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Segundo o secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomaz Neto, a demora no serviço de padronização de calçadas 
na capital potiguar se dá por conta da análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), que tem sido lenta
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Do jeito que as coisas 
vão no contexto da 
República dividida e 

antagonizada por questões 
menores, haverá um tempo 
em que será preciso criar 
uma câmara de mediação 
entre as decisões de governo 
e a sociedade que anteceda o 
próprio Congresso Nacional.

Não é brincadeira.  
Com a sua pauta 

abarrotada e exposta às 
contingenciais prioridades 
políticas, não é de todo absurdo 
supor a necessidade de uma 
ouvidoria que pondere as 
iniciativas governamentais 

ainda no ninho para que 
elas não se transformem em 
Medidas Provisórias, projetos 
de lei ou decretos, cada qual 
com a sua especificidade junto 
ao Poder Legislativo.

Com as redes sociais 
sendo usadas a todo o vapor 
pelo governo Bolsonaro, que 
conta com poderosos grupos 
de replicadores, não há 
decisão sensata que venha a 
ser tomada pelo Congresso 
que resista à dinâmica dos 
erros políticos do governo 
a interferir negativamente 
na economia, na vida da 
sociedade ou demais instâncias 

de relevância para o País.
O exemplo mais 

eloquente do momento é o que 
transformou o Brasil num vilão 
do meio ambiente por causa 
dos incêndios na Amazônia.

Nesse caso, quem vai 
amargar os prejuízos será 
diretamente o agronegócio 
brasileiro, cujas exportações 
fundamentais para o nosso 
balanço de pagamento podem ser 
objeto de barreiras comerciais.

Num terreno assim tão 
delicado, é preciso jogar com 
mais inteligência e menos 
impulsividade, já que os 
mesmos mercados disputados 

pelo Brasil o são por outras 
nações as quais interessa nossa 
perda de espaço. É óbvio.

Dito isto, é preciso 
entender que não podem ser 
as madeireiras ou garimpeiros 
a roubar a cena em prejuízo 
das empresas do agronegócio 
– estas sim prioritárias para 
o nosso crescimento e que 
dependem dos mercados 
internacionais que agora se 
voltam contra o Brasil.

Não há lógica nenhuma 
em nos livrarmos de grandes 
ativos, como a floresta 
amazônica, em favor de uma 
histérica campanha ideológica, 

quando nossos concorrentes 
só precisam disso para impor 
suas pautas comerciais sobre 
as nossas.

Não faz sentido nos 
digladiarmos com sombras, 
quando os inimigos de mercado 
são tão reais, articulados e 
perigosos.

A continuar assim, que 
a sociedade civil se antecipe 
ao Congresso para que as 
decisões estabanadas sejam 
imediatamente silenciadas 
antes mesmo de ganharem as 
redes sociais.

Como isto é impossível, é 
bom começar a rezar.
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Perigos da irracionalidade

NÚMEROS
A pesquisa Seta/BG foi aplica-

da entre os dias 17 e 18 de agosto, 
com 800 questionários em Natal. 
O intervalo de confiança é de 95%, 
e a margem de erro é de 3% para 
mais ou para menos.

PARA COMEMORAR
Resultado surpreendente 

teve o deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL). Sem se declarar 
candidato e em um partido com 
menos estrutura que os dos ad-
versários que lideram a pesquisa, 
o socialista apareceu com 4,2% 
na estimulada. Bem mais do que 
o deputado General Girão (PSL), 
que tem mandato federal e é do 
partido do presidente Jair Bolso-
naro, que ganhou de Fernando 
Haddad nas eleições de 2018 em 
Natal nos dois turnos.

COISAS DE NATAL
Incrível a declaração do 

secretário de Obras da Prefeitura 
do Natal, Tomaz Neto. Segundo 
ele, a requalificação das calçadas 
nas imediações da Arena das 
Dunas, um projeto que era para 
ter ficado pronto na Copa de 
2014, ainda não terminou porque 
falta um documento expedido 
pela Secretaria de Meio Ambien-
te e Urbanismo (Semurb). É o 
chamado “autoboicote”.

SANTA CRUZ EM NATAL
O presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, vem a Natal 

FIES
Uma proposta de autoria do 

deputado federal potiguar Walter 
Alves (MDB, foto), em análise na 
Câmara dos Deputados, determina 
que o Fundo Garantidor do Fies 
(FG-Fies) poderá ser usado tam-
bém para subsidiar a renegociação 
dos contratos de financiamento 
estudantil. A lei que criou o fundo 
determina que os recursos sejam 
usados apenas para financiar os 
estudantes que ingressam em 
cursos superiores não gratuitos. O 
Rio Grande do Norte tem mais de 
sete mil estudantes endividados 
com o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). O valor acumu-
lado de pagamentos em atraso é 
de R$ 120 milhões. A quantia total 
contabiliza todos os débitos entre 
1999 até 2019.

Após receber boas avaliações nas pesquisas sobre o Carnaval 
Multicultural e o São João, o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB), agora tem mais um motivo para sorrir. Uma 

pesquisa do Instituto Seta encomendada pelo Blog do BG mostra 
que o gestor da capital potiguar tem a preferência do eleitorado 
para as eleições de 2020. Na estimulada, quando os nomes dos 
possíveis candidatos são apresentados ao entrevistado, Álvaro 
aparece com 13,8% das preferências, quase o dobro da segunda 
colocada na pesquisa: a deputada federal Natália Bonavides 
(PT), com 7,1%. Depois dela, vem o deputado estadual Kelps Li-
ma (Solidariedade), com 5,2%. Detalhe: Álvaro e Natália lideram 
a pesquisa mesmo sem se declararem candidatos. Kelps, atrás dos 
dois, é o único assumidamente pré-candidato.

Álvaro na frente
Antônio Araújo / Câmara dos Deputados

nesta terça-feira, 27. Vai dar uma 
palestra na seccional potiguar 
e também uma entrevista cole-
tiva. Santa Cruz, que teve o pai 
desaparecido durante a ditadura 
militar, é aquele que se envolveu 
em polêmica com o presidente Jair 
Bolsonaro no mês passado.

AGENDA
Felipe Santa Cruz vem parti-

cipar de uma sessão especial para 
comemorar os 70 anos da Caixa 
de Assistência dos Advogados do 
RN (Caarn). O evento vai marcar 
o encerramento das atividades do 
Mês da Advocacia.

SACRAMENTADO
Como esta coluna já havia 

antecipado, o PSC será o novo 
partido do deputado estadual 
Coronel Azevedo, que foi eleito 

pelo PSL, mas recebeu aval da 
Justiça Eleitoral para se desfi-
liar da sigla do presidente Jair 
Bolsonaro. Agora que bateu o 
martelo, o parlamentar prepara 
um evento no qual deve estar 
presente o governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, pré-can-
didato à Presidência em 2022.

ELEIÇÕES 2020
A Federação das Câmaras 

Municipais do Rio Grande do 
Norte (Fecam), em parceria com 
o Instituto Potiguar de Direito 
Eleitoral (IPDE), realiza na 
próxima quarta-feira, 28, um ciclo 
de palestras para discutir desafios 
e expectativas para as eleições de 
2020. O evento acontece no espaço 
Cemure e tem o objetivo de mini-
mizar os erros e ampliar a área 
de conhecimento eleitoral para os 

interessados em se candidatar a 
uma vaga no pleito de 2020.

CIDADÃO NATALENSE
O empresário Delcindo Masce-

na recebeu da Câmara Municipal 
o título de cidadão natalense. 
Natural de Jardim do Seridó, ele 
chegou a Natal com 16 anos e é 
um dos idealizadores do movimen-
to “Viva o Centro”. A propositura 
do título para Delcindo foi do 
vereador Robson Carvalho (PMB).

VERBA PARA NATAL
O governo federal liberou R$ 

2,1 milhões para ações de saúde 
em Natal. O anúncio foi feito 

pelo deputado federal Benes 
Leocádio (Republicanos), que es-
teve no Palácio Felipe Camarão 
na sexta-feira para informar o 
prefeito Álvaro Dias da disponi-
bilização da verba.

REFORMA PARA OS MUNICÍPIOS
Municípios poderão econo-

mizar até 70% do que pagam 
hoje para suas Previdências caso 
eles sejam incluídos na reforma, 
aponta um estudo da Confede-
ração Nacional dos Municípios 
(CNM). Fora do projeto aprovado 
pela Câmara, as prefeituras 
devem ser reinseridas no texto 
principal pelo Senado.
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O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, afir-
mou neste domingo, 25, em uma 
postagem no Twitter, que a Polícia 
Federal vai investigar integrantes 
de um grupo que teria planejado 
atear fogo em áreas de floresta 
entre os municípios de Altamira e 
Novo Progresso, sudoeste do Pará, 
no último dia 10 de agosto, data 
que chegou a ser batizada, por pro-
dutores rurais da região, como “dia 
do fogo”. O caso foi denunciado em 
uma reportagem da revista Globo 
Rural.

“Fui contatado hoje mesmo pelo 
PR @jairbolsonaro sobre o fato e so-
licitando apuração rigorosa. A Polí-
cia Federal vai, com sua expertise, 
apurar o fato. Incêndios criminosos 
na Amazônia serão severamente 
punidos”, afirmou o ministro.

Segundo a matéria, mais de 70 
pessoas, entre sindicalistas, produ-

tores rurais, comerciantes e grilei-
ros combinaram, por meio de um 
grupo de WhatsApp, incendiar as 
margens da BR-163, rodovia que 
liga o sudoeste do Pará aos portos 
fluviais do rio Tapajós e ao estado 
de Mato Grosso.

A reportagem também foi 
compartilhada pelo ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
em que ele reforça a determinação 
do presidente Bolsonaro para uma 
“investigação rigorosa” e punição 
dos responsáveis pelos incêndios 
criminosos.

De acordo com a assessoria do 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, a apuração da PF deve se 
concentrar sobre o caso denunciado 
na matéria da revista Globo Rural.

APOIO FEDERAL PARA ESTADOS
Um despacho do presidente 

Jair Bolsonaro, publicado em edi-

ção extra do Diário Oficial da União 
(DOU) neste domingo, autorizou o 
emprego das Forças Armadas no 
combate aos incêndios florestais no 

Acre, Mato Grosso e Amazonas.
Com isso, são sete os estados 

que solicitaram apoio federal nas 
operações, já que Roraima, Rondô-

nia, Tocantins e Pará haviam feito 
o pedido desde a última sexta-feira, 
23, quando o presidente assinou o 
decreto de Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO) que permite a atuação 
dos militares da União. A medida 
vale para áreas de fronteira, terras 
indígenas, em unidades federais 
de conservação ambiental e outras 
áreas da Amazônia Legal.

No sábado, 24, o ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo e Silva, 
afirmou que cerca 44 mil militares 
das Forças Armadas estão conti-
nuamente na Região Amazônica e 
poderão ser empregados nas ope-
rações.

Já o Ministério da Economia 
informou em nota ter aprovado o 
descontingenciamento imediato R$ 
38,5 milhões do orçamento da De-
fesa para custear os trabalhos de 
combate aos incêndios conduzidos 
pelas Forças Armadas.

