e desen-
volvimento deste setor. Embora 
tenha sido reiteradamente afir-
mado o interesse de investidores 
em diversos outros setores produ-
tivos, como tecnologia, mineração, 
fruticultura e turismo.

Para o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, a reunião foi posi-
tiva para estreitar os laços com as 
empresas e com o governo alemão, 
além de afinar a agenda de com-
promissos prevista para novembro 
próximo. “Entre os dias 16 e 28 de 
novembro os governadores que 
integram o Consórcio Nordeste 
visitarão quatro países, entre eles 
a Alemanha, para dar continui-
dade ao processo de apresentação 
dos potenciais da região e para a 
formação de parcerias entre os pa-
íses”, explicou.

Representantes de estados nordestinos participaram nesta segunda, em Natal, da 4ª Assembleia Geral do Consórcio Nordeste

Fátima Bezerra defende reforma 
com mais recursos para estados
Atualmente, 60% da arrecadação de tributos ficam com a União, cabendo a estados e municípios 
os 40% restantes. “É impossível sobreviverem com essa distribuição tão injusta”, disse governadora

Reunião do Consórcio Nordeste

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Governadora do RN comandou reunião ao lado de Rui Costa, governador da Bahia

Uma das soluções apre-
sentadas pelos governos fe-
deral e estadual para equili-
brar as contas e sanar a crise 
financeira tem sido o contin-
genciamento de verbas desti-
nadas à área da educação. No 
Rio Grande do Norte, a go-
vernadora Fátima Bezerra já 
anunciou cortes no orçamen-
to previsto para investimen-
tos e custeio da Universidade 
Estadual (Uern).

Para evitar que isso 
ocorra, o deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL) 
apresentou uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
na Assembleia Legislativa. A 
PEC é inspirada em projeto 
de mesmo teor apresentado 
na Câmara dos Deputados 
pela deputada federal Fer-
nanda Melchionna, do PSOL 
do Rio Grande do Sul, que 
torna obrigatória a execução 
de toda a programação orça-
mentária aprovada para ma-
nutenção e desenvolvimento 
do ensino.

O objetivo é resguardar os 
recursos destinados à educa-
ção e que o uso dessa verba 
seja fielmente cumprido con-
forme lei orçamentária, sem 
qualquer corte ou contingen-
ciamento posterior. Segundo 
Sandro, a medida evita pre-
juízos à continuidade das ati-
vidades e serviços prestados 
à população.

Como toda PEC, a pro-
posta por Sandro terá de ser 
analisada em uma comissão 
especial antes de ser subme-
tida ao plenário.

Na sexta-feira, 20, o de-
putado promove uma audi-
ência pública no auditório da 
Fafic, na Uern, em Mossoró, 
para discutir o tema.

Projeto de Sandro 
proíbe cortes de 
verbas para a 
educação

PEC

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)

José Aldenir / Agora RN
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, defen-
deu nesta segunda-feira, 16, na 
abertura da 4ª Assembleia Ge-
ral do Consórcio Nordeste, uma 
reforma tributária “para valer”, 
que não vise apenas simplificar 
os tributos, onerando as classes 
mais pobres, mas que taxe as 
grandes fortunas. 

A governadora lembrou que, 
apesar da importância para o fu-
turo do Brasil, as discussões so-
bre a proposta sempre esbarram 
em obstáculos.  “Esta é uma das 
reformas mais impactantes, mais 
essenciais, no entanto, até hoje 
não conseguimos avançar nesse 
tema. Nosso papel, no fórum de 
governadores do Nordeste, é for-
mular uma proposta para levar a 
debate no fórum geral de gover-
nadores”, disse Fátima durante o 
evento, que foi realizado em Na-
tal, com a presença de sete gover-
nadores e um vice-governador.

Segundo entidades municipa-
listas, 60% da arrecadação de tri-
butos ficam com a União, caben-
do a estados e municípios o rateio 
dos 40% restantes. “É impossível 
os estados e municípios sobrevi-
verem com essa distribuição tão 
injusta. Temos o compromisso de 
lutar para inverter esta lógica. É 
lamentável que, em pleno século 
21, o Brasil seja um dos poucos 
países que ainda não taxaram as 
grandes fortunas”, observou Fá-
tima Bezerra.

A reforma foi um dos temas 
da reunião. Os governadores 
discutiram, ainda, a agenda 
Europa, concessões, situação da 
Petrobras na região e o projeto 
Nordeste Conectado. “Não basta 
apenas cuidar da infraestrutura 
física – ferrovia, porto, estradas. 
Isso é fundamental. Mas a cha-
mada infraestrutura tecnológi-
ca se impõe pelos tempos que 
vivemos hoje. Não podemos, de 
maneira nenhuma, negligenciar 
isso”, enfatizou a governadora do 
Rio Grande do Norte.

SISTEMA TRIBUTÁRIO
Antes da reunião, em entre-

vista coletiva, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino, defen-
deu  um sistema tributário mais 
adequado ao momento, “que 
ajude a impulsionar a retomada 
do crescimento, que combata as 
desigualdades socais, que faça 
com que o atual sistema, con-
centrador de renda, seja subs-
tituído por um sistema mais 

equilibrado no qual quem ganha 
menos pague menos e que ga-
nha mais, pague mais”. “Esse é 
o parâmetro de justiça que nossa 
Constituição exige e que hoje, la-
mentavelmente, não é atendido”, 
ressaltou Dino.

BRASIL-ALEMANHA
Governadores do Nordeste 

também participaram, nesta 
segunda-feira, da abertura do 
Encontro Econômico Brasil-Ale-
manha, que acontece em Na-
tal. Na oportunidade, Fátima 
Bezerra defendeu a criação de 
um ambiente favorável para os 
investidores estrangeiros e res-
saltou que a criação do Consórcio 

Nordeste caminha neste sentido.
“É preciso adotar medidas pa-

ra o enfrentamento da crise fiscal 
e financeira e criar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
dos negócios, mas sem tirar o 
foco de avançar no campo da 
igualdade de oportunidades e re-
dução das desigualdades sociais. 
Queremos avançar na parceria 
com a iniciativa privada, por 
meio do diálogo e da transpa-
rência. Ações concretas já foram 
iniciadas como a modernização 
dos marcos regulatórios e políti-
cas de incentivos fiscais, gerando 
empregos dignos para o nosso po-
vo e o crescimento da economia”, 
disse a governadora do RN.

Presente na reunião, o governa-
dor da Bahia, Rui Costa, presiden-
te do Consórcio Nordeste, falou que 
a entidade em si é uma resposta ao 
enfrentamento desta crise finan-
ceira, uma ferramenta de gestão 
coletiva que busca fazer política de 
desenvolvimento regional e trazer 
investimentos por meio de parce-
rias com setor produtivo.

Um dos setores que concentra 
expectativa de investimento das 
empresas alemãs é o de energia, 
no qual o Nordeste lidera a pro-
dução nacional e o Rio Grande 
do Norte desponta como o maior 
produtor brasileiro, com grande 
potencial para ampliação e desen-
volvimento deste setor. Embora 
tenha sido reiteradamente afir-
mado o interesse de investidores 
em diversos outros setores produ-
tivos, como tecnologia, mineração, 
fruticultura e turismo.

Para o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Calado, a reunião foi posi-
tiva para estreitar os laços com as 
empresas e com o governo alemão, 
além de afinar a agenda de com-
promissos prevista para novembro 
próximo. “Entre os dias 16 e 28 de 
novembro os governadores que 
integram o Consórcio Nordeste 
visitarão quatro países, entre eles 
a Alemanha, para dar continui-
dade ao processo de apresentação 
dos potenciais da região e para a 
formação de parcerias entre os pa-
íses”, explicou.

Representantes de estados nordestinos participaram nesta segunda, em Natal, da 4ª Assembleia Geral do Consórcio Nordeste

Fátima Bezerra defende reforma 
com mais recursos para estados
Atualmente, 60% da arrecadação de tributos ficam com a União, cabendo a estados e municípios 
os 40% restantes. “É impossível sobreviverem com essa distribuição tão injusta”, disse governadora

Reunião do Consórcio Nordeste
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Governadora do RN comandou reunião ao lado de Rui Costa, governador da Bahia

Uma das soluções apre-
sentadas pelos governos fe-
deral e estadual para equili-
brar as contas e sanar a crise 
financeira tem sido o contin-
genciamento de verbas desti-
nadas à área da educação. No 
Rio Grande do Norte, a go-
vernadora Fátima Bezerra já 
anunciou cortes no orçamen-
to previsto para investimen-
tos e custeio da Universidade 
Estadual (Uern).

Para evitar que isso 
ocorra, o deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL) 
apresentou uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
na Assembleia Legislativa. A 
PEC é inspirada em projeto 
de mesmo teor apresentado 
na Câmara dos Deputados 
pela deputada federal Fer-
nanda Melchionna, do PSOL 
do Rio Grande do Sul, que 
torna obrigatória a execução 
de toda a programação orça-
mentária aprovada para ma-
nutenção e desenvolvimento 
do ensino.

O objetivo é resguardar os 
recursos destinados à educa-
ção e que o uso dessa verba 
seja fielmente cumprido con-
forme lei orçamentária, sem 
qualquer corte ou contingen-
ciamento posterior. Segundo 
Sandro, a medida evita pre-
juízos à continuidade das ati-
vidades e serviços prestados 
à população.

