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RN estuda entrar na 
Justiça para reduzir 
ICMS para aéreas
Medida judicial pode permitir 
que o Estado negocie menor 
percentual sobre o imposto e, a 
partir disso, consiga reduzir as 
passagens aéreas.

Medida 04

Justiça conclui que 
Adélio Bispo tem 
doença mental

Em 2019, ABC tem o 
segundo pior início de 
Série C da história

Justiça Federal concluiu que 
Adélio Bispo de Oliveira , o 
autor da facada no presidente 
Jair Bolsonaro , tem Transtorno 
Delirante Persistente.

Aproveitamento atual do time, 
de 26,7%, só supera o início 
de 1987, quando o alvinegro 
conseguiu apenas 13,3% dos 
pontos.

Atentado 05 Números 16

Levantamento feito pela Associação dos Delegados do Rio Grande do Norte mostra que R$ 51,8 milhões foram cortados das 
verbas para investimento e R$ 53,3 milhões foram retirados do custeio. Para 2019, outros R$ 14,7 milhões estão contingenciados.

Em seis anos, orçamento da Polícia Civil 
sofreu corte de mais de R$ 100 milhões

Segurança 03

Governo quer reduzir tarifas aéreas Adélio foi considerado inimputável

Antônio Cruz / Agência Brasil EFE
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Tragédia em Sergipe

Acidente aéreo mata, aos 28 

anos, o cantor Gabriel Diniz, 

responsável por "Jenifer", grande 

hit do carnaval 2019

Luto na música 08
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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ A fi nitude é o destino de tudo.
O sol, um dia, apaga-se"

José Saramago,
escritor português

Com a crise que se abateu a partir de 2013 so-
bre a construção civil do Rio Grande do Norte, duas 
informações endossadas por fontes ligadas ao setor 
apavoram ainda mais a economia. 

A primeira informação: 60% das incorporadoras 
que atuavam no segmento fecharam as portas – 
sem contar as pequenas empreiteiras que desapa-
receram às dezenas. 

A segunda informação: 30 mil empregos foram 
pulverizados dos canteiros de obras. 

Quando se fala num mercado de trabalho alta-
mente absorvedor de mão de obra pouco qualifi ca-
da, cujos quadros vão se especializando na prática 
do dia a dia, essas perdas têm um efeito devastador 
sobre a vida das pessoas mais pobres e vulneráveis. 

A construção civil, dentro desse contexto, é um 
esteio importantíssimo da atividade econômica. 

No passado recente, quando as coisas não es-
tava tão más para a economia, muitas construtoras 
levavam programas educacionais para os canteiros 
de obras, ensinando seus operários e ler e a fazer 
cálculos elementares. 

Podia não ser muito, mas era, sim, se considerar-
mos a relação educação-qualifi cação-produtividade 

dessas pessoas.
Empregadas, com perspectiva de ascender a 

funções mais qualifi cadas dentro das obras, essas 
pessoas tinham fi nalmente uma perspectiva na vida.

Terminar o trabalho e começar outro, levando 
experiências anteriores e pleiteando funções mais 
complexas, sempre foi a vida do trabalhador brasi-
leiro – dentro da escala de valoração do mercado. 

Isto acabou.
Sem obras à vista, a esses trabalhador só resta 

"bicos" em manutenção ou em áreas que ele conhe-
ce pouco só para tirar uns trocados. 

Para alguns, até dá certo; não para a maioria 
deles, cujos rendimentos incertos trazem angústia e 
outra coisa indesejável e que tradicionalmente asso-
la esse operário: o alcoolismo.   

Ao invés de uma luz no fi m do túnel, o que se 
tem são dúvidas de como o governo federal preten-
de socorrer esse imenso contingente de trabalhado-
res. 

Com o programa "Minha Casa, Minha Vida" 
ainda incerto, o fato é que precisamos de medidas 
urgentes para que a construção volte a seus bons 
tempos, que não estão lá atrás assim.

LUPA
A Controladoria-Geral da 

União no Rio Grande do Norte 
(CGU) deverá abrir, em breve, 
uma investigação para apurar 
gastos da Fundação Norte-
-rio-grandense de Pesquisa e 
Cultura (Funpec). A análise é 
que, apesar de receber recursos 
públicos federais, a Funpec é 
pouco transparente. A instituição 
ganhou notoriedade no episódio 
da posse do novo reitor da UFRN 
no Teatro Riachuelo.

RADAR DA INCOMPETÊNCIA
Os preços praticados pelas 

companhias aéreas em voos que 
têm Natal como origem ou desti-
no continuam altos. O Radar de 
Tarifas montado pela Fecomércio 
mostrou ontem que a capital po-
tiguar detém as maiores tarifas 
– em relação às capitais vizinhas 
Fortaleza, João Pessoa e Recife 
– para Brasília e São Paulo, por 
exemplo.

ALERTA
O juiz Henrique Baltazar, da 

Vara de Execuções Penais, lançou 
um novo alerta no Twitter. O 
magistrado pediu que o Governo 
do Estado equipe a Secretaria 
de Administração Penitenciária, 
“de forma a não perder o controle 
do sistema prisional”. “Depois 
de vários meses de calma, dois 
apenados são assassinados na 
mesma semana”, frisou.

TUDO COMO DANTES
Apenas no ano passado, o 

Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte cassou 11 
prefeitos eleitos em 2016. Nada 
fora do normal, na opinião do 
advogado Felipe Cortez. Segundo 
ele, a Corte potiguar é historica-
mente uma das mais rigorosas do 

Crise na construção civil
precisa de uma saída para ontem

País. Não bastasse isso, há o fato 
de que muitos prefeitos ignoram 
durante a campanha orientações 
da “assessoria jurídica”.

ENIGMA
Permissionários do transporte 

alternativo cobram da Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU) 
uma explicação para o fato de 
ainda haver 34 carros que rodam 
sem bilhetagem eletrônica na 
cidade. De um total de 129 
alternativos, só 95 têm o sistema. 
Agora a coincidência: esse pessoal 
“privilegiado” pertence a uma 
cooperativa ligada ao sindicato 

das empresas de ônibus (Seturn).

REAÇÃO
Em protesto contra a não 

implementação da bilhetagem 
eletrônica, esse grupo de 34 
permissionários decidiu cobrar 
uma tarifa promocional em seus 
carros: R$ 3,70 a inteira. Eles re-
clamam que, com o novo modelo 
de tarifa (no qual quem paga com 
cartão paga mais barato), os al-
ternativos que não têm o sistema 
fi cam prejudicados.

ORÇAMENTO
A Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final da 
Câmara de Natal aprovou nesta 
segunda-feira o projeto da Lei das 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para 2020. A proposta orienta 
a elaboração dos orçamentos 
fi scais, seguridade social e de 
investimentos que devem estar 
especifi cados no Orçamento Geral 
do Município para o exercício do 
próximo ano. Agora, a LDO vai 
para a Comissão de Finanças.

NEWTON NAVARRO
O presidente da Câmara 

Municipal de Natal, Paulinho 
Freire (PSDB), cobrou nesta se-

gunda-feira uma solução para o 
alto índice de suicídios na Ponte 
Newton Navarro. Em audiência 
pública, o vereador disse que 
a ponte "trouxe progresso e 
um belo elo de ligação da zona 
Norte à zona Sul da cidade, mas 
falta proteção para quem transi-
ta por ela".

AUTONOMIA
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT, foto) apresentou 
um projeto na Câmara Fede-
ral para sustar os efeitos de 
um decreto do presidente Jair 
Bolsonaro que tira a autonomia 
de reitores instituições federais 
de ensino para nomear cargos em 
comissão e funções de confi ança, 
entre eles pró-reitores e diretores.

ANTECEDENTES CRIMINAIS
Pelo decreto, a nomeação e 

a demissão de ocupantes desses 
cargos precisam do aval do Minis-
tério da Educação, da Casa Civil 
e da Secretaria do Governo. Além 
disso, institui o Sistema Integra-
do de Nomeações e Consultas 
(Sinc), em que será possível o 
ministro da Casa Civil verifi car 
os antecedentes de pessoas 
cogitadas para os cargos.

Assessoria
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Eleita com mais de 1 milhão de 
votos nas eleições do ano passado, 
a atual governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, foi ava-
liada positivamente pela população 
em recente pesquisa realizada pelo 
Instituto Consult a pedido da Fede-
ração das Indústrias do RN (Fiern). 
De acordo com a sondagem, 55% do 
povo potiguar aprova a gestão da 
petista.

Diante do resultado, dois de-
putados estaduais divergiram. O 
líder do governo na Assembleia Le-
gislativa, George Soares (PR), foi 
otimista e afi rmou que a pesquisa 
refl ete o sentimento do povo. 

“A governadora vem se esfor-
çando e esses resultados ajudam 
na motivação. Ficamos felizes de 
ver esse reconhecimento popular 

mesmo diante das difi culdades”, 
disse George Soares.

José Dias (PSDB) foi mais críti-
co. Para ele, o governo não vem rea-
lizando boas ações. “O que eu tenho 
visto é um governo que não paga os 
salários atrasados dos servidores e 
que não soluciona o problema das 
estradas. Elas seguem esburaca-
das. Não tem nada de bom que se 
possa apresentar por esta gestão”, 
declarou o tucano.

Na pesquisa divulgada pela 
Fiern, o índice dos que desaprovam 
a gestão de Fátima Bezerra fi cou 
em 23,18%.

O levantamento foi feito em 57 
municípios, em 12 regiões do Rio 
Grande do Norte, durante o perío-
do de 17 a 20 de maio, com margem 
de erro de 2,3%. 

Governo e oposição fazem 
leituras distintas sobre 
avaliação de Fátima

Levantamento da Fiern

George Soares (PR) e José Dias (PSDB) têm opiniões distintas sobre pesquisa   

Presidente interino da Associação dos Delegados, Cláudio Henrique lamenta: "Sem dinheiro, não dá para fazer trabalho decente"

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Apenas 4,4% do orçamento 
previsto para investimento na Po-
lícia Civil foi executado de 2012 a 
2017 no Rio Grande do Norte. Um 
levantamento da Associação dos 
Delegados (Adepol) mostra que, 
dos R$ 54,2 milhões aprovados nas 
leis orçamentárias dos seis anos, 
apenas R$ 2,35 milhões foram efe-
tivamente executados no período.