Avião da Força Aérea Brasileira é usado para apagar incêndios na Amazônia

Polícia Federal vai investigar grupo que 
teria planejado atear fogo em floresta
Segundo revista, mais de 70 pessoas, entre sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros combinaram, no WhatsApp, 
incendiar as margens da BR-163, rodovia que liga região sudoeste do Pará aos portos fluviais do Rio Tapajós e a Mato Grosso

Queimadas

FAB / Divulgação

O Governo do Rio Grande do 
Norte instituiu na última sexta-
-feira, 23, a Comissão Especial de 
Monitoramento das Operações da 
Folha de Pagamento do Estado. O 
mecanismo terá a função de anali-
sar o fluxo de recursos e encontrar 
irregularidades. O grupo também 
terá a função de planejar o censo 
dos servidores públicos estaduais, 
que está previsto para se ainda 
neste semestre.

“A comissão especial analisará 
todos os processos de implantações 
judiciais e administrativas, além 
das concessões de vantagens pecu-
niárias (gratificações), objetivando 
identificar possíveis equívocos que 
onerem a folha”, explica Virgínia 
Ferreira, titular da Secretaria Es-
tadual de Administração (Sead).

De acordo com a portaria que 
instituiu o colegiado, em publicação 
do Diário Oficial do Estado (DOE), 
o trabalho realizado pela comissão 
não vai acarretar em ônus para o 
erário a título de gratificação ou 
qualquer espécie compensatória.

Os membros indicados para 

compor a comissão deverão manter 
sigilo das informações financeiras 
que lhes forem concedidas, sendo 
atribuição destes constatar even-
tuais equívocos nas operações da 
folha de pagamento, registrando 

em relatório as inconsistências en-
contradas e submetendo à aprecia-
ção e deliberação da Secretária de 
Estado da Administração. 

A ação dos representantes do 
grupo também será responsável 

por planejar o censo dos servidores 
públicos estaduais. A expectativa 
é de que as ações sejam iniciadas 
até o fim do ano. Caberá aos inte-
grantes do colegiado a elaboração 
do estudo. “Sairá esse ano e será 
discutido pela comissão”, resumiu 
Vírginia Ferreira.

Segundo os dados da Sead, a 
partir do boletim de informações 
da administração, o atual quadro 
de servidores estadual registra 106 
mil vínculos, dos quais 48,9% são 
ativos e 51,1% são inativos (apo-
sentados e pensionistas).

O volume da total folha de pa-
gamentos – para inativos e ativos 
– aumentou 50,93% ao longo dos 
últimos cinco anos. Os vencimen-
tos passaram dos R$ 328,1 milhões 
registrados no mês de janeiro de 
2014 para R$ 495,2 milhões, em 
junho de 2019.

Atualmente, o Estado deve três 
folhas salariais aos servidores: no-
vembro (parcialmente), além de de-
zembro de 2018 e 13º salário deste 
ano (integralmente). O governo não 
tem previsão para quitar o passivo.

Secretário de Administração do Governo do Estado, Virgínia Ferreira, explica órgão

Estado cria comissão para analisar
folha de pagamento dos servidores

Salários

José Aldenir / Agora RN

O ex-ministro Antonio 
Palocci afirmou à Polícia Fe-
deral, em delação premiada, 
que usou R$ 250 mil da “con-
ta” Lula de R$ 15 milhões 
acertada com o dono do BTG 
Pactual André Esteves para 
pagar despesas da viagem 
de descanso da ex-presiden-
te Dilma Rousseff, para a 
Bahia, após sua vitória nas 
eleições em 2010.

Eleita no segundo turno 
sucessora de Lula, Dilma via-
jou no dia 3 de novembro pa-
ra uma praia paradisíaca em 
Itacaré, na Bahia, onde ficou 
na mansão alugada do em-
presário paulista João Paiva 
Neto. Palocci diz que pagou 
o jato e outros custos como a 
locação do imóvel com o di-
nheiro acertado com Esteves.

Os relatos estão no termo 
de delação 9 de Palocci, ane-
xados nos autos da Operação 
Pentiti, a fase 64 da Lava Ja-
to deflagrada nesta sexta, 23.

Palocci diz que 
usou verba da 
"conta" Lula para 
passeio de Dilma

Delação
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Pelo segundo mês consecutivo, 
o Rio Grande do Norte apresentou 
saldo positivo na geração de em-
pregos. De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgado pelo 
Ministério da Economia na sexta-
-feira, 23, o Estado teve um saldo 
de 788 contratações em julho.

O Rio Grande do Norte regis-
trou o quarto melhor índice de 
criação de empregos entre os es-
tados do Nordeste no mês, atrás 
da Paraíba (1.870 vagas), Alagoas 
(1.470 vagas) e Ceará (850). 

Considerando os dados do ano 
todo, porém, o saldo ainda é ne-
gativo. Foram fechados, nos sete 
primeiros meses do ano, 4.384 
vagas no mercado formal.

Em junho, o RN acompanhou 
a tendência do País. O Brasil 
criou, no mesmo período, 43.820 
vagas de emprego com carteira 
assinada.

Com a safra de frutas inician-

do em setembro, a agropecuária 
foi o destaque de junho no Rio 
Grande do Norte. O setor abriu 
1.105 postos de trabalho.

O comércio foi o segundo setor 
que mais admitiu mão de obra no 
período: 362 novos trabalhadores 
com carteira assinada, seguido 
da construção civil (29 vagas). O 
extrativismo mineral gerou 25 
vagas e a indústria de utilidade 
pública 23 postos de trabalho. 
Já a indústria de transformação 
perdeu 241 vagas e o setor de 
serviços 513 vagas, o recordista 
no período em desligamentos na 
relação com as contratações.

Os dados do Caged revelam, 
ainda, que o saldo positivo foi 
alcançado devido ao bom desem-
penho das médias e microempre-
sas, que abriram 566 e 118 novas 
vagas no mês. As médias em-
pregaram 2.989 trabalhadores e 
dispensaram outros 2.593. Já nas 
microempresas, foram admitidas 

5.723 pessoas e demitidas 5.197.
E são as corporações desse 

porte que têm o maior número 
de contratações no Rio Grande 
do Norte. Das 13.174 pessoas 
empregadas com carteira assi-
nada no estado em julho, 5.723 
desempenham atividade numa 
microempresa e 2.817 em uma 
pequena empresa. Juntos, esses 
pequenos negócios responderam 
por quase 65% do estoque de em-
pregos do Rio Grande do Norte no 
sétimo mês do ano.

Nas empresas dos demais por-
te, as demissões foram maiores 
que as admissões, gerando assim 
um saldo negativo. Nas grandes 
empresas, julho encerrou com 378 
vagas a menos, enquanto, nas pe-
quenas empresas, o saldo foi nega-
tivo em 43 vagas perdidas.

Em nota, o secretário de Tra-
balho do Ministério da Economia, 
Bruno Dalcomo, afirmou que o 
mercado de trabalho vem apre-

sentando sinais de recuperação 
gradual, e que a agenda de refor-
mas pode melhorar o cenário.

“Consideramos que o merca-
do de trabalho tem apresentado 
sinais de recuperação gradual, 
em consonância com o desempe-
nho da economia. O governo vem 
adotando medidas de impacto 
estrutural e esperamos reflexos 
positivos no mercado de trabalho, 
na medida do aprofundamento 
das reformas”, disse Dalcolmo.

Do saldo total de julho, 6.286 
vagas foram resultado da reforma 
trabalhista, número equivalente 
a 14,34% do total. A maior parte 
destes empregos veio na moda-
lidade intermitente (quando o 
empregado recebe por horas de 
trabalho), que teve saldo de 5.546 
postos, principalmente em ocupa-
ções como alimentador de linha 
de produção, servente de obras e 
faxineiro. Na categoria de traba-
lho em regime de tempo parcial, 

foram 740 vagas, em ocupações 
como faxineiro, auxiliar de escri-
tório e operador de caixa.

Em julho de 2019, houve 
18.984 desligamentos mediante 
acordo entre empregador e em-
pregado, envolvendo 13.918 esta-
belecimentos, em um universo de 
12.592 empresas. Um total de 45 
empregados realizou mais de um 
desligamento mediante acordo 
com o empregador.

A administração pública foi o 
único setor que mais demitiu do 
que contratou em julho. Esse seg-
mento da economia fechou 315 
postos de trabalho no mês passa-
do, ainda de acordo com o Caged.

Entre os estados, o Rio de 
Janeiro registrou saldo negativo, 
e fechou 2.845 vagas em julho. 
Espírito Santo e Rio Grande do 
Sul também fecharam o mês no 
vermelho, com o maior número 
de demissões - 4.117 e 6.348, res-
pectivamente.

Geração de empregos 
é positiva no RN pelo 2º mês seguido
Segundo dados do Caged, Estado teve um saldo de 788 contratações em julho. Considerando os dados do ano todo, 
porém, o saldo ainda é negativo. Foram fechados, nos sete primeiros meses do ano, 4.384 vagas no mercado formal

Caged
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Pelo segundo mês consecutivo, 
o Rio Grande do Norte apresentou 
saldo positivo na geração de em-
pregos. De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgado pelo 
Ministério da Economia na sexta-
-feira, 23, o Estado teve um saldo 
de 788 contratações em julho.

O Rio Grande do Norte regis-
trou o quarto melhor índice de 
criação de empregos entre os es-
tados do Nordeste no mês, atrás 
da Paraíba (1.870 vagas), Alagoas 
(1.470 vagas) e Ceará (850). 

Considerando os dados do ano 
todo, porém, o saldo ainda é ne-
gativo. Foram fechados, nos sete 
primeiros meses do ano, 4.384 
vagas no mercado formal.

Em junho, o RN acompanhou 
a tendência do País. O Brasil 
criou, no mesmo período, 43.820 
vagas de emprego com carteira 
assinada.

Com a safra de frutas inician-

do em setembro, a agropecuária 
foi o destaque de junho no Rio 
Grande do Norte. O setor abriu 
1.105 postos de trabalho.

O comércio foi o segundo setor 
que mais admitiu mão de obra no 
período: 362 novos trabalhadores 
com carteira assinada, seguido 
da construção civil (29 vagas). O 
extrativismo mineral gerou 25 
vagas e a indústria de utilidade 
pública 23 postos de trabalho. 
Já a indústria de transformação 
perdeu 241 vagas e o setor de 
serviços 513 vagas, o recordista 
no período em desligamentos na 
relação com as contratações.

Os dados do Caged revelam, 
ainda, que o saldo positivo foi 
alcançado devido ao bom desem-
penho das médias e microempre-
sas, que abriram 566 e 118 novas 
vagas no mês. As médias em-
pregaram 2.989 trabalhadores e 
dispensaram outros 2.593. Já nas 
microempresas, foram admitidas 

5.723 pessoas e demitidas 5.197.
E são as corporações desse 

porte que têm o maior número 
de contratações no Rio Grande 
do Norte. Das 13.174 pessoas 
empregadas com carteira assi-
nada no estado em julho, 5.723 
desempenham atividade numa 
microempresa e 2.817 em uma 
pequena empresa. Juntos, esses 
pequenos negócios responderam 
por quase 65% do estoque de em-
pregos do Rio Grande do Norte no 
sétimo mês do ano.