Como toda PEC, a pro-
posta por Sandro terá de ser 
analisada em uma comissão 
especial antes de ser subme-
tida ao plenário.

Na sexta-feira, 20, o de-
putado promove uma audi-
ência pública no auditório da 
Fafic, na Uern, em Mossoró, 
para discutir o tema.

Projeto de Sandro 
proíbe cortes de 
verbas para a 
educação

PEC

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)

José Aldenir / Agora RN
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Aminirreforma eleitoral, que o Senado deve votar 
nesta terça (17), é a reação dos políticos para 
repor a montanha de dinheiro que a cada eleição 

tomavam de empresas fornecedoras do governo. 
A investida do Congresso diretamente no bolso do 
contribuinte, sem a intermediação de empreiteiras, 
começou no auge da Lava Jato, quando o acintoso 
Fundo Partidário saltou de R$308,2 milhões em 2014 
para R$811,3 milhões em 2015, enfiados goela abaixo 
do País. Era só o começo.

O Fundão Eleitoral de 2018 foi de R$ 1,7 bilhão, 

mas políticos tentam incluir no Orçamento previsão de 
até R$3,7 bilhões para a eleição 2020

Vítimas da corrupção, os brasileiros terão de pagar 
as multas e até os advogados de políticos pilhados em 
vigarices gerais.

Com o Fundo pagando até advogado de candidato, 
vão se multiplicar casos de superfaturamento de 
honorários para o “caixa 2” da clientela.

A minirreforma autoriza partidos a fazer negócios 
como comprar sedes, aviões, carros, o que quiserem, 
com o dinheiro público do Fundo.

Fundo Eleitoral repõe bilhões que a Lava Jato tirou

CARAVELAS QUEIMADAS
O senador Major Olímpio 

(SP) quer ficar no PSL após 
o veto à sua filiação pelo 
presidente do Podemos-SP, 
Mário Covas Neto. Mas pode 
ter “queimado as caravelas” ao 
afirmar que Flávio Bolsonaro, 
contrário à CPI da Lava Toga, 
e não a senadora Juíza Selma, 
deve sair do PSL. 

OPERÁRIO PADRÃO
O ministro da Secretaria 

Geral, Luiz Eduardo Ramos, 
é o “operário padrão” do 
governo. Trabalha de sol a sol, 
monitorando o cumprimento 
de acordos e nomeações que 
viabilizaram a reforma da 
Previdência.

FIM DA BRIGA DE FOICE
A posse de Rodrigo Dias 

encerrou a briga de foice 
pelo fabuloso orçamento do 
FNDE, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 

PODER SEM PUDOR

LATINDO POR VOTOS
Na campanha de Tancredo Neves ao governo de 

Minas, em 1982, o deputado Ronan Tito espalmava 
a mão e perguntava que número era aquele. O povão 
respondia “Cachorro!”, numa alusão ao jogo do bicho. 
“Pois Tancredo será o cachorro que vai expulsar os 
ladrões do Palácio da Liberdade!”, exclamava Tito. A 
estratégia de gosto duvidoso preocupava os amigos de 
Tancredo, que provocaram uma reunião sobre o assunto. 
O vice Hélio Garcia não via motivo para apreensão: “Se 
é para ganhar a eleição, tem até que latir...”

Volto à atividade 100% 
depois dos Estados Unidos”

Presidente Jair Bolsonaro 
ao retornar a Brasília,
após a cirurgia a que se submeteu

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Uol Notícias

Educação: R$56 bilhões só este 
ano. O presidente da Câmara, 
agora muito cordial em relação a 
Jair Bolsonaro, apoiou a indicação 
do xará.

RENOVOU COISA ALGUMA
Crítico da minirreforma, o 

senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR) acha que é um mito 
a tal “renovação do Congresso”. 

Diz que apenas dez dos 
81 senadores são de fatos 
estreantes na política, inclusive 
ele.

ANTIPATIA É QUASE ÓDIO
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, diz que o pacote 
anticrime do ministro Sergio 
Moro (Justiça) deve ser votado 
ainda este ano, mas não explica 
o próprio desinteresse por um 
tema tão caro aos eleitores.

HOMENAGEM EM BRASÍLIA
O ministro Emmanoel 

Pereira, do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), foi 
homenageado nesta segunda 
(6), em Brasília, por sua posse 
no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), órgão de controle 
do Judiciário. 

PENSANDO BEM...
...nem Mourão achava que 

ia ser presidente por tanto 
tempo.

Educação

O deputado estadual André 
Azevedo (PSC), coronel reforma-
do da Polícia Militar, solicitou 
que o Governo do Estado faça a 
adesão ao programa do governo 
federal de fomento à implanta-
ção de escolas cívico-militares no 
País. A proposta do parlamentar 
é que o modelo de ensino seja im-
plementado nas escolas da rede 
estadual.

De acordo com Azevedo, o pro-
grama tem apresentado êxito em 
outros estados. Ele cita Goiás co-
mo exemplo de estado que melho-
rou seus indicadores da educação 
após implementar escolas cívico-
-militares. Ele conta que o Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) é o reflexo das me-
lhorias obtidas.

“O programa é exitoso em 
outros estados como, por exem-
plo, em Goiás, onde (o programa) 
existe há mais de dez anos. À 
época da implantação, às escolas 
goianas tinham altos índices de 

evasão escolar e baixo resultado 
no Ideb. Depois da execução do 
projeto, houve até disputa por 
vaga nas escolas com modelo 
cívico-militar, além do salto de 
qualidade nos números do Ideb”, 
publicou o deputado em sua conta 
no Instagram.

Coronel Azevedo afirmou que 
o programa do governo federal 
é uma oportunidade que o Rio 
Grande do Norte não pode des-
perdiçar.

“O governo federal resolveu 
expandir para outros estados e 
queremos que o Rio Grande do 
Norte se junte às demais escolas 
do País e aproveite os recursos 
federais destinados para este pro-
grama de ensino”, contou.

As escolas cívico-militares 
contam com a administração 
compartilhada entre militares e 
civis. De acordo com o Ministério 
da Educação (MEC), há 203 uni-
dades no Brasil, que atendem 192 
mil alunos.

Azevedo cobra adesão do RN a 
programa de escolas militares
Parlamentar citou Goiás como exemplo de estado que 
melhorou seus indicadores após implementar modelo

CPI: ONGs chegaram a receber R$1 bilhão por ano
Senadores articulam uma nova CPI 

para investigar a paixão das organizações 
não-governamentais (ONGs) pelo dinheiro... 
do governo. Não é a primeira vez que essas 
entidades são alvo de investigação: em 2006, 

o Senado instalou a primeira CPI das ONGs 
proposta pelo então senador Heráclito Fortes. 
Acabou em pizza, mas ao menos descobriu que as 
ONGs tomavam do governo federal mais de R$1 
bilhão por ano.

O SEU, O NOSSO
A CPI das ONGs investigou repasses de 

2001 a 2006. Só para ONGs batizadas de 
“associações” e “institutos” foram mais de 
R$5 bilhões.

QUASE O TRIPLO
O total apurado pela CPI do 

faturamento entidades privadas “sem fins 
lucrativos”, segundo o Siafi, foi de R$13,7 
bilhões.

CAIXA-PRETA E LACRADA
A CPI foi enterrada pelo PT e aliados, que 

protegiam as ONGs. Eram tempos dos muitos 
roubos que a Lava Jato descobriria depois.

Deputado afirmou que o programa do governo federal é uma oportunidade para o RN

Eduardo Maia / ALRN

Governo quer acabar com 
reajuste obrigatório, diz jornal

Salário mínimo

A equipe econômica estuda 
retirar da Constituição Federal 
a previsão de que o salário míni-
mo seja corrigido pela inflação.  
O congelamento poderia render 
uma economia entre R$ 35 bi-
lhões e R$ 37 bilhões, segundo 
o jornal O Estado de S. Paulo.

A ideia é que, em momen-
tos de grave desequilíbrio 
fiscal, como o atual, haja con-
dições de congelar mesmo os 
aumentos nominais (ou seja, 
dar a variação da inflação) da 
remuneração por alguns anos, 

até que a saúde das contas seja 
endereçada.

Oficialmente, porém, a pro-
posta de orçamento para o ano 
de 2020 prevê aumento do sa-
lário mínimo dos atuais R$ 998 
para R$ 1.039 a partir de janei-
ro do ano que vem, levando em 
conta a variação da inflação. 
Há quem defenda, no entanto, 
não dar nem mesmo a inflação 
como reposição salarial para 
abrir espaço no Orçamento pa-
ra despesas de custeio da má-
quina pública e investimentos.
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A governadora Fátima Bezerra 
participou, no último sábado, 14, 
de uma reunião com a comunidade 
de Barra de Santana, município de 
Jucurutu, que deverá ser realoca-
da para um local próximo ao atual 
distrito quando a área em que a 
população reside for alagada, con-
forme projeto original do Complexo 
Barragem de Oiticica. O encontro 
ocorreu na igreja local, onde a chefe 
do Executivo estadual e sua equipe 
foram recebidos por parte das 200 
famílias, representadas pelo Mo-
vimento dos Atingidos e Atingidas 
pela Barragem.