Os dados de 2018 ainda não 
foram fechados. Para 2019, a ex-
pectativa é que haja uma nova 
frustração do orçamento, já que 
um decreto da governadora Fáti-
ma Bezerra contingenciou 33,6% 
da verba prevista. Isto é: dos R$ 
14,8 milhões orçados, só devem 
ser liberados R$ 9,8 milhões, o que 
signifi ca um corte de pouco mais 
de R$ 5 milhões nos recursos para 
investimento da Civil, que tem en-
tre suas atribuições a investigação 
de crimes no Estado.

A maior discrepância entre o 
que foi orçado e o que foi executado 
para a Polícia Civil aconteceu em 

Em seis anos, Polícia Civil teve 
só 4% das verbas executadas
Para 2019, a expectativa é que haja uma nova frustração do orçamento,
já que o Governo contingenciou 33,6% da verba prevista para este ano

Investimento

2014, no último ano da gestão da 
ex-governadora Rosalba Ciarlini 
(2011-2014). Naquele ano, dos R$ 
8,6 milhões previstos para inves-
timento, só foram aplicados meros 
R$ 51,3 mil – ou apenas 0,59%.

Em entrevista ao programa 
Agora em Debate, apresentado 
pelo jornalista Roberto Guedes na 
rádio Agora FM (97,9), o delegado 
Cláudio Henrique Freitas Olivei-
ra, presidente interino da Ade-
pol, explicou que, ao longo desses 
anos, ações de contingenciamento 
sempre resultaram em cortes no 
orçamento.

Isso signifi ca que os delegados 
não têm expectativa de que a ver-
ba contingenciada para 2019 seja 
“descontingenciada” ao longo do 
ano. “Sem dinheiro, não dá para 
fazer um trabalho decente”, la-
mentou.

No caso do orçamento para 
custeio (despesas gerais para ma-
nutenção), a Polícia Civil também 
acumula perdas ao longo dos úl-

timos anos, embora o percentual 
executado tenha sido maior entre 
2012 e 2018 (neste caso, os valo-
res do ano passado já estão con-
solidados).

Segundo os dados disponi-
bilizados pela Associação dos 
Delegados, dos R$ 119,8 milhões 
previstos para os sete anos, foram 
executados realmente R$ 66,5 
milhões – ou seja, quase metade 
do orçamento previsto foi cortado 
ao longo dos anos para a Polícia 
Civil. O caso mais emblemático é 
o de 2014. Neste ano, foi previsto 
um orçamento de R$ 19,9 milhões 
e foram aplicados apenas R$ 5,6 
milhões – apenas 28%.

Para 2019, o corte deve se re-
petir. O mesmo decreto de Fátima 
Bezerra que prevê um contin-
genciamento de 33,6% do orça-
mento para investimento prevê a 
retenção de 47,4% da verba para 
custeio. Dos R$ 20,5 milhões pre-
vistos no orçamento, só devem ser 
liberados R$ 10,8 milhões.
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O Governo do Rio Grande do 
Norte vai retomar as negociações 
com as companhias aéreas para  
buscar uma solução entre os pro-
blema da desigualdade de preços e 
a malha aérea em todo o Nordeste.

A decisão veio depois que a Se-
cretaria Estadual de Tributação 
(SET-RN) formalizou um pedido 
de retifi cação para inclusão do 
Rio Grande do Norte na cláusula 
quinta do convênio de número 188, 
de 2017, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), que 
libera os estados signatários a re-
duzir a base de cálculo do ICMS na 

saída interna de QAV para as com-
panhias aéreas. Foi comprovado 
pela análise de reuniões anteriores 
que houve exclusão equivocada do 
Rio Grande do dispositivo.

Técnicos da secretaria identifi -
caram documentos que comprovam 
a adesão do Rio Grande do Norte 
ao convênio e os mesmos arquivos 
não mostram nenhum pedido de 
saída do RN. Inadvertidamente, 
a secretaria do Confaz excluiu o 
Rio Grande do Norte das publica-
ções posteriores ao pedido ofi cial 
de inclusão e, devido à transição 
de governo, o tema vinha sendo 

tratado como se o estado estivesse 
impossibilitado de ajustar o valor 
da alíquota para esse combustível. 

Depois de ameaçar travar a 
pauta das reuniões ordinárias e 
extraordinárias do conselho, o Rio 
Grande do Norte decidiu reunir ar-
gumentos para ingressar com uma 
ação judicial a favor da permissão 
de o estado negociar um menor 
percentual sobre o imposto para 
o setor e resolver os problemas li-
gados às altas tarifas para os voos 
que aterrissam no Aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante e baixa 
oferta de assentos nas aeronaves. Secretário Carlos Eduardo Xavier

RN estuda ingressar com ação judicial
para reduzir alíquota do ICMS para aéreas
Governo do Estado também vai retomar as negociações com as companhias de aviação para  
buscar solução para a desigualdade entre os preços e a malha aérea dos estados do Nordeste

Pleito

José Aldenir/AgoraRN

A governadora Fátima Bezerra 
defendeu na reunião do Conselho 
Deliberativo (Condel) da Superin-
tendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), que 30% dos 
recursos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste 
(FNE) passem a ser destinados pa-
ra investimento em infraestrutura 
nos estados da região.

A proposição foi acatada de for-

ma consensual pelo Condel, que é 
integrado por todos os governado-
res da região Nordeste, de Minas 
Gerais e Espírito Santo, represen-
tantes de prefeitos, trabalhadores 
e empresários da região, e pelo Go-
verno Federal. A ideia apresentada 
pela governadora do RN é de que 
a verba do FNE, que é gerida pelo 
Banco do Nordeste, seja aplicada 
em obras prioritárias, seguindo 

o Plano Regional de Desenvolvi-
mento do Nordeste (PRDNE) 2020-
2023. O plano foi apresentado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional. “O plano é uma ferramenta 
muito importante para a região, 
mas é preciso que ele não seja um 
plano de prateleira. Por isso é fun-
damental a questão do fi nancia-
mento com os 30% dos recursos", 
encerrou Fátima Bezerra.

Fátima Bezerra (centro) participou com governadores do Nordeste de reunião com o Conselho Deliberativo da Sudene

Fátima pede aumento do financiamento 
da Sudene para a área de infraestrutura

Reivindicação

Elisa Elsie

Ainda é incerto no Se-
nado o resultado da vo-
tação do projeto de lei de 
conversão da MP 870, que 
trata da reforma adminis-
trativa do governo federal. 

O assunto, que é a prio-
ridade do plenário na ses-
são deliberativa desta ter-
ça-feira, 28, é também alvo 
de disputa entre a Câmara 
e o Senado. O motivo tem a 
ver com o destino do Conse-
lho de Controle de Ativida-
des Financeiras – Coaf.

O texto original da me-
dida provisória (MP) do 
governo transferia o Coaf 
do Ministério da Economia 
para a pasta da Justiça, co-
mandada por Sergio Moro.

Após manifestações,   
senadores falam em 
manter Coaf com 
Sergio Moro

Pressão Popular
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) cance-
lou a solenidade de posse do novo 
reitor da instituição, José Daniel 
Diniz Melo, que seria realizada no 
dia 3 de junho, às 19h, no Teatro 
Riachuelo.

O evento foi alvo de diversas 
críticas em razão do custo da ce-
rimônia, cerca de R$ 27 mil. Isso 
porque o montante seria gasto após 
a UFRN sofrer contingenciamento 
de R$ 60 milhões das despesas dis-
cricionárias – limpeza e segurança 
patrimonial.

“Como ato público de prestação 
de contas de uma gestão que fi nda e 

de compromisso do projeto propos-
to pela nova gestão, a UFRN optou 
pelo cancelamento da solenidade 
do dia 3, em respeito ao contexto 

geral das universidades federais”, 
detalhou a UFRN, em nota ofi cial.

A instituição informa que a pos-
se do reitor acontece em Brasília, 

nesta terça-feira, 28, na sede Mi-
nistério da Educação. O professor 
José Daniel Diniz Melo vai substi-
tuir a atual reitora, Ângela Maria 
Paiva Cruz.

No último dia 23, a UFRN pu-
blicou nota para justifi car o gasto 
com o evento. Devido à grande 
quantidade de pessoas que compa-
recem, bem como à indisponibili-
dade de auditórios e anfi teatros na 
instituição adequados para even-
tos deste porte, a opção pelo Teatro 
Riachuelo aconteceu em virtude de 
ser a menos onerosa dentre as op-
ções disponíveis, segundo explicou 
a instituição.

Transmissão ofi cial do cargo de reitor vai acontecer nesta terça-feira, 28, em Brasília 

Após críticas, UFRN cancela cerimônia de 
posse de novo reitor no Teatro Riachuelo
Evento foi alvo de diversas críticas em razão do custo do cerimônia, cerca de R$ 27 mil, que seriam 
gastos após a UFRN sofrer contingenciamento de R$ 60 milhões das despesas discricionárias

Mudança

José Aldenir/AgoraRN

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ed-
son Fachin derrubou a deci-
são que autorizou a venda da 
Transportadora Associada 
de Gás, empresa subsidiária 
da Petrobras. A decisão foi 
assinada na sexta-feira e foi 
proferida a partir de uma 
reclamação ajuizada pelos 
sindicato dos petroleiros de 
São Paulo, Bahia, Paraná e 
Santa Catarina. A decisão 
do ministro derruba a limi-
nar concedida em janeiro 
pelo presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, que havia autorizado 
a venda dos ativos.

Decisão de Fachin 
suspende a venda 
de subsidiária da 
Petrobras

Liminar

 O juiz federal Bruno Savino, 
da 3ª vara da Justiça Federal em 
Juiz de Fora, concluiu que Adélio 
Bispo de Oliveira , o autor da faca-
da no presidente Jair Bolsonaro , 
tem Transtorno Delirante Persis-
tente, que o torna inimputável. Ou 
seja, não pode ser punido crimi-
nalmente. Se condenado, Adélio  
cumprirá pena em um manicômio.

