
Natália Bonavides 
defende que PT 
tenha candidato

Passo da Pátria 
recebe intervenção 
de artistas visuais

Prefeitos querem 
ficar mais dois 
anos no cargo

RN supera meta 
e vacina mais de 
917 mil pessoas

MPF volta a 
acusar Agripino 
de corrupção

Projeto que regula 
Uber na capital 
avança na Câmara

Deputada federal negou, 
contudo, que tenha 
pretensões de disputar a 
Prefeitura do Natal em 2020.

Região terá a quinta edição 
INarteurbana, com uma 
residência artística envolvendo 
profissionais da América do Sul.

Unificação das eleições a 
partir de 2022 resultaria em 
uma diminuição de algo em 
torno de 50%, diz Femurn.

Segundo ranking, Estado 
alcançou o 7º lugar no 
ranking da vacinação em 
todo o País.

Ex-senador é acusado, 
agora na Justiça Federal, de 
receber propina na obra da 
Arena das Dunas.

Emendas aprovadas na 
Comissão de Justiça tratam, 
por exemplo, da exigência de 
vistorias e de qualificação.

As forças de segurança 
intensificaram o patrulhamento 
nas unidades prisionais do 
Estado após a Polícia Federal 
descobrir o planejamento de um 
“salve” por parte de membros de 
uma organização criminosa com 
atuação no Rio Grande do Norte.

De acordo com o secretário 
estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social (Sesed), coronel 
Francisco Canindé de Araújo, 

o Estado articula ações com o 
Ministério Público e as Forças 
Armadas, sobretudo Exército 
para garantir a “ordem nas 
ruas” nesta terça-feira, 4. 
A partir de hoje, segundo 
interceptou a PF, começaria 
uma série de atos criminosos 
contra agentes penitenciários e 
também fora das cadeias, com 
o objetivo de atingir a ordem 
pública.

Coronel Araújo assinalou 
que, desde a última quinta-feira, 
30, a vigilância nos presídios foi 
reforçada. O secretário disse que 
aeronaves estão sobrevoando 
as unidades prisionais com 
o objetivo de notar atitudes 
suspeitas. Além disso, informou 
que ações de inteligência 
estão sendo articuladas pelo 
Estado em conjunto com outras 
entidades de segurança pública.
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ICMS PARA ARMAS
O Governo do Estado publicou 

no Diário Oficial, no último 
sábado, 1º, a regulamentação da 
lei que concede isenção de ICMS 
na compra de armas de fogo 
para policiais civis e militares, 
agentes penitenciários e guardas 
municipais. De acordo com a lei, 
têm direito à isenção do ICMS 
apenas os agentes legalmente 
autorizados a possuir e portar 
armas de fogo, limitando-se a 
apenas uma por beneficiário.

ADESÃO
Oito anos depois de deixar a 

entidade, a Prefeitura do Natal 
voltou a se filiar à Federação 
dos Municípios do Rio Grande 
do Norte (Femurn). A adesão 
aconteceu nesta segunda-feira, 
3, durante encontro dos prefeitos 
com deputados e senadores na 
Fiern. “Ter a capital do Estado 
integrada ao nosso quadro 
fortalece o municipalismo”, 
ressaltou o presidente da 
Femurn, José Leonardo 
Cassimiro, saudando o prefeito 
Álvaro Dias.

EMENDA
O vereador de Natal Dagô 

do Forró (DEM) propôs uma 
emenda ao projeto de lei da 
regulamentação dos apps de 
mobilidade que fazia a Prefeitura 
destinar 30% da arrecadação 
com as corridas dos apps para 
o “melhoramento” da frota de 
táxis. Detalhe é que o vereador 

em questão já foi dono de frota. 
A emenda foi rejeitada ontem 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara.

EDUCAÇÃO
O deputado federal Girão 

Monteiro (PSL), general da 
reserva do Exército, teve um 
encontro nesta segunda-feira, 
3, com o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. Em 
pauta, "novos projetos para a 
área educacional", segundo o 
parlamentar.

COMUNICAÇÃO EXTERNA
O novo reitor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), professor José Daniel 
Diniz Melo, reconheceu que 
a instituição pode melhorar a 
comunicação com a sociedade. 
Em entrevista ao programa 
"Agora News", apresentado por 
Daniela Freire na 97 FM, o novo 
reitor admitiu que a falta de 
conhecimento sobre o trabalho da 
instituição levou a interpretações 

equivocadas sobre a UFRN 
recentemente.

DIVÓRCIO
O advogado Luiz Gomes, 

um dos precursores do Partido 
Ecológico Nacional (PEN) no 
Rio Grande do Norte, diz que 
está "divorciado" da política 
partidária. Se desencantou após o 
PEN virar Patriota.

MELHORANDO
O deputado federal Benes 

Leocádio (PTC) se recupera de 
complicações de uma infecção 
urinária potencializada pelo 
diabetes. Ele chegou a ser 
internado na UTI do Hospital do 
Coração na semana passada, mas 
agora já passa bem.

NOTA POTIGUAR
Estabelecimentos comerciais 

de Natal ainda não se adaptaram 
à exigência dos clientes pela 
inserção do CPF na nota fiscal. 
Desde o último final de semana, 
consumidores já podem pedir a 
identificação no documento para 
participar do programa "Nota 
Potiguar" e concorrer a prêmios 
em dinheiro e outras vantagens.

GUIANA
O senador Jean Paul Prates 

(PT) está na Guiana Francesa. 
Integra missão oficial do Senado 
ao Centro de Lançamento 
Aeroespacial de Kouru. A viagem 
é liderada pelo ministro da Ciência 
e Tecnologia, Marcos Pontes.
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Já não era sem tempo. A decisão da governadora 
Fátima Bezerra de isentar o ICMS para circulação 
de animais e para carnes oriundas do abate dentro 

do Rio Grande do Norte é um notícia alvissareira para 
milhares de pequenos criadores potiguares. 

É a luz no final do túnel para quem não consegue se 
integrar minimamente a um mercado que só beneficia 
estados exportadores de carne e atravessadores, que 
lucram nesse setor. 

São R$ 700 milhões em carne bovina congelada dos 
estados do Pará (80%) e Tocantins que entram no mer-
cado doméstico todos os anos, fazendo a alegria dessas 
economias regionais. 

Enquanto isso, nossos produtores não conseguem 
beliscar uma mínima fatia que sobra, entre outras coi-
sas, por falta de frigoríficos para realizar o abate legal da 
carne da qual poderíamos nos beneficiar.

Só o Pará vende mais de 53% da carne consumida 
anualmente no Rio Grande do Norte, com um fatura-

mento de R$ 360 milhões.
O Tocantins, o segundo lugar nesse consumo do-

méstico, responde por 18%, faturando mais de R$ 113 
milhões todos os anos. Só de arrecadação de ICMS so-
bre vendas de carne para o Rio Grande do Norte, esses 
estados embolsam por ano R$ 48 milhões.

Os dados estão num estudo feito a três mãos pela 
Associação Norte-rio-grandense dos Criadores (Anorc), 
Federação da Agricultura do RN (Faern) e Sebrae.

Com a medida oportunamente anunciada pela 
governadora, teremos condições de faturar R$ 100 
milhões/ano no RN, enquanto que, com a venda de 
subprodutos do boi, outros R$ 20 milhões/ano, e o va-
rejo, mais R$ 140 milhões/ ano.

Nada mal para um estado que dá tanto lucro a 
outros, especialmente quando se sabe que, hoje, pro-
dutores informais no RN respondem pelo abate de 100 
mil animais por ano, 25% da demanda, que no mercado 
valem por volta de R$ 225 milhões/ano.

Governadora marca um gol DIÓGENES NETO

ARTIGO
►  Advogado

A Constituição Federal de 1988 
determina que toda cidade com 
mais de 20 mil habitantes tem a 
obrigação de ter um plano diretor. 
Natal teve seu último plano aprova-
do em 2007. Há também uma exi-
gência normativa  que determina 
que o plano diretor deve ser revisa-
do a cada 10 anos. O prefeito que 
não o fizer pode ser responsabiliza-
do por improbidade administrativa.

O plano diretor é a lei que nor-
teia o ordenamento da cidade para 
que ela cumpra a sua função social 
voltada à habitação, ao trabalho, a 
sua mobilidade e ao lazer. Basta ir 
a João Pessoa para ver a urbaniza-
ção de suas praias centrais, ver que 
é uma cidade bem mais arborizada, 
que tem suas matas preservadas, 
sem invasões, e constatar constru-
ções elevadas bem mais altas que as 
da capital potiguar. 

Estamos na Semana do Meio 
Ambiente. Devemos aumentar a fis-
calização nas áreas de preservação 
e estimular a educação ambiental, 
principalmente para nossas crianças, 

nosso futuro. 
Desde 1994, os planos diretores 

de Natal tratam principalmente da 
impossibilidade de construção. Em 
Natal, 34% de seu território é área 
de proteção ambiental. Nestas áre-
as, é passível nos termos da lei de 
construir, observando a capacidade 
de suporte de cada área. Temos o 
dever de planejar uma cidade mais 
inclusiva, notadamente para aqueles 
que mais precisam, os que ganham 
até dois salários mínimos. 

Tivemos novas legislações urba-
nísticas a nível federal e elas preci-
sam ser equalizadas em relação às 
normas de Natal. O plano é agora. 
Temos que criar uma política habi-
tacional para contemplar as 90 mil 
pessoas que vivem em favelas, são 
10% da nossa população. O plano 
é agora. Precisamos de mobilidade 
que favoreça o deslocamento não 
só para as residências, mas para as 
unidades de saúde, os locais de lazer 
e as escolas. O plano é agora. E só 
será bem planejado se tiver a parti-
cipação de toda a sociedade. 

O plano é agora

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, determinou que todos os 
contratos de locação de veículos 
no âmbito da Prefeitura sejam 
revisados. O objetivo da medida é 
diminuir  a quantidade de alugu-
éis e, assim, reduzir o custeio da 
máquina pública.

Em decreto publicado na úl-
tima sexta-feira, 31, no Diário 
Oficial do Município, o prefeito 
estabeleceu também que todos os 
carros de utilização exclusiva de 
secretários, diretores de departa-
mento ou chefes de setores sejam 
devolvidos imediatamente. No ca-
so dos contratos cuja manutenção 
seja imprescindível ao interesse 
público, a secretaria responsável 
deverá elaborar um relatório com 
a justificativa. Até o carro utiliza-
do pelo próprio prefeito será alvo 

da medida. 
O decreto que a caminhonete 

oficial Hilux, modelo 2017, de uso 
exclusivo do chefe do Poder Execu-
tivo, seja leiloada.

Objetivo é diminuir custeio da máquina

Para conter gastos, prefeito de 
Natal põe carro oficial para leilão

Despesas

José Aldenir / Agora RN
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Prefeitos de municípios do Rio 
Grande do Norte cobraram de 
membros da bancada potiguar no 
Congresso e na Assembleia Legis-
lativa o apoio a duas propostas de 
emenda à Constituição (PECs) que 
esticam os mandatos de prefeitos e 
vereadores por dois anos. O objeti-
vo das propostas, que tramitam na 
Câmara Federal, é provocar uma 
eleição geral em 2022, com votação 
para todos os cargos da República.

De acordo com o presidente da 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn), José 
Leonardo Cassimiro, a unificação 
das eleições a partir de 2022 resul-
taria em uma diminuição de algo 
em torno de 50% nos gastos da Jus-
tiça Eleitoral com pleitos apenas 
para prefeito e vereador, como está 
previsto para acontecer no ano que 
vem. “Já que nós estamos em crise, 
vamos diminuir custos. Essas elei-
ções chegam a custar entre de 3 a 
4 bilhões de reais, um ano sim e o 
outro não”, afirmou Cassimiro, que 
também é prefeito de São Paulo 
do Potengi e seria beneficiado com 
mais dois anos de mandato caso a 
proposta avance.