Érica Gomes, uma das líderes 
do movimento, apresentou a pauta 
da reunião, que tratou da constru-
ção da Nova Barra de Santana e 
Cemitério e outras reivindicações, 
como a implantação de agrovilas 
para família de agricultores sem 
terra; indenizações da atual Barra 
de Santana; construção da estrada 
de contorno; e supressão de 6 mil 
hectares de vegetação na bacia hi-

drográfica hidráulica da barragem 
de Oiticica.

Em resposta à população que 
pede urgência quanto ao prossegui-
mento das obras, o secretário João 
Maria (Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos) informou que o principal 
entrave para a retomada já foi so-
lucionado. "Agora o governo vai re-
planejar. O distrato com a empresa 
foi feito na sexta, com apoio da 
Procuradoria Geral do Estadp, sob 
a orientação da governadora. Após 
o distrato, a PGE se comprometeu 
a encaminhar a solução quanto 
à contratação da nova empresa. 
Dentro de poucos dias os trabalhos 
serão reiniciados", garantiu.

Fátima enfatizou que até hoje 
todas as reivindicações do movi-
mento dos atingidos pela barragem 
foram tratadas com respeito. "A 
presença da nossa equipe mostra 
por si só o zelo com que a gestão 
trata as necessidades da popula-
ção. No entanto, existem propostas 
apresentadas que precisarão ser 

analisadas do ponto de vista técni-
co e jurídico. Garanto todo o empe-
nho para solucionarmos tudo isso 
que foi exposto, porque eu sei o que 
é passar por dificuldades devido à 
seca", declarou.

VIABILIDADE
No final de julho, o Ministé-

rio de Desenvolvimento Regional 
(MDR) anunciou a liberação de R$ 
56 milhões para obra de Oiticica. 
Esse aporte vai manter o ritmo das 

atividades na parede da barragem, 
que se encontra com 74% de execu-
ção.

A Nova Barra de Santana vai 
abrigar mais de 200 famílias. Além 
de moradias, ela vai contar com 
praças, escola, creche, réplica da 
igreja católica, lotes para desenvol-
vimento de atividades industriais e 
infraestrutura com água, energia, 
saneamento básico, pavimentação 
e acessibilidade.

A Barragem de Oiticica é a 
maior obra de infraestrutura 
hídrica em andamento no RN e 
será o terceiro maior reservató-
rio do Estado. Orçada em R$ 550 
milhões, beneficiará aproxima-
damente 800 mil pessoas em 43 
municípios. 

Com capacidade para 556 
milhões de metros cúbicos, vai 
receber águas do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do Rio São 
Francisco e ofertar água para as 
regiões do Seridó, Vale do Açu e 
região Central.

Nova comunidade está sendo construída para abrigar cerca de 200 famílias da região

Oiticica: Governo assegura retomada 
de obra na comunidade Barra de Santana
Intervenções estão paralisadas por causa do distrato com a empresa que era responsável pelos serviços; em julho, o 
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Barragem

Sandro Menezes / Governo do RN
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vertentes", explicou.

O conselheiro Gilbrando 

Medeiros, membro da Comis-
são Especial do Crea-RN para o 
Plano Diretor, acrescentou que o 
trabalho da equipe do Conselho é 
analisar e discutir possíveis atua-
lizações na revisão do Plano Dire-
tor. "Nossa intenção é propor al-
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Divulgação / CMN
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José Aldenir / Agora RN
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Ao abrir nesta segunda-feira, 
16, o segundo dia do 37º Encontro 
Econômico Brasil Alemanha (EE-
BA), no Centro de Convenções de 
Natal, o presidente da Federação 
das Indústrias Alemãs – BDI  –
Dieter Kempf, o similar alemão 
do presidente da CNI brasileira, 
Robson Andrade, não precisou 
falar muito para fazer chover far-
pas contra a atual política prote-
cionista dos EUA, que na opinião 
dele desestabiliza o mundo.

Mais adiante, num outro re-
cado que poderia ser interpretado 
mais para os brasileiros, Kempf 
falou sobre a importância da pre-

servação da Amazônia e deu um 
conselho que cairia como uma 
luva para dirigentes que falam de-
mais. “É melhor falarmos de nós 
mesmos, debatermos nós mesmos, 
do que falarmos dos outros”, acon-
selhou.

Ele não deu trabalho para a 
tradução simultânea do evento. 
Com frases que se explicavam 
automaticamente, e sugeriam 
vários reflexões, ele contribuiu 
para valorizar um encontro que, 
em seus 37 anos de existência, 
só aconteceu duas vezes no Nor-
deste: em 2005, em Fortaleza, e 
agora, 14 anos depois, em Natal.

Kempf disse, por exemplo, 
que “parcerias” são sempre uma 
“pré-condição”, ou seja, vêm an-

tes da concretização de negócios; 
que todos os países, incluindo o 
Brasil, precisam de indústrias de 
porte e que, dentro desse contex-
to, a “inovação” e a “pesquisa” são 
fundamentais.

Afirmou que “fôlego de longo 
prazo” e “organização” são mesmo 
vitais para chegar onde se deseja 
e repetiu o que já se sabe, mas é 
bom sempre ouvir: “O Brasil é o 
principal parceiro da Alemanha 
na América do Sul”, o que é sem-
pre importante quando se fala 
da economia mais importante da 
Europa, continente que o Merco-
sul deseja alcançar.

Com 1,6 mil empresas no 
Brasil e uma carteira de investi-
mentos de 20 bilhões de dólares, 

pode-se dizer que as inovações 
tecnológicas iniciadas na virada 
do milénio no País tem o protago-
nismo de empresas alemãs.

O presidente da BDI defen-
deu a manutenção dos acordos 
climáticos e comerciais e lamen-
tou o tom de ácido adotado pelo 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, segundo ele, con-
trário às necessidades do desen-
volvimento global.

Por fim, Kempf defendeu a rá-
pida entrada em vigor do Acordo 
Mercosul-União Europeia, como 
um passo importante em “tempos 
de isolacionismo”, outra farpa no 
governo norte-americano, dita 
a poucos metros do possível em-
baixador do Brasil na América, 

Eduardo Bolsonaro.
Além disso, Kumpf defendeu o 

início das negociações de um acor-
do para evitar a dupla tributação 
como o Brasil. Trata-se de um te-
ma concorrente dos encontros eco-
nômicos entre Brasil e Alemanha.

A celebração de um acordo 
para evitar dupla tributação en-
tre dois países é prioridade para 
aumentar a segurança jurídica e 
a competitividade das empresas.

Um levantamento feito há dois 
anos pela CNI mostrou que 64% 
das 25 maiores multinacionais 
brasileiras são afetadas pela falta 
de acordos de bitributação. Para 
Kempf, quanto o mais rápido se 
chegar a um acordo tanto melhor 
será para ambas economias.

se encontram pela segunda vez no NE
Em 37 anos, só dois encontros aconteceram na região: 2005, em Fortaleza, e agora na capital potiguar, com a presença 
do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Na pauta, a urgência dos laços entre o Mercosul e a União Europeia

José Aldenir/AgoraRN

OS FRUTOS JÁ COMEÇARAM, DIZ FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra antecipou alguns interesses 
prioritários dos acordos bilaterais do Nordeste com países como 
a Alemanha: fechar e ampliar negócios e ampliar a conectividade 
da região com uma internet mais rápida, o que é uma pré-condi-
ção desse desenvolvimento.

A governadora estava visivelmente satisfeita com a presença 
de empresários ao encontro Brasil-Alemanha, quase mil ao todo 
de ambos os países. E confirmou que “há empresas interessadas 
em investir e, quem já investe, interessadas em ampliar na área 
de energia e outros segmentos”.

O governador da Bahia, Rui Costa, coordenador do Fórum 
dos Governadores do Nordeste, que manteve um encontro nesta 
segunda-feira, em Natal, disse que parcerias bilaterais como a 
Alemanha é o caminho mais curto integração econômica e a gera-
ção de emprego e renda, a prioridade do momento.

Já sobre o Consórcio do Nordeste, o governador disse que o 
foco é dar escala à economia do Nordeste e atender a preocupa-
ções da sociedade. E lembrou que a primeira licitação conjunta na 
área de saúde já iniciada tem como objeto baratear os custos de 
medicamentos para os estados.

O presidente da República em 
exercício, general Hamilton Mou-
rão, como já era de se esperar, de-
sembarcou com segurança redo-
brada em Natal, mas com tempo 
para manter um encontro com a 
governadora Fátima Bezerra.

Mais tarde, no Centro de Con-
venções, ela disse que o encontro 
foi marcado por muita harmonia 
e cortesia, inclusive com promes-
sas de ajuda ao Rio Grande do 
Norte.

“Foi uma ótima reunião, mos-
tramos nosso plano de reduzir a 
violência, de avançar no descon-
tingenciamento do Plano Nacio-
nal de Segurança Pública. Foi 
um encontro muito respeitoso e o 
general elogiou as conquistas do 
Estado de reduzir os índices aci-
ma da média nacional”, afirmou 
Fátima.