Justiça conclui que 
Adélio Bispo tem 
doença mental

Atentado  

Adélio foi considerado inimputável

Ricardo Moraes / Reuters
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No País onde investigados podem não responder 
a questões incômodas em comissões de inquérito, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou sessão 
secreta da CPI do BNDES, nesta quarta (29), para ou-

vir o ex-ministro Antonio Palocci. Continuará na mais 
absoluta ignorância o pagador de impostos cujo di-
nheiro foi roubado nos governos do PT para fi nanciar 
a Odebrecht et caterva mundo afora.

Dinheiro roubado é público, 
mas CPI será secreta

PSL faz aposta arriscada para dar o Coaf a Moro

PRESERVAR A DELAÇÃO
O STF alega, para decretar sigilo do depoi-

mento, a preservação do acordo delação do cor-
rupto confesso que foi ministro de Lula e Dilma.

DECISÃO INTRIGANTE
Já se conhece quase tudo dos três acordos de 

delação de Palocci com a PF e o MPF, o que torna 
o depoimento sigiloso ainda mais intrigante.

LADRÕES ALIVIADOS
Os detalhes revelados por Palocci sobre o 

papel de Lula na ladroagem não devem ajudar no 
relaxamento da prisão do ilustre presidiário. 

ERA PARA SER PÚBLICA
A deputada Paula Belmonte (Cida-DF), que 

requereu a convocação de Palocci para depor, 
queria sessão aberta da CPI do BNDES.

DURA DO CHEFE
Major Vitor Hugo (PSL-

GO) tenta se manter como 
Líder do Governo na Câmara. 
O presidente Jair Bolsonaro 
deixou claro que para 
continuar na função ele precisa 
se acertar com Rodrigo Maia.

CHOQUE DE REALIDADE
A Petrobras tentava 

se livrar da subsidiária 
Transportadora Associada 
de Gás (TAG) sem licitação, 
vendendo-a por R$33 bilhões, 
porque a empresa não se acha 
estatal. Defi ne-se como “S/A”, 
portanto, privada. Até que o 
STF aplicou um choque de 
realidade, barrando a operação.

PREVIDÊNCIA AVANÇA
Na comissão especial 

de reforma da Previdência, 
esta semana, haverá o início 
do velório da proposta do 
governo de acabar o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC). Já são 42 emendas 
apresentadas.

BATALHANDO INVESTIMENTOS
O governador do DF, 

Ibaneis Rocha, conversa nesta 
terça, em Lisboa, com Tui 
Lin, presidente da UCCLA 
(União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa) e 
representante de Macau. 
Tui Lin pilota mais de US$6 
bilhões de investimentos em 
países de língua portuguesa.

SOCORRO AOS RURALISTAS
O governo enviará, em 

junho, uma medida provisória 
para socorrer os produtores 
rurais endividados. Estudam-
se a criação de um fundo e a 
possibilidade de divisão do 
patrimônio de acordo com o 
valor da dívida.

COMBATE À CORRUPÇÃO
Cotado para Itaipu, o ex-

deputado Osmar Serraglio diz 
que a ministra Carmen Lúcia 
lhe disse não haver inquérito 
contra ele. “Meu combate à 
corrupção foi comprovado 
quando relator da CPI do 
Mensalão”, afi rma. 

PODER SEM PUDOR

O TRADUTOR OFICIAL
Lula fala apenas a própria língua, 

mas não fi nge “arranhar” outros idiomas. 
Durante a cerimônia de sepultamento do 
Papa João Paulo II, ele se viu em meio 
a personalidades políticas mundiais, 
incluindo o presidente francês Jacques 
Chirac, que lhe dirigiu algumas palavras. 
Sem qualquer diplomata brasileiro nas 
proximidades a quem pedir socorro, 
Lula não hesitou. Cutucou o antecessor 
Fernando Henrique Cardoso, que estava 
a seu lado, e pediu com toda a humildade: 
“Traduz aí, Fernando...”

Alheio ao presidente Jair Bolsonaro, que 
prefere não mexer nesse assunto, o líder do 
PSL no Senado, Major Olímpio (SP), acha que 
o Senado “não pode se furtar da obrigação” de 
alterar de novo a reforma administrativa do 

seu governo. O senador desdenha do risco de 
reação da Câmara, deixando caducar a medida 
provisória sobre o tema. Na prática, isso 
representaria a recriação de dez ministérios 
extintos.

INCONFORMISMO
Major Olímpio está mesmo inconformado com a 

decisão da Câmara, já absorvida por Bolsonaro, de 
alojar o Coaf no Ministério da Economia.

SENADO NÃO BASTA
Ele confi a que o governo já tem maioria no Se-

nado para garantir o Coaf no Ministério da Justiça 
de Sérgio Moro. Mas o Senado não basta.

INGENUIDADE
O líder do PSL também acredita, santa ingenui-

dade, que prevalecerá o “elevado espírito público” da 
Câmara para concordar com a alteração.

Precisamos ter essa 
harmonia entre 
os Poderes”

Ministro Dias Toffoli, 
presidente do STF, 
sobre o pacto pela retomada 
da economia

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

BULLYING CONTRA NEYMAR
Neymar fi cou meses sem 

jogar, machucado, mas foi o 
brasileiro que mais marcou 
gols na temporada europeia. 
O britânico Spectator Index 
mostrou, dias atrás, que ele é 
mais valioso que Messi, perde 
só para Mbappe. Mas tentar 
destruir Neymar virou quase um 
esporte nacional.

INDÚSTRIA DA MULTA
Projeto de lei apresentado 

pelo deputado federal Milton 
Vieira (PRB-SP) pede o fi m 
dos radares móveis. Ele critica 
o uso desses aparelhos de 
forma camufl ada, que acaba 
alimentando “a indústria da 
multa”.

PERGUNTA NA RALAÇÃO
Por que manifestações de 

“esquerda” nunca são feitas aos 
domingos?

Veja/Abril



O Governo do Rio Grande do 
Norte confi rmou nesta segunda-
-feira, 27, a nomeação de 122 novos 
agentes penitenciários concur-
sados dentro do limite das vagas 
em aberto. As convocações estão 
previstas para os meses de julho e 
outubro. 

O anúncio foi feito pelo vice-go-
vernador Antenor Roberto, após 
reunião com uma comissão de 
representantes dos concursados 
e mais o chefe do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves, os secretários de 
Estado da Justiça e Cidadania (Se-
juc), Pedro Florêncio, da Segurança 
Pública e Defesa Social, Francisco 
Araújo, e o procurador geral do Es-
tado, Luis Antonio Marinho, nesta 
segunda-feira, 27.

Antenor Roberto reafi rmou o 
compromisso da administração e 
da governadora Fátima Bezerra 
em convocar os concursados até o 
preenchimento de todas as vagas 
abertas. “Com essa determinação, 

a governadora Fátima Bezerra 
também garante que o sistema pri-
sional, agora ampliado com novos 
agentes, vai também proporcionar 
um melhor atendimento aos fa-
miliares, aos advogados e àqueles 

que estão sob custódia do Estado”, 
enfatizou.

A equipe econômica estudou 
o impacto fi nanceiro e a Procura-
doria Geral do Estado analisou a 
contratação considerando as limi-

tações impostas pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF). O Go-
verno tem estes balizamentos que 
precisam ser respeitados observan-
do a segurança jurídica dos seus 
atos e a capacidade fi nanceira.

Os agentes nomeados ainda 
vão passar por curso específi co de 
formação baseado em quatro eixos 
específi cos: administração peni-
tenciaria; saúde e qualidade de 
vida; segurança e disciplina; e rela-
ções humanas e reinserção social.

Além disso, os novos agentes 
terão de passar por um comple-
mento de formação em armamen-
to e tiro, que só pode ser dado com 
a efetivação no serviço público.

O concurso para sistema pe-
nitenciário potiguar aconteceu 
em 2017. A primeira convocação 
registrou 571 novos servidores. À 
época, foram nomeados 120 mu-
lheres e 451 homens, dos quais 
27 são portadores de necessida-
des especiais.

TERÇA-FEIRA, 28.05.2019 Cidades 7

Equipes da Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) iniciaram nesta 
segunda-feira, 27, o trabalho pa-
ra restabelecer o abastecimento 
de água em 15 bairros de Natal. 
Uma árvore caiu sobre a rede de 
alta tensão que alimenta a Estação 
Elevatória de Água localizada no 
Parque das Dunas.

Com isso, estão sendo afetados 
os bairros do Alecrim, Nova Desco-
berta, Bairro Vermelho, Tirol, Pe-
trópolis, Mãe Luiza, Morro Branco, 
parte de Lagoa Nova, Lagoa Seca, 

Areia Preta, Praia do Meio, Rocas, 
Santos Reis e parte dos bairros da 
Ribeira e da Cidade Alta.

Devido à complexidade da situ-
ação, a Companhia de Águas e Es-
gotos ainda não tem como informar 
prazo para retorno à normalidade, 
mas adianta que todos os esforços 
estão sendo feitos para a solução 
mais rápida possível.

Por causa do incidente, a Caern 
decidiu suspender a parada que es-
tava programada para esta segun-
da, entre 8h e 15h, na Adutora La-
goa Nova I, afetando seis bairros.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) defl a-
grou nesta segunda-feira, 27, a 
Operação 10° Mandamento, que 
apura fraudes em contratos públi-
cos da Câmara de Guamaré. 

O vereador Emilson de Borba 
Cunha (PR) e outras dez pessoas 
foram presas por suspeita de terem 
cometido os crimes de peculato, 
corrupção passiva, corrupção ativa, 
fraude a licitações e ocultação de 
bens e valores.

Além dos 11 mandados de pri-
são, com o apoio da Polícia Militar, 

foram cumpridos mandados de 
busca e apreensão nas residências 
dos investigados e na sede do Poder 
Legislativo de Guamaré.

As investigações da operação 
10° Mandamento foram iniciadas 
em maio do ano passado e tratam 
de crimes cometidos entre 2017 e 
2018, período em que Emilson de 
Borba Cunha, era presidente da 
Câmara Municipal de Guamaré. 
Além disso, foi verifi cada a con-
tinuidade da prática dos crimes, 
mesmo após esse período, se esten-
dendo até os dias atuais.