A sugestão dos prefeitos po-
tiguares foi dada nesta segunda-
-feira, 3, à senadora Zenaide Maia 
(Pros) e aos deputados federais 

Rafael Motta (PSB) e Walter Alves 
(MDB). Eles participaram, no audi-
tório da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (Fiern), 
de um encontro entre prefeitos e 
parlamentares. Além da senadora 
e dos deputados federais, também 
compareceram ao encontro os de-
putados estaduais Gustavo Car-
valho (PSDB) e Hermano Morais 
(MDB).

Na reunião desta segunda-
-feira, foi discutido o teor de duas 
PECs: a 56/2019, apresentada pelo 
deputado Rogério Peninha Men-

donça (MDB/SC), e a 376/2009, 
protocolada há dez anos pelo então 
deputado Ernandes Amorim. A pri-
meira proposta estica o mandato 
dos atuais prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores até 2022. Já a segun-
da, além de unificar a realização 
dos pleitos, propõe a ampliação no 
tempo de mandato de senadores 
(de oito para dez anos) e dos outros 
cargos (de quatro para cinco anos).

Os prefeitos e parlamentares 
potiguares discutiram, também, 
sobre o leilão da chamada “cessão 
onerosa” do pré-sal, previsto para 

acontecer em outubro deste ano.
Em 2010, o governo federal e 

a Petrobras assinaram o acordo 
da “cessão onerosa”, que permitiu 
à estatal a exploração de 5 bilhões 
de barris de petróleo na Bacia de 
Santos. À época, a Petrobras pa-
gou R$ 74,8 bilhões. A estimativa 
atualizada da União, porém, é 
que a área pode render ao todo 11 
bilhões de barris. Por disso, quer 
fazer um megaleilão do volume ex-
cedente, o que poderia render até 
R$ 100 bilhões aos cofres públicos. 
Os prefeitos defendem que parte 
disso seja repassado aos estados e 
municípios.

Foram debatidos, ainda, pro-
jetos que tramitam no Congresso 
que alteram a chamada Lei das 
Licitações. Os prefeitos defendem 
uma desburocratização dos pro-
cessos.“São assuntos de interesse 
geral, que ajudam a sair da crise, 
unificar ações e otimizar os servi-
ços em prol da população e da so-
ciedade”, ressaltou o presidente da 
Femurn.

Na opinião de Leonardo Cassi-
miro, as prefeituras merecem aten-
ção dos parlamentares por serem 
“a parte mais fraca” da federação. 
Segundo ele, os prefeitos sofrem 
por falta de recursos para financiar 
a execução da política pública.

Prefeitos potiguares e representantes da bancada federal se reuníram na Fiern

Prefeitos cobram apoio da bancada
para ficar mais dois anos no mandato
Unificação das eleições a partir de 2022 resultaria em uma diminuição de algo em torno de 50%
nos gastos da Justiça Eleitoral com pleitos apenas para prefeito e vereador, segundo a Femurn

Prorrogação

José Aldenir / Agora RN

A deputada federal Natália 
Bonavides defendeu que o seu par-
tido, o PT, tenha candidatura pró-
pria à Prefeitura do Natal nas elei-
ções de 2020. Ela negou, contudo, 
que tenha pretensões de disputar 
a sucessão do prefeito Álvaro Dias. 

Segundo a parlamentar, “não 
faltam opções” dentro da legenda 
para concorrer no ano que vem. 
“Nós deveríamos apresentar um 
nome. Acho que temos um projeto 
para Natal, assim como tivemos 
um projeto para apresentar ao 
Rio Grande do Norte. Eu acho 
que o partido deve fazer o debate 
e pensar em quais nomes estariam 
aptos. E eu acho que opções não fal-
tam. Tem muita gente qualificada 
para fazer esse debate em Natal”, 
declarou, em entrevista ao progra-

ma Manhã Agora, apresentado por 
Tiago Rebolo e Vicente Serejo na 
rádio Agora FM (97,9).

Petistas têm defendido o lança-
mento da candidatura de Natália a 
prefeita de Natal como estratégia 
para ampliar a ocupação de espa-
ços pelo partido. Deputada federal 
de primeiro mandato – após obter 
43 mil votos só na capital potiguar, 
superando todos os adversários –, 
ela daria lugar na Câmara ao seu 
primeiro suplente, o ex-deputado 
estadual Fernando Mineiro, caso 
fosse eleita no âmbito municipal. O 
PT potiguar teria, assim, mandatos 
no Governo do Estado (Fátima Be-
zerra), na Prefeitura (com Natália), 
no Senado (com Jean Paul Prates) 
e na Câmara dos Deputados (com 
Mineiro).

Para a deputada, contudo, que 
descarta ser candidata a prefeita, 
essa possível estratégia serve ape-
nas para “quem só pensa no pós-
-eleição”. “Está sendo um governo 

federal com medidas tão desastro-
sas, de caráter autoritário e que 
não consegue viver com a diversi-
dade, que eu acho que o meu papel 
na oposição (é mais importante)”, 
ressaltou.

A parlamentar agradeceu às 
menções ao seu nome e disse inter-
pretar a defesa de sua candidatura 
a prefeita como um “reconhecimen-
to” pelo trabalho, mas reiterou que 
pretende continuar dedicada ao 
mandato em Brasília. “A conjun-
tura nacional está absolutamente 
grave. A gente não passa uma se-
mana sem notícia ruim. Até por is-
so decidi ser candidata a deputada 
federal. A conjuntura nacional está 
sendo determinante e é onde acho 
que posso dar uma contribuição 
maior”, finalizou.

Deputada federal Natália Bonavides (PT)

Natália defende que PT tenha candidatura 
própria à Prefeitura do Natal ano que vem

Eleições 2020
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ratificou nesta 
segunda-feira, 3, junto à Jus-
tiça Federal do Rio Grande do 
Norte, uma denúncia contra 
o ex-senador José Agripino 
Maia por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. 

As acusações tratam do 
esquema de propina duran-
te as obras de construção do 
estádio Arena das Dunas, 
em Natal, entre 2012 e 2014. 
O MPF solicitou ainda a 
inclusão de José Adelmário 
Pinheiro Filho – o “Léo Pi-
nheiro” – na denúncia, para 
que o empreiteiro responda 
por corrupção ativa.

A ação começou a trimitar 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) em setembro de 2017, 
por meio da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), já 
que José Agripino era deten-
tor de foro privilegiado, devi-
do ao cargo de senador. Como 
ele perdeu após a derrota nas 
urnas em outubro passado, 
quando não se elegeu para 
a Câmara dos Deputados, a 
ação penal foi remetida à pri-
meira instância - na Justiça 
Federal.

Segundo o MPF, José 
Agripino recebeu propina por 
meio de depósitos em dinheiro 
em conta pessoal e mediante 
“doações eleitorais oficiais” ao 
DEM. A propina foi paga em 
troca da prestação de favores 
políticos e parlamentares que 
atendessem aos interesses 
da empreiteira. O ex-senador 
contribuiu com a “superação 
de entraves” para a libera-
ção de parcelas do financia-
mento do BNDES, em 2013, 
buscando intervir junto aos 
tribunais de contas da União 
e do Estado do Rio Grande 
do Norte. O MPF aponta 
que o ex-senador recebeu R$ 
654.224 em repasses; e paga-
mentos indevidos,  através de 
“doações eleitorais oficiais”, 
que totalizaram R$ 250 mil. 

MPF reitera ação 
penal contra José 
Agripino por 
corrupção

Propina

Ex-senador José Agripino Maia

José Aldenir / Agora RN
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O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, criticou o que classificou como 
“exploração” de casos de suicídio na 
ponte Newton Navarro por pessoas 
que, segundo ele, estão “em busca 
de holofote para inflar seus egos” 
e com a meta de atingir “outros 
objetivos que não seja o interesse 
público e humanitário”.

Em nota distribuída à impren-
sa no fim de semana, o prefeito de 
Natal afirmou, sem citar algum no-
me em específico, que pessoas têm 
usado os casos de suicídio na ponte 
“distorcendo, fantasiando e publici-
zando” os fatos, de modo a buscar 
“tirar dividendos para alcançar ob-
jetivos pessoais”.

Álvaro Dias frisa que sua 
crítica não é direcionada aos vo-
luntários que têm acampado na 
cabeceira da ponte para evitar que 
pessoas atentem contra a própria 
vida. Esses, segundo o prefeito, são 
“bem-intencionados”, diferente-
mente daqueles que querem alcan-

çar “interesses inconfessáveis”.
O gestor municipal esclareceu, 

como em resposta a cobranças 
por mais ação do poder público no 
enfrentamento aos suicídios, que 
a Prefeitura tem auxiliado, na 

medida do possível, o trabalho dos 
voluntários na ponte, ao disponibi-
lizar tendas, banheiros químicos e 
guardas municipais para fazerem 
a segurança da área.

“É preciso que se diga que a 
ponte Newton Navarro é um ins-
trumento viário construído pelo 
governo do Estado com verbas 
do governo federal e inaugurado 
em 2007. Portanto, não cabe a in-
tromissão indevida do município 
em um equipamento que não tem 
a atribuição de gerir, sob pena 
de responsabilização do gestor”, 
ponderou.

Segundo o prefeito, ao agir as-
sim, o Município contribui efetiva-
mente para o trabalho dos volun-
tários, “diferentemente de alguns 
que possam estar querendo usar 
o movimento com outros objetivos 
que não sejam o interesse público e 
humanitário”.

Médico de formação, Álvaro 
Dias acrescentou, na nota, que a 

exploração do tema da maneira co-
mo vem acontecendo pode estimu-
lar mais suicídios na ponte Newton 
Navarro. “O suicídio ‘publicizado’ 
serve como um gatilho para uma 
pessoa sugestionável, o que os 
especialistas chamam de suicídio 
por contágio”, disse, ao se referir 
ao efeito Werther, estudado pela 
ciência.

Por fim, o prefeito de Natal elo-
giou o trabalho dos voluntários que 
agem discretamente para reduzir 
os casos de suicídio. “Os que efeti-
vamente querem ajudar deveriam 
deixar de lado as redes sociais e as 
câmeras para buscar soluções que 
vão muito além de uma ação pon-
tual em um local da cidade, mas 
implicam na elaboração de uma 
política de saúde pública e tam-
bém em um trabalho humanitário 
louvável como fazem diariamente, 
no anonimato, muitas instituições 
sociais ou religiosas de diferentes 
denominações”, encerrou.

Álvaro Dias: "Interesses inconfessáveis"

Álvaro critica “exploração” dos casos
de suicídios na Ponte Newton Navarro
Prefeito de Natal disse que uso deliberado do tema pode estimular mais mortes, e que há
pessoas, segundo ele, que têm “objetivos que não sejam do interesse público e humanitário”

Análise

José Aldenir / Agora RN 

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado deve dis-
cutir na próxima quarta-feira, 5, o 
relatório do senador Marcos do Val 
(Cidadania-ES) sobre os projetos 
de decreto legislativo (PDLs) que 
pretendem derrubar as novas re-
gras sobre armas de fogo editadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

No documento, lido na CCJ 
na semana passada, o relator de-
fendeu que as seis propostas que 
argumentam ilegalidade e incons-
titucionalidade de iniciativa do 
Executivo sejam rejeitadas. 

Segundo o senador Marcos do 
Val, a definição objetiva dos cri-
térios para a aquisição e posse de 
arma de fogo e a especificação dos 
indivíduos de efetiva necessidade 
para o porte “concretizam uma 
política de segurança pública de-
finida pelo Poder Executivo fede-
ral, que buscou atender de modo 
eficaz as necessidades urgentes 
da sociedade, dentro das balizas 
previstas em lei”.

Sobre o porte de armas, Mar-
cos do Val afirma que, embora o 
Estatuto do Desarmamento (Lei 

10.826, de 2003)  proíba o porte 
como regra, a norma permite para 
integrantes das Forças Armadas, 
agentes que atuam em órgãos de 
segurança pública, além de inte-
grantes de determinadas carreiras 
e para atiradores desportivos. 

Na avaliação do senador, a lei 
sempre permitiu o porte de arma 
de fogo ao cidadão comum, desde 
que apresente a sua efetiva neces-
sidade e comprove os requisitos de 
idoneidade, ocupação lícita e resi-
dência certa, bem como capacidade 
técnica e aptidão psicológica. Senador Marcos do Val (Cidadania-ES)

No Senado, CCJ deve deliberar sobre novo 
decreto de armas ainda nesta quarta-feira

Previsão

Agência Brasil

O vereador Robson Car-
valho (PMB) avalia que a 
segunda edição da Campus 
Party em Natal, que vai 
acontecer entre os dias 16 e 
18 de agosto, vai fomentar 
a economia e os serviços da 
cidade. 

O parlamentar alocou pa-
ra o orçamento geral do Mu-
nicípio uma emenda imposi-
tiva, no valor de R$ 50 mil, 
para ajudar na realização da 
edição de 2019.

"Também vai beneficiar 
a economia, principalmente 
nos bares, restaurantes e re-
de hoteleira na nossa cidade. 
Além de estimular ideias de 
utilidades públicas, via tec-
nologia, primando melhorar 
o ecossistema da nossa cida-
de", disse ele. 

Robson Carvalho também 
é o autor de um projeto de 
lei na Câmara que cria uma 
semana voltada para o tema 
da inovação e tecnologia em 
Natal. A primeira edição, in-
clusive, ocorrerá este ano logo 
após a Campus Party.

A nova edição da Campus 
Party, que ocorrerá no Cen-
tro de Convenções de Na-
tal, terá como tema central 
“Tecnologias para a Trans-
formação”. Os primeiros pa-
lestrantes também já foram 
divulgados. Entre eles, estão 
Juliana Vasconsellos, do 
Google, e Jon “maddog” Hall, 
do Linux.

Campus Party 
vai fomentar a 
economia, avalia 
Robson Carvalho

Tecnologia

Vereador Robson Carvalho (PMB)

José Aldenir / Agora RN
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Fernando Bezerra (MDB-PE) não será retirado já da 
Liderança do Governo no Senado porque tudo o que o 
Planalto não precisa, neste momento, é de nova marola 
às vésperas da votação da Reforma da Previdência. 

Ou ele seria dispensado, tal a vergonha que o “con-

junto da obra” do senador inspira nos bolsonaristas. 
“Ele não tem nada a ver com a gente”, diz um impor-
tante auxiliar de Jair Bolsonaro no Planalto, lembrando 
o bloqueio judicial de R$258 milhões de que foi alvo 
há dias.

PEC da reforma dá sobrevida a líder do governo

Bolsonaro agiliza carteira eletrônica de estudantes

DENÚNCIA GRAVE
Bezerra também é acusado 

de fazer a OAS pagar dívidas em 
empresa de factoring, quando 
a empreiteira tocava a obra da 
transposição.

ELE NÃO TEM LADO
Ligado a Renan Calheiros, 

Bezerra é visto com um pé-atrás 
pela pronta adesão a qualquer 
governo, de Lula a Bolsonaro, de 
Dilma a Temer.

MAU PRESSÁGIO
Oficialmente, senadores 

governistas como Major Olímpio 
(PSL-SP) e Flávio Bolsonaro 

(PSL-RJ) afirmam que Bezerra 
continua “prestigiado”.

ALEGANDO INOCÊNCIA
Por sua assessoria, 

Fernando Bezerra desqualifica 
as denúncias alegando ter 
sido inocentado no STF de um 
processo de corrupção.

ESSA ANS É DE MATAR
Quando é inevitável atender 

o cliente de plano de saúde, a 
infame “agência reguladora” 
ANS dá um jeito de agradar as 
grandes do setor. O “direito à 
portabilidade”, que entrou em 
vigor ontem, só pode ser exercido 
para a mesma faixa de preço, 
jamais para reduzi-lo.

LINCHAMENTO CRUEL
O cruel pré-julgamento 

de Neymar, submetido a 
linchamento público na imprensa 
apesar das evidências de que ele é 
a vítima, torna quase inexplicável 
a motivação que ele ainda sente 
para defender a Seleção.

CAMPANHA TUCANA
O governador de São Paulo, 

João Dória, foi recebido na 
convenção do PSDB aos gritos 
de “Brasil pra frente, Dória 

PODER SEM PUDOR

PORCARIA DE CONSTITUIÇÃO
Apenas cotada para o 

Supremo Tribunal Federal, a 
constitucionalista Carmen Lúcia 
Antunes Rocha passava o fim de 
semana com o pai, dono de um 
posto de gasolina em Espinosa 
(MG), quando a família foi 
assaltada por quatro bandidos. 
Ela entregou a carteira e a 
mochila de viagem, sob a mira 

O presidente Jair Bolsonaro pediu pressa 
ao Ministério da Educação para finalizar 
a proposta de implantação da Carteira 
Eletrônica de Estudantes. Isso tornará o 
documento digital, libertando os estudantes de 
todo o País da compra de identidade estudantil 

física. Se vender o documento a metade do 
público-alvo de 15 milhões de estudantes, 
pagando R$35 por carteirinha, estima-se que 
UNE e Ubes, há décadas “aparelhadas” pelo 
PCdoB, faturem mais de R$240 milhões por 
ano. 

COMUNISTAS S/A
Se todos os alunos quiserem uma carteirinha, 

UNE, Ubes e ANPG podem elevar o faturamento 
a mais de R$ 500 milhões por ano.

UNE & UBES LTDA
São comuns stands de venda de carteirinhas 

estudantis em shoppings, onde comprovantes de 
matrícula não são exigidos. A taxa, sim.

MAIOR PATIFARIA
Líder do PSDB, o senador Roberto Rocha 

(MA) chama de “patifaria” a ação do PCdoB. Ele 
tem um projeto que acaba com a exclusividade. 

O quórum da Casa tem 
que estar perto 
de 500 deputados”

Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara, 

ao restringir viagens às vésperas 
da reforma

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

José Aldenir / Agora RN

presidente”. Ele não fala sobre o 
assunto, a tanto tempo da eleição, 
mas só pensa naquilo.

SINAL DE MELHORA
Apesar da espera em torno 

da aprovação da reforma da 
Previdência, a capacidade 
instalada da indústria subiu 
0,6%, atingindo 77,8% em abril. 
Houve alta de 0,1% no emprego 
e 3,3% no faturamento, informa 
a Confederação Nacional da 
Indústria.

ALGO DE PODRE NO AR
O mau cheiro tomou conta 

da Câmara, nesta segunda-feira, 
mas não foi nada disso que vocês 
certamente estão pensando: 
faltou água nos banheiros. Ou 
cortaram o fornecimento, não se 
sabe ao certo.

PENSANDO BEM...
...já passou da hora de aprovar 

uma lei que pune delegado 
tentando aparecer às custas de 
celebridades em apuros.

A Prefeitura do Natal iniciou 
nesta segunda-feira, 3, a Semana 
do Meio Ambiente (SEMA). Com 
o tema “Poluição sonora: um mal 
invisível”, a programação deste 
ano visa ampliar a qualidade am-
biental da cidade, coibir os pare-
dões de som que se multiplicam em 
todas as zonas da capital potiguar 
e ainda auxiliar os cidadãos nas 
possíveis denúncias para casos de 
crimes ambientais.

A solenidade de abertura, que 
aconteceu no Parque da Cidade, 
na zona Sul de Natal, contou com 
a presença do prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, além de secretários 
municipais e de representantes da 
Câmara Municipal.

O prefeito Álvaro Dias desta-
cou a importância da semana no 
reconhecimento internacional da 
cidade na questão ambiental.  O 
município recebeu recentemente 
título da Unesco como sendo uma 
reserva avançada de um posto da 
biosfera de Mata Atlântica. Ele 
também reiterou que o objetivo da 
gestão municipal é plantar 20 mil 
árvores na cidade até 2020.

“Iremos plantar estas mudas 

em todos os locais apropriados: 
canteiros e calçadas, tudo para que 
o clima e o bem-estar em nossa ci-
dade aumente”, concluiu.

O presidente da Companhia de 
Limpeza Urbana de Natal (Urba-
na), Jonny Costa, ressaltou a ne-
cessidade de a população auxiliar 
na limpeza da cidade. “Não basta 
apenas que a Prefeitura e a Urba-
na realizem devidamente os seus 
serviços sem o engajamento da po-
pulação", encerrou.

Semana do Meio Ambiente 
segue até o próximo dia 8

Natal

José Aldenir / Agora RN

Com tema de “Poluição sonora: um mal invisível”,  
abertura oficial aconteceu no Parque da Cidade

O Rio Grande do Norte imuni-
zou 92,41% do público-alvo contra 
o vírus da gripe, o que representa 
uma cobertura vacinal de 917 mil 
pessoas, segundo divulgou nesta 
segunda-feira, 3, a Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública (Sesap).

De acordo com os dados oficiais, 
o Rio Grande do Norte alcançou o 
7º lugar no ranking da vacinação 
em todo o País. A meta imposta 
pelo Ministério da Saúde era atin-
gir 90% do público alvo da campa-
nha: crianças na faixa etária de 
6 meses a menores de 6 anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), 
as gestantes, as puérperas (até 45 
dias após o parto), indivíduos com 
60 anos ou mais de idade, além de 
outros públicos específicos.

Com o encerramento da cam-
panha na última sexta-feira, 31 de 
maio, por recomendação do Minis-
tério da Saúde, aqueles municípios 
que ainda não atingiram sua meta 
e que ainda tenham estoques da 
vacina contra a influenza, podem 
utilizá-lo em toda a população, a 
partir desta segunda-feira, 3. De 

acordo com o Ministério da Saúde, 
a medida evitará desperdício de 
doses. 

“Sendo assim, os municípios 
que atingiram suas metas prati-
camente não terão vacinas para 
oferecer aos demais, pois já fize-
ram o seu dever de casa, que era 
de oferecer essa vacina aos grupos 
prioritários”, explicou Katiúcia 
Roseli, coordenadora de imuniza-
ção da Sesap.

917 mil pessoas foram vacinadas no RN

RN supera meta e vacina
mais de 917 mil contra gripe

Saúde

José Aldenir / Agora RN

Presidente da Urbana, Jonny Costa

de revólveres. Os bandidos iam 
saindo quando a Cármen Lúcia 
apelou:

- Por favor, me deixem a 
Constituição, está no bolso de fora 
da mochila.

- Mas o que é isso, dona? – 
perguntou um ladrão, intrigado.

- É o livrinho que está aí na 
bolsa...

- É essa porcaria aqui que 
a senhora quer? – confirmou o 
bandido.

Era.



A Receita Federal publicou 
uma orientação que traz algum 
alívio às contas de construtoras e 
incorporadoras que sofreram com a 
judicialização em massa de pedidos 
para anular contratos de compra 
de imóveis, também conhecidos co-
mo distratos imobiliários.

A orientação da Coordenação-
-Geral de Tributação (Cosit) autori-
za a dedução de vendas canceladas 
e devoluções do cálculo de tributos. 
Ouvido pelo Agora RN, o diretor de 
mercado imobiliário do Sinduscon 
RN, Marcos Aguiar, considerou a 
medida oportuna, uma vez que os 
distratos “geraram despesas não 
previstas no fluxo de caixa das 
construtoras e como, a tributação 
em função do fluxo de receita as 
empresas foram tributadas neste 
momento”.

Acrescentou que, “ao adotar a 
devolução ou crédito tributário com 
relação aos extratos além de ser 
justo, dá certo alívio nas já comba-
lidas finanças das empresas”. 

Outros especialistas procura-
dos pelo Agora RN pediram tempo 
para avaliar melhor a orientação 
da Receita Federal, mas de ante-
mão a viram como positiva para o 
setor imobiliário.

Pela Solução de Consulta nº 
150, esses valores, no caso de su-
perarem o total das receitas em 
um mês, poderão ser abatidos da 
base do Imposto de Renda (IRPJ) 
e da CSLL, na forma do lucro pre-
sumido, bem como do cálculo do 
PIS e da Cofins, no regime cumu-
lativo. 

As deduções podem ser efetu-

adas a partir do mês em que seja 
reconhecido o cancelamento ou a 
devolução, conforme o regime ado-
tado pelo contribuinte, sem impe-
dimento para seu uso em períodos 
posteriores. Mas fica vedada pela 
solução de consulta a repetição 
de indébito, restituição, ressarci-
mento ou compensação do tributo 
quitado.
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O decreto que trata de ICMS 
zero para circulação de animais e 
carnes oriunda do abate dentro do 
RN, anunciado no final de semana 
pela governadora Fátima Bezerra 
e que beneficiará 18 mil produtores 
potiguares, já começou a ser forma-
tado pela Secretaria de Tributação, 
mas sem data para publicação. 

Nesta segunda-feira, 3, o secre-
tário estadual de Tributação, Car-
los Eduardo Xavier, tranquilizou 
os produtores que esperam ansio-
samente pela medida. “O anúncio 
oficial já foi feito pela governadora; 
agora, resta trabalhar sobre o texto 
do decreto”, afirmou.

Ele adiantou que um dos mode-
los analisados para ser incorporado 
ao texto do decreto é o da Bahia, 
mas ainda não existe consenso so-
bre isso. 

O presidente da Associação 
Norte-rio-Grandense dos Criado-
res (Anorc), Marcelo Passos, come-
morou o anúncio da governadora: 
“Agora sim o Governo do RN con-
solida um apoio efetivo ao produtor 
que vai gerar desenvolvimento e 
riqueza no campo”. 

Produtores ouvidos pelo Agora 
RN disseram que a medida anun-
ciada pela governadora abre as 
portas para frigoríficos privados 
que quiserem se instalar no RN, a 
exemplo do que já anunciou inves-
timentos da ordem de R$ 7 milhões 
em Ceará-Mirim, com previsão pa-
ra abater 50 mil bois/ano. Segundo 
recente estudo da Anorc, a cadeia 
produtiva da carne no Estado tem 
potencial  para movimentar mais 
de R$ 1 bilhão por ano.

Segundo o diretor da Anorc 

Eduardo Melo, o Rio Grande do 
Norte perdeu competitividade nos 
últimos 20 anos, quando houve 
crescimento do mercado formal da 
carne, não atraindo aqueles que 
trabalhavam na informalidade de 
abate, preparo e comercialização 
das carnes e dos subprodutos. 

O que mais impediu essa mi-
gração, de acordo com ele, foi a 
falta de uma política tributária 
específica. “Esse decreto começará 
a mudar dramaticamente essa si-
tuação”, avaliou. 

Ainda segundo o estudo da 
Anorc, hoje, o Estado importa R$ 
700 milhões por ano em carne bo-
vina congelada dos estados do Pará 
(80%) e Tocantins. Somente esta 
importação gera cerca de R$ 48 
milhões por ano em ICMS para os 
estados que nos enviam o produto. Secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier: "Agora nos resta trabalhar"

Tributação estadual inicia formatação do 
projeto que promete zerar ICMS da carne
Associação Norte-rio-Grandense dos Criadores estima que a medida vai beneficiar mais de 18 mil produtores potiguares; 
redução pode abrir as portas para que frigoríficos privados possam se instalar nos municípios do do Rio Grande do Norte

Carne

José Aldenir / Agora RN

O início do pagamento do 
seguro-desemprego exclusi-
vamente por meio de depósito 
em conta foi adiado para 1º de 
janeiro de 2020. A decisão de 
depositar o benefício direta-
mente na conta corrente ou 
poupança da Caixa Econômi-
ca Federal, sem ônus para o 
trabalhador, foi aprovada em 
dezembro passado. Inicial-
mente, o prazo estabelecido 
para iniciar o pagamento do 
novo seguro-desemprego era 
o dia 1º de julho de 2019.

Depois de dois meses de 
queda, o superávit da balança 
comercial voltou a subir em 
maio. No mês passado, o País 
exportou US$ 6,422 bilhões a 
mais do que importou, alta de 
5,8% em relação ao resultado 
positivo de US$ 6,073 bilhões 
de maio de 2018. Este foi o 
terceiro melhor resultado da 
série histórica para o mês, só 
perdendo para maio de 2017 
(superávit recorde de US$ 
7,661 bilhões) e de 2016 (su-
perávit de US$ 6,43 bilhões).

Governo federal 
adia pagamento 
de benefício 
direto na conta

Balança comercial 
tem superávit 
de 6 bilhões de 
dólares em maio

Seguro-desempregoNo País

Nova data será 1º de janeiroMelhor resultado de 2019

José Aldenir / Agora RNJosé Aldenir / Agora RN

Marcos Aguiar, do Sinduscon: "Distratos geram despesas não previstas no fluxo" 

Nova orientação da Receita sobre 
distratos pode aliviar setor imobiliário

Expectativa

José Aldenir / Agora RN
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A tradicional “Feira do Milho” 
de Natal, localizada na Central 
Agricultura Familiar e Economia 
Solidária (Cecafes), em Lagoa No-
va, na zona Sul de Natal, registra 
um preço 28,57% menor que em 
2018. A mão de milho, com 50 
espigas, está custando R$ 25, en-
quanto que no mesmo período do 
ano passado custava R$ 35.

Segundo a coordenadora da 
Feira do Milho, Suerda Soares, a 
previsão é que, no período mais 
próximo das festas juninas, entre 
os dias 12 e 29 de junho, o valor 
seja ainda menor. A estrutura fi-
ca na entrada do estacionamento 
da Cecafes e está aberta todos os 
dias, das 6h às 20h.

A expectativa é que a “Feira 
do Milho” funcione até o dia 1º de 
julho, mas, dependendo do volu-
me de vendas, alguns comercian-
tes poderão estender as vendas 
até o dia 15 de julho. Para este 
ano, a novidade é que algumas 
barracas estão aceitando cartão 

de crédito como forma de paga-
mento.

A organização do Cecafes espe-
ra comercializar 10 mil espigas ao 
longo de todo o evento. O espaço 
hoje conta com oito barracas de 
vendas, mas a expectativa é que 
aumente para 14 barracas nos 
próximos dias.

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN

Chegada do mês de junho faz 
preço médio do milho cair 30%

Em Natal

Feira espera vender 10 mil espigas

Elisa Elsie / Governo do RN

As forças de segurança inten-
sificaram o patrulhamento nas 
unidades prisionais do Estado após 
a Polícia Federal descobrir o plane-
jamento de um “salve” por parte de 
membros de uma organização cri-
minosa com atuação no Rio Grande 
do Norte, o Primeiro Comando da 
Capital (PCC).

De acordo com o secretário esta-
dual de Segurança Pública e Defe-
sa Social (Sesed), coronel Francisco 
Canindé de Araújo, o Estado arti-
cula ações com o Ministério Público 
e as Forças Armadas para garantir 
a “ordem nas ruas” nesta terça-
-feira, 4. A partir de hoje, segundo 
interceptou a PF, começaria uma 
série de atos criminosos contra 
agentes penitenciários e também 
fora das cadeias, com o objetivo de 
atingir a ordem pública.

Coronel Araújo assinalou que, 
desde a última quinta-feira, 30, a 
vigilância nos presídios foi reforça-
da. O secretário disse que aerona-
ves estão sobrevoando as unidades 
prisionais com o objetivo de notar 
atitudes suspeitas. Além disso, in-
formou que ações de inteligência 
estão sendo articuladas pelo Esta-
do em conjunto com outras entida-

des de segurança pública.
“Estamos trabalhando desde 

quinta-feira. Reforçamos o patru-
lhamento e temos um planejamen-
to de segurança junto à Polícia 
Civil, à Gestão Penitenciária, ao 
Ministério Público e às Forças 
Armadas. Inclusive, estive hoje 
(segunda-feira, 3) em reunião no 
Exército”, contou o secretário de 
Segurança.

Segundo a inteligência da Polí-
cia Federal, integrantes do PCC te-
riam ordenado a criminosos “que-
brar tudo nas ruas” na madrugada 

de hoje para quarta-feira, 5, não só 
na capital, como também no inte-
rior do Rio Grande do Norte.

Questionado sobre possíveis 
ações do Estado em caso de ata-
ques, o secretário de Segurança 
despistou, alegando que o plane-
jamento corre sob sigilo. “Eu não 
posso revelar o restante do que 
vamos fazer. É igual uma feijoada. 
Quando fica boa, você não revela 
o segredo. Não posso revelar. Não 
posso entregar nossas medidas, 
senão iria facilitar para os outros”, 
explicou.

Coronel Francisco Canindé de Araújo, secretário de Segurança Pública e Defesa Social

Estado articula ações com o 
Exército para conter ataques
A partir de hoje, segundo interceptou a PF, começaria uma série de atos 
criminosos contra agentes penitenciários e também fora das cadeias

Inteligência

José Aldenir / Agora RN

A advogada Adriana Ca-
valcanti Magalhães Ferreira 
Faustino tomou posse nesta 
segunda-feira, 3, para um 
mandato de dois anos como 
juíza do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do 
Norte (TRE-RN). A magistra-
da exercerá a função em subs-
tituição ao advogado Gustavo 
Smith, que estava no cargo 
desde setembro de 2017.

Em discurso, ela afirmou 
que sua chegada ao TRE-RN 
representa mais inclusão 
feminina. "Dito isso, um dos 
objetivos que temos é incluir 
mais e mais mulheres nesse 
caminho, fomentar a presen-
ça feminina nas cortes", disse.

Adriana Faustino 
toma posse como 
juíza do Tribunal 
Regional Eleitoral

Mandato de 2 anos

Juíza vai substituir Gustavo Smith

Marcelo Barroso
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, anun-
ciou nesta segunda-feira, 3, a aber-
tura da consulta popular online 
para elaboração do Plano Pluria-
nual 2020-2023 (PPA). A partir de 
agora, o cidadão de qualquer lugar 
pode participar da construção das 
políticas públicas da gestão esta-
dual pelos próximos quatro anos.

Além da consulta online (dis-
ponível nos sites da Secretaria de 
Planejamento e Finanças e do Go-
verno do Estado até 30 de junho), 
nesta terça-feira, 4, uma comitiva 
do Governo do Estado percorrerá, 
em um micro-ônibus, dez territó-
rios polos do Estado para ouvir 
as demandas da população e das 
entidades representativas da so-
ciedade civil. A primeira cidade do 
roteiro será Canguaretama.

“Chamar a sociedade a par-
ticipar do PPA reafirma nosso 
compromisso de fazer uma gestão 
popular, eficiente e transparente, 
pactuada com a interiorização e 

com foco em resultados que tra-
gam dignidade para o povo do 
Rio Grande do Norte”, discursou 
a governadora para um auditó-
rio lotado, com representantes de 
federações patronais, sindicatos, 
parlamentares, gestores e técnicos 
do Estado.

Governadora do RN, Fátima Bezerra

População do RN poderá opinar
sobre metas do Estado até 2023

Planejamento

José Aldenir / Agora RN

O projeto que regulamenta o 
transporte por aplicativos em Na-
tal, como a Uber, está na reta final 
para ser votado em plenário. Nesta 
segunda-feira, 3, a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final 
(CCJ) da Câmara Municipal apre-
ciou 32 emendas propostas pelos ve-
readores, aprovando 26. As emen-
das aprovadas ao texto principal 
tratam da exigência de vistorias, 
qualificação por parte dos motoris-
tas, segurança e prazos, além de 
definir características dos veículos.

Entre as propostas rejeitadas, 
estão duas do vereador Cícero Mar-
tins (PSL) que previam limitações 
no serviço e fixação de preços em 
modelo semelhante aos que os tá-
xis praticam. "O que eu defendo é 
que haja isonomia para que nem 
taxistas e nem motoristas de apli-
cativos venham a sofrer depois e 
ter o serviços deles inviabilizado. É 
uma maneira de organizar os dois 
lados", disse Martins.

Contudo, os vereadores se mos-
traram preocupados com qualquer 
tipo de definição que viesse a pro-
vocar judicialização da matéria pos-
teriormente. "Se for aprovada qual-
quer tipo de limitação nesta Casa, 
a lei será facilmente derrubada na 
Justiça", destacou o presidente da 

CCJ, vereador Ney Lopes Júnior 
(PSD).

Segundo a vereadora Nina 
Souza (PDT), relatora do projeto, 
"as emendas rejeitadas ferem a 
livre iniciativa e o exercício da 
atividade econômica e, portanto, 
há restrição legal". "Nós estamos 
felizes com a forma como conse-
guimos conduzir esse projeto e por 
estarmos chegando à sua conclu-
são de forma participativa, equili-
brada, buscando o melhor para os 
trabalhadores e para os usuários", 
afirmou a vereadora.

Nina Souza (PDT) e Ney Lopes Jr (PSD)

Projeto que regulamenta Uber 
em Natal avança na Câmara

CCJ

Marcelo Barroso

Emendas aprovadas tratam, por exemplo, da 
exigência de vistorias e qualificação dos operadores



TERÇA-FEIRA, 04.06.2019Cotidiano10

O Ministério da Agricultura 
confirmou nesta segunda-feira, 3, a 
suspensão temporária de certifica-
dos sanitários para a exportação de 
carne bovina para a China. 

A medida ocorre após a notifi-
cação de ocorrência de um caso de 
Encefalopatia Espongiforme Bovi-
na, também conhecida como mal 
da vaca louca, no Mato Grosso.

O registro da doença foi infor-
mado na última sexta-feira e, de 
acordo com a pasta, trata-se de 
uma ocorrência isolada e sem risco 
para a população. 

De acordo com a pasta, a sus-
pensão automática atende a um 
protocolo entre os dois países assi-
nado em 2015. O ministério expli-

cou que não se trata de uma proibi-
ção, pois sem o certificado não pode 
ser feita a exportação. "No caso da 
China, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Bra-
sil suspendeu temporariamente a 
emissão de certificados sanitários 
até que a autoridade chinesa con-
clua sua avaliação das informações 
já transmitidas sobre o episódio, 
cumprindo-se, assim, o disposto 
no protocolo bilateral assinado em 
2015", informou a pasta, em nota.

Em 2018, as vendas de carne 
bovina para a China somaram 
322,4 mil toneladas e US$ 1,49 
bilhão. Os números representam 
alta de 52,54% e 60,04%, respecti-
vamente, em relação a 2017. Em 2018, segundo o Ministério da Agricultura, as vendas de carne para a China somaram 322,4 mil toneladas e US$ 1,49 bi

Brasil suspende venda de carne bovina para 
a China após novo registro de "Vaca Louca"
Ministério da Agricultura informa que a suspensão atende a acordo sanitário que foi firmado em 2015 entre Brasil e China. Na 
semana passada, foi detectado caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, o "mal da vaca louca", em animal do Mato Grosso

Exportações

Agência Brasil/ Repordução

O presidente Jair Bolsonaro 
deve enviar nesta terça-feira, 4, 
um projeto de lei que altera o Có-
digo Brasileiro de Trânsito para 
ampliar de cinco para 10 anos a 
validade da carteira nacional de 
habilitação (CNH), além de dobrar 
dos atuais 20 para 40 o limite de 
pontos para a suspensão do docu-

mento.
O presidente usou as redes 

sociais para confirmar o envio da 
proposta, mas descartou a ideia de 
promover as mudanças via medi-
da provisória. "O presidente havia 
conversado com o deputado Rodri-
go Maia [presidente da Câmara] 
sobre a vialibidade de apresenta-

ção de uma medida provisória ou 
um projeto de lei. O presidente da 
Câmara entendeu ser mais impor-
tante, para uma discussão mais 
plena, que fosse elevado um projeto 
de lei. Provavelmente nesta terça-
-feira seja endereçada à Câmara", 
disse o porta-voz do Palácio do Pla-
nalto, Otávio Rêgo Barros.

Mudança amplia de cinco para 10 anos a validade da atual CNH, e dobra dos atuais 20 para 40 os pontos para a suspensão

Projeto que altera habilitação deve 
ser apresentado hoje por Bolsonaro

Trânsito
Agência Brasil/ Repordução

Duas crianças brasileiras 
de 3 e 7 anos morreram nesta 
segunda-feira, 3, depois de se-
rem atingidas por uma rocha 
no reservatório El Yeso, em 
San José de Maipo, a cerca 
de 60 quilômetros da capital 
chilena Santiago. De acordo 
com informações da polícia, 
no momento do acidente as 
duas meninas estavam uma 
área cujo acesso era proibido. 
A responsabilidade do gestor 
turístico da área está sob 
apuração. Khálida Trabulsi 
Lisboa, de 3 anos, e Isadora 
Bringel, de 7 anos, estavam 
de férias com as famílias nos 
Andes chilenos.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou a comercialização 
da primeira insulina inalá-
vel do País. A resolução que 
concede o registro ao produto 
foi aprovada na última quin-
ta-feira, 30, e publicada nesta 
segunda-feira, 3, no Diário 
Oficial da União. Batizada 
de Afrezza, a nova insulina 
é comercializada em pó, em 
cartuchos com três tipos de 
dosagem. O paciente com dia-
bete deve encaixar o cartucho 
no inalador e aspirar o pó. A 
substância chega ao pulmão 
e é absorvida pela corrente 
sanguínea.

Deslizamento 
no Chile mata 
duas crianças 
brasileiras

Anvisa 
aprova primeira 
insulina inalável 
do País

Tragédia Avanço

Isodora Bringel, morta aos 7 anos Insulina é comercializada em pó

Reprodução Afrezza / Reprodução
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imposta
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Exército
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defender

Dispositi-
vo para
fechar
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na língua
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Erico 
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escritor

Enfeitiça
os nave-
gantes
(Folcl.)

Impedir a
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de uma
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Criança,
no Can-
domblé
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Aluísio
Azevedo:
escreveu 

"O Cortiço"

Sílaba de
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Na frente
de

O verbo do
materialista

Produzem
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A mama
da vaca
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Nacional 

de Pesqui-
sas Espa-
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(?) Lobo,
cantor
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Comuni-
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Dinamar-
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Reduzir a
(?): moer

Sambista que desfila
à frente dos ritmistas,
na escola de samba
201, em romanos

Andar como
o cavalo 

De + a Cheiro;
aroma

Cântico
de louvor

A moeda
usada no

Japão

Vale-
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Risco associado
ao urânio

Delator; 
acusador

3/bat — ubá — erê. 4/hino — iene — inpe — tabu. 6/trotar.
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HORÓSCOPO

Espere muito serviço pela frente, com poucas pausas para 
descanso. Porém, a satisfação ao observar uma tarefa 
concluída será imensa. Muita sinceridade poderá afastar 
paquera: controle-se!

É possível que sinta desequilíbrio entre o que deseja 
e o que precisa fazer no seu emprego. Ouça sua voz 
interior. No amor, estará a fim de curtir a solidão em 
vez de atirar para todos os lados.

Mudanças no trabalho poderão trazer medo, mas deverão 
facilitar seu desempenho. Evite discutir com a chefia. Cuide 
mais da sua saúde! Se estiver só, pense duas vezes antes 
de se envolver num triângulo amoroso.

Dia de trabalho intenso, principalmente para quem atua no 
comércio. O excesso de responsabilidade deverá pesar um 
pouco. Abra seu coração para a possibilidade de conhecer 
uma pessoa mais romântica, porém distraída.

Dê asas à sua imaginação e crie coisas novas no serviço! 
Sua força interior deverá ser usada a seu favor para 
resolver conflitos em casa. Na união, discussões poderão 
surgir, mas se entenderão bem na cama.

Cuidado com as rodinhas e as intrigas no trabalho. O dia 
favorece atenção especial à beleza e ao bem-estar. Se 
estiver só, não recuse convites para sair com a galera: é 
provável que encontre um novo amor.

Dia sem grandes novidades no trabalho, desde que evite 
misturar assuntos pessoais com profissionais. Um amor 
antigo poderá voltar. Se estiver só, avalie se vale dar uma 
segunda chance!

Se tiver uma boa ideia para melhorar seu desempenho 
profissional, não hesite em apresentá-la à chefia. Poderá 
conhecer a pessoa com quem sempre sonhou: alguém sério 
e que lhe ofereça proteção.

Dia agitado no emprego. Imprevistos podem atrapalhar 
sua relação com colegas. Conte com sua intuição. Terá 
sorte em assuntos judiciais. É provável que apareça na 
sua vida uma pessoa sincera, porém pouco romântica.

Aceite os elogios por um serviço bem realizado e mantenha 
segredo sobre seus planos profissionais. Aproveite a 
possibilidade de ganhos extras. Para conquistar aquela 
pessoa especial, aja com mais discrição.

Cuidado com problemas ligados a tecnologia. Nas 
finanças, você vai caminhar bem e poderá usar sua 
grana para fazer melhorias em casa. Um lance afetivo 
iniciado sem muita pretensão deverá virar namoro.

Acordos de bastidores poderão ser contrários aos seus 
objetivos profissionais. Prefira agir às claras e usar 
sua experiência para resolver as dificuldades. Alguém 
comprometido pode se interessar por você.

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

Régis explica sua situação para Josiane. Lyris estranha quando Agno volta para casa com fome. Otávio procura Edilene. Amadeu conta de Maria 
para Gilda. Maria revela a Josiane que Amadeu está vivo. Gilda descobre um nódulo no seio. Maria questiona Márcio sobre Amadeu. Virgínia vê 
Otávio e Edilene juntos e disfarça. Fabiana começa a trabalhar na construtora. Gilda vai ao médico. Maria apresenta Amadeu para Josiane, que 
finge gostar do pai. Virgínia e Fabiana se encontram. Amadeu decide ficar com Maria.

A DONA DO PEDAÇO

Laila sugere que Dalila/Basma se consulte com Letícia. Faruq faz a prova prática para revalidar seu diploma de médico no Brasil. Paul convence 
Camila a ir ao evento no Instituto Boas Vindas. Missade vê Helena tentando falar com Elias. Cibele é irônica com Dalila/Basma. Jamil e Bruno 
brigam durante o jogo, e Laila intervém. Missade confidencia a Dalila/Basma que se preocupa com o encantamento de Elias por Helena. Dalila/
Basma leva Raduan para brincar longe dos pais e deixa o menino sozinho em uma praça.

ÓRFÃOS DA TERRA

Jerônimo e João se agridem no placo e a briga é transmitida pela tv. Madá tem uma visão com os filhos de Janaína. Jerônimo denuncia João por 
ter usado nome falso. Mercedes humilha Jerônimo. João faz um discurso, emocionando todos da plateia. Tobé visita Candé na prisão. Mercedes 
promete a Janaína que não prejudicará João, em troca de seu afastamento de Herculano. Diego avisa a Larissa que Candé será solto. 

VERÃO 90

A cantora Ludmilla revelou, em 
entrevista ao colunista Leo Dias, 
do UOL, que está namorando a 
bailarina Brunna Gonçalves. “E a 
música Espelho, que está no meu 
novo DVD, foi dedicada a ela”, afir-
mou a cantora.

Brunna trabalha com Ludmilla 
desde 2017. “Eu nunca estive tão 
próxima de uma pessoa tão ilumi-
nada quanto você, e eu me sinto 
muito privilegiada por isso”, escre-
veu Brunna em post para parabe-
nizar Ludmilla por seu aniversário 
de 24 anos, no fim de abril. Segundo cantora, música "Espelho" foi dedicada à parceira Brunna Gonçalves

Ludmilla revela que 
está namorando 
bailarina com quem 
trabalha desde 2017

Love
Instagram / Reprodução

A atriz Gabi Costa, ca-
rioca de 33 anos, que viveu 
a síria Nazira em "Órfãos da 
Terra", novela das 18h da TV 
Globo, morreu no domingo, 2, 
“decorrente de causa cardior-
respiratória”, informou a as-
sessoria de imprensa da atriz. 

Ela foi encontrada desa-
cordada dentro de casa e leva-
da para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, no Rio, mas 
não resistiu.

Bruna Marquezine é alvo 
de uma queixa-crime aberta 
na última segunda-feira, 27, 
na 16ª Delegacia de Polícia, 
da Barra da Tijuca, pela blo-
gueira Francis Simas. A cria-
dora de conteúdo afirma ter 
sido ofendida e difamada pela 
atriz da Globo, após Marque-
zine ter ironizado um vídeo 
em que ela aparece falando 
sobre traição.

A atriz não se manifestou.

Morre, aos 33 
anos, Gabi Costa, 
atriz da novela
"Órfãos da Terra"

Blogueira presta 
queixa contra 
Marquezine, que 
terá de depor

NaziraOfensa
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A região do Passo da Pátria, 
na zona Leste de Natal, recebe a 
partir desta terça-feira, 4, a quin-
ta edição INarteurbana, com uma 
residência artística envolvendo 
profissionais potiguares, de outras 
áreas do país e também de países 
da América do Sul. 

As atividades seguem até o pró-
ximo dia 14 de junho. Um total de 
20 artistas compartilharão vivên-
cias durante duas semanas com os 
moradores da comunidade, através 

da residência do projeto. 
Os artistas visuais participan-

tes deste ano são: Amanda Pietra 
[PE], Cris Rodrigues [SP], Guinr 
[RS], Karen Dolores [SP], Lucho 
[EQU], Moka [AP], Nata Família 
[RJ], Pomb [DF], Rocha [MA], To-
liga [RN], Wes Gama [GO]. Borges 
[RN], Bruno Otávio [RN], Clara 
Felix [RN], Erre [RN], Gil Leal 
[RN], Gurulino [DF], Hey Rena 
[RN] e Hirlan [CE, convidado pelo 
Festival Concreto].

Natal recebe recebe artistas 
visuais do Brasil e exterior

INarteurbana 

Em Natal, as atividades do INarteurbana seguem até o próximo dia 14 de junho

Seis anos depois do seu último 
trabalho, "#AC", a cantora minei-
ra Ana Carolina, dona de uma das 
vozes mais potentes da MPB, lan-
çou no fim de semana "Fogueira 
em alto mar", seu novo álbum de 
inéditas. Em 2019, Ana comemora 
20 anos de carreira.

A primeira parte do disco – o 
11º de sua trajetória – chegou 
às plataformas digitais com seis 
faixas, incluindo a que dá nome 
ao álbum, uma parceria com Zé 

Manoel. Ao todo, serão 12 canções, 
sendo que o próximo EP será lan-
çado em 28 de junho com três mú-
sicas, e o último em 26 de julho, 
com mais três.

A artista de Juiz de Fora acre-
dita que este projeto a reconecta 
com a Ana Carolina de 1999, 
quando começou sua estrada mu-
sical com o hit "Garganta". “Ele 
traz muito daquele começo. Um 
repertório romântico, uma pre-
sença forte do violão. E eu retomei 

muito o meu lado compositora, 
seja com parcerias antigas ou no-
vas”, ressalta.

Uma das novidades é Bruno 
Caliman, compositor baiano ra-
dicado no Espírito Santo, um dos 
campeões de arrecadação do Es-
critório Central de Arrecadação 
e Distribuição (Ecad) e autor de 
hits gravados por sertanejos como 
Luan Santana, Gusttavo Lima 
e Marcos & Belutti. No disco, ele 
criou em conjunto com Ana Caro-

lina não só a música título – em 
parceria também com Zé Manoel 
–, como "Não tem no mapa", lan-
çada agora, e "Com vista para 
amar", ao lado de Edu Krieger, e 
que integra a terceira etapa.

Sobre o título do álbum, que 
também é o nome de uma das 
faixas do disco, ela comenta: “Eu 
queria um título forte e não só gos-
tei do nome como da letra. Ela fala 
dessa coisa do amor impossível e 
achei muito bonito”, encerra..

Ana Carolina avalia novo álbum como um retorno ao início da carreira: "Um repertório romântico, uma presença forte do violão. E eu retomei muito o meu lado compositora"

Fogueira em alto mar

Artista considerada uma das maiores vozes da MPB da nova geração acredita que este projeto a 
reconecta com a Ana Carolina de 1999, quando começou sua estrada musical com o hit "Garganta"

 Novo disco
Reprodução

Divulgação

Após uma semana de 
apresentações simultâneas 
em praças públicas Natal e 
Fortaleza (CE), as compa-
nhias teatrais Clowns de 
Shakespeare, do Rio Grande 
do Norte e o Grupo Bagacei-
ra, do estado do Ceará, dão 
continuidade as intervenções 
urbanas do espetáculo “.de_
en.con.tro/ce.rn (Ponto de 
Encontro)”, fruto de meses 
de dedicação em pesquisas 
sobre territorialidades e te-
atralidades contemporâneas 
e, um minucioso trabalho 
de investigação nos espaços 
públicos escolhidos para a 
execução do projeto.

As apresentações acon-
tecem ao mesmo tempo nas 
duas capitais, sendo que a 
primeira semana teve For-
taleza como a principal, uma 
espécie de lado A do espetá-
culo e Natal como o lado B 
(apresentação secundária). 
Já a partir desta terça-feira, 
4, até o dia 7 de junho, o lado 
principal do .de_en.con.tro/
ce.rn será realizado em pra-
ças públicas de Natal. Tudo 
sendo transmitido em tempo 
real através das redes sociais 
e também por meio de men-
sagens de WhatsApp das 
duas companhias de teatro 
envolvidas. Nesta terça-fei-
ra, a apresentação acontece 
no Espaço Cultural Jesiel 
Figueiredo, na zona Norte da 
capital, às 16h.

Uma das finalidades do 
espetáculo é adentrar mais 
afundo o dia a dia das pra-
ças, descobrir o funciona-
mento, a história, a política e 
até compreender como esses 
lugares interferem na vida 
da sociedade e vice-versa. No 
decorrer do processo de pes-
quisa foi realizada uma co-
produção na qual os grupos 
foram às ruas e às praças, 
para conhecer o perfil das 
pessoas que transitam por 
esses espaços onde aconte-
cem as apresentações.

Intervenção 
teatral transforma 
praças públicas de 
Natal em palco

Ponto de Encontro

Apresentações seguem até dia 7

Reprodução
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João Kléber, apresentador da 
RedeTV!, teve alta hospitalar nes-
ta segunda-feira, 3, em São Paulo. 
Em entrevista ao programa "A 
Tarde É Sua", ele comentou sobre 
a cirurgia à qual foi submetido às 
pressas, sobre seu estado de saúde 
atualmente e mais.  

"Uma artéria estava 70% entu-
pida e outra estava 95%. O recado 
que eu deixo é que todas as pes-
soas façam exames preventivos. 
Se eu não tivesse feito o exame, 
poderia ter tido um enfarte. Tem 
que fazer, senão a gente morre... 
ou tem sequelas. Graças a Deus 
isso não aconteceu. O coração está 
novo, e a vida, normal", comentou 
João Kléber, apresentador tam-
bém da RedeTV!.

Ele ainda adiantou durante a 
entrevista do "A Tarde É Sua" que 
deve retomar as gravações de seu 
programa ainda nesta semana: 
"Volto a gravar nessa próxima sex-
ta-feira, retorno naturalmente". Ele adiantou que deve retomar as gravações de seu programa ainda esta semana

Após ser internado,
João Kléber tem alta
Apresentador contou que estava com artérias entupidas. Ele recomendou
em entrevista que façam exames preventivos, sob risco de sofrer enfarte

Melhoras

RedeTV! / Reprodução

Fotos: Instagram

Thiago Magalhães resol-
veu responder uma seguidora 
após ela palpitar sobre sua 
vida amorosa. Tudo começou 
quando a fã recomendou que 
ele ficasse com Luana Piovan-
ni para dar o troco em Anitta, 
sua ex-mulher. Recentemen-
te, a cantora assumiu roman-
ce com Pedro Scooby, ex-ma-
rido de Piovanni. 

"Quem dá troco é trocador, 
bebê. O que a gente tem que 
dar é mais carinho e amor para 
os outros", respondeu Thiago.

Uma bebê de 3,7 Kg che-
gou para alegrar ainda mais 
a vida do ex-BBB Thyrso 
Mattos. Nasceu no último sá-
bado, 1º, Maria Cecília, filha 
do chef de cozinha com Fer-
nanda Carneiro.

A novidade foi contada 
pelo participante da segunda 
edição do Big Brother Brasil 
nas suas redes sociais. "Gra-
tidão é a palavra para tentar 
expressar", escreveu.

Ex de Anitta 
rejeita Piovanni: 
"Quem dá troco é 
trocador, bebê"

Nasce Maria 
Cecília, filha do 
ex-BBB Thyrso

Esnobou

Bebêzão

Thiago Magalhães respondeu fã

Casal curtindo a gravidez

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Enxuta

Negra Li voltou a surpre-
ender seus seguidores ao pos-
tar fotos de biquíni durante 
férias com a família em Fer-
nando de Noronha, arquipé-
lago de Pernambuco. Mãe de 
dois, aos 39 anos, a cantora 
exibiu o abdômen e o bum-
bum sarados e ainda revelou 
como mantém a ótima forma.

"Eu gosto de comer comi-
da saudável e gosto de fazer 
atividade física, ponto. Isso 
ajuda e muito. Um sacrifício-
zinho aqui outro ali também 
faço. A parte de dormir bem... 
E como nada é mágica , conto 
com ajuda de excelentes pro-
fissionais. Vamos lá", postou.

Isis Valverde é praticante de 
ioga e mostrou uma postura da 
pratica milenar indiana em suas 
redes sociais. A atriz exibiu suas 
flexibilidade e alongamento seis 
meses após dar à luz Rael, fruto 
de seu relacionamento com André 
Resende.

Fora da TV desde que interpre-
tou Ritinha em A Força do Querer, 
Valverde contou em entrevista que 

a prática a ajudou na preparação da 
personagem."Inspiração", comen-
tou uma fã. "Linda", elogiou outra.

Recentemente, Isis Valverde 
batizou Rael em cerimônia reali-
zada em Aiuruoca, Minas Gerais, 
sua cidade natal. A atriz também 
marcou presença no tapete ver-
melho do Festival de Cannes, na 
França ,na première do filme "Les 
Misérables".

Solange Almeida entrou com 
uma ação na Justiça contra o Avi-
ões do Forró, banda da qual foi 
vocalista por 14 anos, e pediu R$ 5 
milhões ao grupo que tem como só-
cios Xand Avião, convidado para o 
primeiro DVD solo da cantora. Em 
janeiro de 2017, o músico lamentou 
a saída da compositora, assim co-
mo os fãs, após as apresentações do 
Carnaval.

A artista falou sobre o caso no 

Instagram. "Queria dizer para vo-
cês essa ação é verdadeira. Sei que 
muita gente tem me julgado por 
isso pelo fato de dizer: 'Ah, ela saiu 
por que quis'. Realmente, na época 
eu disse isso, que saí porque quis. 
Não quis de certo modo criar um 
mal estar. Então, aceitei tudo o que 
foi proposto", afirmou.

O processo pede valores corres-
pondentes a cota de participação 
de quando ela era sócia do Aviões.

Atriz teve bebê há apenas seis meses

Cantora pede R$ 5 milhões da banda

Isis Valverde dá aula de flexibilidade

Solange processa Aviões do Forró

Ioga

Ex-vocalista

Com quase 40, 
Negra Li exibe 
boa forma em 
Noronha

Instagram / Reprodução
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A região do Passo da Pátria, 
na zona Leste de Natal, recebe a 
partir desta terça-feira, 4, a quin-
ta edição INarteurbana, com uma 
residência artística envolvendo 
profissionais potiguares, de outras 
áreas do país e também de países 
da América do Sul. 

As atividades seguem até o pró-
ximo dia 14 de junho. Um total de 
20 artistas compartilharão vivên-
cias durante duas semanas com os 
moradores da comunidade, através 

da residência do projeto. 
Os artistas visuais participan-

tes deste ano são: Amanda Pietra 
[PE], Cris Rodrigues [SP], Guinr 
[RS], Karen Dolores [SP], Lucho 
[EQU], Moka [AP], Nata Família 
[RJ], Pomb [DF], Rocha [MA], To-
liga [RN], Wes Gama [GO]. Borges 
[RN], Bruno Otávio [RN], Clara 
Felix [RN], Erre [RN], Gil Leal 
[RN], Gurulino [DF], Hey Rena 
[RN] e Hirlan [CE, convidado pelo 
Festival Concreto].

Natal recebe recebe artistas 
visuais do Brasil e exterior

INarteurbana 

Em Natal, as atividades do INarteurbana seguem até o próximo dia 14 de junho

Seis anos depois do seu último 
trabalho, "#AC", a cantora minei-
ra Ana Carolina, dona de uma das 
vozes mais potentes da MPB, lan-
çou no fim de semana "Fogueira 
em alto mar", seu novo álbum de 
inéditas. Em 2019, Ana comemora 
20 anos de carreira.

A primeira parte do disco – o 
11º de sua trajetória – chegou 
às plataformas digitais com seis 
faixas, incluindo a que dá nome 
ao álbum, uma parceria com Zé 

Manoel. Ao todo, serão 12 canções, 
sendo que o próximo EP será lan-
çado em 28 de junho com três mú-
sicas, e o último em 26 de julho, 
com mais três.

A artista de Juiz de Fora acre-
dita que este projeto a reconecta 
com a Ana Carolina de 1999, 
quando começou sua estrada mu-
sical com o hit "Garganta". “Ele 
traz muito daquele começo. Um 
repertório romântico, uma pre-
sença forte do violão. E eu retomei 

muito o meu lado compositora, 
seja com parcerias antigas ou no-
vas”, ressalta.

Uma das novidades é Bruno 
Caliman, compositor baiano ra-
dicado no Espírito Santo, um dos 
campeões de arrecadação do Es-
critório Central de Arrecadação 
e Distribuição (Ecad) e autor de 
hits gravados por sertanejos como 
Luan Santana, Gusttavo Lima 
e Marcos & Belutti. No disco, ele 
criou em conjunto com Ana Caro-

lina não só a música título – em 
parceria também com Zé Manoel 
–, como "Não tem no mapa", lan-
çada agora, e "Com vista para 
amar", ao lado de Edu Krieger, e 
que integra a terceira etapa.

Sobre o título do álbum, que 
também é o nome de uma das 
faixas do disco, ela comenta: “Eu 
queria um título forte e não só gos-
tei do nome como da letra. Ela fala 
dessa coisa do amor impossível e 
achei muito bonito”, encerra..

Ana Carolina avalia novo álbum como um retorno ao início da carreira: "Um repertório romântico, uma presença forte do violão. E eu retomei muito o meu lado compositora"

Fogueira em alto mar

Artista considerada uma das maiores vozes da MPB da nova geração acredita que este projeto a 
reconecta com a Ana Carolina de 1999, quando começou sua estrada musical com o hit "Garganta"

 Novo disco
Reprodução

Divulgação

Após uma semana de 
apresentações simultâneas 
em praças públicas Natal e 
Fortaleza (CE), as compa-
nhias teatrais Clowns de 
Shakespeare, do Rio Grande 
do Norte e o Grupo Bagacei-
ra, do estado do Ceará, dão 
continuidade as intervenções 
urbanas do espetáculo “.de_
en.con.tro/ce.rn (Ponto de 
Encontro)”, fruto de meses 
de dedicação em pesquisas 
sobre territorialidades e te-
atralidades contemporâneas 
e, um minucioso trabalho 
de investigação nos espaços 
públicos escolhidos para a 
execução do projeto.

As apresentações acon-
tecem ao mesmo tempo nas 
duas capitais, sendo que a 
primeira semana teve For-
taleza como a principal, uma 
espécie de lado A do espetá-
culo e Natal como o lado B 
(apresentação secundária). 
Já a partir desta terça-feira, 
4, até o dia 7 de junho, o lado 
principal do .de_en.con.tro/
ce.rn será realizado em pra-
ças públicas de Natal. Tudo 
sendo transmitido em tempo 
real através das redes sociais 
e também por meio de men-
sagens de WhatsApp das 
duas companhias de teatro 
envolvidas. Nesta terça-fei-
ra, a apresentação acontece 
no Espaço Cultural Jesiel 
Figueiredo, na zona Norte da 
capital, às 16h.

Uma das finalidades do 
espetáculo é adentrar mais 
afundo o dia a dia das pra-
ças, descobrir o funciona-
mento, a história, a política e 
até compreender como esses 
lugares interferem na vida 
da sociedade e vice-versa. No 
decorrer do processo de pes-
quisa foi realizada uma co-
produção na qual os grupos 
foram às ruas e às praças, 
para conhecer o perfil das 
pessoas que transitam por 
esses espaços onde aconte-
cem as apresentações.

Intervenção 
teatral transforma 
praças públicas de 
Natal em palco

Ponto de Encontro

Apresentações seguem até dia 7

Reprodução
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

F. FLAVIO DA SILVA - ME, CNPJ: 09.423.602/0001-26, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licen-
ça de Regularização de Operação nº 2018-130483/TEC/LRO-0335, com prazo de validade até 
24/05/2021, em favor do empreendimento Indústria de fabricação de esquadrias e peças de 
madeira, localizada em Rua Deputado Joaquim Camara, n° 193, Gafuringa, no Município de 
João Câmara/RN.

FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 
Proprietário

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA, CNPJ: 03.315.118/0001-05 torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de 
Transporte de Cargas Perigosas  localizado na Av. Francisco Mota, 1778 - Rodovia BR 101  
Km 06 Pintos CEP: 59.625-526 no Município de Mossoró/RN.

JOSE MENDES DA SILVA 
Titular

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SERGIO RICARDO NUNES, CPF: 449.513.024-20, torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-I-
DEMA a  RENAVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA, de N°2016-102422/TEC/RLS-0072, com 
validade em 23/03/2022 de um empreendimento de carcinicultura  no Município de Extremoz-RN.

SERGIO RICARDO NUNES
PROPRIETÁRIO

J MENDES REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS 
E DERIVADOS LTDA  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

J MENDES REVENDEDODRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 03.315.118/0004-40 tor-
na público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Posto Revendedor 
de Combustíveis líquidos e Gasoso do tipo GNV localizado na Estrada RN 160 SN Km 4,5  SANTO 
ANTÔNIO DO POTENGI CEP: 59.298-000 no Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

JOSE MENDES DA SILVA 
Titular

PEDIDO DE LICENÇA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ACESSO PÚBLICO

Laura Helena Mendonça Leiros, CPF. 130.662.004-00, torna público que requereu ao IDEMA 
licença para construção de um acesso público na orla da Praia de Pirangí do Sul Município de 
Nísia Floresta (RN), na Av. Beira Mar, em área de servidão pública, para acesso coletivo.

LAURA HELENA MENDONÇA LEIROS
SOLICITANTE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NSV DERIVADOS DE PETRÓLEO -EIRELI – POSTO NOSSA SRA DE FÁTIMA - CNPJ nº. 
30.022.512/0001-10 torna público, que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA em 03/06/2019, a Licença Ambiental de Operação 
para um Transporte de cargas perigosas com capacidade total de 16,30 Toneladas, localizado na 
AVENIDA DR RUI PEREIRA DOS SANTOS, SN – SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

                                                     
NEUMA SOLANO
Sócio Proprietário

LICENÇA AMBIENTAL

HEMOLAB LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, inscrita no 
CNPJ: 40.774.796/0001-54 torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que reque-
reu à SEMURB em 26/04/2019, através do Processo Administrativo Nº 014855/2019-48, a Licença 
Simplificada de um Empreendimento do tipo Restaurante, com área construída de aproximadamente 
590,53m² em um terreno de 819,17m², situado na Rua Rodrigues Alves, 404, Petrópolis – CEP 59020-
200 - Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer 
esclarecimentos.

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

Damilton Diniz CPF: 427.619.644-20, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS, 
para Extração de Areia, numa área de 3,39 (há) na zona rural, no Município de São Gonçalo do Ama-
rante/RN

DAMILTON DINIZ
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna 
público que está requerendo ao IDEMA a Renovação de Licença de Operação n° 2015-090669/
TEC/RLO-0821 para a Extração de blocos de Xisto para uso ornamental, localizada no Sítio 
Tapera – Zona Rural – Equador – RN. 

Yathaanderson Mendes dos Santos 
Engenheiro Florestal  - Crea: 161778500-8

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PERFIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.913.971/0001-86, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Licença de Regularização de Operação, com prazo de validade até 28/08/2020, em favor do 
empreendimento Posto de Combustivel, localizado na Av. Jerônimo Rosado, N° 417, Centro, 
Baraúna/RN, CEP 59.695-970.

Charlie Batista dos Santos Schumaikel
Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SIDORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES E ÁGUAS MINERAIS LTDA, 
01.115.454/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
– LO, para a fabricação de bebidas não alcoólicas, localizada na BR. 304, Estrada de Parna-
mirim - Macaíba, S/N, Distrito Industrial – Parnamirim/ RN, CEP.: 59.146-750.

Antônio Chaves Cabral
Diretor Operacional

Uma série de levanta-
mentos feitos pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), entre 2006 
e 2018, contabiliza que o fa-
turamento do setor editorial 
brasileiro diminuiu 25% no 
período. O dado contabiliza 
as vendas para o mercado em 
geral e também pelo governo 
(livros didáticos).

O estudo, contratado pela 
Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e pelo Sindicato Na-
cional dos Editores de Livros 
(SNEL), mostra que houve 
crescimento do número de 
livros vendidos entre 2006 e 
2014, mas, após o início da 
recessão econômica, observa-
-se uma queda acentuada da 
venda e piora dos resultados.

Em 2006, o setor faturou 
R$ 6,7 bilhões. Em 2018, o va-
lor foi de R$ 5,1 bilhões. Nes-
se período, o preço médio dos 
livros diminuiu 34%. A queda 
do preço impactou na redução 
do faturamento do setor.

“O setor fez uma aposta 
em redução do preço [do li-
vro] e ganho de escala [em 
vendas], mas isso não acon-
teceu. Tem um aumento de 
exemplares vendidos, mas 
não é suficiente para segurar 
o setor”, aponta a economista 
Mariana Bueno, responsável 
pela pesquisa. “Mesmo quan-
do a economia estava crescen-
do, nos anos de 2009 e 2010, 
a venda de livros não tirou 
proveito”, analisa.

"Nenhum país que ob-
servamos teve queda tão ex-
pressiva”, disse ao comparar 
o desempenho da venda de li-
vros com a Colômbia, México, 
Estados Unidos, Reino Unido 
e Alemanha.

A especialista assinala 
que, além da conhecida falta 
de hábito de leitura do bra-
sileiro, os índices negativos 
ocorrem em momento de ex-
pansão de novas tecnologias 
e serviços como redes sociais, 
streaming e acesso ao celular.

Faturamento
do setor editorial 
cai 25% em 12 
anos, diz Finpe

Livros

2018: faturamento de R$ 5,1 bilhões

Fernando Frazão / Agência Brasil

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00016/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contra-
tação de serviço laboratorial para realização de exame toxicológico de larga janela de 
detecção para atender a Unidade B29 do SEST - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 19/06/2019 ás 15h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 18/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail lici-
tacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PROCESSO Nº 130501/2019

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através de sua Prefeita, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMAS 
SOCIAIS E PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, com abertura marcada para o dia 17/06/2019, 
às 09h00min, no auditório da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crisanto, nº 100, Centro, 
Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, 
em dias úteis, no endereço supracitado ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações ou 
esclarecimentos pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 08h00min às 13h00min horas de segunda a 
sexta-feira ou através do correio eletrônico: licitacaossaobento@gmail.com.

Serra de São Bento/RN, 03 de junho de 2019.
WANESSA GOMES DE MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO/RN

PREFEITA

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 – PP – SRP

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação –CPL/SEEC, no uso de suas atribuições, torna pública 
a abertura do Pregão Presencial - SRP, em referência, para o dia 12/06/2019, às 09:30h (Horário Local), 
cujo objeto é: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande 
do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e Cultura – 9ª DIREC/CURRAIS NOVOS, 
conforme o Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br.

Natal/RN, 03 de junho de 2019.

PROCESSO: PGE/ SEI 00410021.000020/2018-66

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

Ana Santana Alves de Medeiros
Pregoeira– CPL/SEEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019/SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN torna público a quem interessar que 
estará realizando no dia 17 de junho de 2019, às 10h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2019 para registro de preço, objetivando Aquisição de material permanente destinado ao 
atendimento das necessidades das diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da 
Administração Municipal. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua José 
Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de 
segunda a sexta-feira.

(PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

JOSÉ JAILSON PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Pregoeiro Municipal

Campo Redondo/RN, em 03 de junho de 2019.

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 030/2019

PROCESSO ADM. N° 0224/2019

Jesiel André Faustino da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

Pregoeiro Municipal.

 

PREGAO PRESENCIAL

 

 

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 17/06/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA/CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS NO EXERCÍCIO DE 2019 NO MUNICÍPIO 
DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontra-se à disposição na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.
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Uma mulher registrou boletim 
de ocorrência na 6ª Delegacia de 
Defesa da Mulher, em Santo Ama-
ro, contra o atacante do Paris Saint 
Germain e da Seleção Brasileira 
Neymar Jr., por suposto estupro. 
O nome dela foi preservado com 
base no provimento 32, de 2000, da 
Corregedoria do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, que rege normas 
para a proteção de testemunhas.

Ela afirmou que ‘Neymar lhe 
convidou para encontrá-lo em Pa-
ris e seu assessor “Gallo” entrou 
em contato com a mesma na data 
de 12/05/2019 e forneceu as passa-
gens e hospedagem’.

Disse ainda que ‘que embarcou 
na data de 14/05/2019, chegando 
em Paris na data de 15/05/2019, 
hospedando-se no Hotel Sofitel 
Paris Arc Du Triomphe’. “na mes-
ma data, Neymar chegou por volta 
das 20:00 no hotel, aparentemente 
embriagado, começaram a conver-
sar, trocaram “carícias”, porém em 
determinado momento, Neymar 
se tornou agressivo, e mediante 
violência, praticou relação sexual 

contra a vontade da vítima”.
“A vítima afirma que foi embo-

ra de Paris na data de 17/05/2019 
retornando ao Brasil. A vítima 
afirma que estava abalada emocio-
nalmente e com medo de registrar 
os fatos em outro país, decidindo 
registra-los nesta Especializada 
em razão de seu endereço residen-

cial”, consta.
Em entrevista ao programa do 

Datena, o Brasil Urgente, da TV 
Bandeirantes, o pai de Neymar 
saiu em defesa do filho.

“São pessoas que tentaram o 
extorquir, mas estamos preparados 
para esse tipo de situação. Porém, 
não esperava. Não é verdade. O 

Neymar está sendo chantageado, 
temos toda a documentação. Infe-
lizmente, a gente fica muito triste 
com esse tipo de situação. Agora é 
ficar tranquilo, esperar a Justiça 
resolver. Essas acusações não são 
pertinentes, ela vai pagar pelo que 
está falando e a Justiça vai resol-
ver isso o mais rápido possível”, 
afirmou.

No domingo, 2, Neymar publi-
cou um vídeo em que nega as acu-
sações. “Fui induzido a isso, foi algo 
que aconteceu, foi uma armadilha 
e acabei caindo, mas que isso sirva 
de lição daqui adiante”.

DEPOIMENTO
Policiais foram ao CT da Se-

leção no fim da manhã de ontem, 
3, intimar o atacante Neymar. O 
jogador é esperado para depor no 
Rio de Janeiro na próxima sexta-
-feira, 7, mas a CBF está tentan-
do adiar a oitiva para a próxima 
semana. O motivo é que o jogador 
estará em Porto Alegre na sexta 
concentrado para o amistoso da 
seleção com Honduras.

Neymar durante treino da seleção brasileira para a Copa América, na Granja Comary

Mulher denuncia Neymar por estupro 
em Paris; atacante nega acusação
Craque da Seleção publicou vídeo se defendendo do relato da suposta vítima: “Fui induzido a isso, 
foi algo que aconteceu, uma armadilha que acabei caindo. Espero que sirva de lição daqui adiante”

Caso de polícia

Mauro Pimentel / AFP

Ficou complicada a situ-
ação do Santa Cruz de Natal 
no Grupo A4 da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Nes-
ta segunda-feira, 3, na Arena 
das Dunas, o Tricolor encarou 
o Bragantino-PA e acabou 
goleado pelo placar de 3 a 0. 
O primeiro gol da partida foi 
marcado aos 38 minutos do 
segundo tempo pelo atleta Ro-
mário. Aos 45 e aos 48, o time 
paraense completou a vitória 
com gols de Rafinha.

Diante do resultado, o San-
ta Cruz de Natal permaneceu 
com 5 pontos ganhos e caiu 
para a lanterna do seu grupo. 
Todavia, ainda há chance de 
classificação. O segundo co-
locado, que também pode ser 
classificado, é o Bragantino, 
com 6 pontos. Na terceira po-
sição está o Floresta, também 
com 6, e o líder é o River-PI, 
com 9 pontos. Na última roda-
da, o Santinha vai medir forças 
diante do Floresta, fora de ca-
sa, precisando de uma vitória 
pra sonhar com a classificação 
à segunda fase do torneio.

Santa Cruz é 
goleado pelo 
Bragantino-PA e 
se complica na D

Brasileirão

O judô do Rio Grande do Norte 
fez bonito na IV Copa Paulo Leite 
de Judô Veteranos (acima de 30 
anos), considerado o maior evento 
da classe master do Norte-Nordes-
te. A disputa foi no sábado, 1º, no 
ginásio da Universidade CEUMA 
Renascença, em São Luís do Mara-
nhão, e reuniu mais de 300 judocas 
de 14 estados.

Os potiguares conquistaram 
dez medalhas dando uma mos-
tra do que será o Campeonato 
Brasileiro de Veteranos, no mês 
de julho, em Natal. Os pódios fo-
ram conquistados por Gilvandson 
Freire, Marcos Diniz e Sidney Ro-

drigues (ouro), Osvaldo Rossato, 
Walter Petrônio e Edson Antunes 
(prata) e Anderson Araújo, Kleber 
Fernandes, Flávio Roberto e José 
Gomes (bronze).

“Estamos felizes e orgulhosos 
pela dedicação dos atletas vete-
ranos que estão entusiasmados 
com o Brasileiro dos Veteranos 
em Natal. E com esses excelentes 
resultados, acreditamos que o Rio 
Grande do Norte fará uma grande 
campanha no Brasileiro dentro de 
sua casa”, disse o presidente da 
Federação de Judô do Estado do 
Rio Grande do Norte (FJERN), 
Tibério Maribondo. 

Atletas tiveram ótimo resultado no torneio disputado em universidade do Maranhão

Judô potiguar conquista dez 
medalhas em evento Norte/NE

Divulgação / Assessoria

Depois de perder a quarta 
partida consecutiva na Série C do 
Campeonato Brasileiro, sendo a se-
gunda dentro de casa, o ABC caiu 
para a lanterna do Grupo A do tor-
neio, com apenas 4 pontos ganhos 
em 6 jogos. No domingo, o algoz foi 
o Ferroviário-CE, que venceu o Al-
vinegro por 4 a 2 em Natal.

Após a partida, o volante Val-
demir falou com a imprensa e 
admitiu a nova atuação ruim do 
ABC. “É preciso criar vergonha na 
cara. O ABC é um time grande e 
precisa de resultados. Estamos in-
do mal até dentro de casa. Vamos 
criar vergonha na cara para que 
novas derrotas não aconteçam”, 
cobrou.

O duelo diante do Ferroviário 
foi muito movimentado. O ABC 
chegou a ficar na frente do placar 
por duas vezes, mas no segundo 
tempo viu a equipe cearense cres-
cer e virar a partida. Ao todo, o 
“Ferrão”, como é conhecido, balan-
çou as redes abecedistas sete vezes, 
mas três gols foram anulados.

O próximo adversário alvinegro 
na competição será o Imperatriz-
-MA, no próximo sábado, 8, nova-
mente em Natal. 

A partida está agendada para 
as 16h e é um confronto direto na 
luta contra o rebaixamento para a 

Série D. O ABC é lanterna, e o Im-
peratriz está uma posição acima, 
na nona colocação. 

Quem vencer deve sair da zona 
incômoda. No entanto, a depender 
de outros resultados, o ABC, mes-
mo vencendo, pode continuar.

Valdemir, volante do ABC, durante partida no Frasqueirão; time é lanterna da Série C

“É preciso criar vergonha na cara”, 
diz Valdemir após derrota do ABC

Na bronca

Andrei Torres / ABC FC
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