Em seu discurso na abertura 
do 37º Encontro Econômico Bra-
sil Alemanha, Mourão disse que 
o mundo “atravessa uma fase de 
intensa transformação” na qual 
governo, empresas e a sociedade 
“precisam estar em constante 
inteiração e coordenação para 
navegar com segurança por esse 
mares revoltos do século XXI”.

Segundo ele, ao mesmo tempo 
em que o país ampliou seu acesso 
a bens, serviços e comunicação, 
“também agravou a volatilidade, 
acirrou a competição e ampliou as 
suas vulnerabilidades”.

Disse que as sociedades, 
“mesmo aqueles países mais de-
senvolvidos, encontram-se em 
permanente estado de alerta” e 
o Brasil “atravessa uma severa 
crise econômica”.

Lembrou que o presidente 
Bolsonaro e ele foram eleitos por 
um movimento popular, que cul-
minou numa onda de indignação 
e um vigoroso movimento de res-
gate do país.

Afirmou que a economia bra-
sileira “não está em sintonia com 
seu tempo e as instituições públi-
cas ainda estão distantes de aten-
der os anseios e necessidades da 
população”.

Lembrou que o Brasil ainda 
precisa mudar para alcançar seu 
espaço no ambiente global, mais 
complexo e competitivo e precisa 
se reconectar à economia mun-
dial. “Na América do Sul, nosso 
contexto regional, apresenta ain-
da vulnerabilidades na transfor-
mação de produtos primários e 

nos avanços tecnológicos”, acres-
centou.

Para Hamilton Mourão, há 
pelo menos dois graves problemas 
a serem vencidos: as estruturais 
como as contas públicas deficitá-
rias e baixa produtividade. E dis-
se que a reforma da Previdência é 
necessária para “honrar um pacto 
geracional”.

Previu que para aprovar as 
leis necessárias no Congresso 
será preciso enfrentar obstáculos 
naturais decorrentes da alta frag-
mentação partidária, mas expli-
cou que isso faz parte da democra-
cia. “Será preciso determinação e 
paciência”, aconselhou.

Lembrou que a Alemanha é 
a principal economia europeia, 
quarta economia mundial, com 
1.600 empresas no Brasil e um es-
toque de investimentos no Brasil 
de 20 bilhões de dólares. 

“Importante investidor do 
setor industrial com crescente 
participação nos setores de infra-
estrutura, logística, petróleo e gás 
e tradicional defensor da integra-
ção europeia, do multilateralis-
mo e do acordo entre o Mercosul 
e União Europeia”, completou 
Mourão.

Mourão recebido em alto estilo
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As vezes, a transa é 
tão boa que deixa 
lembranças – não 
só na memória, 

mas em cada parte do cor-
po: dores musculares e nos 
ligamentos, coluna fora do 
lugar, pulso aberto… E se-
gue a lista. Em outros casos, 
o sexo nem precisa ser ines-
quecível para maltratar no 
dia seguinte. Identificou-se? 
Caso a resposta seja positi-
va, talvez seja hora de incor-
porar uma rotina fitness ao 
dia a dia.

Segundo especialistas, 
não suamos nos lençóis à 
toa: o sexo exige energia, 
condicionamento, boa circu-
lação sanguínea, tonificação 
muscular e flexibilidade. 
Atributos que, a longo 
prazo, só alguns minutos 
diários de exercícios físicos 
podem garantir. Embora a 
queima calórica no sexo não 
seja expressiva – cerca de 
30 minutos de sexo fazem 
homens e mulheres quei-
marem, respectivamente, 
100 e 70 calorias – o nível de 
excitação e criatividade dos 
envolvidos podem transfor-
mar a transa em um verda-
deiro circuito de crossfit.

Nessa seara, os que se 
aplicam mais costumam 
ter resultados superiores. 
Segundo o personal trainer 
brasiliense Alisson Cam-
pos, além de evitar dores, 
quem se dedica ao fortale-
cimento corporal pode ter 
um desempenho melhor e 
prolongar o sexo.

“O preparo cardio-
vascular, por exemplo, é 
um dos mais exigidos. Se 
bem trabalhado, melhora 
o fluxo de oxigênio e pode 
ajudar, inclusive, a preve-
nir problemas de ereção”, 
afirma o profissional. Para 
ajudar quem ainda não 
tem uma rotina fitness 
nem tempo a perder, Alis-
son sugere seis exercícios 
que podem ser feitos em 
casa ou ao ar livre e que, 
logo, resultarão em um 
up na vida sexual. Mãos à 
obra. (veja aos lados)

SEIS EXERCÍCIOS para ganhar
desempenho na hora do SEXO
Ter uma vida ativa aumenta o condicionamento físico e a flexibilidade, além de evitar dores durante e depois da transa

ALONGAMENTO
Além de ser essencial para evitar dores durante e depois o 

sexo, alongar o corpo ajuda a aumentar o repertório de posições 
sexuais possíveis. Alisson sugere investir tempo, principalmente 
na parte posterior das pernas, zona muito cobrada na hora H, 
tanto para homens quanto para mulheres. Para isso, sente-se 
no chão, estique uma perna em frente ao corpo e mantenha a 
outra flexionada. Com a coluna reta, leve o tronco à frente, com 
a intenção de encostar a mão no pé, até sentir o alongamento. 
Mantenha-se na posição por 10 a 30 segundos e faça o mesmo 
com a outra perna. Repita de cinco a seis vezes. “O alongamen-
to também pode ser feito depois do sexo, para evitar as dores”, 
acrescenta o personal trainer.

AGACHAMENTO
O agachamento é ideal para exercitar a musculatura das coxas 

e do bumbum, além de fortalecer as pernas, que são bastante de-
mandadas em posições, como a cavalgada. Para iniciantes, o exer-
cício pode ser feito de três a quatro vezes na semana, em quatro sé-
ries de seis a oito repetições. Mas, atenção à postura. Movimentos 
equivocados podem machucá-lo (a) antes mesmo do date começar. 
Durante o exercício, os pés devem estar afastados na largura do 
ombro e as pontas dos pés, voltadas ligeiramente para fora. Então, 
flexione os joelhos como se fosse sentar-se em uma cadeira, empur-
rando o quadril para trás. Depois, volte à posição inicial. A coluna 
precisa estar reta e não pode doer durante o exercício.

AERÓBICO
Segundo Campos, 

uma forma eficaz de tra-
balhar a frequência car-
díaca e ganhar fôlego no 
sexo é dedicar um tempo 

aos exercícios aeróbicos. O 
personal sugere correr no 

lugar (simular a corrida 
sem mover-se) e pular 

cordas. “Ajudam muito 
e podem ser feitos em 

praticamente qualquer 
lugar”. A dica é começar 
com calma e aumentar o 

ritmo gradativamente.

ABDOMINAL
Os abdominais 

também elevam o 
condicionamento e 
ajudam na hora de 
elaborar as posições. 
A dica do personal é 
utilizar as variações do 
exercício e dedicar um 
tempo razoável a ele. O 
sucesso e a melhora no 
desempenho são certas. 
Outra vantagem é que 
dá pra fazer junto ao 
companheiro (a).

FLEXÃO
Segurar o próprio corpo sobre a cama ou, ainda, o corpo do parcei-

ro (a) exige muito dos braços. Exercícios como a flexão e a barra fixa 
são completos e cumprem bem o papel de fortalecê-los. Para que o 
exercício seja executado sem riscos, é necessário não flexionar muito 
os punhos.

PONTE
A ponte ajuda no fortalecimento da musculatura pélvica e tam-

bém das pernas, coluna, abdômen e glúteos. Ela ainda promove be-
nefícios para homens e mulheres. A ideia é fazer uma ponte retílinea 
com o corpo, em posição deitada, com os joelhos flexionados e man-
tendo os braços estendidos apoiados no chão. Os joelhos devem ficar 
paralelos à linha do quadril. Faça um movimento de subida e descida 
do quadril, em conjunto com o trabalho de respiração e contração.
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Degustar e saborear vinhos é 
considerado uma arte. São vários 
rótulos e tipos de uvas que os hu-
manos consomem, mas sabia que 
o vinho não é bebido exclusiva-
mente por humanos?

A Apollo Peak, uma empresa 
norte-americana, desenvolveu 
uma linha de vinhos para gatos e 
cachorros que promete deixar os 
pets “altos”. A bebida não contém 
álcool e é feita a base de algumas 
plantas e ervas que prometem 
deixar os bichinhos relaxados e 
com uma sensação de bem-estar.

Para os gatos, a marca criou 
quatro tipos de vinho: Pinot 
Meow, MosCATo, o tradicional 
vinho branco, e por último, o CA-
Tbernet. Todos são feitos a base 
de uma erva “gateira” chamada 
Catnip, beterrabas orgânicas e 
sal marinho. De acordo com a em-
presa, a bebida traz maior diver-
são, gera estímulos para o animal 
e muita alegria.

Para os cães foram criadas 
três variedades da bebida: Char-
DOGnay, ZinfanTail e Malbark 
Dog. Feitas à base de caldo de 

galinha natural, folhas de ca-
momila, beterraba orgânica e 
hortelã-pimenta, a bebida pro-
mete cuidar do trato digestivo e 
promover um hálito fresco aos 
bichinhos.