Árvore cai em rede elétrica 
e prejudica serviço de água

Operação apura fraudes na Câmara de 
Guamaré e efetua a prisão de  11 pessoas 

Abastecimento 10º Mandamento

Concurso para agente penitenciário no Rio Grande do Norte aconteceu em 2017

Governo do Estado anuncia nomeação
de 122 novos agentes penitenciários
Medida foi tomada após análise do impacto financeiro das contratações na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Novos servidores passaram por curso específico de formação atuar no sistema penitenciário 

Sistema prisional

José Aldenir / Agora RN

O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) vai baixar 
uma norma para tornar si-
gilosos trechos de processos 
judiciais com informações 
reveladoras da privacidade e 
da intimidade de pessoas.

A regra vai servir para 
adequar o Judiciário à Lei de 
Proteção de Dados, que entra 
em vigor em 2019. O minis-
tro Dias Toffoli, que preside 
o Supremo Tribunal Federal, 
anunciou que os tribunais 
vão se antecipar e colocar a 
lei em prática antes do prazo. 

CNJ deve tornar 
sigilosos trechos 
de processos 
judiciais

Privacidade

Ministro Dias Tottoli, do STF

Nelson Júnior/STF

Crimes ocorreram entre 2017 e 2018

José Aldenir / Agora RN



O esgotamento profi ssional, co-
nhecido como síndrome de burnout, 
foi incluído na Classifi cação Inter-
nacional de Doenças da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A lista, elaborada pela OMS, é 
baseada nas conclusões de especia-
listas de todo o mundo. A classifi -
cação é utilizada para estabelecer 
tendências e estatísticas de saúde.

A inclusão foi aprovada pelos 
Estados membros da OMS, reuni-
dos desde 20 de maio em Genebra 
para a Assembleia Mundial da or-
ganização.

A Classifi cação de Doenças da 
OMS estabelece uma linguagem 
comum que facilita o intercâmbio 
de informações entre os profi ssio-
nais da área da saúde ao redor do 
planeta.

O burnout, que foi incluído no 
capítulo de "problemas associados" 
ao emprego ou ao desemprego, re-
cebeu o código QD85.

O problema foi descrito como 
"uma síndrome resultante de um 

estresse crônico no trabalho que 
não foi administrado com êxito" 
e que se caracteriza por três ele-
mentos: "sensação de esgotamento, 
cinismo ou sentimentos negativos 
relacionados a seu trabalho e efi cá-
cia profi ssional reduzida".

A nova classifi cação da doença 
entrará em vigor no dia 1 de janeiro 
de 2022.
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O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit “Jeni-
fer”, morreu na queda de um avião de pequeno porte 
no povoado Porto do Mato, em Estância, na região 
sul de Sergipe, nesta segunda-feira, 27, informou o 
Corpo de Bombeiros Militar. 

Além de Gabriel Diniz, também foram identifi ca-
dos Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e direto-
res do Aeroclube de Alagoas. 

Na noite deste domingo, 26, Gabriel Diniz havia 
feito um show em Feira de Santana (BA). Na manhã 
da segunda, ele embarcou na aeronave. Ele estava 
indo encontrar a família para comemorar o aniver-
sário da namorada, Caroline Calheiros, de 25 anos. 

Os destroços da aeronave - um bimotor, com 
prefi xo PTKLO - foram encontrados numa área de 

manguezal e mata fechada.
O acidente será investigado pelo Segundo Ser-

viço Regional de Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos. Segundo a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), a aeronave não poderia ser 
utilizada para táxi aéreo.

A canção "Jenifer", no estilo arrocha (mistura de 
axé e forró), fi cou célebre na voz de Gabriel Diniz. Foi 
o grande hit do carnaval em 2019. 

O cantor Gabriel Diniz nasceu em Campo Gran-
de, Mato Grosso do Sul, mas foi em João Pessoa, na 
Paraíba, onde começou a carreira na música.

O velório do artista acontece nesta terça-feira, 
28, ainda sem horário confi rmado, no complexo es-
portivo Almeidão, na capital paraibana.

Morre o cantor Gabriel Diniz, do hit 
"Jenifer", em acidente de avião
Aeronave com o artista e dois tripulantes caiu na região sul de 
Sergipe; aos 28 anos, Diniz foi o grande sucesso do carnaval 2019

Tragédia

Reprodução/NPlus

OMS inclui a síndrome de 
burnout na lista de doenças

Esgotamento

Doença é o esgotamento profi ssional

Andrew Winning / Reuters

Medir o nível de uma 
enzima denominada PDIA1 
no plasma sanguíneo po-
de se tornar uma forma de 
diagnosticar a predisposição 
a doenças cardiovasculares 
até mesmo em pessoas sau-
dáveis.O estudo foi feito pela 
Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadu-
al de Campinas (Unicamp) e 
do Instituto Butantan.

A pesquisa analisou a fa-
mília de proteínas conhecida 
como dissulfeto isomerase 
[PDI]. Pessoas com baixo 
nível de PDIA1 no plasma 
têm um perfi l de proteínas 
mais infl amatório. Já os in-
divíduos com plasma rico em 
PDIA1, têm o funcionamento 
normal do organismo.

Proteína pode 
indicar casos 
de doenças 
cardiovasculares

Pesquisa
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Longe deste cronista, Senhor Redator, e do seu 
pobre ofício de escrevinhador de jornais, descer aos 
porões da erudição para discutir os princípios da dialé-
tica. Faltariam de uma só vez o saber-saber e o saber-
-dizer. Fico por aqui, nos subúrbios das sensações, a 
constatar o quanto é difícil compreender o método do 
governo do capitão Jair Bolsonaro. Nem julgaria o mé-
todo. É insondável para os olhos de quem não conhece 
as entranhas misteriosas da sociologia política.  

O que fi ca de uma apenas sensação é a descon-
fi ança de que é de grande complexidade tentar com-
preender - o que é sempre mais do que entender - que 
alguém possa acertar todas as vezes que erra, decide, 
decreta e depois recua. Seria uma busca ilógica do acer-
to se, antes, não parecesse um método. E se Shakespea-
re, o velho gênio de Stratford-upon-Avon, já não tivesse 
ensinado ao mundo que a loucura pode ter método e 
nem sempre é apenas, e só, uma loucura. 

O mais próximo da compreensão desse saber de 
uma dialética tupiniquim, talvez tenha sido a frase de 
Reinaldo Azevedo, na Folha de S. Paulo, e se a memória 
guardou bem, quando disse: o presidente recua e acer-
ta todas as vezes que erra. Será? É o que parece. Todas. 
E mais uma vez acontece agora, quando fez cerca de 
vinte alterações no decreto que liberou o porte de ar-
mas. Do fuzil pesado e sem ter limites, ao tiro esportivo 
para os menores de dezoito anos.

Poder ele pode. Um presidente, a rigor, tudo pode, 
até mesmo quando declara ser um evangélico, sabendo 
da lição bíblica - o homem tudo pode, mas nem tudo 
lhe convém. Governa por decreto, pouco afeito ao de-
bate antes das decisões, num estilo muito próximo da 
ordem unida. Acaba sendo natural, se visto como re-
sultado de sua formação militar, mas pode também ser 
estranho para quem exerceu cinco mandatos federais 
no plenário da Câmara dos Deputados.

Mais difícil ainda é aceitar que tudo nasce de erros 
compreensivelmente humanos, se o método é aplica-
do a cada semana ao longo dos seus primeiros cinco 
meses de mandato, ainda que legitimados pela eleição 
direta. A ele parece não importar o fato de ter reuni-
do 58 milhões de votos, pouco mais de um quarto da 
população brasileira, entre eleitores e não eleitores, de 
um país inquieto e inseguro a enfrentar uma depressão 
econômica que dura mais de dois anos. 

Sim, nenhum governante eleito pelo voto sai de 
casa para errar. Sai para tentar acertar todas as vezes 
que decide. Mas, deve sair também para buscar pro-
mover o encontro do Estado com a Nação, do poder 
político com a voz das ruas, sem o populismo barato, 
mas em respeito à fonte insubstituível e legitimadora 
desse poder que é a sociedade. Insistir em errar para 
acertar é adotar a dialética tupiniquim como método. 
Com efeitos que, nem ele, sabe como explicar. 

Da dialética tupiniquim

serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo
ÊXODO

As universidades portugue-
sas já contam com estudantes 
de mais de cem nacionalidades 
e só do Brasil são hoje 13 mil 
matriculados. Alguns pedindo 
a nacionalidade portuguesa por 
precaução.

RETRATO
Da maluquice de quem 

anunciou, e até acreditou, que a 
reforma trabalhista iria dispa-
rar nova geração de empregos: 
no RN fecharam 6.142 vagas 
só nos primeiros quatro meses 
deste 2019.

PINIMBA
A deputada estadual Isolda 

Dantas precisa afi nar com setores 
internos do seu próprio PT para 
viabilizar candidatura a prefeita 
de Mossoró. Os petistas em 
Mossoró também são lampiônicos.

PERIGO
Anote: é muito grande o 

risco de dois grupos Rosados 
na disputa municipal de 2020, 
mesmo o favoritismo de Rosalba 
Ciarlini sendo verdadeiro. O 
rosadismo, envelhecido, está 
minguando. 

INVENÇÃO
O artifi cial, em política, não se 

nutre do amor familiar. Candi-
dato a vice de Carlos Eduardo, 
o jovem Kadu Ciarlini sumiu. 
Carlos o apoiaria a prefeito já que 
queria fazê-lo vice-governador? 

RISCO
A vereadora Izabel Monte-

negro, a presidente do MDB em 
Mossoró, sabe que a desunião 
dos Alves será um desastre para 
o partido. Pode até não dizer de 
público, mas sabe. E tem medo.

ALIÁS
Se no MDB estadual existir 

alguém com um mínimo de bom 
senso vai concordar que o par-
tido já anda esquálido demais 
para ter mais refregas. Precisa 
de quem tenha pendores para 
a luta.

PALCO

DÚVIDA
Pergunta que um deputado, 

de tintura socialista, fazia, 
ontem, num restaurante da 
cidade: o que o MP quer saber 
da ex-chefe de gabinete da AL? 
O que ela fez ou o que ela sabe 
que foi feito?