Nas empresas dos demais por-
te, as demissões foram maiores 
que as admissões, gerando assim 
um saldo negativo. Nas grandes 
empresas, julho encerrou com 378 
vagas a menos, enquanto, nas pe-
quenas empresas, o saldo foi nega-
tivo em 43 vagas perdidas.

Em nota, o secretário de Tra-
balho do Ministério da Economia, 
Bruno Dalcomo, afirmou que o 
mercado de trabalho vem apre-

sentando sinais de recuperação 
gradual, e que a agenda de refor-
mas pode melhorar o cenário.

“Consideramos que o merca-
do de trabalho tem apresentado 
sinais de recuperação gradual, 
em consonância com o desempe-
nho da economia. O governo vem 
adotando medidas de impacto 
estrutural e esperamos reflexos 
positivos no mercado de trabalho, 
na medida do aprofundamento 
das reformas”, disse Dalcolmo.

Do saldo total de julho, 6.286 
vagas foram resultado da reforma 
trabalhista, número equivalente 
a 14,34% do total. A maior parte 
destes empregos veio na moda-
lidade intermitente (quando o 
empregado recebe por horas de 
trabalho), que teve saldo de 5.546 
postos, principalmente em ocupa-
ções como alimentador de linha 
de produção, servente de obras e 
faxineiro. Na categoria de traba-
lho em regime de tempo parcial, 

foram 740 vagas, em ocupações 
como faxineiro, auxiliar de escri-
tório e operador de caixa.

Em julho de 2019, houve 
18.984 desligamentos mediante 
acordo entre empregador e em-
pregado, envolvendo 13.918 esta-
belecimentos, em um universo de 
12.592 empresas. Um total de 45 
empregados realizou mais de um 
desligamento mediante acordo 
com o empregador.

A administração pública foi o 
único setor que mais demitiu do 
que contratou em julho. Esse seg-
mento da economia fechou 315 
postos de trabalho no mês passa-
do, ainda de acordo com o Caged.

Entre os estados, o Rio de 
Janeiro registrou saldo negativo, 
e fechou 2.845 vagas em julho. 
Espírito Santo e Rio Grande do 
Sul também fecharam o mês no 
vermelho, com o maior número 
de demissões - 4.117 e 6.348, res-
pectivamente.

Geração de empregos 
é positiva no RN pelo 2º mês seguido
Segundo dados do Caged, Estado teve um saldo de 788 contratações em julho. Considerando os dados do ano todo, 
porém, o saldo ainda é negativo. Foram fechados, nos sete primeiros meses do ano, 4.384 vagas no mercado formal

Caged
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Dados do INPE revelam que a Amazônia teve 125 
mil quilômetros quadrados desmatados nos 8 
anos do governo Lula. O recorde foi em 2004, 

quando o INPE registrou em apenas um ano desma-
tamento de 27,7 mil quilômetros quadrados, equi-
valente ao Estado de Alagoas, sem que tenham sido 
ouvidos protestos de ONGs ou líderes europeus. O 
Instituto Imazon diz que nos últimos 12 meses foram 
desmatados 5 mil km2, 66% a menos que a média 
anual do governo Lula.

A média anual de 15,6 mil quilômetros quadrados 

desmatados na era Lula caiu para menos da metade, 
6,3 mil, entre 2011 e 2018.

O menor registro de desmatamento na Amazônia 
Legal, diz o INPE, ocorreu em 2012, quando foram 
destruídos 4,5 mil km2 de matas.

Se mantiver o ritmo dos últimos meses até o final 
do ano, o governo Bolsonaro terá o terceiro melhor 
resultado da série histórica do INPE.

A manipulação de números, utilização de fotos 
antigas ou mesmo de outros locais, evidenciam o in-
teresse comercial ou político na crise.

Desmatamento bateu recorde no governo Lula 

PODER SEM PUDOR

FALTA DE MEMÓRIA
Jânio Quadros percorria o País, na campanha 

presidencial de 1960, a bordo de um avião Convair e 
sempre na companhia do vice, Milton Campos. Dono 
de uma memória prodigiosa, Jânio repetia o mesmo 
discurso em todos os comícios, sublinhados por gestos 
teatrais. O vice, ao contrário, sempre mudava o tema. 
Certa vez, em Governador Valadares (MG), Jânio o 
elogiou: “Dr. Milton, que maravilha! Um discurso para 
cada comício. Que cultura!” Milton Campos respondeu, 
modesto: “Não é cultura, é falta de memória mesmo.”

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

PRESIDENTE ANALÓGICO
O pronunciamento em rede 

de rádio e TV pode significar a 
“rendição” de Bolsonaro a formas 
convencionais ou “analógicas” de 
comunicação. Ainda é a melhor 
maneira de um presidente da Re-
pública falar ao País. 

RECIPROCIDADE DÓI
Um País com mais de 200 mi-

lhões de pessoas, como o Brasil, é 
um mercado atraente para qual-
quer parceiro comercial. Boicote a 
produtos brasileiros pode render 
retaliação idêntica, e todos sai-
riam perdendo.

FESTA NO SUPREMO
Nomeado por Lula, o ministro 

Dias Toffoli irá completar dez anos 
no Supremo Tribunal Federal em 23 
de outubro. Se quiser, poderá ficar 
mais 23 anos, até 2042. Amigos ten-
tam convencê-lo a fazer um festão.

QUE VERGONHA
A deputada Rosana Lessa 

(PSB-SP) deu a cara e votou pela 
reforma da Previdência, mesmo 

A proteção da floresta 
é nosso dever”"

Jair Bolsonaro 
Presidente,
durante seu pronunciamento 
em rede nacional

Veja / Abril.com

ameaçada pelo partido. Delin-
quentes, que nunca terão sua co-
ragem, escondem-se no anonimato 
para insultá-la nas redes sociais e 
persegui-la nas ruas. O PSB faz 
ouvidos moucos.

ESSES ALEMÃES...
A ONG Mighty Earth denun-

ciou a lorota de produtores ale-
mães de salsichas supostamente 

O governo federal assegurou a 
liberação de recursos para que a 
Prefeitura do Natal dê continuida-
de a duas obras: o recapeamento 
das avenidas Hermes da Fonseca 
e Salgado Filho e o enrocamento 
das praias da zona Leste. A ga-
rantia foi dada pelo ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
ao prefeito Álvaro Dias, durante 
reunião em Brasília.

O serviço de recuperação as-
fáltica da Hermes e da Salgado 
Filho já foi concluído no senti-
do Centro/zona Sul, no trecho 
compreendido entre a praça das 
Flores e o complexo viário do 
Quarto Centenário. A Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e 
Infraestrutura (Semov) deu início 
aos trabalhos no sentido oposto, 
mas só conseguiu concluir o tre-
cho entre a Igreja Universal e o 
cruzamento com a avenida Ale-
xandrino de Alencar.

“Por problemas burocráticos, 
a empresa que realizou o serviço 
ainda não havia recebido. Destra-
vamos esse montante de mais de 

R$ 800 mil junto ao governo fede-
ral, pagamos as notas em aberto 
e a obra será retomada nos próxi-
mos 15 dias. É o tempo para a em-
presa mobilizar seus funcionários 
e as máquinas”, disse o secretário 
da Semov, Tomaz Neto.

O trecho que falta concluir 
compreende o cruzamento com a 
Alexandrino de Alencar até a Pra-
ça das Flores.

As obras de enrocamento das 
praias da zona Leste também 
recomeçarão nas próximas se-
manas. A Prefeitura já executou 
60% da obras e os outros 40% 
aguardavam a liberação de re-
cursos para serem concluídos. Os 
serviços vão acontecer agora na 
área entre a estátua de Iemanjá 
e a Praia do Forte.

“Esse é um trabalho muito im-
portante de proteção da encosta 
para evitar a erosão causada pela 
força das águas do mar. Dentro 
de 90 dias esperamos entregar 
tudo pronto”, detalhou o titular 
da Semov. Estão sendo investidos 
R$ 4 milhões nessa obra.

Prefeitura consegue recursos 
para continuar obras em Natal

Verba

Serão retomados o recapeamento da Hermes da 
Fonseca e o enrocamento das praias da zona Leste

Garantia de verba federal foi dada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Prefeitura do Natal / Divulgação

Marcos Carrêa/PR

Motoristas do DF recebem 7 mil multas por dia
O presidente Jair Bolsonaro tem citado a 

“indústria da multa” e até falou que, no DF, 
ninguém consegue circular sem ser multado. 
Os números parecem dar-lhe razão. Os órgãos 
de controle de trânsito (Detran, DER e PM) 

aplicaram mais de 1,25 milhão de multas no 
primeiro semestre do ano, cerca de sete mil 
autuações por dia. A mais comum, dirigir 
acima da velocidade, representa 59,1% do 
total; 741,3 mil infrações.

FALTAM VAGAS
A segunda multa mais comum foi por estacio-

namento irregular. Foram 92.229 autuações, o 
equivalente a 7,35% do total ou 510 multas diárias

COMPLETAM O PÓDIO
Avançar sinal vermelho (76.279), não usar 

cinto de segurança (51.210) e usar faixas exclusi-
vas de ônibus (48.221) fecham o top 5 das multas.

DINHEIRO DEMAIS
Questionado, o Detran-DF não soube estimar 

quanto seria arrecadado se todas as multas 
fossem pagas. Vários milhões, com certeza.

“sustentáveis”: a soja que alimen-
ta o gado vem de áreas desmata-
das no Brasil, Argentina, Bolívia, 
Paraguai etc.

OLHA O QUE VENDEM
Inseticidas, fungicidas e her-

bicidas totalizam 12,5% das ex-
portações da França, e o Brasil 
tem importado essas porcarias 
em volume cada vez menor. Mas 
importamos também peças para 
carros e medicamentos.

NEM AÍ
Há pelo menos 461 mil brasi-

leiros para os quais essa discussão 
sobre queimadas na Amazônia é 
secundária. São os que consegui-
ram deixar as filas do desemprego 
desde o início do ano.

OPORTUNISMO, PARTE II
Amanhã já faz uma semana 

e até agora, que surpresa, não 
apareceu cineasta oportunista 
anunciando a produção de um 
filme sobre o “pobre rapaz” que 
sequestrou 37 pessoas e acabou 
“assassinado” pela polícia.

A escritora, roteirista, apre-
sentadora e atriz Fernanda Young 
morreu neste fim de semana, aos 49 
anos, em Gonçalves (MG), por com-
plicações após uma crise de asma.

Fernanda Young escreveu sé-
ries famosas, como "Os Normais", 
apresentou programas no canal 
GNT e escreveu livros.

No mês que vem, Fernanda es-
trearia em São Paulo a peça Ainda 
Nada de Novo, centrada na relação 
entre duas artistas lésbicas.

A escritora nasceu em Niterói 
(RJ) e trabalhou na TV Globo 
desde 1995, quando estreou como 
roteirista na série "A Comédia da 
Vida Privada".  

Morre escritora e roteirista 
Fernanda Young, aos 49 anos

Perda

Ela morreu de problemas respiratórios

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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O projeto de padronização das 
calçadas dos corredores que levam 
até a Arena das Dunas ainda se en-
contra em processo de finalização. 
Originalmente previsto para ser 
concluído em 2014, as ruas Antô-
nio Basílio, Coronel Auriz Coelho, 
Joaquim Fagundes, Joaquim Ma-
noel, Lima e Silva, Norton Chaves, 
Raimundo Chaves, Régulo Tinôco, 
Rua dos Tororós e São José seguem 
apresentando graves problemas de 
acessibilidade.