A empresa garante ainda que 
as bebidas não causam depen-
dência aos animais, pois não são 
utilizadas substâncias ou ingre-
dientes tóxicos. Os interessados 
podem encomendar a bebida por 
meio do site da Apollo Peak. Os 
valores podem variar entre US$ 
12,95 e US$ 19,95. Bebida não tem alcool e é produzida a base de plantas capazes de promoverem relaxamento

Fabricante cria vinhos para pets 
e promete deixá-los mais “alegres”

Inusitado
Reprodução / Metrópole

ESCOLA UF IDEBPOS.
NO

BRASIL

O Rio Grande do Norte conse-
guiu emplacar duas escolas entre 
as 20 melhores do país, segundo 
ranking oficial do Ministério da 
Educação (MEC). Pelo segundo 
ano consecutivo, o Over conseguiu 
o primeiro lugar no Estado e figu-
ra entre os 10 melhores do Brasil, 
com nota 7,5. Já o Cei Romualdo 
Galvão ficou em 16º lugar na pon-
tuação nacional, com nota 6,9.

Desde 2017, para medir a qua-
lidade das escolas, o MEC passou a 
usar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) como 
único indicador, deixando de divul-
gar o antigo ranking baseado nos 
microdados do Enem pois privile-
giava manipulações por parte de 
algumas instituições.

“O modelo antigo era inapro-
priado, não refletia a realidade das 
escolas, não indicava a qualida-
de”, disse a ex-presidente do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), Maria Inês Fini. “Daí a 
importância de combinar as notas 
da Prova Brasil com as taxas de 
fluxo das escolas, gerando um pa-
norama mais real do desempenho 
das instituições, qualificando o re-
sultado.”

Com a prática ilegal das escolas 
de fazerem uma seleção de pou-
cos alunos para serem avaliados 
pelo Enem, numa clara tentativa 
de burla e omissão dos alunos de 
“pouco rendimento”, o Ministério 
da Educação passou a considerar 
como único ranking o do SAEB 
(Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica).

Inclusive, foi o então ministro 
da Educação Mendonça Filho que 
classificou de “propaganda falsa” 
a estatística conferida pelos mi-
crodados do Enem. Recentemente, 
o MEC divulgou nota se posicio-
nando sobre possíveis “rankings” 
extra-oficiais: “Somos contra qual-
quer tipo de ranking construído 
a partir dos microdados. É inade-
quada a comparação e a exposição 
pública de escolas baseadas nessas 
informações”.

O Inep disponibilizou em seu 

site um guia para ver o desempe-
nho por escola. Para acessar, basta 
informar o Estado, o município e a 
rede de ensino (estadual, federal 
ou privada) no link http://ideb.inep.
gov.br/

Na classificação são avaliadas 
três séries: quinto e nono ano do 
Ensino Fundamental e terceira 
série do Ensino Médio.

Em outubro deste ano, será 
realizada uma nova prova que 
gerará um novo ranking a ser 
divulgado no segundo semestre 
de 2020.

Over Colégio e Curso é a melhor instituição de ensino do Estado, segundo dados do MEC

Ensino no RN ganha destaque 
no ranking nacional da educação
Desde 2017, Ministério da Educação passou a usar o Ideb como indicador 
de qualidade nas escolas, excluindo o ranking de microdados do Enem

Exemplo

Divulgação / Assessoria

1º
2°
3°
4°
5°
6°
 
 
 
7°
8°
 
9°
 
 
 
 

10°
 
 
 
 

11°
 
 
 
 

12°
 
 
 
 
 
 

13°
 
 
 

14°
 
 

15°
 
 
 
 

16°
 
 

SP
MS
CE
PI
MG
MG
PA
RJ
RJ
MG
SP
PE
RJ
MG
CE
SP
AM
RN
PI
ES
MS
PI
MG
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SP
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SP
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8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
7,9
7,9
7,9
7,9
7,8
7,7
7,7
7,6
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7,6
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OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO
COLEGIO CLASSE A UNIDADE II
ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO
CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY
COLEGUIUM
COLEGIO BERNOULLI
 SISTEMA DE ENSINO EQUIPE INTEGRADO EIRELI - EPP
COL INTEGRADO MARTINS MARTINSINHO MEIER
 INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO
COLEGIO SANTA MARCELINA
EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO
ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE - FCAP UPE
COLEGIO SANTO INACIO
COLEGIO UNIAO DE ENSINO INFANTIL FUND. E MEDIO - COOPEC TC
PROVECTO COLEGIO
OBJETIVO JUNIOR COLEGIO
ESCOLAS IDAAM - UNIDADE DJALMA BATISTA
OVER COLEGIO E CURSO
EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI
ESCOLA SAO DOMINGOS
COLEGIO HARMONIA
INSTITUTO DOM BARRETO
FIBONACCI COLEGIO
LICEU JARDIM
COL ANDREWS
COLEGIO NUCLEO
COL TEC INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP
COLEGUIUM - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO
COLEGIO JAO LTDA
COLEGIO PH
ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU
PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO
ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO
DANTE ALIGHIERI COLEGIO
UFSM - COLEGIO POLITECNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA MARIA
UIRAPURU COLEGIO
COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA
COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM
MAGNO COLEGIO
CED LEONARDO DA VINCI - UNID NORTE
ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA
COL MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
IFRS - CAMPUS FARROUPILHA
COLEGIO SAO JOSE
COLEGIO SANTA DOROTEIA
CED SIGMA
CEI - ROMUALDO
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Ao tomar pílula anticoncepcio-
nal, a combinação dos hormônios 
estrógeno e progestágeno, embora 
em níveis mais baixos, causam efei-
tos colaterais sérios nas mulheres, 
aumentando os riscos de sofrerem 
de doenças do coração e derrames 
cerebrais, em decorrência do endu-
recimento das artérias.

Diversas pesquisas mostram 
que mulheres cardiopatas, hi-
pertensas, tabagistas, diabéticas 
ou obesas, que consomem pílula 
anticoncepcional, possuem uma 
tendência maior a ter placas de 
gordura em suas artérias do que 
as que não tomam o medicamento. 
Com o uso a longo prazo, as taxas 
aumentam significativamente: de 
20% a 30% por década de consumo. 
Isso ocorre porque o sangue entra 
em estado de hipercoagulabilidade, 

ou seja, fica mais espesso.
As complicações, no entanto, 

podem ser fatais. “Os hormônios 
presentes nas pílulas anticoncep-

cionais favorecem a contração dos 
vasos sanguíneos e aceleram a 
formação de coágulos, comprome-
tendo a circulação do sangue. Este 

é o típico quadro de arteriosclerose, 
que aumenta as chances do infar-
to ou derrame”, explica Dr. Abrão 
Cury, cardiologista e clínico geral 
do HCor.

Para evitar os possíveis efeitos 
adversos, é importante procurar 
orientação de um profissional pa-
ra que seja feita uma avaliação 
precisa da condição de saúde da 
paciente, para considerar possíveis 
fatores de risco e predisposição ge-
nética para algumas doenças. 

“O problema é que, em mais de 
90% dos casos, as mulheres não 
sabem que possuem propensão a 
desenvolver algumas doenças car-
diovasculares. O médico precisa de 
um diagnóstico preciso, antes de 
prescrever o tipo correto de anti-
concepcional, sem oferecer riscos à 
paciente”, recomenda Dr. Cury.

Mulheres cardiopatas e hipertensas estão mais propensas a sofrer as complicações

Pílula anticoncepcional oferece risco 
cardiovascular oculto, mas que é sério
Usada por milhões de mulheres em todo o mundo, anticoncepcional é o medicamento mais 
estudado do ramo; por causa da combinação de hormônios, artérias podem terminar entupidas

Saúde

Divulgação 

Pesquisadores australianos 
descobriram que cadáveres conti-
nuam se movimentando por meses 
após a morte. A descoberta foi feita 
graças à Instalação Australiana de 
Pesquisa Experimental Tafonômi-
ca (AFTER, na sigla em inglês) e 
pode ser muito útil para a polícia.

Por 17 meses, a pesquisadora 
Alyson Wilson monitorou um corpo 
através de câmeras que, a cada 30 
minutos, filmavam o cadáver. “O 
que descobrimos foi que os braços 
estavam se movendo significativa-
mente, de modo que os membros 
que começavam ao lado do corpo 
[esticados] terminavam na lateral 
do corpo [dobrados]”, disse a espe-
cialiata à ABC News.

Algum movimento post-mor-

tem era esperado nos estágios 
iniciais da decomposição, ela expli-
cou, mas o fato de que o fenômeno 
continuou por toda a duração das 
filmagens foi surpreendente.

Humanos se movem mesmo 
um ano após morte, diz estudo

Pesquisa

Estudo pode ajudar bastante a polícia

Reprodução / Internet
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A maneira como o corpo 
humano enxerga as imagens 
é semelhante à forma como as 
fotografias são produzidas nas 
câmeras digitais e nos smartpho-
nes. Mas a qualidade da imagem 
produzida pelos nossos olhos é 
superior aos equipamentos dispo-
níveis no mercado.

Especialistas afirmam que, se 
fosse possível quantificar a defi-
nição da imagem que vemos em 
nossos dois olhos, ela teria apro-
ximadamente 274 megapixels — 
ou 137 megapixels em cada olho.