ERRO
Um leitor classifi cou de ‘ve-

xame’ o fato desta coluna grafar 
‘Infraero’ e não ‘Inframérica’ ao 
citar a razão social da empre-
sa-gestora do aeroporto Aluizio 
Alves na crítica ao seu serviço.

INFRA
De ‘Infraero’ para ‘Inframé-

rica’ a única semelhança é ser 
‘infra’. Ou seja: abaixo do padrão 
de qualidade de um aeroporto 
intencional. Quem embarca 
e desembarca sabe que é um 
vexame.

PRESENÇA
Quem retornou ao Estado foi 

a escritora Albena Dimítrova, de-
pois de uma breve temporada em 
Paris, onde reside. E vive outra 
vez nova temporada no seu exílio 
voluntário no Litoral Norte. 

RETRATO
A aprovação do governo 

Fátima Bezerra em Natal, onde 
perdeu para Carlos Eduardo 
Alves e Jair Bolsonaro teve 
uma forte maioria, mostra que o 
eleitor natalense continua livre 
para votar.

OU...
Seja: Carlos Eduardo Alves 

teve grande eleitorado na última 
eleição, ano passado, mas não é 
tão segura assim sua capacidade 
de transferência de voto. Depen-
de de quem venha a apoiar.

JÁ...
A situação da governadora 

é de boa aprovação, mas pre-
cisa manter o desempenho e 
atualizar os salários. Manter a 
curva em ascensão pode não ser 
tão fácil quando julgam os seus 
seguidores.  

CAMARIM

CENA
Pelo menos desta vez, das inventadas pla-

cas de carro do Mercosul, parece que a jogada 
vai ser melhor investigada. O Brasil gosta de 
inventar coisas e alguns ganham milhões com 
as invenções. Primeiro a exigência inútil de 

um estojo para pequenos socorros nos automó-
veis. Depois, a tomada de três pinos e, agora, 
a placa do Mercosul. Do outro lado da cortina 
fi cam os sabidos. Há sempre uma falsa exigên-
cia escamoteada e lucrativa. Desde a chegada 
de Cabral.

“ “Nunca o Diabo fez empada
de que não quisesse comer 
a parte melhor”
Matéo Aleman,
escritor espanhol (1547-1614).

Di
vu
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çã
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HORÓSCOPO

Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, 
assim, o trabalho deve render mais. Terá muita 
disposição, inclusive para cuidar melhor do corpo. 
A dois, não esconda segredos do par.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

NOVELAS

Rock pensa em pedir patrocínio a Maria. Josiane tenta convencer a mãe a investir em seu novo trabalho e pede 
ajuda a Zé Hélio. Rock apresenta Josiane a Virgínia, que indica os serviços de Kim. Amadeu incentiva Gilda a 
mudar de profi ssão. Gladys explica como Lyris deve seduzir Agno. Virgínia é fotografada na entrada do evento 
benefi cente. Régis se aproxima de Josiane. Maria chega ao leilão e não repara quando todos ridicularizam seu 
visual. Maria procura por Josiane, que beija Régis para se esconder da mãe.

A DONA DO PEDAÇO

Paul promete a Camila que vai interromper as apostas de Miguel no cassino caso ele comece a perder dinheiro. 
Camila garante a Cibele e Benjamin que não está tramando contra Laila. Bruno convence Martin a retomar 
as sessões de terapia com Helena. Cibele conta para Rania que Dalila/Basma é chefe de Paul. Camila alerta 
Dalila/Basma sobre a desconfi ança de Cibele. Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória. Elias e Helena se 
beijam. Rania revela as descobertas de Cibele para Jamil e Laila.

ÓRFÃOS DA TERRA

Herculano se decepciona com Janaína. Vanessa aceita a proposta de Jerônimo para separar Dandara de 
Quinzinho. Madá e Raimundo concluem que ambos são apenas amigos. Herculano resolve seguir o conselho 
de Madá e trabalha no roteiro de um novo fi lme. Quinzão decide lutar por Lidiane. Vanessa acompanha 
Quinzinho num jantar de negócios. Lidiane recebe fl ores de Quinzão, mas acredita ser um fã anônimo. 

VERÃO 90

Seu jeito confi ável pode causar boa impressão, 
ainda mais se tiver que trabalhar em equipe. 
Alguém da família pode dar uma ajuda se está 
procurando emprego. Há chance de se envolver 
com colega.

Bom momento para sair da sua zona de 
conforto se alimenta grandes ambições. Poderá 
contar com os amigos para o que precisar. 
O companheirismo ajuda a fortalecer a vida 
amorosa.

Pode se entender melhor com colegas e 
clientes se usar um bom papo e uma dose 
extra de simpatia. Bom dia para rever a 
maneira como anda cuidando do seu corpo. 
Descontração na vida amorosa.

Você vai mergulhar de cabeça no serviço. 
Aproveite para fazer planos na carreira. As 
amizades recebem boas energias -- divirta-se 
com a turma. Uma pessoa com boa posição 
social pode atrair seu interesse.

A Lua entra em seu paraíso astral e tudo deve 
se tornar mais fácil. Confi e na sorte e faça uma 
fezinha! Tudo indica que você vai esbanjar 
charme e pode fi sgar um novo amor.

Pode se dar bem ao iniciar um curso ou trocar 
conhecimento com os colegas. Você vai se 
esforçar para melhorar sua imagem. Conhecer 
um lugar diferente pode aumentar suas chances 
na conquista.

No trabalho, você terá facilidade para se 
expressar, conhecer pessoas e cuidar da 
papelada. Aproveite para fazer contatos 
profissionais. Saia da mesmice e faça algo 
romântico com o par.

Se anda pensando em trocar de emprego ou 
tentar algo diferente na carreira, essa é a hora 
de dar o primeiro passo. A atração física vai 
apimentar o sexo com quem ama. Pode pintar 
um novo amor.

Você tem tudo para fechar um novo negócio. 
Também vai contar com raciocínio rápido e muito 
jogo de cintura para lidar com qualquer assunto. 
No romance, você fará o possível para espantar 
a rotina.

É hora de se concentrar em tarefas que 
possam ser feitas em grupo ou em dupla. Sua 
intuição pode ter papel importante ao cuidar 
da saúde. Um lance recente pode se firmar.

Terá confiança para defender suas ideias, 
mas seja mais flexível para evitar um 
confronto. Não cobre demais do próprio 
desempenho para não se estressar. 
Companheirismo com o par.

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)

PASSATEMPO

Gabriel Felizardo, fi lho do ser-
tanejo Solimões, que faz dupla com 
Rio Negro, decidiu seguir os passos 
do pai e acaba de se lançar como 
cantor. 

Homossexual assumido, o jo-
vem de 20 anos lançou nas plata-
formas digitais o seu primeiro sin-
gle, que se chama "Amor puro", um 
projeto com a temática LGBT que 
ele chama de "pocnejo". O termo 
“poc” é comumente usado na co-
munidade LGBT para denominar 
gays.

A música foi composta por Ga-
beu, nome artístico de Gabriel, em 

parceria com o seu namorado, Well 
Soares. Solimões, pai coruja e que 
sempre aceitou bem a homosse-
xualidade do fi lho, não só aprovou 
o trabalho do fi lho como desejou 
sucesso para ele. "Arrasou. Deus 
o abençoe. Sucesso", festejou o pai 
numa rede social. 

O clipe da música ― feito de 
forma autônoma ― já teve mais 
de 45 mil visualizações no YouTu-
be. “Estou muito feliz que vocês 
estão recebendo muito bem esse 
meu primeiro trabalho e que vocês 
compraram a ideia. Muito obriga-
do”, agradeceu Gabeu.

Filho do cantor Solimões faz 
estreia como 'Sertanejo Gay'

Música

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CAE
ORGULHOSO

APAEGOLPE
OPACOHR
DRACOEI

MEGBOIGM
SUPERFLUO
CICRUIR

CALDEIRAÇT
RHAEAAA

ATOAMADL
ATRAENTE
VIRONTIP

BENZEDEIRA
LACOSTAS

M

Recipi-
ente prá-
tico para
bebidas

Gênero
musical

Cair
(orvalho
gelado)

Pronome
indefinido

Cadeira
reclinável 
de piscinas

Soberbo;
vaidoso

Ampara
o excep-
cional
(sigla)

Quantia
em

dinheiro

Que não
morre;
eterno

Destino dos
condena-
dos à de-
capitação

Passei
por filtro

(?)-bum-
bá, festa
popular

brasileira

Glória
Maria,

jornalista

Código 
da pilha
palito

Recipien-
te metálico
para aque-
cer água

Em tempo
anterior

(?) sorte:
azar

Conso-
antes de
"duelo"

Ferra-
mentas do

coveiro

Nair de
Tefé, cari-
caturista

"Let (?)
Be", su-

cesso dos
Beatles

Curandei-
ra comum
no interior

Que não
tem brilho

A filha
caçula

dos Simp-
sons (TV)

Pancada
Rebate a 

bola com a
cabeça (fut.)

Cair;
desabar 
Conserto
em roupa

Coletivo
de chaves
Sílaba de

"hotel"

Sem fazer
nada

"Amigo"
do feijão

Sucede 
ao "O"

Vitamina
antigripal

Desne-
cessário
101, em
romanos

Dorso;
lombo

(?) Pacino,
ator

Mudo 
de lado

Sedutor;
encan-
tador

 2/it. 3/aaa. 4/algo — apae. 8/caldeira.

Cantora Luisa Sonsa pediu desculpas à Carlinhos Maia: " Todo mundo erra"

Reprodução

A cantora Luisa Sonza se ma-
nifestou publicamente sobre a 
briga envolvendo o marido dela, 
Whindersson Nunes, e o humorista 
Carlinhos Maia. Após publicar um 
longo desabafo contra o humorista 
no Instagram, a cantora fez um 
vídeo pedindo aos internautas que 
não ataquem Carlinhos Maia.

"Não ataquem o Carlinhos. 
Todo mundo erra. Todo mundo se 
confunde ou acredita em pesso-
as...", disse ela, pedindo ainda que 
o assunto seja encerrado.

No vídeo postado no stories do 
Instagram no último fi m de sema-
na, a cantora ainda pede desculpas 
e explica, mais uma vez, o motivo 
de ter se manifestado na briga.