Além delas, trechos das ave-
nidas Afonso Pena, Amintas Bar-
ros, Bernardo Vieira, Jaguarari, 
Hermes da Fonseca, Prudente de 
Morais, Nascimento de Castro, 
Romualdo Galvão, Rui Barbosa, 
Salgado Filho e Xavier da Silveira 
também não foram finalizadas e 
apresentam os mesmos problemas.

Segundo o secretário Municipal 
de Obras Públicas e Infraestrutu-

ra, Tomaz Neto, a demora se dá 
por conta da análise da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb). Em entre-
vista ao jornal Agora RN, ele disse 
que o novo projeto foi submetido à 
Semurb e à Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito Urbano 
(STTU), sendo que a Semurb ainda 
não havia dado seu parecer para as 
obras serem licitadas.

“Já estou há mais de seis me-
ses tentando que a Semurb finalize 
essa análise e me libere a licença 
para eu poder fazer a obra, sem a 
licença eu não posso fazer. Os re-
cursos estão disponíveis. Ela tem 
que analisar o projeto e me dizer se 
tem alguma coisa a ser adequada 
ou não, que nem a STTU fez. Eles 
(Semurb) deveriam ter me entre-
gado a licença até o final de julho”, 
disse Tomaz Neto.

A finalização das calçadas se 

estende até hoje porque “a rescisão 
com a empresa que estava exe-
cutando a obra demorou muito”, 
afirmou Tomaz. Além disso, todo o 

projeto precisou ser reestruturado 
devido a diversas irregularidades.

“Eu fiz a licitação do projeto, 
uma empresa ganhou, elaborou 

o projeto pelo período de um ano 
e dois meses. Tem muitas irregu-
laridades para serem corrigidas”, 
explicou.

Em nota, a Semurb explica que 
os projetos das calçadas foram le-
vados à secretaria de urbanismo 
“para uma análise preliminar, a 
qual resultou em reuniões junto à 
STTU e Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov), com o objetivo de alinhar, 
entre os órgãos envolvidos, as exi-
gências pertinentes aos projetos”.

Segundo a secretaria, o resulta-
do das reuniões originou uma lista 
de pendências a serem ajustadas 
pela empresa contratada para 
executar o projeto, o qual deverá 
ser protocolado novamente na 
Semurb, para revisão e, posterior 
expedição da licença, caso os parâ-
metros normativos e legais tenham 
sido atendidos.

Originalmente, padronização das calçadas deveria ter sido concluída antes da Copa

Burocracia impede Secretaria de Obras de 
concluir padronização nas calçadas de Natal
Segundo o secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Tomaz Neto, a demora se dá por conta da análise da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), que tem sido lenta e deveria ter sido concluída em julho

Entrave

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte já 
contabiliza, somente em 2019, 14 
vítimas de chacinas nas cidades 
potiguares. Das 14, 10 foram no 
município de Touros, situado no li-
toral Norte do estado. O caso mais 
recente ocorreu na última quar-
ta-feira, 21, quando seis pessoas 
foram mortas na cidade. De acor-
do com dados do Observatório da 
Violência Letal Intencional (Obvio) 
no RN, ao todo já ocorreram três 
chacinas este ano no estado, sendo 
duas delas em Touros e uma na 
cidade de João Dias, região Oeste 
potiguar.

Em comparação com o mesmo 
período do ano passado, até o mês 
de agosto, há um acréscimo de 
27% no número de pessoas mortas 
neste tipo de crime. Durante este 
espaço de tempo, em 2018, ocorre-
ram duas chacinas: uma delas em 
junho, que terminou com cinco pes-
soas mortas, no município de La-
goa Nova, região Seridó, e outra no 
mês de julho, quando seis homens 
foram vítimas, em Nísia Floresta, 
na região metropolitana de Natal.

O primeiro caso em 2019 ocor-
reu logo nos primeiros dias do ano. 

Quatro homens foram mortos, em 
14 de janeiro, enquanto faziam 
uma refeição em uma praça de 
alimentação em João Dias. As víti-
mas foram surpreendidas por cinco 
homens em um veículo que efetua-
ram diversos disparos.

As duas últimas ocorrências de 
chacinas foram todas neste mês de 
agosto e no município de Touros. 
A primeira foi registrada no dia 7, 
quando quatro jovens foram mor-
tos a tiros na zona rural da cidade. 
Até então, não foram encontrados 

suspeitos de terem cometido esse 
crime. Já na última quarta-feira, 
cinco mulheres e um homem foram 
mortos. Entre as vítimas, havia du-
as menores, uma de 17 e outra de 
13 anos de idade.

De acordo com o delegado da 
Polícia Civil de Touros, João Paulo 
Cabral, responsável pelas investi-
gações dos últimos casos, existe a 
possibilidade de as recentes chaci-
nas ocorridas no município terem 
envolvimento de facções crimino-
sas ligadas ao tráfico de drogas. 

Número é 27% maior do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado

No RN, quatorze pessoas já morreram 
em chacinas este ano; dez só em Touros

Homicídios

José Aldenir / Agora RN

Hospital Walfredo Gurgel tem 
verba de R$ 1 milhão liberada

Aporte

O Hospital Monsenhor Wal-
fredo Gurgel, principal unidade 
de Saúde do Rio Grande do Nor-
te, recebeu na última quinta-fei-
ra, 22, a quantia de R$ 1 milhão 
oriunda do Governo Federal. A 
ordem bancária foi expedida e 
o dinheiro já está na conta do 
Fundo Estadual de Saúde do 
RN, que será investido na com-
pra de novos equipamentos para 
o laboratório e nas salas de ob-
servação de pacientes adultos.

“Na legislatura anterior 
destinamos R$ 3 milhões para 
o Walfredo. Com esses recur-

sos, conseguimos, por exemplo, 
a aquisição de 23 novos leitos 
para o hospital, inclusive UTI, 
além de equipamentos para a 
ala de queimados. Agora temos 
mais R$ 1 milhão para novos 
equipamentos. O trabalho 
continua. Vamos fazer muito 
mais”, destacou o deputado Fá-
bio Faria (PSD), autor da emen-
da parlamentar que possibilitou 
o investimento.

Com a chegada dos recursos, 
também serão adquiridos 16 
novos ventiladores pulmonares 
para manutenção da vida.

Maior hospital do Rio Grande do Norte foi beneficiado por emenda de Fábio Faria

José Aldenir / Agora RN
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Diante da ofensiva do governo 
federal na área de privatizações, 
a governadora Fátima Bezerra 
voltou a defender as parcerias 
público privadas (PPPs) como for-
ma de atrair investimentos em 
larga escala para o Rio Grande 
do Norte. “Estamos trabalhando 
de forma obstinada nesse sentido, 
temos uma equipe de perfil técni-
co competente para desenvolver o 
Estado e fazer crescer a economia”, 
afirmou Fátima Bezerra durante a 
edição Nordeste do Abdib Fórum – 
Infraestrutura Regional - realizada 
em Teresina, no Piauí, em facvord 
de uma agenda de ações com vistas 
ao estímulo dos investimentos da 
Região Nordeste.

No evento, organizado pela As-
sociação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib), 

a governadora Fátima Bezerra 
participou do painel “A agenda de 
oportunidades em infraestrutu-
ra para o Nordeste”, ao lado dos 
governadores Renan Filho (AL) e 
Belivaldo Chagas (SE).

A governadora citou as me-
didas já tomadas de incentivo à 
economia como a modernização 
da legislação de incentivos fiscais, 
instalação de câmaras setoriais 
para diversos setores como co-
mércio, indústria, energia.

Entre as opções para novos 
investimentos, ela lembrou o trata-
mento de resíduos sólidos por meio 
de consórcios regionais, sistemas 
de abastecimento de água, expan-
são do modal rodoviário (3,2 mil 
quilômetros rodovias estaduais e 
1,2 mil quilômetros federais), mo-
dal ferroviário para escoar produ-

ção agrícola e transporte de passa-
geiros com reativação de linhas já 
implantadas, construção de novas 
linhas e trens urbanos com VLT 
para Natal e região metropolitana.

Outras oportunidades, segundo 
a governadora, são as estações de 
tratamento de esgotos do Baldo 
e do Jaguaribe e o novo porto na 
margem esquerda rio Potengi, em 
Natal, e mais aeroportos em Mos-
soró, Caicó e Pau dos Ferros.

Para o governador do Piauí, 
Wellington Dias, empresas conhe-
cem as oportunidades e poderão 
se associar às que já atuam no 
Nordeste, por meio de rodadas de 
negócios. “É esse o caminho, junto 
ao Consórcio Nordeste, que abre as 
portas da região para investimen-
tos do setor privado, que vão am-
pliar a economia", afirmou. Fátima discursou durante o Fórum de Infraestrutura Regional, em Teresina, no Piauí

Fátima defende parcerias entre governo e 
empresas como alternativa a privatizações
Em Teresina, capital do Piauí, governadora citou as medidas já tomadas de incentivo à economia como a modernização 
da legislação de incentivos fiscais, além da instalação de câmaras setoriais para setores como comércio, indústria e energia

Fórum de Infraestrutura

Divulgação / Governo do Piauí
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Diante da ofensiva do governo 
federal na área de privatizações, 
a governadora Fátima Bezerra 
voltou a defender as parcerias 
público privadas (PPPs) como for-
ma de atrair investimentos em 
larga escala para o Rio Grande 
do Norte. “Estamos trabalhando 
de forma obstinada nesse sentido, 
temos uma equipe de perfil técni-
co competente para desenvolver o 
Estado e fazer crescer a economia”, 
afirmou Fátima Bezerra durante a 
edição Nordeste do Abdib Fórum – 
Infraestrutura Regional - realizada 
em Teresina, no Piauí, em facvord 
de uma agenda de ações com vistas 
ao estímulo dos investimentos da 
Região Nordeste.

No evento, organizado pela As-
sociação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib), 

a governadora Fátima Bezerra 
participou do painel “A agenda de 
oportunidades em infraestrutu-
ra para o Nordeste”, ao lado dos 
governadores Renan Filho (AL) e 
Belivaldo Chagas (SE).

A governadora citou as me-
didas já tomadas de incentivo à 
economia como a modernização 
da legislação de incentivos fiscais, 
instalação de câmaras setoriais 
para diversos setores como co-
mércio, indústria, energia.

Entre as opções para novos 
investimentos, ela lembrou o trata-
mento de resíduos sólidos por meio 
de consórcios regionais, sistemas 
de abastecimento de água, expan-
são do modal rodoviário (3,2 mil 
quilômetros rodovias estaduais e 
1,2 mil quilômetros federais), mo-
dal ferroviário para escoar produ-

ção agrícola e transporte de passa-
geiros com reativação de linhas já 
implantadas, construção de novas 
linhas e trens urbanos com VLT 
para Natal e região metropolitana.

Outras oportunidades, segundo 
a governadora, são as estações de 
tratamento de esgotos do Baldo 
e do Jaguaribe e o novo porto na 
margem esquerda rio Potengi, em 
Natal, e mais aeroportos em Mos-
soró, Caicó e Pau dos Ferros.

Para o governador do Piauí, 
Wellington Dias, empresas conhe-
cem as oportunidades e poderão 
se associar às que já atuam no 
Nordeste, por meio de rodadas de 
negócios. “É esse o caminho, junto 
ao Consórcio Nordeste, que abre as 
portas da região para investimen-
tos do setor privado, que vão am-
pliar a economia", afirmou. Fátima discursou durante o Fórum de Infraestrutura Regional, em Teresina, no Piauí

Fátima defende parcerias entre governo e 
empresas como alternativa a privatizações
Em Teresina, capital do Piauí, governadora citou as medidas já tomadas de incentivo à economia como a modernização 
da legislação de incentivos fiscais, além da instalação de câmaras setoriais para setores como comércio, indústria e energia

Fórum de Infraestrutura

Divulgação / Governo do Piauí
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O Sistema de Cooperativas 
de Crédito (Sicoob) fechou o pri-
meiro semestre com lucro total de 
R$ 1,276 bilhão. Ao término de 
junho, a carteira de crédito era de 
R$ 58,3 bilhões, com crescimento 
de 18,5% no ano. 

O Sicoob terminou o primei-
ro semestre com 4,47 milhões de 
cooperados e 3,093 mil agências 
de atendimento em todo o Brasil. 
Segundo o grupo, este ano foram 
abertas 150 agências. O Sicoob é 
formado por 435 cooperativas sin-
gulares, 16 cooperativas centrais 
e a Confederação Nacional das 

Cooperativas do Sicoob (Sicoob 
Confederação). O sistema ainda 
controla o Banco Cooperativo do 
Brasil (Bancoob).

Os números nacionais têm 
reflexos no Rio Grande do Norte. 
Em pouco mais de seis meses, o 
Sicoob no estado saltou de quatro 
para seis agências em operação. 
Até o fim do ano, o grupo preten-
de abrir duas novas unidades – 
em Parnamirim e na zona Norte 
de Natal.

O Sicoob RN foi criado em 
2001 e já multiplicou o número de 
cooperados. Saiu dos 57 coopera-

dos no ano de sua fundação para 
os atuais 7,3 mil. No mesmo perí-
odo, a carteira de ativos saiu dos 
R$ 35 mil, em 2001, para R$ 170 
milhões iniciados em 2019.

No Rio Grande do Norte, o 
Sicoob também iniciou as opera-
ções de cartões de crédito. A ins-
tituição lançou a plataforma de 
produtos e serviços desenvolvida 
para atender as empresas em ge-
ral com as melhores soluções em 
meios de pagamentos eletrônicos. 
Ação é o resultado da aliança en-
tre o Bancoob (Banco Cooperativo 
do Brasil) e a Cabal Cooperativa 

de Provisión de Servícios Ltda, da 
Argentina.

O diretor do Sistema de Co-
operativas de Crédito do Brasil, 
Manoel Santa Rosa, aponta que 
o cooperativismo financeiro é a 
democratização dos resultados 
financeiros. “A busca tem sido 
para demonstrar para as pessoas 
e empresários que apostar na coo-
peração é o melhor resultado para 
a comunidade como um todo. A 
exemplo do desenvolvimento das 
cidades no sul do país ou países 
europeus e na América do Norte 
em que o cooperativismo financei-

ro já é bem mais desenvolvido”, 
relata.

Para integrar o quadro de co-
operados, o depósito mínimo ini-
cial de uma pessoa física é de R$ 
40. Para empresas, o valor é R$ 
100, disponíveis para a devolução 
ao final de 12 meses, corrigidos 
monetariamente. Ainda de acor-
do com Santa Rosa, o Sicoob RN 
encerrou o ano fiscal de 2018 com 
sobras da ordem de R$ 3 milhões, 
que foram devolvidas aos coope-
rados, na forma de dividendos, 
distribuídos de acordo com as 
aplicações individuais.

Sicoob fecha o primeiro semestre 
de 2019 com lucro de R$ 1,276 bilhão 
Em pouco mais de seis meses, a cooperativa no Rio Grande do Norte saltou de quatro para seis agências em operação. 
Até o fim do ano, grupo pretende abrir duas novas unidades – sendo uma em Parnamirim e outra na zona Norte de Natal

Balanço

Sistema é formado por 435 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação); no RN, foi criado em 2001 e é gerido por Manoel Santa Rosa

Divulgação
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A GOL vai iniciar a venda de 
passagens para três novas frequ-
ências regulares entre Natal, no 
Rio Grande do Norte, e o aeropor-
to RIOgaleão, no Rio de Janeiro. 
Além disso, para atender à alta 
demanda do período, a companhia 
aguarda a aprovação das autorida-
des argentinas para acrescentar 
a segunda saída para Buenos Ai-
res entre janeiro e abril de 2020. 
Se autorizadas, as vendas devem 
acontecer a partir de setembro. To-
das as novas operações terão início 
em novembro.

Já para a alta temporada, a 
GOL oferecerá voos extras par-
tindo de Natal nos meses de de-
zembro de 2019 e janeiro de 2020 
para São Paulo (aeroporto de Con-
gonhas), Brasília e Goiânia. Esses 
bilhetes estarão disponíveis para 
compra a partir de 13 de setembro 
em todos os canais da Companhia 
– aplicativo e site (www.voegol.
com.br), nas Lojas VoeGOL e nas 
agências de turismo.

“Estamos sempre atentos a 
oportunidades de oferecer aos nos-
sos Clientes ainda mais opções de 
destinos e horários, proporcionan-
do a melhor experiência de viagem 
a bordo das nossas aeronaves. A 
GOL tem como propósito ser a 
primeira para todos e expansões 
como essas, que a Companhia vem 
fazendo com bastante frequência, 
são de grande importância para 
o desenvolvimento do setor aéreo 
brasileiro, além de estimularem 
o crescimento do turismo local”, 
afirma Claudio Borges, diretor de 
relações institucionais da GOL.

O anúncio da companhia vem 
pouco tempo depois de o Governo 
do Estado apresentar um novo 
modelo de cobrança do ICMS sobre 
o querosene da aviação. Quanto 
mais voos as companhias fizerem 
no Rio Grande do Norte, maior se-
rá o desconto no pagamento do tri-
buto. A depender do volume, essa 
taxa pode cair até zero por cento, 
configurando a isenção total. Anúncio da companhia vem pouco tempo depois de o Governo do Estado apresentar um novo modelo de cobrança do ICMS

Companhia aérea anuncia novas opções 
de voos no RN para São Paulo, DF e Goiás
Para a alta temporada, a Gol oferecerá voos extras partindo de Natal nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 
2020 para São Paulo capital (aeroporto de Congonhas), Brasília e Goiânia; vendas devem começar a partir de setembro

Incremento

Divulgação / GOL

A Petrobras segue com o pro-
cesso de redução das atividades de 
exploração de petróleo em territó-
rio potiguar. A empresa pública 
cancelou na última sexta-feira, 23, 
o pedido de licença ambiental para 
instalar o maquinário para o escoa-
mento de gás e óleo de poço instala-
do no município de Assú.

A decisão administrativa nú-
mero 120596/2019 do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (Idema) determina o encer-
ramento das atividades da linha de 
surgência do poço 7-ET-0921-RN, 
situado no ativo de produção de 
Alto do Rodrigues.

A ação corrobora com o processo 
de desinvestimento da Petrobras 
na produção no Rio Grande do Nor-
te. Dados da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) aponta que o esta-
do registrou no primeiro semestre 
de 2019 o menor volume de barris 
de petróleo produzidos desde 2000. 
A capacidade de produção dos cam-
pos terrestres potiguares foi redu-

zida em 63% ao longo período.
Até o último mês de junho des-

te, os campos potiguares registram 
7,428 milhões de barris de petróleo. 
Em comparação com o mesmo perí-
odo de 2018, com um total de 7,76 
milhões de unidades produzidas, o 
que significa uma redução de 4,3%.

Além disso, a Petrobras segue 
com as ações de venda de áreas 
de exploração. No último dia 9 de 

agosto, a empresa pública assinou 
contrato com a SPE 3R Petroleum 
para a venda por 191,1 milhões de 
dólares de toda a sua participação 
em um conjunto de 7 campos de 
produção terrestres e marítimos, 
o Polo Macau, na Bacia Potiguar, 
no Rio Grande do Norte, informou 
a estatal. O Polo Macau engloba os 
campos de Aratum, Macau, Serra, 
Salina Cristal e Lagoa Aroeira.

Ação faz parte do processo de desinvestimento da estatal no Rio Grande do Norte

Petrobras encerra atividades em poço 
de exploração no município de Assu

Desistência

Alex Régis

Mais de 177 mil moradias já 
foram contratadas no Brasil

Apenas em 2019

O governo está com 233 
mil unidades habitacionais em 
construção, sendo que 177 mil 
foram contratadas este ano. A 
informação é do ministro do De-
senvolvimento Regional, Gusta-
vo Canuto, que participou, na 
última sexta-feira, 23, da en-
trega de 600 apartamentos do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida na comunidade Mandela 
de Pedra, em Manguinhos, uma 
das áreas mais pobres do Rio de 
Janeiro.

“A gente está com 233 mil 
unidades em construção. Esta-
mos com algumas esperando. 
Estamos trabalhando para con-
seguir recursos para continuar 
outras obras no ano que vem. 
Já contratamos mais de 177 mil 
este ano. Mas a gente faz isso 
com responsabilidade. Porque 
a gente não quer começar uma 
obra que não possa pagar. Se 
começar, tem que ter dinheiro 
para a construtora. A gente só 
faz quando tem garantia [de] 

que pode executar”, disse Canu-
to em entrevista após o evento, 
que contou com a presença de 
centenas de pessoas.

Os moradores contempla-
dos com as novas residências 
fizeram questão de comparecer 
à entrega das chaves e muitos 
mostravam-se emocionados, na 
expectativa de receber a casa 
própria e deixar para trás as re-
sidências precárias em que mo-
ravam. O ministro foi cercado 
pelos moradores, que queriam 
agradecer pessoalmente pela 
entrega das residências.

Canuto, ministro do Desenvolvimento

José Aldenir / Agora RN





SEGUNDA-FEIRA, 26.08.2019 Zapping 13

"Na minha família não tem 
bandido", garante Ana Hickmann

Defesa

Cantor carioca de 60 anos foi alvo de boatos nas redes sociais e muita gente acreditou que ele teria, realmente, falecido

Reprodução / Instagram

Em entrevista ao programa 
TV Fama, da Rede TV!, nesta 
quinta-feira, 22, Ana Hickmann 
declarou que acredita na Justiça. 
A apresentadora da Record TV 
falou sobre o caso envolvendo o 
cunhado dela, Rodrigo Augusto 
de Pádua. Em 2016, ele matou 
um homem que invadiu um ho-
tel em que estava com a esposa, 
Giovanna Oliveira, e Ana Hi-
ckmann. O rapaz, que se dizia 
fã da apresentadora, os fez como 
reféns na ocasião.

“A gente acredita na justiça, 
continua acreditando que nós so-
mos inocentes, que meu cunhado 
é inocente. Essa história de ex-
cesso até hoje é muito difícil de 
entender. Entender o porquê es-
se promotor insiste em fazer isso 
com a gente”, desabafou. 

Em abril de 2018, o cunhado 
dela foi absolvido pelo Tribunal 
do Júri de Belo Horizonte, mas o 
Ministério Público defende que 
ele promoveu homicídio doloso 
por ter atirado 3 vezes no rapaz.

Reprodução / Instagram

Apresentadora da Record TV saiu em defesa do seu cunhado Rodrigo de Pádua

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

Um boato de que Zeca Pagodi-
nho, de 60 anos, teria morrido, sur-
giu e logo se espalhou pela internet 
na semana passada. Chateado com 
as notícias falsas, o próprio músico 
fez questão de vir a público para 
desmentir a notícia.

"Tem gente contando mentiras 
e espalhando pela internet, mas a 

verdade é uma só: Zeca Pagodinho 
está mais vivo do que nunca. Mais 
vivo e cada vez mais feliz!", publi-
cou o músico, em vídeo.

Ele também criticou quem não 
tem mais nada o que fazer: "Ficam 
inventando história com nome dos 
outros, poderia estar trabalhando, 
fazendo música. Estou bem vivo".

Em junho, Zeca deu entrada no 
Hospital Copa Star no Rio de Ja-
neiro, onde permaneceu internado 
para um procedimento cirúrgico. 
Segundo a assessoria do cantor, 
Pagodinho sofreu de uma obstrução 
nasal crônica de longa data, que es-
tava sendo acompanhado pelo seu 
médico. Mas ele se recuperou.

Zeca Pagodinho desmente boato 
sobre morte: "Mais vivo que nunca"
Em junho, cantor carioca deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de 
Janeiro, onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico

Fakenews

Leo e Tatianna Sbrana se 
separam após 14 anos juntos

Fim

O cantor Leo Chaves, que fa-
zia dupla sertaneja com o irmão 
Victor, anunciou na noite desta 
quinta-feira, 22, que se separou 
da mulher Tatianna Sbrana. 
Eles estavam juntos há 14 anos 
e têm três filhos.

No Instagram, os dois pu-
blicaram fotos para falar sobre 
a separação, que segundo eles 

foi amigável. Tatianna afirmou 
que "o ciclo foi encerrado" ainda 
no começo de agosto.

"Não somos mais marido e 
mulher, mas o respeito e o cari-
nho serão eternamente mútuos, 
entre nós e a linda história que 
construímos. Para sempre sere-
mos pai e mãe, amigos e famí-
lia", disse ela.

Leo, que fazia dupla com o irmão Victor, terminou seu casamento após 14 anos

Reprodução / Instagram

Andressa Ferreira usou 
as redes sociais na última 
sexta-feira, 23, para comemo-
rar cinco meses de gravidez. A 
mulher de Thammy Miranda 
espera por seu primeiro filho, 
que já tem até nome, Bentho. 
No post, ela aparece exibindo 
a barriguinha e recebendo 
um beijo do marido.

“Hoje eu completo 5 me-
ses de gestação! E isso tudo 
começou lá na Conceptions 
Florida Brasil, quando está-
vamos planejando a (FIV) fer-
tilização in vitro. Fico muito 
feliz em ter dado certo logo de 
primeira e tenho certeza que 
o momento do parto, que é tão 
emocionante e delicado pra 
mulher, vai ser muito aben-
çoado por Deus”, escreveu.

Mulher de Thammy 
celebra quinto 
mês de gestação 
nas redes sociais

Herdeiro
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O ex-delegado Paulo Liclarian, 
com 30 anos de serviços na Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, ironi-
zou a recomendação do Ministério 
Público do Estado, que recomen-
dou à 6ª Delegacia de Polícia de 
Natal, localizada no bairro Paju-
çara, zona norte, que transfira em 
cinco dias úteis, contados da última 
quinta-feira, 22, todos os inquéritos 
policiais em aberto junto à Divisão 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP).

“É muito fácil você sentar nu-
ma cadeira e estar cobrando. O 
Ministério Público tem todas as 
condições, lá todo mundo ganha 
muito bem, salários de R$ 30 mil e 
de vez sem falar nos penduricalhos 
que chegam a R$ 100, R$ 200 mil. 
Já a Polícia não tem nada disso. Vá 
lá na 6ª DP (que já foi arrombada 
várias vezes) que você não vai en-
contrar uma cadeira para sentar”.

E acrescentou: “Podem mandar 
500 ofícios; ali só tem um delegado 
e dois agentes para investigar. Co-
mo você vai sair da delegacia com 
um agente dirigindo...e o outro?”

Liclarian ainda deu um con-
selho aos policiais: “Façam o seu 
feijão com arroz, façam o que a lei 
manda. Se você (delegado) tiver 
só dois policiais na delegacia, não 
saia. Tranque a delegacia!”.

Segundo o documento assina-
do pelo promotor de Justiça Wen-
dell Beetoven Ribeiro Agra, da 19ª 
Promotoria de Justiça de Natal, e 
publicado na última quinta-feira, 
22, no Diário Oficial do Estado, 
cerca de 400 inquéritos antigos, 
alguns datados de janeiro de 2010 
e que vão até setembro de 2018, 
estão parados e "sem perspectiva 
de conclusão".

Desse total, acrescenta a 
recomendação do MP, 218 des-
ses inquéritos correspondem a 
mortes violentas ou tentativa  
de homicídios.

Além de sugerir que os casos se-
jam repassados à DHPP, o promo-
tor também orientou que a 6ª DP 
foque as investigações em crimes 
hediondos para "evitar a prescrição 
da pretensão punitiva..."

Em entrevista ao “Patrulha 
Agora” da 97,9 FM, Liclarian 
afirmou que há atualmente uma 
inversão de papeis.“Hoje, ao con-
trário de antigamente, a polícia 
não caça os marginais, é caçada 
por ela. Quem manda hoje são as 
facções, que aproveitaram o recuo 
do Estado para assumir a sua po-
sição”, afirmou.

Ex-delegado Paulo Liclarian fala da inversão dos papeis e que hoje o bandido manda

Ex-delegado ironiza MP e diz que 
polícia hoje é caçada por marginais
“É fácil você sentar numa cadeira e cobrar. O Ministério Público tem todas 
as condições, lá todo mundo ganha muito bem, afirma Paulo Liclarian

Reação

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães, 
disse na última sexta-feira, 23, 
que o banco estuda oferecer cré-
dito imobiliário com taxa de juros 
prefixada. Ao explicar  a visão da 
Caixa sobre a nova linha de finan-
ciamento indexada à inflação em 
um almoço na Associação Comer-
cial do Rio de Janeiro, Guimarães 
disse que o objetivo é avançar pa-
ra oferecer também a modalidade 
prefixada até o fim do mandato do 
presidente Jair Bolsonaro.

A Caixa anunciou nesta sema-
na uma nova linha de financia-
mento imobiliário que usa o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) em vez da Taxa Referen-
cial (TR) no cálculo anual de juros. 
Tanto o IPCA quanto a TR são va-
riáveis, e para que uma modalida-
de de crédito com juros prefixados 

possa ser oferecida, é necessário 
um cenário de estabilidade econô-
mica de longo prazo, destacou o 
presidente da Caixa.

"Para isso, tem uma série de 
coisas que precisam acontecer na 
economia e uma tranquilidade em 
relação à inflação, o que eu tenho 

muita confiança. Essa mudança do 
IPCA é o primeiro passo para isso", 
disse Guimarães, que afirmou que 
essa modalidade de crédito é ofere-
cida em economias desenvolvidas 
da Europa, da Ásia e dos Estados 
Unidos, pois depende da estabili-
dade da inflação ao longo dos anos. 
"Tendo uma inflação mais contro-
lada, a gente consegue precificar 
melhor as incertezas. Com esse 
crédito pré, sem correção, o grande 
risco fica com o banco", ressaltou.

Na visão do executivo, com a 
inflação mantida em torno de 3% 
a 4%, é possível fazer essa precifi-
cação de forma tranquila. Guima-
rães também explicou que é preciso 
criar no país um mercado de secu-
ritização de mais longo prazo, o que 
ele acredita que será estimulado 
pela criação da linha de crédito in-
dexada ao IPCA. 

Pedro Guimarães, presidente da Caixa

Caixa Econômica estuda criar crédito 
imobiliário com juros prefixados

Alternativa

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Países da América do Sul se 
mobilizam contra incêndios

União

Os países que comparti-
lham com o Brasil parte da 
Floresta Amazônica adotam 
providências para tentar 
conter os incêndios que se es-
palham por seus territórios, 
ameaçando a vegetação não 
só da mais importante floresta 
tropical do mundo, mas tam-
bém de outros biomas, como o 
Cerrado e o Pantanal. Países 
como Bolívia e Paraguai (que 
não é coberto pela Floresta 
Amazônica) estão somando 
forças para se ajudarem.

Na última quinta-feira, 22, 
o governo colombiano ofereceu 
ajuda ao Brasil para tentar 
conter o avanço das chamas 
em território brasileiro. Além 
disso, propôs que Brasil, Co-
lômbia, Equador e Peru pas-
sem a atuar conjuntamente 
para prevenir e combater in-
cêndios na Amazônia.

“Estamos todos os países 
amazônicos preocupados. Já 
nos oferecemos para cooperar 
com o Brasil, ajudando-o a 
combater os incêndios [regis-
trados do lado brasileiro da 
fronteira]”, disse o ministro de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável da Bolívia, 
Ricardo Lozano, em áudio que 
divulgou em suas redes so-
ciais.

“Diante da situação atual, 
da perda de nossas florestas 
devido a incêndios, propuse-
mos ao Brasil e aos demais pa-
íses amazônicos realizarmos 
um projeto conjunto para ten-
tarmos prevenir os incêndios 
na Amazônia”, acrescentou o 
ministro. “Estamos, neste mo-
mento, implementando nossa 
política preventiva para evitar 
que isso ocorra na Colômbia”, 
acrescentou Lozano.

Brasil corre contra o tempo para combater os focos de incêncio na Amazônia

Bruno Kelly / Reuters
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"Na minha família não tem 
bandido", garante Ana Hickmann

Defesa

Cantor carioca de 60 anos foi alvo de boatos nas redes sociais e muita gente acreditou que ele teria, realmente, falecido

Reprodução / Instagram

Em entrevista ao programa 
TV Fama, da Rede TV!, nesta 
quinta-feira, 22, Ana Hickmann 
declarou que acredita na Justiça. 
A apresentadora da Record TV 
falou sobre o caso envolvendo o 
cunhado dela, Rodrigo Augusto 
de Pádua. Em 2016, ele matou 
um homem que invadiu um ho-
tel em que estava com a esposa, 
Giovanna Oliveira, e Ana Hi-
ckmann. O rapaz, que se dizia 
fã da apresentadora, os fez como 
reféns na ocasião.

“A gente acredita na justiça, 
continua acreditando que nós so-
mos inocentes, que meu cunhado 
é inocente. Essa história de ex-
cesso até hoje é muito difícil de 
entender. Entender o porquê es-
se promotor insiste em fazer isso 
com a gente”, desabafou. 

Em abril de 2018, o cunhado 
dela foi absolvido pelo Tribunal 
do Júri de Belo Horizonte, mas o 
Ministério Público defende que 
ele promoveu homicídio doloso 
por ter atirado 3 vezes no rapaz.

Reprodução / Instagram

Apresentadora da Record TV saiu em defesa do seu cunhado Rodrigo de Pádua

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN
(84) 2020.7050 | (84) 99939.9875

uniccar.com.br | @unic.car
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Na Unic Car você encontra um showroom 
com carros de qualidade exclusivos, já 
revisados, com vistoria cautelar e com 

certificado de garantia, tudo isso em uma 
loja confortável com um atendimento 

individual onde você tem o tempo 
necessário para fazer uma escolha que 

combine combine com você.

UMA ESCOLHA ÚNICA.

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE E UMA

ESCOLHA ÚNICA

Um boato de que Zeca Pagodi-
nho, de 60 anos, teria morrido, sur-
giu e logo se espalhou pela internet 
na semana passada. Chateado com 
as notícias falsas, o próprio músico 
fez questão de vir a público para 
desmentir a notícia.

"Tem gente contando mentiras 
e espalhando pela internet, mas a 

verdade é uma só: Zeca Pagodinho 
está mais vivo do que nunca. Mais 
vivo e cada vez mais feliz!", publi-
cou o músico, em vídeo.

Ele também criticou quem não 
tem mais nada o que fazer: "Ficam 
inventando história com nome dos 
outros, poderia estar trabalhando, 
fazendo música. Estou bem vivo".

Em junho, Zeca deu entrada no 
Hospital Copa Star no Rio de Ja-
neiro, onde permaneceu internado 
para um procedimento cirúrgico. 
Segundo a assessoria do cantor, 
Pagodinho sofreu de uma obstrução 
nasal crônica de longa data, que es-
tava sendo acompanhado pelo seu 
médico. Mas ele se recuperou.

Zeca Pagodinho desmente boato 
sobre morte: "Mais vivo que nunca"
Em junho, cantor carioca deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de 
Janeiro, onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico

Fakenews

Leo e Tatianna Sbrana se 
separam após 14 anos juntos

Fim

O cantor Leo Chaves, que fa-
zia dupla sertaneja com o irmão 
Victor, anunciou na noite desta 
quinta-feira, 22, que se separou 
da mulher Tatianna Sbrana. 
Eles estavam juntos há 14 anos 
e têm três filhos.

No Instagram, os dois pu-
blicaram fotos para falar sobre 
a separação, que segundo eles 

foi amigável. Tatianna afirmou 
que "o ciclo foi encerrado" ainda 
no começo de agosto.

"Não somos mais marido e 
mulher, mas o respeito e o cari-
nho serão eternamente mútuos, 
entre nós e a linda história que 
construímos. Para sempre sere-
mos pai e mãe, amigos e famí-
lia", disse ela.

Leo, que fazia dupla com o irmão Victor, terminou seu casamento após 14 anos

Reprodução / Instagram

Andressa Ferreira usou 
as redes sociais na última 
sexta-feira, 23, para comemo-
rar cinco meses de gravidez. A 
mulher de Thammy Miranda 
espera por seu primeiro filho, 
que já tem até nome, Bentho. 
No post, ela aparece exibindo 
a barriguinha e recebendo 
um beijo do marido.

“Hoje eu completo 5 me-
ses de gestação! E isso tudo 
começou lá na Conceptions 
Florida Brasil, quando está-
vamos planejando a (FIV) fer-
tilização in vitro. Fico muito 
feliz em ter dado certo logo de 
primeira e tenho certeza que 
o momento do parto, que é tão 
emocionante e delicado pra 
mulher, vai ser muito aben-
çoado por Deus”, escreveu.

Mulher de Thammy 
celebra quinto 
mês de gestação 
nas redes sociais

Herdeiro
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS – ME, inscrito sob o CNPJ no. 22.729.899/0003-82, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para atividade de Criação e Abate de Frango, localizada 
na Rua Marinho Dantas, 122, Belo Horizonte, Mossoró-RN.

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS 
Requerente

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Antônio Carlos Teixeira de Morais portador do CPF: 429.144.504-00, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão da licença de Instalação – LI n°2018-118560/TEC/LI-0005, com validade 
até 13/04/2022, para um projeto de carcinicultura, localizado em Ceará-Mirim/RN. 

Antônio Carlos Teixeira de Morais
proprietário 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Antônio Carlos Teixeira de Morais portador do CPF: 429.144.504-00, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a concessão da licença de Instalação – LI n°2018-118560/TEC/LI-0005, com validade 
até 13/04/2022, para um projeto de carcinicultura, localizado em Ceará-Mirim/RN. 

Antônio Carlos Teixeira de Morais
proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença Prévia nº 2018-124460/TEC/LP-0110, com prazo de validade até 12 de novembro 
de 2020,em favor do empreendimento UEE Afonso Bezerra III, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Afonso Bezerra/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Açu Geração de Energia SPE S/A, CNPJ: 17.945.623/0001-30, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença Prévia nº 2018-124467/TEC/LP-0099, com prazo de validade até 12 de novembro 
de 2020,em favor do empreendimento UEE Afonso Bezerra IV, para a atividade de geração de 
energia elétrica de matriz eólica, localizada na zona rural de Macau/RN.

Armando Leite de Mendes Abreu
Diretor

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Ins-
tituído de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças:
• Licença de Operação para o Sistema de injeção de Água, contemplando o poço 7-GC-02 
(Sustentabilidade), localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept 
Rosado – RN.
• Licença de Alteração para transformar a linha de surgência associada ao poço petrolífero 
7-GC-02 (Sustentabilidade) medindo 895m em Linha de Injeção de Água, localizado no Campo 
Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que recebeu do Instituído de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as Seguintes Licenças:
• Licença Simplificada (LS), com prazo de validade até 08/08/2021, em favor dos empreendimentos 
Acessos aos poços petrolíferos Solução, Primordial, Arte, Experiência, Ternura, Saúde, Sensa-
ção, Emoção e Generosidade medindo respectivamente 120m, 72m, 190m, 321m, 360m, 120m, 
40m, 123m e 664m, localizados no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.
• Licença Prévia para Perfuração (LPPE), com prazo de validade até 08/08/2021, em favor dos empre-
endimentos Poços petrolífero Solução, Primordial, Arte, Experiência, Ternura, Saúde, Sensação, 
Emoção e Generosidade localizados no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Gover-
nador Dix-Sept Rosado-RN.
• Licença de Instalação e Operação (LIO), com prazo de validade até 08/08/2021, em favor do em-
preendimento Linhas de Surgência associadas aos poços petrolíferos, Solução, Primordial, Ar-
te, Experiência, Ternura, Saúde, Sensação, Emoção e Generosidade, medindo respectivamente 
310m, 215m, 1900m, 1100m, 1620m, 915m, 1285m, 220m e 665m, com destino final a estação coletora 
de galo de campina localizado no Campo de produção Galo de Campina, zona rural, Governador 
Dix-Sept Rosado-RN.

Sergio Fantini
Diretor de Sustentabilidade

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Perícia Engenharia e Construção LTDA, CNPJ 15.594.013/0002-94, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças:
LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 poço petrolífero de código 7-AND-0001, localiza-
do na zona rural da Serra do Mel.
LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 poço petrolífero de código 6-GALP-0038-RN, 
localizado na zona rural da Serra do Mel.
LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 poço petrolífero de código 1-GALP-0001-RN, 
localizado na zona rural da Serra do Mel.
LICENÇA DE OPERAÇÃO para 01 poço petrolífero de código 7-AND-0002-RN, lo-
calizado na zona rural da Serra do Mel.

João Ricardo Maia de Magalhães
Sócio Administrador

Cibercriminosos estão 
se adaptando às práticas do 
mercado para aplicar novos 
golpes e conseguir informa-
ções pessoais da população. 
Alguns bancos e serviços 
online de pagamento têm 
solicitado selfies dos clientes 
segurando um documento 
de identidade (RG ou CNH) 
para a abertura de conta 
bancária ou emissão de um 
cartão de crédito. 

O que era para ser uma 
forma descomplicada para 
autenticar a identidade dos 
clientes e evitar deslocamen-
tos e filas de espera, acabou 
virando uma nova forma de 
enganar.

Cirbercriminosos estão 
enviando e-mails se passan-
do por um banco, empresa de 
pagamentos ou redes sociais. 
As mensagens pedem que os 
usuários confirmem a identi-
dade por meio de link. Ao cli-
car, existe redirecionamento 
à página de um formulário, 
que rouba as informações.

Novo golpe induz 
vítima a enviar 
selfie segurando 
documentos

Atente-se

Método tem sido usado por bancos

 Reprodução / Internet

A Mozilla lançou uma 
atualização para o Firefox 
que corrige uma falha de 
segurança que permitia que 
qualquer usuário pudesse 
visualizar e copiar as senhas 
presentes no navegador sem 
a necessidade da "senha 
mestra". Uma vez copiadas, 
as senhas ficavam disponí-
veis para serem "coladas" em 
editores de texto para que 
fossem salvas em outro local. 
Para acessar a brecha, que 
foi considerada de nível “mo-
derado” pela Mozilla, basta-
ve ter acesso ao computador 
onde as senhas estavam ar-
mazenada. Com a correção, o 
navegador voltou a ser confi-
ável para uso pessoal.

Firefox contém 
falha que expõe 
senhas salvas 
a terceiros

Problema

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 
OBJETO: Aquisição de veículos automotores, zero quilometro, tipo van, para atendimento às 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas 
no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 011/2019-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MENOR PREÇO, visando à realização do objeto acima em epígrafe, conforme descrito no Edital e 
seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
De 27/08/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 12/09/2019. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
12/09/2019, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 
12/09/2019. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada 
de cópia, a partir do dia 27/08/2019, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da 
Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário 
de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 23 de agosto de 2019.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00034/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos de som, áudio 
e iluminação para o Auditório do SEST SENAT Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 10/09/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 09/09/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situ-
ado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.
b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
15ª Vara Cível da Comarca de Natal.

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias)
 O Excelentíssimo Sr. Dr. ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA, Juiz de Direito em Substituição Legal 
da 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA 
a pessoa de MARIA DE LOURDES ARAUJO CARDOSO, CPF 369.522.064-34 atualmente em lugar in-
certo e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação BUSCA 
E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, (proc. n.º 0811837-63.2016.8.20.5001), proposta por 
BANCO PAN S.A., contra MARIA DE LOURDES ARAUJO CARDOSO, em tramitação por este Juízo da 
15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA 
do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe 
será nomeado curador especial. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 29 de agosto de 2018. Eu, 
JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei.

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS PEREIRA. Juiz de Direito

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna 
público a quem interessar, que realizará no dia 12/09/2019, às 09:00h, horário 
local, Tomada de Preços Nº 002/2019, menor preço global, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para construção de um polo da academia da saúde – 
modalidade intermediaria, no município de Fernando Pedroza/RN. O Edital 
contendo maiores informações encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como também poderá ser retirado no 
setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, das 8h:00min às 
13h:00min.

AVISO DE LICITAÇÃO

Francisco Paulo Dionísio Ferreira
Fernando Pedroza/RN, 23 de Agosto de 2019

 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN
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O técnico Jorge Sampaoli não 
escondeu a decepção com o duro 
empate sofrido pelo Santos neste 
domingo. Diante do Fortaleza, a 
equipe paulista abriu 3 a 0 e do-
minou com facilidade no primeiro 
tempo, mas cedeu a igualdade na 
etapa final, para surpresa do trei-
nador, em plena Vila Belmiro.

"Muito difícil [de explicar]. É 
óbvio. Geramos uma perspectiva 
contra um rival que estava domi-
nado. Eu teria que analisar o que 
aconteceu friamente. É uma pena 
que não tenhamos ganhado hoje. 
Temos que trabalhar, e levantar 
a moral dos meninos, abatidos", 
comentou o treinador.

O que mais incomodou o argen-
tino foi o contraste do desempenho 
da sua equipe no primeiro e no se-
gundo tempos. "Esse tipo de situa-
ção não lembro se já vivi. Fizemos 

um primeiro tempo onde o time foi 
um dos melhores desde que che-
guei. No segundo tempo, o pênalti 
foi pontual. Depois, passamos a 

dividir a bola e não ter o controle. 
Mesmo assim, poderíamos ter am-
pliado. No final, empataram. Acho 
que o Fortaleza não mereceu o em-

pate", declarou Sampaoli.
Nas arquibancadas e nas redes 

sociais, a torcida elegeu o zagueiro 
Felipe Aguilar como o vilão santis-
ta do dia. Ele fez a falta que causou 
o pênalti - e gerou o primeiro gol do 
Fortaleza - e falhou claramente no 
segundo gol dos visitantes.

Sampaoli, contudo, saiu em 
defesa do jogador. "Na posição que 
ele joga... Para mim, fez uma boa 
partida. Confio muito no Felipe, ele 
se entrega, deixa tudo em campo. 
Os erros marcam mais por ele ser 
zagueiro. Temos que tratar de le-
vantá-lo e a todos que não estão em 
seu melhor momento."

O resultado marcou o terceiro 
jogo seguido do Santos sem vitória 
no Brasileirão. Antes, a equipe ha-
via perdido para o São Paulo (3 a 
2), no Morumbi, e para o Cruzeiro 
(2 a 0), no Mineirão.

Santos abriu 3 a 0, mas cedeu empate ao Fortaleza, para irritação de Sampaoli

Sampaoli vê empate "difícil de explicar"
e defende Aguilar, que provocou pênalti

Santos

Amanda Perobelli / Reuters

O Vasco não tomou conhe-
cimento da boa fase vivida 
pelo São Paulo e derrubou o 
rival paulista neste domingo, 
diante de sua torcida. Jogan-
do em São Januário, a equi-
pe carioca derrotou o time 
comandado por Cuca por 2 a 
0, pela 16ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. O resultado 
põe fim a uma invencibilida-
de de nove jogos da equipe 
paulista.

Talles e Fellipe Bastos 
marcaram os gols da vitória 
vascaína no segundo tempo. 
O confronto teve um lance 
polêmico envolvendo a inter-
venção do VAR, depois que o 
são-paulino Raniel foi expul-
so, ainda na etapa inicial.

Com a derrota, o São Pau-
lo estaciona nos 30 pontos, 
por ora, na quarta colocação. 
O Vasco segue em recupera-
ção na competição depois da 
chegada do técnico Vanderlei 
Luxemburgo. Sobe para 20 
pontos e se afasta da zona do 
rebaixamento.

Com um time cheio de 
reservas, o Corinthians dei-
xou escapar neste domingo 
a oportunidade de entrar no 
G-4 do Campeonato Brasilei-
ro ao empatar por 1 a 1 com 
o Avaí, em Florianópolis. A 
equipe do técnico Fábio Ca-
rille precisava de uma vitória 
sobre o lanterna para se apro-
ximar das primeiras posições, 
mas não jogou bem.

O Corinthians com oito jo-
gadores poupados (só Cássio 
e os zagueiros eram titulares) 
para priorizar a partida da 
Copa Sul-Americana contra 
o Fluminense, na quinta-fei-
ra, fez uma partida péssima. 
Criou pouco, deixou espaços 
na defesa e só escapou da 
derrota graças à limitação do 
Avaí. Os catarinenses chega-
ram a ter vantagem numéri-
ca e no placar, mas desperdi-
çou ambas.

Com expulsão 
polêmica, Vasco 
domina e ganha 
do São Paulo

Corinthians joga 
mal e empata 
com lanterna 
Avaí em SC

São Januário

1 a 1

O Flamengo venceu o Ceará 
por 3 a 0, neste domingo, no Cas-
telão, de forma categórica. Ao do-
minar a maior parte do confronto, 
o time de Jorge Jesus construiu o 
placar com gols de Pablo Marí e 
Gabigol (no primeiro tempo) e Ar-
rascaeta, na etapa final. 

A bola na rede do uruguaio, ali-
ás, foi uma pintura: acertou linda 
bicicleta após cruzamento de Ra-
finha. Com a vitória, o Rubro-Ne-
gro assumiu a liderança do Bra-
sileirão. Alcançou os mesmos 33 
pontos do Santos, mesmo número 
de vitórias (10), mas vence o time 
paulista no saldo de gols (17 a 11).

É a primeira vez, em 16 ro-
dadas do campeonato, que o Fla-
mengo assme a liderança. O time 
de Jorge Sampaoli tropeçou na 
rodada ao empatar em casa com o 
Fortaleza. O Ceará é o 13º, com 20 
pontos.

O Ceará volta a campo no sá-
bado em Curitiba. Desafia o Athle-
tico-PR, na Arena da Baixada, às 
19h (de Brasília). O Flamengo, na 
quarta-feira, no Sul, decide a clas-
sificação à semifinal da Libertado-
res contra o Internacional de Porto 
Alegre. No domingo, no Maracanã, 

às 16h, ao retomar o campeonato 
nacional, recebe o Palmeiras.

O Flamengo dominou a maior 
parte do jogo, apesar de iniciar 
sem quatro titulares: Rafinha, 
Filipe Luis, Cuellár e Bruno Hen-
rique. Mesmo que a posse de bola 
tenha sido 50% para cada um dos 
times, o Rubro-Negro sempre foi 
mais vertical ao buscar o gol. O 

Ceará, sem conseguir superar a 
marcação adversária apostou em 
cruzamentos e chutes de fora da 
área. Por isso, teve mais finaliza-
ções: 18 a 11.

Os gols foram boas construções 
coletivas. Marí concluiu após late-
ral cobrado por Renê e participa-
ção de Rodrigo Caio e Berrío. O se-
gundo, de Gabigol, mostrou o time 

controlando a bola por 1min15s, 
com 20 passes e apenas Gerson 
não tocando na bola. E, por fim, 
Arrascaeta marcou de bicicleta.

Rafinha cruzou, Arrascaeta 
marcou de bicicleta. A dupla pro-
tagonizou o golaço da noite no Cas-
telão. O uruguaio finalizou atrás 
da marca do pênalti e surpreedeu 
o goleiro Diogo Silva.

Com vitória maiúscula em Fortaleza, é a primeira vez, em 16 rodadas do campeonato, que o Flamengo assme a liderança

Com golaço de Arrascaeta, Flamengo vence 
Ceará e assume a liderança do Brasileirão
Diante de quase 50 mil torcedores na Arena Castelão, time de Jorge Jesus joga bem e derrota 
cearenses de forma categórica. Rubro-negro é beneficiado com empate do Santos com Fortaleza

Em Fortaleza

Alexandre Vidal / Flamengo
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O Globo Futebol Clube tam-
bém está rebaixado para a quar-
ta divisão do Campeonato Bra-
sileiro. Assim como o ABC, que 
teve a queda definida uma roda-
da antes, o time de Ceará-Mirim 
deu adeus à Série C justamente 
com uma derrota para os alvine-
gros na última rodada da fase de 
grupos da competição.

Em partida disputada no 
estádio Barretão no último sá-
bado, 24, o Globo foi derrotado 
pelo ABC pelo placar de 2 a 0 e, 
com isso, se juntará ao rival na 
temporada 2020 da Série D. Os 
dois terão a companhia de outro 
representante potiguar, o Amé-
rica, que vai disputar a quarta 
divisão pelo quarto ano consecu-
tivo.

Integrantes do Grupo A da 
Série C, ABC e Globo termi-
naram a competição com 18 e 
16 pontos, respectivamente. O 
time da capital fez uma campa-
nha com 4 vitórias, 6 empates 

e 8 derrotas, totalizando 33% 
de aproveitamento. A equipe de 
Ceará-Mirim, por sua vez, teve 
4 vitórias, 4 empates e 10 derro-
tas, o que significa um aprovei-
tamento de apenas 29%.

O treinador Higor Cesar, do 
Globo, teve um mal súbito de-
pois do jogo, sofreu um pico de 
hipertensão e precisou de aten-
dimento de urgência prestado no 
próprio estádio Barrettão. Ele, 
no entanto, passa bem.

Do lado do ABC, o técnico 
Roberto Fernandes disse após 
a partida que espera ter a sua 
situação no clube definida até 
o dia 10 de setembro. A equipe 
alvinegra só volta a campo em 
janeiro, para a disputa do cam-
peonato estadual.

“O ABC não tem mais calen-
dário até o final do ano, então 
não precisa dessa sangria desa-
tada. Mas não vamos também 
fazer uma novela mexicana. 
Acho que lá pelo dia 10 é razoá-

vel para a diretoria e para mim 
também. Para 2020, algumas 
equipes já me procuraram. Va-
mos ver”, declarou.

Além dos potiguares ABC e 
Globo, foram rebaixados para a 
quarta divisão do Campeonato 
Brasileiro o Luverdense (MT) e o 
Atlético (AC), que disputavam o 

Grupo B da competição.

O JOGO
Os gols foram marcados ape-

nas no segundo tempo. Após 
uma primeira etapa com supe-
rioridade do Globo, mas sem efe-
tividade, o ABC voltou melhor e 
conseguiu abrir o placar aos 10 

minutos, com Wallyson aprovei-
tando a sobra após bate-rebate 
na área do Globo. No final, os 
donos da casa ainda perderam 
o atacante Murici, expulso. O 
ABC aproveitou a vantagem e, 
depois de boa jogada de Wally-
son, Jefinho marcou o segundo.

ACESSO À SÉRIE B
Com a definição dos rebaixa-

dos, a Série C continua – agora, 
com a definição dos times que vão 
subir para a Série B em 2020. A 
próxima fase é a de quartas de fi-
nal, com o confronto entre times 
classificados do Grupo A e equi-
pes classificadas no Grupo B. 

Os duelos serão entre Náuti-
co (PE) x Paysandu (PA); Sam-
paio Corrêa (MA) x São José 
(RS); Imperatriz (MA) x Juven-
tude (RS); e Ypiranga (RS) x 
Confiança (SE). Os vencedores 
de cada jogo, que terão ida e vol-
ta, garantirão acesso à segunda 
divisão.

Integrantes do Grupo A, ABC e Globo terminaram com 18 e 16 pontos, respectivamente

Globo perde para o ABC e também cai
Com a definição dos rebaixados, a Série C continua – agora, com a definição dos times que vão subir para a Série B em 2020.
A próxima fase é a de quartas de final, com confronto entre times classificados do Grupo A e equipes classificadas no Grupo B

Definição

Oscar Xavier / GERN / Reprodução