Isso porque o olho humano 
possui cerca de 7 milhões de cones 
e 130 milhões de bastonetes, célu-
las fotorreceptoras responsáveis 
por transformar a luz que entra 
no nosso globo ocular no impulso 
elétrico que vai chegar ao cérebro 
e ser transformado em imagem.

MAIS COMPLEXA DO QUE PARECE
Diego Monteiro Verginassi, 

oftalmologista especializado em 
retina do Hospital Sírio Libanês, 
em São Paulo, afirma que além 
dos cones e bastonetes, a retina 
—que é parte do olho onde a luz 
é transformada em impulso elé-
trico—, possui diversos tipos de 
células que funcionam como um 
filtro, tirando ainda mais o ruído 
da luz que entra no olho, melho-
rando a qualidade da imagem.

"Se fizer uma leitura simples, 
a quantidade de cones e bastone-
tes poderia ser entendida como 
megapixels. Mas isso não seria 
tão verdade porque a gente con-
segue, dentro do olho, por meio de 
mecanismos adaptativos, pegar 
aquela imagem e transformar em 
qualidade muito superior, com 
uma resolução muito maior", afir-
ma Verginassi.

Além disso, segundo Newton 
Kara José Junior, oftalmologista 
do Hospital Sírio Libanês e livre 
docente da Faculdade de Medici-
na da USP (Universidade de São 
Paulo), o cérebro tem um sistema 
de "Photoshop" que melhora a 
imagem.

"O olho forma uma imagem 
distorcida. Quando essa informa-
ção visual chega ao cérebro, ele 
transforma energia elétrica em 
visão. O cérebro tem um sistema 
de "Photoshop" que melhora a vi-
são, a imagem", explicou.

Ele afirma ainda que, para 
fazer essas melhorias, o cérebro 
usa uma série de outras conexões, 
como memória e criatividade. "A 
qualidade das imagens das câme-
ras não chega nem perto, porque 
a gente tem uma capacidade 
muito maior de processamento de 
informação", resumiu Francisco 
Rocha, analista de treinamentos 
da Canon.

Olho
quantos megapixels?

Especialistas afirmam que, se fosse possível 
quantificar a definição da imagem que vemos em nossos 
dois olhos, ela teria aproximadamente 274 megapixels

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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Ao tomar pílula anticoncepcio-
nal, a combinação dos hormônios 
estrógeno e progestágeno, embora 
em níveis mais baixos, causam efei-
tos colaterais sérios nas mulheres, 
aumentando os riscos de sofrerem 
de doenças do coração e derrames 
cerebrais, em decorrência do endu-
recimento das artérias.

Diversas pesquisas mostram 
que mulheres cardiopatas, hi-
pertensas, tabagistas, diabéticas 
ou obesas, que consomem pílula 
anticoncepcional, possuem uma 
tendência maior a ter placas de 
gordura em suas artérias do que 
as que não tomam o medicamento. 
Com o uso a longo prazo, as taxas 
aumentam significativamente: de 
20% a 30% por década de consumo. 
Isso ocorre porque o sangue entra 
em estado de hipercoagulabilidade, 

ou seja, fica mais espesso.
As complicações, no entanto, 

podem ser fatais. “Os hormônios 
presentes nas pílulas anticoncep-

cionais favorecem a contração dos 
vasos sanguíneos e aceleram a 
formação de coágulos, comprome-
tendo a circulação do sangue. Este 

é o típico quadro de arteriosclerose, 
que aumenta as chances do infar-
to ou derrame”, explica Dr. Abrão 
Cury, cardiologista e clínico geral 
do HCor.

Para evitar os possíveis efeitos 
adversos, é importante procurar 
orientação de um profissional pa-
ra que seja feita uma avaliação 
precisa da condição de saúde da 
paciente, para considerar possíveis 
fatores de risco e predisposição ge-
nética para algumas doenças. 

“O problema é que, em mais de 
90% dos casos, as mulheres não 
sabem que possuem propensão a 
desenvolver algumas doenças car-
diovasculares. O médico precisa de 
um diagnóstico preciso, antes de 
prescrever o tipo correto de anti-
concepcional, sem oferecer riscos à 
paciente”, recomenda Dr. Cury.

Mulheres cardiopatas e hipertensas estão mais propensas a sofrer as complicações

Pílula anticoncepcional oferece risco 
cardiovascular oculto, mas que é sério
Usada por milhões de mulheres em todo o mundo, anticoncepcional é o medicamento mais 
estudado do ramo; por causa da combinação de hormônios, artérias podem terminar entupidas

Saúde

Divulgação 

Pesquisadores australianos 
descobriram que cadáveres conti-
nuam se movimentando por meses 
após a morte. A descoberta foi feita 
graças à Instalação Australiana de 
Pesquisa Experimental Tafonômi-
ca (AFTER, na sigla em inglês) e 
pode ser muito útil para a polícia.

Por 17 meses, a pesquisadora 
Alyson Wilson monitorou um corpo 
através de câmeras que, a cada 30 
minutos, filmavam o cadáver. “O 
que descobrimos foi que os braços 
estavam se movendo significativa-
mente, de modo que os membros 
que começavam ao lado do corpo 
[esticados] terminavam na lateral 
do corpo [dobrados]”, disse a espe-
cialiata à ABC News.

Algum movimento post-mor-

tem era esperado nos estágios 
iniciais da decomposição, ela expli-
cou, mas o fato de que o fenômeno 
continuou por toda a duração das 
filmagens foi surpreendente.

Humanos se movem mesmo 
um ano após morte, diz estudo

Pesquisa

Estudo pode ajudar bastante a polícia

Reprodução / Internet
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O Google Maps agora 
também oferece suporte 
às pessoas no caminho da 
recuperação da dependên-
cia de drogas ou álcool. Em 
uma postagem em seu blog, 
o Google anunciou que está 
lançando duas novas ferra-
mentas na plataforma como 
parte dos esforços da empre-
sa no Mês Nacional de Recu-
peração nos EUA.

O primeiro novo recurso 
do Google Maps é a Reco-
very Locator Tool, que in-
clui mais de 83.000 grupos 
de suporte à recuperação, 
incluindo Alcoólicos Anôni-
mos, Narcóticos Anônimos, 
Al-Anon e SmartRecovery. 
Os usuários terão apenas 
que colocar seu endereço 
para ver as reuniões mais 
próximas, que ocorrem em 
mais de 33.000 locais.

O segundo novo recurso 
é a Naloxone Locator Tool, 
que revelará estabelecimen-
tos próximos onde o medi-
camento para reversão de 
overdose de opioides pode 
ser obtido sem receita mé-
dica. Os usuários terão que 
inserir “Naloxone perto de 
mim” ou “Narcan perto de 
mim” na barra de pesquisa 
para exibir a lista de locais, 
que já incluem 20.000 far-
mácias da CVS, Rite-Aid e 
Walgreens em 50 estados 
dos EUA. O Google acres-
centou que adicionará clí-
nicas locais e farmácias in-
dependentes para expandir 
ainda mais a lista e publica-
rá mais informações sobre a 
disponibilidade e os recursos 
salva-vidas do Naloxone

As novas ferramentas do 
Google Maps foram lança-
das juntamente com o site 
Recover Together, onde as 
ferramentas Recovery Loca-
tor Tool e Naloxone Locator 
Tool estão disponíveis, além 
de outros recursos para 
recuperação, tratamento e 
prevenção.

Novo recurso do 
Maps vai ajudar 
dependentes de 
drogas e álcool

Funcionalidade

Serão lançadas duas ferramentas

Divulgação

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LUCIANA PATRÍCIA VILELA SOARES, inscrito no CNPJ: 10.857.495/0001-23, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - Idema a Licença de Instalação – LI para a instalação de um Posto de Revenda de 
Combustíveis, localizado no Loteamento Jardins dos Ipês, lotes 11,12,13,19,20,21,22,23,24,25,26, 
Quadra 32, esquina com Rua Projetada e BR 101/km115, Município de São José de Mipibu – RN.

LUCIANA PATRÍCIA VILELA SOARES
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Erinilson Batista da Cruz, CPF 018.777.844-27, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação 
- LO, com prazo de validade até 04/09/2025, em favor do empreendimento Extração de Feldspato, 
localizada em Sítio Pedras Pretas/Barragem do Icó, Zona Rural, Equador/RN. 

Erinilson Batista da Cruz
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HMG AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP, CNPJ: 29.070.468/0001-34, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a  Licença de Regularização de Operação, para Projeto de Agricultura Irrigada, numa 
área de 78,82ha, Localizado no DT Vale do Rio Maxaranguape, S/N, Tamanduá, Ceara-Mirim/RN.

ERIBERTO GABRIEL NETO
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

AOS AREIA ARGILA E CAMARÕES LTDA, CNPJ: 12.957.365/0001-98, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, o pedido de Licença Simplificada-LS, com Validade: 14/09/2024, para Projeto de Piscicultura, 
em uma área produtiva de 23,63ha, localizado na Fazenda Santo Antônio de Pádua, S/N, Zona 
Rural, São Jose do Mipibu/RN.