"Não me metam mais em coisas 
que eu não sou nem chamada. Peço 
desculpas por esse transtorno, por 
eu ter que postar isso, acho chato, 
mas é um momento muito impor-
tante", disse Luisa.

O embate entre os dois começou 
com a ausência de Whindersson 
Nunes no casamento de Carlinhos 
Maia, que ocorreu na terça-feira 
passada, 21. Whidersson seria pa-
drinho da união de Maia com Lucas 
Guimarães, mas, de última hora, 
desistiu do compromisso. Ambos 
começaram a se alfi netar.

Por conta da polêmica, Carli-
nhos desativou sua conta no Ins-
tagram e foi bastante atacado nas 
redes sociais. 

Luisa Sonza pede o fim dos 
ataques contra Carlinhos Maia

Redes Sociais
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... do Blog do Noblat: 
"Resumo da ópera deste 
domingo: a estudantada pôs 
mais gente nas ruas que 
os bolsonaristas; a direita 
escancarou sua divisão; o 
Congresso e a Justiça foram 
provocados e em breve darão 
o troco; o govero continuará 
na mesma - sem rumo";
...do repórter do SBT 
Daniel Adjuto: "Mal saiu 
a notícia da queda do avião 
com o cantor Gabriel Diniz, 
começam a circular fotos do 
suposto corpo no local do 
acidente. Pare! Interrompa 
essa corrente do mal. Não 
compartilhe a dor de outros";
...da Revista Fórum: "MPF 
reconhece que dono do sítio 
de Atibaia é Fernando Bittar 
e autoriza venda do imóvel".

>> GIRO PELO TWITTER...

IMPORTANTES CURRÍCULOS 
Com a posse do novo reitor 

da UFRN Daniel Diniz, hoje, 
em Brasília, a ex-Reitora e 
professora Ângela Paiva deixa 
a administração da instituição 
e abre o importante currículo 
para o mercado. Além dela, o 
professor de Ciência Política João 
Emanuel Evangelista, Pró-Reitor 
de Planejamento da UFRN por 
vários mandatos, também se 
despede da universidade.

Vale ressaltar: Não são 
muitos os potiguares com 
tanto preparo e experiência na 
administração pública  quanto 
esses mestres.

FÓRUM 
Com palestras de grandes 

nomes do cenário jurídico 
nacional, começa na próxima 
quinta-feira, 30, e vai até sexta, 
31, no Hotel Pipa Atlântico, 
em Pipa, litoral sul do Estado, 
o 1º Fórum de Direito do 
Trabalho e Previdenciário, que 
tem como principal objetivo 
entender melhor as Reformas 
do Congresso Nacional. O 
Fórum terá dois dias de 
ampla programação para 
promover conhecimento mais 
aprofundado, com a realização 
de palestras com ministros dos 
Tribunais Superiores, juízes 
e advogados renomados. As 
inscrições ainda estão abertas 
e podem ser feitas no site www.
cemproducoes.com.br.

DOCE POTIGUAR
A ofi cialização da união 

homoafetiva do humorista e 
digital infl uencer Carlinhos Maia 
com o modelo Lucas Guimarães 
não apenas parou a Internet, na 
última terça-feira, 21, quando 
a 'live' da cerimônia, realizada 
em um altar fl utuante, sob a 
bênção de Santo Antônio e às 
margens do Rio São Francisco, 
alcançou mais de 2 milhões de 
visualização nas redes sociais, 
como teve o sabor genuinamente 
potiguar da doceria e chocolateria 
Rafaela Fontes. 

Rafaela, que se prepara para 
comemorar a nona temporada de 
funcionamento de Rafaela Fontes 
Chocolateria, levou para a festa 
milionária novos sabores. Foram 
nada menos que 4,5 mil doces 
com DNA do RN.

Daniela FreireDanielaDaniela FreireFreire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Itana Brandão recebeu Roberto Fagundes 
no espaço Compacta Administradora, 
no Encontro de Síndicos no Natal Shopping 

Vereador-atleta Kleber Fernandes preparando-se para 
mais uma competição de judô 

Desfi le Louis Vuitton Resort 2020, em Nova York

Alunos do Colégio CEI Zona Sul foram 
destaques em olimpíadas científi cas. Os 
estudantes Lucas Muller e Marcos Yuki receberam, 
respectivamente, medalhas de ouro e bronze, na 
Olimpíada Brasileira de Física 2018 (OBF). A premiação 
ocorreu no miniauditório do IFRN, em Natal, onde foi 
ressaltada a importância da competição e o devido 
reconhecimento às escolas e professores

Cedida Divulgação

Instagram

Assessoria

DENÚNCIA 
Leitor da coluna denuncia: 

"Prezada Jornalista Daniela 
Freire, admirador da sua 
excelente coluna, venho fazer 
uma denúncia contra a Prefeitura 
do Natal. Todos os funcionários 
da Saúde que foram contratados 
recentemente e que trabalham 
em sistema de plantões só estão 
recebendo as gratifi cações e 
o adicional de insalubridade 
após 90 dias de contrato. E 
não recebem os atrasados. Alô, 
Ministério Público do Trabalho!".

RECUO
Nos bastidores da 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, o que se diz 
sobre o recuo da UFRN em 
realizar a posse do novo reitor, 
Daniel Diniz no Teatro Riachuelo, 
que teria o aluguel pago pela 
Funpec, é que ele aconteceu 
não por conta das críticas da 
Imprensa mas por pressão de 
professores, servidores e alunos, 
que não gostaram nada de saber 
que a posse de Diniz levaria 
recursos - mesmo que da Funpec 
- ao empresário Flávio Rocha, 
dono do Riachuelo e do shopping 
Midway Mall.
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Faustão detonou Bolsonaro 
durante o seu programa, na TV 
Globo, no último domingo, 26. Ao 
mencionar uma música antiga de 
Lulu Santos, o apresentador apro-
veitou para criticar o governo do 
atual presidente.

“A canção Assim Caminha a 
Humanidade você fez em 1994. E 
agora, neste 2019? Para onde vai a 
gloriosa humanidade, com Trump 

nos Estados Unidos, com o Brexit, 
de direita. Putin, Bolsonaro… Pa-
ra onde vai a humanidade? Cada 
lugar tem o seu”, questiou o apre-
sentador, após falar com o cantor 
Lulu Santos.

E continuou: “Hoje a galera 
fez manifestações a favor da Pre-
vidência e do pacote anti-crime do 
ministro Sergio Moro. Sociedade 
sabe o que quer, hein?”.

Ao ouvir a opinião do veterano, 
Lulu também opinou. Entretanto, 
o cantor se mostrou mais otimista. 

“Eu tenho essa teoria que, por 
mais que às vezes as coisas pare-
çam estar andando para trás, fi -
cando conservadoras e opressivas, 
se você olhar historicamente, a 
parte da humanidade que quer ir 
para frente acaba sempre vencen-
do”, encerrou. Faustão detonou Bolsonaro durante o seu programa dominical, na TV Globo

Faustão detona Bolsonaro: 
“Pra onde vai a humanidade?”
Ao ouvir a opinião do veterano, Lulu também opinou. Entretanto, o 
cantor se mostrou mais otimista sobre o futuro político do Brasil

Polêmica

José Aldenir/AgoraRN

A música instrumental tem 
transformado vidas no interior do 
Rio Grande do Norte. Assim tem 
sido para os integrantes das fi lar-
mônicas de Riacho de Santana e 
Caiçara do Rio dos Ventos, que este 
ano retomaram as apresentações e 
estão realizando concertos em vá-
rios locais do Estado.

Nas últimas semanas, a banda 
de Caiçara do Rio dos Ventos está 
rodando as festas de padroeiro e 
emancipação política de vários 
municípios, tocando em praça pú-
blica e mostrando a todo mundo os 
acordes que aprenderam nas aulas 
teóricas. 

Por meio do acordo de emprés-
timo com o Banco Mundial, o Go-
verno do Estado investiu quase R$ 
4 milhões para equipar 39 bandas 
fi larmônicas em 39 cidades do in-
terior, benefi ciando e incluindo so-
cialmente mais de três mil crianças 
e jovens.

“Ver essa banda formada era o 
sonho deles há muito tempo. Quan-
do os equipamentos chegaram, ti-

vemos dois meses de aulas práticas 
e já começamos a nos apresentar”, 
relata o maestro Ricardo Gomes.

Em junho do ano passado eles 
fi zeram o primeiro concerto no São 
João da cidade, em praça pública. 
Para alguns jovens de Caiçara, a 
possibilidade de conhecer a capital 
do Estado só se concretizou através 
da banda, assim como visitar pela 
primeira vez outros municípios 
como Santana do Matos, João Câ-
mara, Carnaubais e São Tomé – ci-

dades onde já se apresentaram. Os 
37 integrantes ensaiam duas vezes 
por semana, enquanto outros 25 
alunos estudam a parte teórica.

O secretário de Gestão de Pro-
jetos, Fernando Mineiro, acredita 
que é possível mudar a realidade 
social e cultural do interior do 
Estado com investimentos como 
este. “Em muitas cidades distan-
tes, onde o acesso à cultura é mais 
difícil, as bandas são o único meio 
de os jovens conhecerem um pouco 
mais de música e serem incluídos 
socialmente. E exemplos como o do 
maestro Ricardo nos mostram que 
elas realmente podem transformar 
vidas”, pontua.

Já em Riacho de Santana, no 
Oeste potiguar, a última apresen-
tação da fi larmônica foi dia 10 de 
maio, na festa de emancipação 
política. O maestro Ismael Ricar-
te registra que a banda estava há 
cinco anos sem funcionar. Depois 
do investimento feito pelo Governo 
do Estado, o grupo voltou aos tra-
balhos.

Banda de Caiçara do Rio do Vento

Bandas filarmônicas da juventude 
retomam apresentações pelo RN

Música

Assessoria de Imprensa

De Salvador (BA) a Cuia-
bá (MT): serão mais de 8,6 
mil quilômetros rodados 
levando apresentações tea-
trais de forma gratuita para 
10 cidades, em 10 estados 
brasileiros. O Teatro Móvel 
permanece em Natal, entre 
segunda-feira, 27, e sexta-
-feira, 31. As apresentações 
acontecem na Praça Augus-
to Severo, Ribeira, com até 
quatro apresentações diárias 
(8h30/10h/14h/15h30). 

O grupo de teatro traba-
lha com criação de histórias 
autorais ou com contação 
de obras importantes da li-
teratura brasileira, foca em 
narrativas protagonizadas 
ou escritas por mulheres e 
busca, de forma lúdica, para 
levar ao universo infantil te-
mas como igualdade de gêne-
ro e tecnologia.

Teatro Móvel 
chega a Natal com 
apresentações 
gratuitas até dia 31

Espetáculos

O livro “O poeta Câmara 
Cascudo – Um livro no infer-
no da biblioteca”, do escritor 
Dácio Galvão, que revela 
fl erte do folclorista Cascudo 
com a poesia do Movimento 
Modernista dos anos 1920, 
será lançado em Natal no 
próximo dia 30, às 18h30, no 
salão de eventos do Sesc Rio 
Branco.

O potiguar Luís da Câ-
mara Cascudo é reconhecido 
em todo o Brasil por sua con-
tribuição como historiador 
e folclorista. Mas seu fl erte 
com a poesia é pouco conhe-
cido. A publicação analisa a 
curta produção poética de 
Cascudo que fl erta com os 
haikais japoneses, o jazz e 
outras linguagens. O livro 
revela o pioneirismo do autor 
na experimentação no campo 
da poesia visual.

Sesc publica livro 
sobre o lado 
poeta de Câmara 
Cascudo

Literatura
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O número de publicações 
com conteúdo violento puni-
dos por violar as regras do 
Facebook aumentou quase 
10 vezes em um ano, saindo 
de 3,4 milhões no primeiro 
trimestre de 2018 para 33,6 
milhões entre janeiro e março 
de 2019. O balanço foi divul-
gado pela plataforma no do-
cumento Relatório de Trans-
parência.

Do total de 33,6 milhões 
conteúdos violentos puni-
dos, 171 mil foram objeto de 
reclamações questionando 
a retirada e solicitando a 
retomada. Cerca de 70 mil 
mensagens foram republi-
cadas, sendo 24 mil após o 
recebimento de reclamação e 
45 mil por iniciativa própria 
do Facebook.

São vetados, por exemplo, 
posts com nudez, imagens de 
violência extrema, de suicídio 
ou auto-mutilação, vendas 
não autorizadas, mensagens 
de apoio a causas ou grupos 
terroristas e discurso de ódio. 
Com base nesses parâmetros, 
o Facebook monitora as pu-
blicações de seus usuários. 
Entre as providências toma-
das estão a cobertura de pu-
blicações com avisos de que se 
trata de conteúdo violento, re-
moção de um conteúdo, a sus-
pensão de uma conta ou até 
mesmo o repasse da denúncia 
para autoridades quando se 
tratar de um crime. 

Conteúdo violento 
no Facebook 
aumenta quase 10 
vezes em um ano

Análise

Publicações infrigiram regras

Reuters / Dado Ruvic

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 06.198.597/0001-07, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para uma Indústria que fabrica móveis em aço e madeira, 
localizada na  Rua Projetada, S/N – Lote 04, Distrito Industrial I, Macaíba /RN.  CEP: 59.280-000.

JOSÉ PEREIRA DA COSTA JUNIOR
DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

VAMCRUZ I PARTICIPACOES S.A., CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico Potiguar Potiguar C22 com 11 
Turbinas de 6 MW de potência, totalizando 66 MW, no município de Caiçara do Norte/RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

VAMCRUZ I PARTICIPACOES S.A., CNPJ 21.514.543/0001-05, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Parque Eólico Potiguar Potiguar C21 com 10 
Turbinas de 6 MW de potência, totalizando 60 MW, no município de Caiçara do Norte/RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Complexo Eólico Potiguar B 100 – 96 MW, composto 
pelos EOL Potiguar B 101 – 66 MW e EOL Potiguar B 102 – 30 MW,  localizado na Vila Goiás, 
Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Complexo Fotovoltaico Serra do Mel II – 165 MW, 
composto pelos Parques Serra do Mel V e VI, ambos com 82,5MW de potência,  localizado na 
Vila Guanabara, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein - Diretor Geral

CUTIA EMPREENDIMENTOS EÓLICOS S.A.

ADITAMENTO

A Copel comunica a emissão do Aditamento nº 01 à Licitação Eletrônica Copel CEE190004/2019; 
Objeto: Prestação de serviços de Ensaio de Curva de Potência de Aerogeradores; Data da Sessão: 
Alterada para Sine Die (sem data defi nida); O referido aditamento se encontra à disposição dos 
interessados em www.copel.com ou www.licitacoes-e.com.br; Informações: 41 3331-4783.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PEDRO PINHEIRO DE SOUZA CNPJ 27.172.301/0001-59, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
de Operação – LRO para uma PANIFICADORA, localizada na PC 19 DE MARCO n° 434 – JK – 
Currais Novos (RN) – 59.380-000. 

PEDRO PINHEIRO DE SOUZA 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CERÂMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA, CNPJ: 35.029.057/0001-06, Torna público recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação Nº 2018-123133/TEC/LO-0170 com prazo de validade até 12/04/2025 para 
Extração de Granito em uma área de 6,8 ha, com área especifi ca de lavra de 2,65 há e volume de 
1500 m³/mês localizado no Sitio Poço, Zona Rural, Município de Almino Afonso/RN.

FELIPE MONTENEGRO BASTOS MOTA
Diretor Administrador

1º LEILÃO: 30/05/2019  - 10:40h       -        2º LEILÃO: 31/05/2019  - 10:40h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ON-LINE

EDITAL DE LEILÃO 
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, faz saber que, na forma 
da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes 
condições. IMÓVEL: Apartamento nº 302 da “Torre Tirol Way Stylo” do “Tirol Way”, situada à Avenida Senador Salgado Filho, 1656, esquina com a Avenida 
Alexandrino de Alencar, no bairro Tirol, zona urbana/leste da capital de Natal/RN (CEP 59022-000) construção do tipo “b”, composto de estar/jantar com varan-
da, hall, banheiro social, dormitório, suíte júnior com dormitório e banheiro e cozinha, com 129,521m² de área real (PC 59,480m² + CC 54,847m² + CD 
15,194m²) abrangendo a fração ideal de 0,002174 do terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (parte) medindo 6.095,50m²/ Carta de Aforamento nº 
17.334 (registrada no livro C.Nova 55 fl s. 135, Processo nº 50.010/03 da SPF/PMN) expedida pela SEMURB da Prefeitura Municipal de Natal em 26.02.2003, 
reunião das Cartas nºs 7.615, 7.616, 10.404, 11.113, 12.080 e 12.732, com direito ao uso de uma vaga de garagem, a ser demarcada na Convenção de Con-
domínio (IPTU nº 3.020.0093.02.0071.0010.8 – Sequencial nº 9.239098-8. Imóvel objeto da Matrícula nº 61.571 do Registro de Imóveis da 2ª CRI de Natal/RN. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Lei-
lão: dia 30/05/2019, às 10:40 horas, e 2º Leilão dia 31/05/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – 
CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): THIAGO AMORIM DE MOURA, brasileiro, engenheiro, nascido em 30/
Abr/1980, portador da Carteira de identidade de nº 5911335, expedida pela ITEP/RN e inscrito no CPF sob o nº 031.590.254-03 e ANAIRDA FERNAN-
DES DE SOUZA MOURA, brasileira, fonoaudióloga, nascida em 12/Fev/1978, portadora da Carteira de identidade de nº 8719682 expedida  pela SDS/
PE  e inscrita no CPF sob o nº 025.134.06435, casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens em 05/07/2007, residente(s) e domicilia-
do(s) à Avenida Caneca, nº 720, casa, Bairro Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-720. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O paga-
mento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser 
indicada pela leiloeira, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS 
VALORES: 1º leilão:  R$362.187,93 (Trezentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) 2º leilão: 
R$436.942,65 (Quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), calculados na forma do art. 26, 
§1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. CO-
MISSÃO DA LEILOEIRA: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão da leiloeira, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, 
no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção 
“Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, 
caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no 
exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso 
necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, re-
gistros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação 
da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu 
interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrema-
tado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a 
adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela 
venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à 
propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressa-
mente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão da leiloeira, confor-
me edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão da Leiloeira, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrema-
tação, confi gurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida a Leiloeira (5% 
- cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá a Leiloeira emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protes-
to, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula 
a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: (31)33604030 ou pelo e-mail: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 20/05/2019.

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030
contato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.brcontato@francoleiloes.com.br

Ligue

 para:

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SULNORTE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 10.698.587/0002-99, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Av. 
Presidente Dutra, n° 2291, Bairro: Alto de São Manoel, CEP: 59.628-000, Mossoró/RN.

FRANCISCA PEREIRA DA COSTA FERREIRA 
Proprietária

T W FARIAS DE AZEVEDO 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

A empresa T W FARIAS DE AZEVEDO, inscrita sobre CNPJ: 27.724.136/0001-09, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA), o pedido da Licença de Instalação (LI), para um Posto de Revenda 
de Combustíveis Líquidos, localizado no Sítio Chã do Cajueiro S/N, Zona Rural CEP: 59.225-
000 no município Jaçanã/RN. 

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Proprietário

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SE-
NAR-AR/RN), sociedade civil sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio 
de sua Pregoeira, torna público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
03/2019, MENOR PREÇO POR ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, objetivando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de Buff et. Data de Recebimento e Abertura de 
Propostas e Documentação: 13/06/2019, às 10:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/
RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Co-
missão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 
3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 
27 de maio de 2019. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira.
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AVISO DE CONTRATO Nº 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018. Contratante: Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural – administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). 
Contratado: ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS EIRELI - ME. CNPJ: 
11.473.199/0001-91. Objeto: contratação de empresa para o Fornecimento de produtos 
para compor os kits a serem distribuídos aos participantes dos eventos do programa 
Bem viver. Valor: R$ 47.967,92. Vigência: 31/12/2019. Natal(RN), 27 de maio de 2019. 
José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN.

AVISO DE CONTRATO Nº 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN). Contratado: 
CÂMARA CASCUDO COMERCIO LTDA - EPP. CNPJ: 15.160.493/0001-02. Objeto: 
contratação de empresa para o Fornecimento de produtos para compor os kits a serem 
distribuídos aos participantes dos eventos do programa Bem viver. Valor: R$ 44.844.12. 
Vigência: 31/12/2019. Natal(RN), 27 de maio de 2019. José Álvares Vieira – Presidente 
do Conselho Administrativo SENAR-AR/RN.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0019-02, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na 
Rua ANTONIO BELIZIO GONCALVES, nº S/N, Bairro Centro, BODO/RN, CEP: 59. 528-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0013-09, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na RUA 
MAJOR LULA GOMES, nº 320, Bairro TANCREDO NEVES, CERRO CORA/RN, CEP: 59. 395-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0003-37, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na RUA 
TEREZA ADELAIDE DE MEDEIROS, nº 115, Bairro BUGI, FLORANIA /RN, CEP: 59. 335-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0002-56, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na 
AV DR SILVIO BEZERRA DE MELO, nº 1067, Bairro CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59. 390-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Aquonsult Consultoria e Planejamento Hidrogeológico Ltda., CNPJ: 24.192.205/0001-84, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema – a Licença de Alteração para aumento do volume de extração mensal de areia, de 
1.500,00 m3/mês para 4.000,00 m3/mês, numa área de 10,35 ha, em zona rural dos municípios de 
João Câmara e Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte.

José Fernandes Filho
Sócio-Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0018-13, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na TV 
DUQUE DE CAXIAS, nº 83, Bairro CENTRO, SAO VICENTE /RN, CEP: 59. 340-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CURRAIS NOVOS COMERCIAL DE GAS LTDA EPP, 01.352.761/0017-32, torna público que reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa do tipo GLP, localizada na 
RUA LUIZ PEDRO, nº 168, Bairro CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN, CEP: 59. 338-000.

DÉBORA GALVÃO BEZERRA TORRES
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A BIOSEV S.A – Filial Estivas / RN, inscrita no CNPJ Nº 15.527.906/0008-02 , torna público que esta 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da  
Licença Simplifi cada da Barragem Nascença do Piquiri, com capacidade de 475.909,99m³, utilizada para 
irrigação do plantio de cana de açúcar , localizada nos municípios de Espirito Santo/RN  

ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA
 GERENTE AGRÍCOLA 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

W A 2 CONFECCOES LTDA ME, CNPJ 19.043.986/0001-05, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para 
uma Facção de Peças do Vestuário, localizada na RUA FRANCISCO GOMES FILHO n° 47 ANDAR 1, 
município CRUZETA /RN.

Wellington Wagner Costa de Almeida
Proprietário

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

              O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos do Estado 
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca   Assembléia  Geral  
Extraordinária, para reunir-se às 18:00 horas, em primeira convocação com 2/3 dos associados, ou em 
segunda convocação às 19:00 horas com qualquer número, no dia 10  de junho  de 2019, na sede do 
SINCOPEÇAS/RN, sita à Av. Duque de Caxias, 191 – Ribeira – Natal(RN), para autorizar   à Diretoria 
negociar a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 e constituir Comissão para este mister. Não 
havendo conciliação, fi ca a Diretoria desde já autorizada a promover dissidio coletivo.

Natal(RN),24 de maio de 2019.

Itamar Manso Maciel Júnior- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

LICITAÇÃO Nº 01/2019. MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SALDO REMANESCENTE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA  DOS 
ARRECIFES – ETAPA I – MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. HOMOLOGO para que 
produza os seus efeitos jurídicos e legais do procedimento licitatório alusivo a TOMADA DE PREÇOS N°. 
001/2019 CPL/PMSMG, ratificando os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, posto que executou-os nos termos e nos moldes da Lei n.º 8.666/93, com  suas alterações 
posteriores, ADJUDICANDO, pois, o objeto da Licitação em epígrafe ao vencedor do referido certame: 
IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.188.930/0001-60, no valor global de R$ 166.887,56 (cento e 
sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). A CPL/PMSMG, para 
conhecimento e adotar as providências afins.

Prefeito Municipal

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de maio de 2019.
José Renato Teixeira de Souza

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN, CNPJ: 
01.612.396/0001-90. Contratado: IM ENGENHARIA LTDA , CNPJ: 07.188.930/0001-60. 
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, SALDO REMANESCENTE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DOS ARRECIFES – 
ETAPA I – MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO de R$ 166.887,56 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta e seis centavos). Data da assinatura do contrato: 27 de maio de 2019. Vigência: 90 
dias conforme cronograma físico financeiro. Pela Contratante: José Renato Teixeira de Souza 
– Prefeito Municipal, Pela Contratada: IM ENGENHARIA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
EXTRATO DE CONTRATO

A Fifa anunciou nesta se-
gunda-feira, em um comuni-
cado ofi cial, que o seu Comitê 
de Apelação, em Zurique, na 
Suíça, negou um recurso im-
petrado por Marco Polo Del 
Nero e confi rmou o banimen-
to do ex-presidente da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) de qualquer atividade 
relacionada ao futebol, a nível 
nacional e internacional, por 
toda a sua vida.

Comitê da Fifa 
confirma pena de 
banimento de Del 
Nero do futebol

Ex-presidente da CBF

Del Nero teve recurso negado

Sergio Moraes / Reuters

Na edição desta segunda-
-feira, 27, publicamos, no títu-
lo da matéria, que o Flamen-
go havia vencido o Athletico 
Paranaense pelo placar de 2 
a 1, no Rio de Janeiro.

Na verdade, o resultado 
do jogo foi 3 a 2 para a equipe 
carioca - em jogo da 6ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. No 
corpo da matéria, o resultado 
foi veiculado corretamente.

Pedimos desculpas pelo 
erro e reforçamos o nosso 
compromisso com os fatos.

Resultado de 
Flamengo e 
Athletico-PR na 
edição de ontem

Errata
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Recém-contratado pelo 
Globo, o volante Galiardo, que 
neste ano defendeu o Améri-
ca no Campeonato Potiguar, 
pediu para sair da Águia logo 
após a vitória sobre o Treze-
-PB, neste domingo, onde ele 
fez um gol.

Segundo a diretoria da 
Águia, Galiardo alegou mo-
tivos pessoais para o pedido. 
Ele agora segue com destino 
ignorado. 

Principal jogadora da se-
leção brasileira, Marta está 
com uma lesão no músculo 
bíceps femoral da coxa es-
querda, conforme exame feito 
na manhã de sábado, 25, na 
sede da CBF.

A atleta, eleita pela Fifa 
como a melhor do mundo em 
2018, sentiu a dor no treina-
mento de sexta-feira, 24, e, 
imediatamento, iniciou o tra-
tamento de recuperação. 

Galiardo pede 
para sair do 
Globo após 
vencer Treze-PB

Marta sente dor 
na coxa esquerda, 
e exame constata 
lesão em músculo

De saídaSeleção Feminina

Galiardo jogou neste domingo, 26Marta em tratamento na Seleção

Rhuan Carlos / Globo FCDivulgação / CBF

Após vencer o Bahia de Feira 
por 2 a 1 e encaminhar a classifi ca-
ção para a segunda fase da Série D 
do Campeonato Brasileiro, o Amé-
rica já está começando a pensar 
nos próximos desafi os que terá pela 
frente na busca pelo acesso. Para o 
técnico Moacir Júnior, os confron-
tos contra o ABC, na fi nal do Es-
tadual, e contra a equipe baiana, 
serviram de “testes” para o grupo 
americano, que conseguiu se sair 
bem nos dois.

“Dentro da projeção que fi ze-
mos, eu diria que passamos pelo 

segundo mata-mata do ano. O pri-
meiro foi a fi nal do Estadual, onde 
tivemos êxito e fomos campeões; e o 
segundo foi agora contra o Bahia de 
Feira, onde também conseguimos 
nos sair bem no acumulado. Vamos 
para esses próximos três que tere-
mos pela frente. As vitórias ante-
riores fazem a equipe se acostumar 
com as decisões e esses momentos 
servirão de experiência.”

Apesar do otimismo de Moacir, 
o América ainda precisa de pelo 
menos mais um ponto para garan-
tir a vaga na 2ª fase da Série D.

Moacir elogia América e diz que time 
passou em testes "pré-mata-mata"

Série D

Moacir durante treino do América no CT

Canindé Pereira / América FC

A campanha ruim que o ABC 
está realizando nos cinco primei-
ros jogos da Série C do Campeona-
to Brasileiro de 2019 é a segunda 
pior da história do clube na tercei-
ra divisão do País. De acordo com 
números do pesquisador Marcos 
Trindade, o aproveitamento atu-
al, de 26,7%, só supera o início de 
1987, quando a equipe teve mo-
destos 13,3%.

Neste ano, o ABC faz sua 12ª 
participação na Terceirona. Até 
agora, em cinco jogos, o clube 
conquistou 4 pontos, frutos de 1 
vitória (Náutico-PE), 1 empate 
(Treze-PB) e 3 derrotas (Confi an-
ça-SE, Botafogo-PB e Santa Cru-
z-PE), sendo os revezes de forma 
consecutiva. Em 1987, foram 2 
pontos ganhos, com 2 empates e 3 
derrotas.

Nas temporadas em que con-
quistou o acesso, o Alvinegro teve 
aproveitamento bem melhor. Em 
2007, foram 10 pontos ganhos com 

3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 
mesmo desempenho de 2010. Já 
em 2016, último grande ano do 
time na Série C, foram 7 pontos 
conquistados, com 2 vitórias, 1 
empate e 2 derrotas.

CENÁRIO
Para melhorar os números 

atuais, o ABC agora tem 2 jogos 
seguidos dentro de casa, contra 
Ferroviário-CE e Imperatriz-MA, 
no estádio Frasqueirão. 

Jogadores do ABC lamentam derrota para o Botafogo da Paraíba, no Frasqueirão

Em 2019, ABC tem o segundo pior 
início de Série C de toda a história
De acordo com o pesquisador Marcos Trindade, o aproveitamento atual, 
de 26,7%, só supera o início de 1987, quando time teve modestos 13,3%

Números

José Aldenir/AgoraRN