MARIANNA MIRANDA DA SILVA SOARES
SOCIO-ADMINISTRADOR

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA,  CNPJ 03.092.799/0001-81 , torna público que 
firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA o COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Autorização para 
Supressão Vegetal para Uso Alternativo do Solo  n° 2024.5.2019.07691, com prazo de validade até 
27/08/2020, em favor do empreendimento de extração mineral de saibro, localizado na Vila Acre, 
lote 16, Zona Rural de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio administrador

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA,  CNPJ 03.092.799/0001-81, torna público que 
firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – IDEMA o COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Autorização para 
Supressão Vegetal para Uso Alternativo do Solo  n° 2024.5.2019.07689, com prazo de validade até 
27/08/2010, em favor do empreendimento de extração mineral de saibro, localizado na Vila Ceará, 
lote 28, Zona Rural de Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio administrador

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

AGRO SOARES EIRELI, CNPJ: 31.766.542/0001-01, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Licença Simplificada-LS, com Validade: 12/11/2022, para Projeto de Piscicultura, em uma área de 
18,20ha, localizado na Fazenda Santa Luzia, Gleba B, Parte 1, S/N, Distrito Ribeiro, São Jose do 
Mipibu/RN.

ANTONIO DE OLIVEIRA SOARES FILHO
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Evilázio de Araújo Souto, CPF: 873.580.934-53, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regulari-
zação de Operação - LRO, com prazo de validade até 04/09/2021, em favor do empreendimento 
Extração de Feldspato, localizada em Sítio Galo Branco, Zona Rural, Equador/RN. 

Evilázio de Araújo Souto 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO

SM Geração de Energia Eólica LTDA, 13.783.102/0001-72, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI 
(Licença de Instalação) para o Parque Eólico União dos Ventos 17, localizado nos municípios de 
São Miguel do Gostoso - RN.

Carlos Eduardo Nobrega Z.M de Campos
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MF DE MELO HOTELARIA LTDA, CNPJ n°08.395.832/0001- 66, torna público que está requeren-
do a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico – SETMADE 
a LS para o HOTEL PARQUE DO SOL localizado Av. Piloto Pereira Tim, 1239, Parque de exposi-
ções, no Município de Parnamirim/RN, CEP: 59.146-480.

MAURO FERNANDES DE MELO FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO LICENÇA PRÉVIA

VENTOS FORTES GERADORA EÓLICA S/A, 12.985.237/0001-58, torna público que esta reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LP (Licença Prévia) para licenciamento do PARQUE EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS 19, 
localizado no município de Pedra Grande/RN.

Carlos Eduardo Nobrega Z.M.de Campos
Diretor

PEDIDO LICENÇA PRÉVIA

VENTOS FORTES GERADORA EÓLICA S/A, 12.985.237/0001-58, torna público que esta reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LP (Licença Prévia) para licenciamento do PARQUE EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS 20, 
localizado no município de Pedra Grande/RN.

Carlos Eduardo Nobrega Z.M.de Campos
Diretor

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licita-
tório Nº. 068/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FUTURA 
E EVENTUAL DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, NECESSÁRIO 
PARA USO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITU-
RA E SEUS ÓRGÃOS. A sessão pública dar-se-á no dia 30/09/2019 às 08h30min, na sede da Pre-
feitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/09/2019. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licita-
tório Nº. 069/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FUTURA E 
EVENTUAL DE EQUIPAMENTO PERMANENTE HOSPITALAR. A sessão pública dar-se-á no dia 
01/10/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponí-
veis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal 
no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 16/09/2019. 
Pregoeiro/PMM.
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 43

Período
de descan-
so dos es-
tudantes

Bruxa do
"Sítio"

(Lit. inf.)

Gênero de
música

dos MCs

De
segunda

mão

Contami-
nada

Conteúdo
da carti-
lha de al-
fabetização

Instru-
mento de 
carpinta-
ria (pl.)

A madri-
nha, para
os pais do
afilhado

Fornecem
sombra
em dias
de sol

Montan-
tes de

dinheiro

Separa 
o quintal 
da rua

Sufixo de
"burrico"

(?)
Soares,
apresen-

tador

Compo-
nentes do
esqueleto

Ginástica
de (?), mo-
dalidade
olímpica

 A roupa de preço
muito alto

Ingrediente da
margarina

Violação
da lei

Trabalho;
ocupação

Amola
(faca) 
Que

legal!

Sílaba de
"levar"
Bebida
cubana

Antônimo
de "falar" 

Tino
Marcos,
repórter
esportivo

Estrondar;
trovejar 

De sabor 
picante (pl.)

Desapa-
recem

Ellen Roc-
che, atriz

Inspiradora
de poetas
O maior

continente

Mau, em
inglês

Incentivar

Irmão da
mãe

O antigo
"ph"

(Gram.)
Brinquedo 
comum em

praças

Para
aquele
lugar

Lento nos
movi-

mentos

Forma
do círculo

Da mesma
maneira

Consoantes
de "nós"

Tipo de
papel

Pedaços de
madeira

Santos
Dumont, 
o Pai da
Aviação

FCUCC
ESCORREGA
RAFIAOR

TIOIMPURA
ABECESD

MUSAIPAUS
ECOMADRE

ASIATROAR
ACOLADVAR

OARVORES
LERDOUG

BADISOMEM
RIDEMTU
ENCORAJAR

OSSOSSOLO

3/bad — rap. 4/cuca — musa. 5/lerdo. 6/ofício.

HORÓSCOPO

Organização, cuidado e eficiência são 
algumas das palavras que vão definir 
seu dia e seu desempenho profissional. 
É provável que sinta atração física por 
alguém que encontra sempre.

Poderá renegociar suas dívidas. 
Assuntos da espiritualidade vão 
despertar sua atenção. Na união, 
decisões que foram adiadas vão 
se tornar urgentes e providências 
deverão ser tomadas. 

Pode ter a oportunidade de 
transformar os rumos da sua vida 
pessoal edo seu trabalho. Na sua 
união, você e seu par deverão 
renovar os votos de afeto e agitar o 
setor da paixão com novidades.

Aquilo que disser hoje fará 
sentido para quem ouvir, podendo 
até influenciar mudanças de 
comportamento. Surpreenda sua 
cara-metade com um convite para um 
programa bem romântico!

Na profissão, poderá procurar 
conselhos junto a alguém mais 
experiente. Vai pesar bem as palavras 
antes de dizê-las. Talvez surja um 
amor que precise ficar escondido. 

Sua habilidade para planejar, 
pensando em todos que serão 
afetados por suas ações, dará o rumo 
ao seu trabalho. Exames de saúde 
poderão ser agendados. 

As áreas de trabalho favorecidas hoje 
são informática, nutrição, prestação 
de serviços e atividades com público 
em geral. A dois, fase de uma revisão 
positiva da relação, com muito 
entendimento. 

Evite tomar decisões baseadas nas 
suas emoções. Pese bem suas ações 
antes de colocá-las em prática. Se já 
tiver compromisso, solte mais seu lado 
romântico sem medo.

Dia favorável para quem lida com 
o público. Divulgue seus talentos, 
deixando sua marca e seu trabalho 
mais conhecidos. A vida a dois pede 
acolhimento: passe mais tempo com 
seu amor.

Se trabalha em casa, precisará manter 
limites para não ser incomodado(a) ou 
atrapalhado(a). Poderá receber notícias 
surpreendentes de parentes. 

Seus conhecimentos profissionais 
serão valorizados. Vale a pena 
apresentar suas ideias e soluções 
à chefia. Pode ser que o par esteja 
passando por um momento delicado 
e precise da sua ajuda. 

Se possível, deixe as decisões 
importantes ligadas ao seu emprego 
para outro momento, quando puder 
enxergar tudo com mais clareza. 
No romance, o bom entendimento 
deverá beneficiar o sexo. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Camilo ameaça prender Chiclete, caso Vivi não aceite sua proposta. Otávio promete ajudar Vivi e 
Chiclete a fugir de Camilo. Jô diz a Téo que venderá a mansão para os compradores de Agno. Maria 
da Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu informa a Maria que já pode abrir sua nova 
confeitaria. Lyris é acusada de vender um quadro roubado e Agno ajuda a ex-esposa. Otávio compra 
uma passagem em um voo internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô sobre o quadro furtado por 
Rael. Linda comenta com Camilo sobre a viagem de Vivi. 

A DONA DO PEDAÇO

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. Latifa/Rebeca e Ester exigem que Abner 
encontre outro emprego. A Juíza aceita incluir no processo a prova contra Dalila apresentada 
por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital e pensa em 
se juntar a ele. Miguel decide empregar Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno 
comemora seu prêmio com Marie, Martin, Teresa e Norberto. Abner estraga uma peça rara da 
loja e esconde de Miguel. Bóris convence Mamede a aceitar sua ajuda. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Diogo exige que Alberto demita Paloma. Alberto expulsa Diogo da UTI. Padre Paulo diz 
a Waguinho que não desistirá dele. Nana afirma a Diogo que Paloma precisa pagar pelo 
crime que cometeu, sem saber que a gravação com os bandidos é falsa. Cristoban avisa 
a Marcos que eles não têm dinheiro para pagar a primeira parcela da hipoteca, e o filho de 
Alberto resolve ir a Búzios para salvar o bar. 

Luisa expõe sua situação financeira para Marcelo. Chega o dia do casamento de Débora 
e Afonso. A notícia da prisão de Falcão se espalha. Presos na mesma cela, Rato e Falcão 
brigam entre si. Marcelo oferece ajuda financeira para Luisa. Ao entrar na igreja, Débora 
surpreende a todos com uma atitude inesperada. As crianças do Clubinho acreditam que a 
menina que viram na casa de Pendleton é uma fantasma e tentam se comunicar com ela.

BOM SUCESSO

AS AVENTURAS DE POLIANA

A Fifa realizou nesta segun-
da-feira, em sua sede em Zurique, 
na Suíça, o sorteio do Mundial de 
Clubes deste ano, que será rea-
lizado desta vez no Catar - sede 
da Copa do Mundo de 2022. Ne-
le, ficou definido que o campeão 
da Copa Libertadores fará a sua 
estreia, no dia 17 de dezembro, já 
pelas semifinais, contra o vence-
dor do duelo de quartas de final 
entre o tunisiano Espérance, ven-
cedor da Liga dos Campeões da 
África, e o representante da Liga 
dos Campeões da Ásia.

A luta pelo título da Libertado-
res já está nas semifinais. Em ou-
tubro, de um lado da chave estão 
dois clubes brasileiros, Flamengo 
e Grêmio, que duelarão nos dias 2 
(em Porto Alegre) e 23 (no Rio de 
Janeiro). Do outro estão os gran-
des rivais argentinos River Plate e 
Boca Juniors, que reeditarão a po-
lêmica final do ano passado, venci-
da pelo River em uma partida em 
campo neutro, o estádio Santiago 
Bernabéu, em Madri, na Espa-
nha. A decisão desta temporada 
será em jogo único, no dia 23 de 

novembro, em Santiago, no Chile.
Um dos possíveis rivais do 

campeão da Libertadores teve o 
seu título continental confirmado 
apenas nesta segunda-feira. O 
Comitê de Apelações da Confede-
ração Africana de Futebol negou 
a apelação do Wydad Casablanca, 
do Marrocos, que pedia a reali-
zação de um novo duelo. Neste 
jogo, os jogadores marroquinos 
abandonaram o campo quando 
perdiam por 1 a 0 e tiveram um 
gol anulado, em sinal de protesto 
pelo não funcionamento do VAR.

Campeão da Libertadores pegará 
time da Ásia ou Tunísia no Mundial

Mundial de Clubes

Competição será disputada no Catar, sede da Copa 
2022, e tem final marcada para o dia 21 de dezembro

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande 
do Norte, na forma do Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e emprega-
dos(as) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), lotados no Terminal Salineiro de 
Areia Branca (Tersab), para participação de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na  
Delegacia do Sindicato, situada na rua Francisco Ferreira Souto, nº 217 – Centro – Areia Branca/
RN, no dia 27/09/2019 às 11h00min, em primeira convocação ou na Lancha de troca de turno do 
Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, no dia 27/09/2019 às 11h00min, em primeira convocação. 
Nos horários e locais acima citados, não havendo quórum mínimo conforme previsto no estatuto 
dessa Entidade em primeira chamada, fica estabelecido segunda e última convocação 30 minutos 
após a primeira, quando ocorrerá início da assembleia com qualquer número de associados pre-
sentes, com a seguinte ordem do dia: 
a) Discutir e deliberar sobre a transferência ilegal, do Tersab para o Gertab, do Dirigente Sindical 
Magno Santos de Farias;
b) Discutir e deliberar sobre a implementação do rodízio ilegal, entre o Tersab e o Gertab, dos 
trabalhadores lotados no Terminal Salineiro;
c) Discutir e deliberar sobre a suspensão/restrição ilegal, das permutas de serviço dos trabalhado-
res do Terminal Salineiro e da Guarda Portuária;
d) Discutir e deliberar sobre indicativo de greve no Terminal Salineiro.

Natal/RN, 17 de setembro de 2019

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros
Diretor Presidente

Marcelo vai desfalcar o Real 
Madrid contra o Paris Saint-Ger-
main, nesta quarta-feira, 18, em 
duelo válido pela rodada de estreia 
do Grupo A da Liga dos Campeões 
da Europa, no estádio Parque dos 
Príncipes, em Paris, na França. 
Segundo comunicado do time espa-
nhol, o lateral-esquerdo brasileiro 
foi diagnosticado com uma cervi-
codorsalgia pós-traumática, que é 
uma lesão nas costas.

No último sábado, durante 
partida contra o Levante, Marcelo 

sofreu uma pancada nas costas, 
precisou de atendimento médico, 
mas continuou no jogo. O fran-
cês Ferland Mendy deverá ser o 
substituto do defensor brasileiro, 
que entra para a lista de jogadores 
lesionados do Real Madrid. Os de-
mais são Isco, Luka Modric, Asen-
sio e Valverde. Quem tem vaga 
garantida na equipe é o meia Eden 
Hazard, que fez a sua estreia oficial 
na vitória sobre o Levante por 3 a 
2, no último sábado, 14, pelo Cam-
peonato Espanhol.

Marcelo desfalcará Real Madrid 
contra PSG na Liga dos Campeões

Problema

Mundial é o desejo de todo time brasileiro

Divulgação / FIFA
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A derrota por 3 sets a 0 para a 
Holanda, nesta segunda-feira, na ci-
dade de Hamamatsu, no Japão, não 
custou só o primeiro resultado nega-
tivo da seleção brasileira feminina de 
vôlei na disputa da Copa do Mundo. 
O revés deixou o Brasil mais longe 
das líderes da competição, agora em 
quinto lugar com cinco pontos - qua-
tro atrás de China, Estados Unidos, 
Rússia e as próprias holandesas. 
Para o técnico José Roberto Guima-
rães, isso serve de aprendizado para 
a sequência do torneio.

“Tenho que parabenizar a Ho-
landa, que fez um excelente jogo, 
principalmente no sistema defen-
sivo. Cometemos alguns erros na 
relação entre o bloqueio e a defesa. 
As holandesas tiveram mais con-
junto, leitura e discernimento para 

decidir algumas bolas. A Lonneke 
fez uma partida excepcional com 25 
pontos e poucos erros. Foi um jogo 
importante para aprendermos para 
o futuro”, afirmou o treinador.

O Brasil havia começado a Copa 
do Mundo com vitórias sobre Sérvia 
e Argentina, mas agora sucumbiu 
para a Holanda, que teve a opos-
ta Lonneke Sloetjes como grande 

nome do jogo. No lado brasileiro, 
a maior pontuadora foi a também 
oposta Lorenne, com 13 pontos. 
Gabi e Drussyla apareceram em 
seguida, com 12 cada.

Zé Roberto Guimarães colocou 
em quadra no início da partida o 
time com Lorenne, Gabi, Drussyla, 
Fabiana, Bia e Macris, além da 
líbero Léia. Entraram no decorrer 
do jogo Sheilla, Amanda, Carol 
e Roberta. O bloqueio brasileiro, 
que funcionou nos dois primeiros 
jogos (16 pontos contra a Sérvia e 
17 diante da Argentina), foi pouco 
efetivo nesta segunda-feira - foram 
apenas quatro pontos neste funda-
mento.

Na próxima rodada, as brasi-
leiras encaram o Quênia, nesta 
quarta-feira, às 6 horas (de Brasí-

lia), novamente em Hamamatsu, 
onde voltará a jogar na quinta, no 
mesmo horário contra os Estados 
Unidos.

A Copa do Mundo vai até o 
próximo dia 30. Em 11 rodadas, 
as 12 seleções se enfrentam em 
competição de pontos corridos. Os 
critérios de desempate são em or-
dem: vitórias, pontos, set average, 
point average e confronto direto. 
A seleção brasileira busca o título 
inédito. A equipe ficou fora da úl-
tima edição do torneio e terminou 
em quinto na de 2011.

Pela primeira vez a Copa do 
Mundo, que sempre acontece um 
ano antes dos Jogos Olímpicos, não 
valerá vaga para as Olimpíadas de 
Tóquio, agendadas para ocorrem 
no ano que vem. 

Zé Roberto não ficou contente com a atuação do Brasil, que cometeu “alguns erros”

Zé Roberto diz que derrota serve de lição 
ao Brasil na sequência da Copa do Mundo
Revés contra a Holanda deixa a Seleção Brasileira em quinto lugar, atrás de Rússia, China, Estados Unidos e das próprias 
holandesas; próximo compromisso está agendado para esta quarta-feira, 18, às 6h, contra o Quênia, de novo em Hamamastsu

Vôlei

Alexandre Loureiro / CBV

O técnico Fábio Carille 
começou a orientar o Corin-
thians para a Copa Sul-A-
mericana já no vestiário do 
estádio Mané Garrincha, em 
Brasília, após a derrota para 
o Fluminense por 1 a 0, no do-
mingo. O treinador quase não 
teve tempo para lamentar a 
falha de Cássio e a sequência 
interrompida de bons resul-
tados. Na quarta-feira, na 
arena em Itaquera, o time 
enfrentará o Del Valle, na 1ª 
partida da semifinal do tor-
neio sul-americano, que paga 
R$ 52 milhões ao campeão e 
dá vaga na Libertadores.

Corinthians 
“muda a chave” 
para a Copa 
Sul-Americana

Mata-mata

Carille, treinador do Corinthians

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians


