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Comdesconto chega para comerciante 
vender mais e consumidor gastar menos

NOVIDADE EM NATAL

José Aldenir / Agora RN

De clínicas populares a lojas de carros, roupas, alimentação e postos de combustíveis, Comdesconto 
App começa a operar com 60 parceiros, que ofertaram juntos mais de 600 cupons com desconto

Começa funcionar em Natal nes-
ta segunda-feira, 25, uma poderosa 
ferramenta para possibilitar aos co-
merciantes aumentar suas vendas e 
aos consumidores, economizar entre 
10% até 100% em compras. 

Aplicativo já disponível em lojas 
digitais para Android e iOS, o Com-
desconto App, como diz seu funda-
dor, o publicitário potiguar Thiago 
Cortez  de Sousa, não inventa a roda 
ou faz milagres.

“Apenas aproxima os interesses 
de quem quer vender com quem 
quer comprar, valendo-se da cultura 
do desconto, consagrada em socieda-
des onde o comércio é muito dinâmi-
co, como a norte americana, onde se 
movimentam altas cifras em dólares 
anualmente, ele lembra.

Resultado de um ano de desen-
volvimento, a Fintech Com Desconto 
-  termo resultado da junção de Fi-
nanças com Tecnologia - mirou prin-
cipalmente os interesses de compra 
na população em geral, que busca 
melhores preços, ofertando uma infi-
nidade de produtos e serviços.

De clínicas populares a lojas de 
carros, roupas, alimentação e postos 
de combustíveis, o Comdesconto App 
começa a operar com 60 parceiros, que 
ofertaram juntos mais de 600 cupons 
com desconto dentro do aplicativo. 

Até o final do ano, porém, Thiago 
projeta contar no seu portfólio com 
pelo menos 600 empresas dos mais 
variados ramos do varejo, onde o 
consumidor não só  irá encontrar um 
desconto atraente sobre cada produ-

to ou serviço anunciado na vitrine 
do app, como poderá ter dinheiro de 
volta pelo  “cashback”, um programa 
de recompensa onde o consumidor 
junta créditos para receber em espé-
cie ou aplicar em novas compras.

 Nos três primeiros meses de 
operação a plataforma Com Desconto 
app esta sendo disponibilizada gra-
tuitamente as empresas que tenham 
interesse de ser parceiras, basta ape-
nas entrar no site www.comdesconto.
app e preencher o cadastro.

“Num momento de crise econô-
mica, onde a população sente seu 
poder aquisitivo limitado, o comdes-
conto app chega justamente para 
consagrar a cultura dos cupons de 
desconto que ainda falta ao nosso 
consumidor”, explica Thiago. Idealizador do app, Thiago Cortez



Styvenson pede ao Senado 
passaporte diplomático

Bolsonaro tenta rasgar 
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Senador de primeiro mandato explicou 
que foi convidado para missões fora.

Para Luiz Gomes, projetos do novo 
governo têm “inconstitucionalidades”
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Cooperativa médica 
cobra R$ 4,4 milhões 
da Secretaria de 
Saúde do Estado

ABC estuda 
vender terreno 
para pagar
R$ 5 milhões 
em dívidas 
trabalhistas

Desenvolvimento 
do RN esbarra na 
logística precária, diz 
presidente da Fiern

Profissionais da entidade 
prestaram mais de 70 mil 
atendimentos e 27 mil cirurgias 
em 2018 no RN e chegaram a 
ameaçar paralisar atividades.

Para Amaro Sales, Rio Grande do 
Norte é “estado riquíssimo sentado 
em cima de uma botija”, mas que 
“pede esmolas” em função de não 
explorar suas potencialidades.

Cade estuda abrir investigação 
sobre alto custo de passagens
Conselho de Atividade Econômica recebeu do senador Jean Paul Prates pedido para abrir procedimento.
Levantamento mostrou que bilhetes emitidos no RN são até 100% mais caros que em estados vizinhos.

Clube já fez avaliação do espaço. 
Decisão sobre alienação sairá 
em reunião no dia 2.

VOOS MAIS CAROS NO RN 12

CRISE 14
José Aldenir / Agora RN

TRANSPORTE 11

Decreto regulamenta 
meia passagem
para estudantes em 
linhas do interbairros

Medida, que também concede 
gratuidades para idosos, crianças 
com menos de sete anos e pessoas 
com deficiência, já está valendo.

José Aldenir / Agora RN

Parnamirim tem seis linhas
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Recuperação de débitos
Como o Agora RN havia antecipado, a Secretaria de Estadual 

Tributação anunciou a recuperação de R$ 39 milhões dos maiores 
devedores do Estado. Foi o resultado de dois meses de trabalho do 

primeiro ciclo de cobrança de débitos fiscais, que buscou empresas com 
dívidas há até cinco anos, mas ainda fora da chamada Dívida Ativa. A 
maior parte dos valores recuperados saíram de acordos de pagamento à 
prazo fechados por 74 auditores fiscais, que foram a campo executar as 
cobranças em todas as regiões do RN.

>> Solicitação atendida. A 
governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
se comprometeu a receber o 
deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) na próxima 
quinta-feira, 28, às 15h30, em 
seu gabinete na Governadoria. 
A assessoria da governadora 
informou a agenda ao próprio 
parlamentar na sexta-feira, um 
dia depois de Sandro anunciar 
que montaria um acampamento 
caso Fátima não sinalizasse em 
até quinze dias uma data para 
recebê-lo.

>> Até a Damares. O presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que não 
toma decisões de governo sozinho 
e que sempre procura ouvir 
seus ministros de cada área. Ele 
destacou que ouve “até a Damares 
(Alves)” e defendeu o trabalho 
da titular da pasta de Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
que, de acordo com ele, “podem 
achar que é uma ministra com 
importância não muito grande”.

>> Contra a reforma. 
Diversas categorias profissionais 
paralisaram as atividades na 
última sexta-feira, em protesto 
contra a proposta de reforma 
da Previdência apresentada 
pelo governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Em Natal, os cidadãos 
sentiram o reflexo principalmente 
no sistema de transporte, já que 
motoristas e cobradores de ônibus 
cruzaram os braços.

>> Cobrança. O Ministério 
Público Estadual recomendou 
ao procurador-geral do Estado, 

“Fica todo mundo 
naquela situação 

igual cachorro em 
canoa, querendo se 

equilibrar”
Vice-presidente Hamilton Mourão, sobre 

impactos da prisão de Michel Temer
Luiz Antônio Marinho, que 
cobre do ex-reitor da Uern 
Milton Marques Medeiros e do 
ex-pró-reitor Francisco Severino 
Neto quase R$ 100 mil. O valor 
é referente a condenações que 
os dois receberam do Tribunal 
de Contas do Estado a título de 
ressarcimento à universidade 
por causa de irregularidades em 
contratos.

>> Denunciado. O ex-secretário 
municipal adjunto de Serviços 
Urbanos de Parnamirim Gaspar 
de Lemos Alcântara foi denunciado 
pelo Ministério Público Estadual 
pela prática de crimes de peculato 
e falsificação de documentos. O MP 
também ingressou com uma ação 
civil pública pela prática de atos de 
improbidade administrativa, com 
pedido de bloqueio de bens.

>> Educação. O Governo do 
Estado convocou 30 professores 
para o quadro efetivo da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
Trata-se da primeira convocação 
de educadores deste ano, e eles 
serão destinados a diversas 
regiões do Estado.

>> Parcelamento de multas. 
A partir desta segunda-feira, 
25, a Prefeitura do Natal passa 
a parcelar os valores cobrados 
nas multas de trânsito no 
cartão de crédito. A medida visa 
atender a uma resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito. 
De acordo com o órgão, poderão 
ser parceladas multas vencidas 
e a vencer em 12 parcelas nos 
cartões das bandeiras Hiper, Visa, 
MasterCard e Elo.

José Aldenir / Agora RN

redacao@agorarn.com.br

Coluna do Agora
José Aldenir / Agora RN

SONDAGEM

Tributação excessiva
é o problema, reclamam 
industriais potiguares

O sistema tributário brasileiro 
foi mal avaliado por industriais 
potiguares das áreas extrativistas e 
de transformação e da construção 
consultadas na sondagem especial 
sobre a qualidade do sistema 
tributário brasileiro.

A pesquisa, realizada pela 
Federação da Indústria do Rio Grande 
do Norte (Fiern), em parceria com a 
Confederação Nacional da Indústria, 
foi aplicada junto a 64 indústrias dos 
segmentos Extrativo, de Transformação 
e da Construção, no período de 1º a 15 
de outubro de 2018.

A avaliação negativa dos 
empresários foi direcionada à cada 
um dos seis atributos desejáveis em 
um sistema tributário – simplicidade, 
direitos e garantias do contribuinte, 
número de tributos, estabilidade 
de regras, segurança jurídica e 
transparência.

Na lista dos principais problemas 
atribuídos ao sistema tributário 
brasileiro, as empresas alegaram a 
tributação excessiva como o mais 
prejudicial. Na sequência, vieram 
o custo elevado para recolhimento 
do tributo (cálculo do valor a pagar, 
prazo para pagamento, obrigações 
acessórias, etc); tributação em cascata 
(incidência de tributos sobre outros 
tributos) e a tributação sobre folha de 
pagamento.

Entre os ouvidos na sondagem, 
64% criticaram o elevado número 
de tributos existente no Brasil e 77% 
desaprovaram o sistema tributário 
brasileiro quanto à transparência. 
Além disso, 85% reprovam o sistema 
tributário brasileiro no que se refere 
à simplicidade e 88% apontam que 
a tributação excessiva é uma das 
principais características negativas dos 
tributos brasileiros. l

José Aldenir / Agora RN

Construção civil foi área pesquisada

>> Articulação da reforma. 
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ, foto), afirmou que não 
vai deixar de defender a reforma 
da Previdência. A afirmação 
foi feita em resposta a um 
questionamento da deputada 
estadual Janaína Paschoal 
(PSL-SP). Segundo o jornal 
O Estado de São Paulo, Maia 
avisou ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que deixará a 
articulação da reforma. Ele teria 
tomado a decisão após ler mais 
um post do vereador Carlos 
Bolsonaro (PSC-RJ), com fortes 
críticas a ele.
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Styvenson foi o único senador do RN a 
pedir passaporte diplomático até agora

REGALIA

José Aldenir / Agora RN

Senado informou que, além do de Styvenson Valentim, solicitou ao Ministério das Relações Exteriores 
a emissão de passaporte diplomático para a ex-senadora Fátima Bezerra, atualmente governadora

O senador Styvenson Valentim 
(Podemos) foi o único integrante da 
bancada potiguar no Senado a solici-
tar, até agora, passaporte diplomáti-
co. O documento, segundo informou 
a Casa ao jornal Agora RN, foi emi-
tido no dia 14 de março deste ano e 
tem validade até 31 de julho de 2023.

A informação surge após o jornal 
O Globo ter revelado, na quinta-fei-
ra, 21, que o Itamaraty confeccionou 
229 passaportes diplomáticos a pe-
dido do Senado. Do total, 116 foram 
emitidos em nome de familiares de 
senadores e ex-senadores, sem qual-
quer relação com missões oficiais ou 
atos de interesse do País que justifi-
quem o tratamento diferenciado.

Um decreto de 2006 e uma por-
taria do Ministério das Relações Ex-
teriores normatizam a concessão de 
passaportes diplomáticos no Brasil. 
As regras estabelecem que parentes 
de parlamentares só podem ter aces-
so ao benefício caso integrem mis-
sões oficiais. O documento, segundo 
a lei, só deveria valer para o período 

da missão, mas, na prática, o Itama-
raty tem emitido os passaportes com 
validades de até quatro anos.

No caso do Rio Grande do Nor-
te, o Senado informou que, além do 
de Styvenson Valentim, solicitou ao 
Itamaraty a emissão de um passa-
porte diplomático para a ex-senado-
ra Fátima Bezerra, atualmente go-
vernadora do Estado. O documento 

foi expedido em 11 de março de 2015, 
no 2º mês de mandato de Fátima no 
Senado, e está válido até 10 de mar-
ço de 2020.

Não há, de acordo com o Senado, 
passaportes diplomáticos emitidos 
em nome dos ex-senadores Garibal-
di Alves Filho e José Agripino Maia, 
que deixaram a Casa em janeiro des-
te ano. Novos senadores, Jean Paul 

Prates (PT) e Zenaide Maia (Pros) 
também não requisitaram a regalia.

Emitidos internacionalmente 
em cor vermelha, os passaportes 
diplomáticos, além de garantir uma 
série de privilégios ao titular, são 
emitidos de graça para os políticos e 
seus parentes.

Entre as vantagens, quem pos-
sui passaporte diplomático tem 
acesso à fila de entrada separada e 
tratamento menos rígido nos países 
com os quais o Brasil tem relação 
diplomática. Em alguns países que 
exigem visto, o passaporte diplomá-
tico o torna dispensável. O documen-
to é emitido sem nenhum custo para 
a autoridade e seus dependentes.

A assessoria de Styvenson expli-
cou que, desde que tomou posse, o 
senador tem recebido convites para 
representar o Senado em encontros 
e eventos fora do País. A assessoria 
do parlamentar, então, entendeu por 
bem requisitar o passaporte diplomá-
tico para o caso de o senador neces-
sitar atender missões no exterior. l

Senador disse que já foi convidado para representar Senado em missões no exterior

Governo Bolsonaro peca por não debater 
reformas com sociedade, diz Luiz Gomes

CRÍTICA

José Aldenir / Agora RN

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro tem promovido “ataques” 
a direitos previstos na Constituição a 
partir das propostas que encaminhou 
ao Congresso Nacional de reforma da 
Previdência e de ampliação do com-
bate à criminalidade, na opinião do 
advogado potiguar Luiz Gomes.

Em entrevista ao programa 
Agora em Debate, apresentado por 
Roberto Guedes na rádio Agora FM 
(97,9), Luiz Gomes afirmou que o 
Brasil vive o que ele classifica como 
“involução” e “retrocesso jurídico-le-
gislativo”. “Estão rasgando direitos 
conquistados e massacrando aqueles 
que sonhavam em ter direitos. Esse 
é o país que estamos vivenciando 
hoje. A mitigação de direitos é uma 
realidade brasileira”, argumentou.

Segundo o jurista, os projetos 

apresentados por Bolsonaro e sua 
equipe são “eivados de inconstitucio-
nalidades” e que o debate sobre es-
sas questões tem sido precário. Luiz 
Gomes também reclamou que os 
projetos têm sido encaminhados pa-
ra o Congresso sem que antes tenha 
havido uma discussão aprofundada.

“Tivemos recentemente o pacote 
anticrime encaminhado e nenhuma 
entidade de advogados criminalis-
tas compartilhou do debate para 
formatar o projeto de lei. Nasceu da 
cabeça de um ex-juiz [o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro], que entende que tudo que 
ele propôs é a maior maravilha do 
mundo”, ressaltou.

No que diz respeito à reforma 
da Previdência, o advogado potiguar 
condenou a possibilidade de fixação 

da idade mínima para aposentado-
ria em 65 anos, como prevê a pro-
posta de Bolsonaro. “Aqueles que 
sonham com a aposentadoria breve 
agora terão um pesadelo. Vai ter que 
contribuir por 49 anos e vai ter que 
ter pelo menos 65 anos de idade. A 
pessoa que trabalha até os 65 não 
está mais bem, está cansada”, frisou.

Luiz Gomes criticou, ainda, a 
apatia de determinados setores da 
sociedade, incluindo advogados e a 
mídia, que não teriam reagido forte-
mente às recentes propostas. “Tem 
alguns apaixonados que aprovam 
tudo isso, porém, os mais sensa-
tos sabem que é necessário adotar 
medidas drásticas, mas é preciso 
respeitar a Constituição e as leis 
brasileiras, pois vivemos em um país 
democrático”, encerrou. l Advogado apontou “inconstitucionalidades”
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Vicente Serejo
>> História. A vereadora 
Eleika Bezerra propôs e a 
Câmara aprovou a lei que 
vai disciplinar a substitui-
ção de nomes antigos por 
novos nas ruas e praças de 
Natal, como acontece hoje. 

>> Lei. Acionada pelo Ins-
tituto Histórico, há quatro 
anos, Eleika propôs a lei 
que vincula as sugestões de 
mudança a uma comissão 
do Instituto Histórico que 
vai apresentar o parecer.

>> Freio. O instrumento le-
gal evitará que os vereado-
res mantenham esse furor 
que tem sido uma prática 
no legislativo municipal 
desrespeitando a toponímia 
tradicional e sem controle 
legal.

>> Caso. O último caso foi 
cometido pela Prefeitura, 
quando superpôs o nome de 
K-Ximbinho na Travessa 
Pax, que liga a Rua São To-
mé à Av. Junqueira Aires. 
Sem a menor justificativa. 

>> Antes. A Câmara 
Municipal partiu ao meio 
a Junqueira Aires para 
também ser batizada de 
Câmara Cascudo. Quando 
o escritor já nomeava a Rua 
das Virgens, na Ribeira, 
onde nasceu.  

>> Pior. O exemplo mais 
gritante foi substituir 
Parnamirim por Eduardo 
Gomes, uma proposta do 
então deputado estadual 
Moacir Duarte. Seu povo 
protestou e retomou o nome 
histórico. 

>> Luta. Que a Academia 
de Letras e o Conselho de 
Cultura se unam ao Insti-
tuto Histórico na boa lição 
de Cascudo: ‘Nomes velhos 
para coisas velhas, nomes 
novos para coisas novas’. 

>> Cena. Genibaldo Barros foi o grande nome esquecido na home-
nagem da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras aos 60 anos da 
UFRN. Ele não só, e apenas, o ex-reitor decano, aos 91 anos, lúcido e 
atuante. Foi, na hora difícil, da invasão da Reitoria, o reitor que resis-
tiu às pressões sem permitir que a polícia pisasse no território livre da 
Universidade, criada por Onofre Lopes e Dinarte Mariz, seus amigos e 
contemporâneos. E viva Genibaldo Barros!

>> Senha. O deputado 
Tomba Faria, presidente 
da Comissão de Finanças 
e Fiscalização da AL, 
concordou com a necessida-
de do Legislativo acessar a 
movimentação financeira 
do governo.

>> Mais. Não impede que o 
governo lance um novo por-
tal da transparência com 
informações em tempo real. 
Mas é ao Poder Legislativo 
que cabe, sim, acompanhar 
as receitas e as despesas.

>> Cabral. O professor 
Dickson Medeiros pode 
sofrer contestação de outros 
pesquisadores na questão 
do ponto de desembarque 
de Pedro Álvares Cabral 
e que defende ter sido na 
Bahia. 

>> Livro. Sua afirmação 
está no livro que acaba 
de lançar - “Aonde Cabral 
desembarcou: Bahia ou Rio 
Grande do Norte - a carta 
de Caminha solucionada”. 
Já seria interessante um 
debate.

>> Aliás. O tema vem 
sendo exaustivamente 
estudado por pesquisado-
res do Instituto Histórico, 
plenário ideal para as 
discussões que envolvam a 
nossa história. Do debate 
nascem as luzes.

>> Multar. É o verbo con-
jugado com dedicação pelos 
guardas da STTU, hoje res-
ponsáveis por grande parte 
da receita do órgão, a julgar 
pela estratégia que vem 
sendo adotada na cidade.

>> Exemplos. Todo dia, 
nem rompe a manhã, estão 
em frente ao hospital da 
Unimed e Casa de Saúde 
São Lucas só multando. 
Longe dos gargalos onde 
ajudariam o trânsito a fluir 
melhor. 

Pode ter sido útil, naquele 
instante de folha dupla - dezem-
bro e décimo-terceiro - que aos 
tributaristas fosse permitido per-
petrar correções de uma só vez 
nos valores baseados em anos de 
exercícios passados. Pareceu efi-
ciente. Desde que esse galope dos 
tributaristas do IPTU não acabasse 
no tributarismo, ismo que amanhã, 
na campanha, leve o prefeito Álva-
ro Dias a ficar na defesa, quando o 
marketing adversário cobrar duras 
justificativas ao eleitor.

É dos tributaristas, aliás, o ví-
cio de reduzir o ato de governar 
à simples moldura que chamam 
de mercado. Para eles, se o gestor 
tiver dinheiro e realizar obras, é o 
que basta para conquistar o sen-
timento popular. Em termos. Não 
foi assim com o governo Robinson 
Faria. Quem examinar o elenco de 
obras de sua gestão vai encontrar 
cerca de 1.400 obras ao largo de 
todo o Estado, garantidas pelos re-
cursos oriundos do financiamento 
do Banco Mundial. 

Os acólitos daquela hora, 
graciosos e unânimes à sombra 
da mitra governamental, tam-
bém imaginavam que realizando 
muitas obras, algumas de certa 
monumentalidade, não se nega, o 
governo conseguiria suprir o dever 
de chegar à vida e à casa de cada 
um, sem cuidar de ser diligente na 
auscultação da alma coletiva. Fez 
e fez, inaugurou e inaugurou, e 
acabou não chegando ao segundo 
turno, tendo o poder nas mãos e 
sua máquina de moer agrados. 

Somadas todas as urnas, o 
governador saiu da luta não ape-
nas como o único a, no governo, 
ser derrotado no primeiro turno, 
como a arrastar a votação pífia de 
menos de 12% do eleitorado. Seus 
acólitos, pressurosos na defesa das 
obras, só então descobriram que 
elas, as obras, mesmo de indiscu-
tível utilidade e magnitude, não 
substituem a matéria prima com 
a qual se faz uma boa temperança 
para atar os laços de confiança en-
tre o líder e o seu povo.  

O tributarismo é o ismo que os 
tributaristas municipais hoje lan-
çam sobre a imagem do prefeito 
Álvaro Dias, levando-o a fustigar 
uma classe média que, além de 
patrimonialista por formação, não 
gosta de se sentir garfada, mesmo 
que possa pagar. A classe média, e 
isto os tributaristas estão pouco in-
teressados em sopesar no vício dos 
números e seus recordes, é o vetor 
do processo de opinião pública. 
Perdê-la é tornar um caminho mui-
to mais pedregoso.  

Ontem, assessores do então 
governador Robinson Faria acre-
ditavam que suas obras curariam 
a angústia dos salários atrasados. 
Hoje, os tributaristas municipais 
prometem o futuro.  No argumen-
to, eivado da mesma iniquidade, 
eles acreditam que o povo saberá 
julgar. Pode ser. E pode não ser. 
Um político não deve deixar que 
a lógica do tributarismo substitua 
sua própria sensibilidade política. 
Pode ser fatal. O tempo, esse con-
selheiro implacável, dirá... 

O galope do ismo

PALCO CAMARIM

“ “Tributação sem
representação é tirania”
J. Otis,
juiz norte-americano (1850-1918).
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Estado quita cerca de 80% da dívida 
com médicos, mas ainda deve R$ 4 mi

COOPERATIVA

José Aldenir / Agora RN

Entidade cobrava mais de R$ 18 milhões em serviços não pagos no período entre agosto de 2018
e fevereiro de 2019; Cooperativa realizou mais de 70 mil atendimentos e 27 mil cirurgias em 2018

A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) realizou o 
pagamento de 80% da dívida com 
a Cooperativa do Médicos do Rio 
Grande do Norte (Coopmed). A 
entidade de classe cobrava mais 
de R$ 18 milhões em serviços não 
pagos pelo Governo do Estado.

Segundo o vice-presidente da 
Coopmed, Julimar Nogueira, o re-
síduo de 20% da dívida que resta a 
ser paga, cerca de R$ 4,4 milhões, 
é referente somente a 2018. 

“Juntando os meses de janeiro 
e fevereiro deste ano, o montante 
era de R$ 18 milhões. Entendemos 
que o Governo está começando, 
tem dificuldades, e colocamos os 
dois primeiros meses deste ano à 
parte, para que ficasse mais pa-

latável ao governo. A Sesap con-
seguiu equacionar boa parte do 
problema”, resumiu ele,  em entre-

vista ao programa Manhã Agora, 
apresentado por Tiago Rebolo na 
rádio Agora FM (97,9).

De acordo com o representan-
te da Coopmed, as dívidas come-
çaram a se acumular a partir de 
agosto de 2018. O pagamento do 
restante do débito segue em nego-
ciação com a Secretaria de Saúde.  

Ainda de acordo com Julimar 
Nogueira, a Coopmed tem reúne 
hoje mais dois mil médicos, que 
atuam em 36 especialidades. 
“Foram prestados mais de 70 mil 
plantões de 12 horas em 2018. 
Foram 48 mil atendimentos de 
ortopedia no Hospital Deoclécio 
Marques, em Parnamirim. Além 
de 41 mil plantões do Serviço 
Atendimento Médico de Urgên-
cia. E outras 27 mil cirurgias de 
alta e média complexidade”, en-
cerrou ele. l

Secretaria Estadual de Saúde ainda precisa pagar cerca de R$ 4 milhões

ATUALIDADES
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Banco do Nordeste injetou mais de 
R$ 3 bi na economia do RN em 2018

INVESTIMENTO

Marcos Bezerra / BNB

Balanço patrimonial da instituição em 2018 mostra que o lucro líquido total foi de R$ 725,5 milhões; 
resultado operacional alcançou R$ 1,243 bilhão e o crescimento foi de 8,3% em relação a 2017

O Banco do Nordeste injetou 
mais de R$ 3,7 bilhões na economia 
do Rio Grande do Norte em 2018. 
Os valores fazem parte das ações 
para liberação recursos em progra-
mas de acesso ao crédito, segundo 
informações do balanço patrimo-
nial da instituição publicado na 
última quinta-feira, 21,

Segundo Fabrizzio Leite Fei-
tosa, superintendente do Banco do 
Nordeste no Rio Grande do Norte, 
somente com programas de mi-
crocrédito foram liberados R$ 630 
milhões.

Segundo o balanço patrimonial 
da instituição de 2018, o lucro lí-
quido apurado em 2018 foi de R$ 
725,5 milhões. O Banco do Nordes-
te atua nos nove Estados nordesti-
nos e norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

O valor registrado foi 6,4% 
maior do que o do exercício ante-
rior, quando se alcançou R$ 681,7 
milhões. O resultado operacional 
da instituição no ano foi de R$ 

1,243 bilhão e indicou crescimento 
de 8,3% em relação a 2017. 

O patrimônio líquido chegou a 
R$ 4,182 bilhões no final de 2018. 
O capital social importava em R$ 
2,844 bilhões. A rentabilidade so-
bre o patrimônio líquido médio da 
instituição foi de 19% ao ano.

“Mas é sempre importante 

enfatizar que uma unidade de de-
senvolvimento, como é o Banco do 
Nordeste, não pode ser avaliado 
apenas pela lucratividade. Nosso 
maior resultado é o impacto que 
proporcionamos nas vidas das pes-
soas”, diz Fabrizzio Leite Feitosa, 
em entrevista ao programa “Agora 
em Debate”, apresentado por Ro-

berto Guedes na rádio Agora FM 
(97,9)

Em 2018, o banco realizou R$ 
43,6 bilhões em aplicações. Empre-
endimentos localizados no Semi-
árido receberam R$ 16,3 bilhões. 
Ao todo, foram contratadas quase 
5 milhões de operações de crédito 
no exercício.

Os financiamentos de longo 
prazo destinados a investimentos 
rurais, industriais, agroindus-
triais, infraestrutura, comércio e 
serviços foram destinatários de 
75,7% dos recursos e somaram R$ 
33 bilhões, divididos em 577 mil 
operações.

As micro e pequenas empre-
sas contrataram R$ 2,9 bilhões, 
valor 10,8% superior ao registra-
do em 2017. 

Na agricultura familiar, o Ban-
co do Nordeste aplicou, por meio 
do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), R$ 3,1 bilhões, com 9,5% 
de crescimento. l

Micro e pequenas empresas contrataram R$ 2,9 bilhões, 10,8% mais que em 2017

Desenvolvimento do Estado esbarra em 
logística precária, avalia Amaro Sales

LIMITAÇÕES

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern), Amaro Sales de Araújo, 
lamentou que as potencialidades 
econômicas do Estado ainda esbar-
rem em problemas como a infraes-
trutura logística precária e o rigor 
excessivo na fiscalização por parte 
dos órgãos de controle.

Em entrevista ao programa 
Manhã Agora, apresentado por 
Tiago Rebolo na rádio Agora FM 
(97,9), o presidente da Fiern opi-
nou que o Rio Grande do Norte é 
“um estado rico sentado em cima 
de uma botija”, mas que “pede es-
mola” em função de gargalos estru-
turais. “Na mineração, o Rio Gran-
de do Norte é riquíssimo e tem um 
grande potencial em várias áreas, 
mas precisa de infraestrutura. 

Como vai explorar ferro se não há 
uma linha férrea e um porto com 
capacidade maior?”, exemplificou.

Amaro Sales criticou, ainda, a 
dificuldade que criadores de cama-
rão e operadores da pesca oceânica 
têm para conseguir licenciamentos 
ambientais. Ele frisou que, se não 
fosse esse gargalo, as duas ativi-
dades consolidariam o Rio Grande 
do Norte como maior produtor de 
camarão do País e permitiriam ao 
Estado explorar a captura de atuns 
em suas reservas – que seriam as 
maiores do território nacional. 
“Não se consegue viabilizar porque 
tem problemas de meio ambiente e 
gargalos de licenciamentos, embo-
ra isso tenha diminuído sensivel-
mente no governo anterior (de Ro-
binson Faria, 2015-2018)”, frisou.

Amaro Sales lamentou, tam-
bém, que o setor da fruticultura 
tenha sido penalizado por causa da 
apreensão pela Polícia Federal e a 
Receita Federal, no mês passado, 
de três toneladas de cocaína em 
meio a contêineres que deveriam 
exportar frutas do Porto de Natal 
para a Europa. A operação fez com 
que a empresa CMA CGM suspen-
desse as atividades. “Não se pode 
contaminar o Porto por causa da 
droga. É negligência do Porto e das 
autoridades, e a Fiern vem cha-
mando a atenção para isso”, disse.

Apesar dos problemas, Amaro 
Sales se disse otimista para os re-
sultados econômicos em 2019. Pa-
ra ele, a posse dos novos governos 
federal e estadual dão ânimo novo 
para a iniciativa privada. l Presidente da Fiern, Amaro Sales
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Temer e a turma toda
Na virada de século, em 1999, 

o Senado Federal era dirigido pelo 
baiano Antônio Carlos Magalhães, 
ACM para o mundo e para a his-
tória, enquanto que a Câmara Fe-
deral era presidida pelo deputado 
paulista Michel Temer. O primeiro 
liderava com altivez, o segundo 
com bagagem acadêmica e jurídica.

Um belo dia, a imprensa es-
tampa a reação do coronel do PFL, 
que chamou o professor almofa-
dinha de incompetente, invejoso, 
despeitado, sabotador e imoral. O 
motivo: divergência com a reforma 
do presidente FHC no âmbito do 
judiciário. Temer queria manter a 
justiça do trabalho, ACM queria 
extinguir.

Fazia só um ano que o filho do 
senador, Luiz Eduardo Magalhães, 
morrera de infarto fulminante aos 
43 anos e esbanjando capacidade 
de liderança para governar a Bahia 
e, quem sabe, enfrentar Lula na 
corrida do Planalto em 2002. A pre-
sidência da Câmara com Temer era 
fruto do apoio pontual do falecido.

Palavras de ACM na época: “As 
coisas morais nunca foram o forte 
do senhor Michel Temer, a prova 
disso é a luta que ele faz pelo Porto 
de Santos”. O professor de direito 
constitucional e direito civil des-
conversou e não rebateu.

Sua alternativa foi tentar des-
qualificar intelectualmente o velho 
babalorixá da política baiana, di-
zendo que o senador não entendia 
da pauta em questão. Numa nota, 
disparou: “Reforma do judiciário 
não é matéria para curioso. É para 
quem tem autoridade. Eu tenho por 
ser advogado e professor de direito”.

ACM nem acusou a provocação 
e mandou de volta com desaforo e 
ironia: “Isso tem a ver com o tempe-
ramento do sr. Temer, que não acei-
ta o sucesso dos outros, até por fal-
tar-lhe estatura moral”. E o acusou 
de impedir a votação do código de 
processo civil, por vil interesse nas 
prisões em instâncias inferiores. 

E soltou uma indireta que nin-
guém na época, nem da imprensa, 
entendeu: “Ele não queria a CPI do 

Judiciário, porque não queria que 
se descobrissem as imoralidades 
que estamos descobrindo”. Ontem, 
quando Michel Temer foi preso, 
décadas de corrupção apareceram 
acumuladas nas investigações.

Por 40 anos o elegante homem 
do PMDB (agora MDB) esteve no 
centro das decisões do maior par-
tido do Brasil, articulando num 
seleto grupo – que toda a imprensa 
já sabe os nomes – os mais espe-
taculares esquemas de desvios de 
dinheiro público, sendo só nos úl-
timos anos a gorda cifra de R$ 1,8 
bilhão.

No auge da quadrilha de Te-
mer, o PT se aproximou para garan-
tir o sucesso da disputa eleitoral na 
sucessão do então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Os dois parti-
dos se entenderam e Temer foi ser 
o vice-presidente de Dilma Rousseff 
em duas campanhas vitoriosas, até 
assumir a cadeira da petista.

Faz trinta anos que escrevo 
diariamente em jornais, com al-
guns anos divididos em rádio e TV 
– e de 1999 para cá no mundo da 
internet. Os leitores já devem ter 
lido várias vezes uma frase que 
gosto de repetir, como um mantra: 
tudo que é bom para os partidos 
é ruim para o Brasil. PSDB, PT e 
PMDB provam isso.

De José Sarney até Michel 
Temer, lá se vão uns 35 anos, os 
governos que se alternaram no Pa-
lácio do Planalto se assemelharam 
na grande marca da política brasi-
leira, a corrupção. Os desvios com 
Copa, Olimpíadas, Petrobras, além 
da má gestão, destruíram economi-
camente e moralmente a nação.

Se eu não estiver com saudade 
de João Figueiredo, eu cegue.

alexmedeiros1959@gmail.com

Alex Medeiros

“ A vida é um
porre, sendo 

vampiro ou não”

(Damon Salvatore)

>> St. Agatha. Saiu o cartaz 
oficial do thriller de terror 
Santa Agatha, do diretor 
Darren Lynn Bousman, o 
mesmo de Jogos Mortais 2. O 
filme narra a desventura de 
uma jovem grávida chamada 
Agatha que se refugia num 
convento. O lugar, longe de 
lhe dar paz, testa sua força de 
vontade e seus medos, um show 
de atormentações no momento 
sublime da chegada do filho. 

>> Terror. Após uma passagem 
pela comédia, o cineasta americano 
Jordan Peele surpreendeu o mundo 
do cinema em 2017 com o thriller 
“Corra”, que lhe deu o Oscar de 
melhor roteiro. Agora, ele chega às 
telas com o assustador e perturbador 
“Nós”, que fez a crítica compará-lo ao 
ícone Alfred Hitchcock.

>> Demora. A prisão do ex-
presidente Michel Temer serviu 
para comprovar a velha máxima 
de que a justiça brasileira tarda, 
mas não falha. É impressionante 
que alguém possa roubar a nação 
durante 40 anos e só agora caia nas 
malhas da justiça e da polícia. Com 
Maluf foi também assim.

>> Revide. O presidente da 
Câmara Federal, Rodrigo Maia, 
foi ligeiro no gatilho após a prisão 
do sogro Moreira Franco. Indicou 
o deputado Marcelo Freixo, que 
não gosta de Sergio Moro nem 
da polícia, para analisar o pacote 
anticrime enviado à casa pelo 
ministro da Justiça. Vingança é 
prato comido quente.

>> Picuinha. Rodrigo Maia se 
irritou com uma tuitada do filho 
“zero 2” de Jair Bolsonaro e, 
irritado, ameaça não avançar com 
a reforma da previdência dentro da 
Câmara. A mídia cobre o fato com 
naturalidade, como se o motivo de 
Maia fosse a coisa mais republicana 
do pedaço. E o Brasil que se réie.

>> Fake commerce. Enquanto o 
Brasil nada faz, Portugal dá exemplo 
ao mundo condenando um jovem de 
23 anos a 4 anos e 6 meses de prisão 
por enganar pessoas no Facebook 
com ofertas de produtos, que depois 
de pagos nunca eram entregues. As 
redes sociais no Brasil estão tomadas 
por esses golpes.

>> SOS gay. O governo do estado 
veicula na traseira de alguns ônibus 
uma peça publicitária, chamada de 
“bus door” pelo mercado, voltada 
para a defesa da ideologia de 
gênero. A imagem de uma pessoa 
trans, cheia de flores, e a frase “Ao 
Contrário do Carnaval, o Preconceito 
Sempre está Fora de Época”.

>> Burrice. Alguns imbecis no 
meio dos militares são contra 
a transferência da embaixada 
brasileira em Israel para 
Jerusalém, argumentando que 
isso pode atrair terrorista para 
o país. Ora, durante 13 anos de 
governos socialistas o risco de 
atrair terroristas, agentes cubanos 
e corruptos foi mais provável.

Na questão da Assembleia,
a governadora Fátima

decidiu não decidir. 

(Diógenes Dantas)

Sei que idoso fura fila,
mas Dilma era pra

ser presa antes do Temer.

(Sarah Patrício)

Marcelo Bretas deixou
em choque a 

Marcela Broto.

(Clark Quente)

PICARDIA NAS REDES
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...do jornalista José Simão: 
“Parem de criticar o Bolsonaro! 
Não é fácil ser presidente do 
Brasil e presidente do fã clube do 
Trump ao mesmo tempo!”; 
...do advogado ex-presidente da 
OAB do Rio de Janeiro Wadih 
Damous: “Temer é um canalha. 
Não merece compaixão. Mas não 
aplaudo medidas arbitrárias por 
parte do Estado. Mesmo contra 
canalhas”; 
...do governador do Maranhão 
Flávio Dino: “Aqueles que 
ajudaram a desestabilizar o 
país também pagam o preço da 
destruição das regras do Estado 
de Direito. O vale-tudo que 
passamos a viver desde 2015 
prossegue. E pode ter um desfecho 
terrível, se não houver amplo 
diálogo e serenidade”.

>> GIRO PELO TWITTER...

>> Interados. O PSL no RN tem feito 
um forte intercâmbio em Brasília, a 
fim de mostrar ao Governo Federal 
as riquezas e necessidades do Estado 
potiguar e, consequentemente, 
trazer mais recursos financeiros para 
projetos importantes. É o que afirma o 
presidente da legenda, Coronel Hélio 
Oliveira.  
 
>> Bem alinhado. Em entrevista 
a esta colunista, no programa Gazeta 
Notícias, na TV Gazeta RN, na última 
quarta-feira, ele afirmou que o partido 
“está bem alinhado” com Brasília. “O 
bom disso é a conectividade e a agilidade 
nos processos”, disse ele, que citou a 
vinda da ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, ao Estado, para uma conversa 
com empresários do setor, um dos frutos 
desse trabalho de interação. 
 
>> Resultados. Coronel Hélio Oliveira 
também falou a respeito do apoio 
que o PSL no RN tem dado ao LAIS - 
Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde - da UFRN, dirigido por Ricardo 
Valentim. A legenda vem tentando mudar 
a realidade financeira do laboratório, que 
hoje recebe mais verbas internacionais do 
que do próprio país. 
“Nós conseguimos articular, inclusive, 
uma reunião entre Valentim e o ministro 
da Ciência e Tecnologia (Marcos Pontes)”, 
disse o presidente do PSL.

>> Influente. Falando nisso... o 
professor potiguar Ricardo Valentim, 
coordenador do LAIS da UFRN, foi 
eleito um dos 100 mais influentes na 
Saúde no Brasil no ano de 2018 pela 
revista Healthcare Management, 
uma das mais importantes do 
segmento. E não só isso. Valentim foi 
a capa da publicação. 
“Professor e coordenador do 
Laboratório de Inovação Tecnológica 
em Saúde (LAIS) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
Ricardo Alexsandro de Medeiros 
Valentim colecionou grandes 
conquistas ao longo do último 
ano, como a colaboração para a 
consolidação do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do Sistema Único 
de Saúde (AVASUS), a maior 
plataforma de formação humana em 
saúde das Américas”, diz a revista.

>> Diagnóstico precoce. A 
Campanha do Diagnóstico Precoce 
2019 da Casa Durval Paiva já circula 
pelas ruas de Natal em backbus 
e a partir de 1° de abril estará 
em outdoors com o patrocínio da 
CONIACC, chamando a atenção 
para os sinais de alerta do câncer 
infantojuvenil e o alto índice de cura 
quando descoberto cedo.

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela Freire
>> Mais próximo. O atual 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
tem estabelecido um diálogo mais 
próximo e atendido melhor os 
vereadores da capital em comparação 
com o seu antecessor, o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves. A análise é do 
vereador Dickson Jr.  
Para o parlamentar, agora há uma 
dinâmica maior no atendimento das 
demandas dos mandatos. “A gente 
recebe demandas, cobranças das 
comunidades, e existia na gestão 
de Carlos Eduardo uma certa 
barreira para a gente cumprir essas 
demandas. Eu já estou sentindo bem 
diferente com Álvaro Dias”, afirmou 
Dickson à coluna.

>> Balança em alta. Adjunto de 
Comunicação do Governo, o jornalista 
Vicente Neto comemorou na semana 
passada uma alta de 71,5% no 
saldo da balança comercial do RN 
neste primeiro bimestre de 2019, 
no comparativo com mesmo período 
de 2018. “As Informações estão no 
Boletim dos Pequenos Negócios, 
divulgado pelo Sebrae”, registrou ele.

>> Clube de Permuta. O criador 
do Clube de Permuta, Leonardo 
Bortoletto, veio de Minas Gerais 
juntar-se aos franqueados de Natal 
Francisco Nunes, Raissa Diniz 
e Betinho Costa na recepção aos 
empresários que já ingressaram na 
nova plataforma de relacionamento 
e negócios. O quarteto recebeu 
associados em almoço na última 
quarta-feira, 20, no Kozmopolit. Para 
entrar no Clube é preciso ser indicado 
por uma das empresas já filiadas. Em 
Natal já tem de hotéis a clínicas, de 
distribuidoras a concessionárias, na 
plataforma exclusiva de Permuta.

>> Onde está o erro? O deputado estadual Kelps Lima contestou no 
Twitter uma crítica que a Secretaria de Planejamento do Estado fez à 
imprensa ao ‘postar’ imagem do layout do novo Portal da Transparência 
que será lançado em abril. Na publicação, o órgão oficial disse que o novo 
portal “trará informações mais detalhadas para evitar a indução ao erro 
na interpretação dos números e publicações equivocadas de alguns blogs”. 
Kelps Lima respondeu em seguinda, questionando a ausência de 
informações atualizadas - que levam a imprensa a errar - e dos números 
reais para o conhecimento da sociedade. “Ao invés de criticar a imprensa 
vocês deveriam dizer onde está o erro de interpretação, para que a 
sociedade saiba os números reais, já que reconhecem que os dados do 
portal induzem a erro. Finalmente, onde está o erro do blog Seplan? Fiz 
esse questionamento na Assembleia”, escreveu o parlamentar.

Deputado federal 
Walter Alves em 

reunião, nesta 
terça-feira, com o 

secretário nacional 
de Habitação, Celso 

Matsuda. “Em 
pauta, o programa 
Minha Casa Minha 
Vida no Rio Grande 

do Norte”, disse o 
parlamentar

O criador 
do Clube de 
Permuta, 
Leonardo 
Bortoletto, com 
os franqueados 
de Natal 
Francisco 
Nunes, Raissa 
Diniz e Betinho 
Costa, em 
recepção aos 
empresários

Instagram

Assessoria

Patrícia Porto 
recebeu Chris 

Ricci para 
apresentação do 
Inverno Arezzo, 

nesta quarta, no 
Natal Shopping

Cedida

Deputada 
federal Natália 
Bonavides 
distribuindo 
sorrisos 
na Frente 
Parlamentar 
em Defesa da 
Escola Pública, 
na Câmara dos 
Deputados

Instagram
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Senador pede investigação sobre 
tarifas aéreas mais caras em Natal

DISPARATE

Vinícius Ehlers

Jean Paul Prates explica que agora todo o Rio Grande do Norte quer entender o porquê de o preço 
passagem aérea para a capital potiguar ser maior que capitais vizinhas. Cade estuda abrir procedimento

“Não se trata de uma discussão 
de elite, e sim de um custo operacio-
nal muito elevado em relação a Esta-
dos vizinhos”. Esta indagação é o ra-
ciocínio do senador Jean Paul Prates 
(PT) diante dos preços das passagens 
aéreas de qualquer destino para Na-
tal e vice-e-versa. O senador entrará 
– junto ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) – com 
um pedido de investigação para sa-
ber porque as passagens aéreas para 
Natal custam muito mais que para 
Estados vizinhos.

Em outubro do ano passado, 
ele percebeu esta discrepância de 
preços e começou a pedir esclareci-
mentos às empresas e até mesmo 
à Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac). De acordo com o sena-
dor, se a comparação for feita en-
tre Natal e João Pessoa – partindo 
ou chegando – a capital potiguar 
ganha sempre pelo dobro do pre-
ço. “Essas questões precisam ser 
esclarecidas. Por que é o dobro do 
preço? Demanda maior? Qual a di-
ferença do algoritmo utilizado pe-
las empresas para o preço de uma 
passagem aérea. Parece-me que 
o adotado para Natal é o do lucro 
exorbitante”, questionou Prates.

Apesar de ainda não ter respos-

tas, o senador informou que pediu 
esclarecimentos para a Inframéri-
ca – empresa que ganhou a conces-
são para administrar o aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante –, 
mas recebeu como resposta que o 
preço não tinha nada a ver com as 
tarifas de manutenção da infraes-
trutura aeroportuária. O senador 
– inclusive – convidou a Inframé-
rica para participar do processo 
de transição de governo na área 
de desenvolvimento econômico por 
entender a grande importância do 
aeroporto para o Estado.

Para Prates, este ‘gargalo aéreo’ 

precisa ser entendido e esclarecido. 
Quando procurou a Anac, recebeu 
como resposta de que a agência não 
controla preços de passagens. “Ago-
ra chegou a fase de pedir esclareci-
mentos às empresas aéreas e saber 
o porquê disto. Não que as tenha 
deixado por último. A questão é que 
agora estamos prestes a conseguir 
estes esclarecimentos”, explicou 
Prates, que não detalhou quando 
representantes do governo do Esta-
do serão recebidos por representan-
tes das companhias aéreas.

A preocupação do senador com 
as tarifas aéreas tem tomado parte 

do tempo de suas atividades. Tanto 
é que agora ele faz parte da Comis-
são de análise de medidas provisó-
rias e pedir – por este mecanismo 
– que se crie uma medida para que 
se contrate apenas funcionários 
brasileiros e que os fornecedores 
sejam do País, mesmo depois de as 
companhias oficializarem a abertu-
ra ao capital estrangeiro. “Faremos 
uma audiência pública para saber-
mos como é essa logística de pas-
sagens”, acrescentou Prates, que 
também pedirá esclarecimentos 
sobre os horários dos voos: no meio 
da madrugada.

Na quinta-feira, 21, o senador 
Jean Paul Prates participou de 
uma reunião no Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica 
(Cade), que contou ainda com a 
participação do deputado estadual 
Hermano Morais (MDB). Na oca-
sião, Prates fez uma simulação de 
pedido de compra de passagem de 
Brasília para Natal e de Brasília 
para João Pessoa e constatou na 
frente dos conselheiros do Cade 
a diferença de 100% no valor das 
passagens. “Deu R$ 600 para João 
Pessoa e R$ 1.200 para Natal e o 
combustível ainda do Rio Grande 
do Norte”, completou. l

Senador e deputado discutem alto preço das tarifas no Rio Grande do Norte

GRANDE NATAL

Obras de pavimentação em Macaíba
já beneficiaram cerca de 200 ruas

Márcio Lucas / Prefeitura de Macaíba

A Prefeitura de Macaíba, na 
Região Metropolitana de Natal, 
informou que a pavimentação do 
Loteamento Novo Alecrim segue 
em andamento. Dez ruas são pavi-
mentadas no local, inclusive a Rua 
Flor de Lis, principal da comuni-
dade, que receberá calçadões dos 
dois lados, um novo espaço para a 
prática de esportes.

A pavimentação também bene-
ficia a indústria macaibense, facili-
tando o transporte dos trabalhado-
res da região e o deslocamento dos 
produtos feitos na cidade para todo 
o Estado.

Além do Novo Alecrim, as 
obras também chegaram ao Lote-
amento Santa Rosa, no distrito de 
Mangabeira, onde a rua Antônio 
Maciel recebe os serviços.

De acordo com a Prefeitura de 
Macaíba, aproximadamente 200 
ruas foram pavimentadas na ges-
tão do atual, prefeito Fernando 
Cunha. Os serviços são realizados 
nas zonas rural e urbana. Entre 
os bairros beneficiados estão: Ca-
nabrava, Riacho do Sangue, Lote-
amento Novo Alecrim, Pé do Galo, 
Lagoa dos Cavalos, Traíras, Man-
gabeira e Cajazeiras. l Serviços chegam às zonas rural e urbana

PARALISAÇÃO

Após chuvas, DER 
suspende obras em 
três rodovias estaduais

O Departamento Estadual 
de Estradas e Rodagens (DER) 
paralisou, por tempo indeterminado, 
as obras de restauração em três 
rodovias estaduais. O motivo da 
suspensão é o volume acentuado 
de chuvas que caem sobre a região 
Agreste do Rio Grande do Norte, que 
é onde estão localizadas as obras.

Segundo o DER, a paralisação 
foi iniciada no dia 4 de março. A 
suspensão das obras vai atingir as 
rodovias RN 3016, entre as cidades 
de Monte Alegre e Brejinho; RN 002, 
entre Monte Alegre e Lagoa Salgada; 
RN 160, em Lagoa de Pedras. l
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Decreto regulamenta meia para
estudantes no transporte interbairros

PARNAMIRIM

José Aldenir / Agora RN

Medida, que concede também gratuidade para idosos, crianças com menos de sete anos e
pessoas com deficiência, foi publicada na edição de sexta-feira, 22, do Diário Oficial do Município

O prefeito de Parnamirim, Rosa-
no Taveira, assinou um decreto que 
regulamenta a meia passagem para 
estudantes no transporte interbair-
ros. A medida, que concede também 
gratuidade para idosos, crianças e 
pessoas com deficiência, foi publica-
da na edição de sexta-feira, 22, do 
Diário Oficial do Município.

Para regulamentar o desconto 
e as gratuidades, Taveira se funda-
mentou em uma lei municipal de 
2003 que já previa os benefícios e 
em um decreto de setembro do ano 
passado que autorizou o reajuste 
nas passagens. O prefeito justificou 
que a não aplicação da lei afrontaria 
o Código de Defesa do Consumidor.

No decreto, de nº 6.008, o prefeito 
decidiu que estudantes têm direito a 

50% de abatimento na tarifa “sem li-
mite de assento para cada itinerário”. 
No caso das gratuidades, o benefício é 
válido para idosos (sem idade mínima 

especificada), crianças com menos de 
sete anos e pessoas com deficiência.

No caso das crianças, o passe 
livre só será obtido mediante docu-

mento oficial com foto. Pessoas com 
deficiência, por sua vez, deverão 
apresentar carteira da categoria 
emitida por órgão regulamentador.

Para estudantes, tanto da rede 
pública quanto da rede particular, 
a meia passagem só será autorizada 
com o porte da carteira de estudante.

Parnamirim tem seis linhas de 
transporte interbairros, que ligam 
todas as regiões da cidade – exceto 
o bairro Nova Parnamirim, que, por 
estar conurbado a Natal, é atendido 
pelo sistema de transporte da capi-
tal potiguar. A tarifa das linhas de 
números 1 a 5 custa R$ 3,00 (meia 
passagem: R$ 1,50), e a linha 6 custa 
R$ 4,00 (meia passagem: R$ 2,00).

O sistema parnamirinense não 
tem bilhetagem eletrônica. l

Tarifa das linhas de 1 a 5 custa R$ 3, enquanto passagem da linha 6 é R$ 4
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Vanessa Mesquita, campeã da 
14ª edição do Big Brother Brasil, 
passou por um momento de verda-
deiro pânico na porta de sua casa, em 

NOVELAS

HORÓSCOPO

Sua capacidade de liderança vai ser notada e 
usada pela chefia. Cuide-se para não falar sem 
pensar e acabar criando atritos em casa. Nem 
pense em dramatizar situações no romance.

Agarre as boas chances de se envolver em 
negócios lucrativos. No serviço, estará em 
evidência. Documentos do lar podem ser 
necessários hoje.

Parcerias profissionais poderão mudar no seu 
emprego, obrigando você a sair da sua zona de 
conforto. Valerá a pena se dedicar aos estudos. 
Momento de se abrir para aventuras amorosas.

Um golpe de sorte talvez lhe renda uma surpresa 
em premiações. Poderá se sentir instável nas suas 
escolhas. Tratamentos de beleza serão benéficos. 
Saberá direitinho o que quer na sedução.

Os astros alertam para evitar mudanças. O 
clima com colegas será 8 ou 80. Cuide do seu 
lado espiritual. Com charme em evidência, vão 
chover pretendentes na paquera.

Se lida com vendas, estará com a lábia afiada e 
receberá apoio de quem mais precisa. Impasse nos 
estudos deverá ser resolvido. Na paquera, poderá se 
envolver com alguém que conheceu recentemente.

Suas ideias criativas e seu espírito generoso vão 
marcar as atividades no trabalho. A relação com 
os amigos pode ficar tensa. Abra o jogo sobre 
sua necessidade de segurança emocional.

Com sensibilidade, você saberá motivar os colegas 
de trabalho. Uma relação de amizade vai passar 
por uma prova e te surpreender positivamente. No 
romance, será melhor desacelerar.

Terá pensamentos inspiradores. No serviço, 
vai agir com responsabilidade e forte desejo de 
crescer. Talvez seus planos precisem de jogo de 
cintura para dar certo. Tudo azul na sua união.

Vai sentir necessidade de proteger o pessoal 
do serviço. Poderá aprender formas novas de 
lidar com a sua grana. Alguém que conheceu 
há pouco tempo vai mexer com seus desejos.

Administre com cuidado seus documentos. 
Encerrar um ciclo será prazeroso: bola pra 
frente! Uma nova parceria pode estar nascendo. 
A dois, a fase é de romance e confiança.

Vai obter destaque no seu emprego como 
reconhecimento pelo seu esforço. Em casa, 
prefira ouvir a falar. O dia estará agitado! Poderá 
se apaixone por uma pessoa inesperada.

Judith comenta com Valentina e Marcos Paulo sobre as técnicas usadas por Gabriel. Olavo anuncia que 
desistiu da fonte, deixando Valentina, Gabriel e Marcos Paulo confusos. Stella e Aranha conversam sobre a 
identidade do doador para a inseminação artificial. Gabriel e Valentina se reconciliam. 

O SÉTIMO GUARDIÃO

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)

Daniel comenta com Letícia sobre a possibilidade de encontrar Julia em Rosa Branca. Gustavo enfrenta Eugênio. 
O Inspetor rechaça as denúncias de Bendita contra Eugênio. Alain e Bola planejam uma forma de esperar a volta 
de Cris para finalizar o filme. Grace e Margot conversam sobre a chegada de Daniel.  

ESPELHO DA VIDA

Herculano diz a Janaína que não deveria ter ficado com Gisela. Lidiane aconselha Herculano a trabalhar 
com Eloína. Janice e Otoniel comemoram o dia da formatura de Diego. Diego e João são detidos por 
policiais por estarem sem documentos na rua, e Candé afirma ao policial que não os conhece. 

VERÃO 90

Vencedora do BBB-14 é 
assaltada na porta de casa

CRIME
Instagram / Reprodução

Vanessa foi assaltada em São Paulo

Vanessa disse que está 
“transtornada” só de 
lembrar do que aconteceu 

São Paulo. A estudante de medicina 
veterinária sofreu um assalto à mão 
armada no momento em que se pre-
parava para sair.

“É um pavor”, relatou Vanessa. 
“Uma coisa que eu não desejo para 
ninguém, até agora eu estou trans-
tornada só de lembrar do que aconte-
ceu”, disse em entrevista à RedeTV!.

“Estava indo treinar com a minha 
mãe e, por uma questão de segundos, 
minha mãe desceu do carro para pe-
gar algo em casa e dois homens arma-
dos me mandaram descer”, relatou. l

PASSATEMPO
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

DEBF
TENTACULOS

SFTATICA
CITARDII

TOMAABANA
LPAPAH

HABITANTES
DOOÇEII
OCIAARM

OSCARAMA
AABRASA

APLACARRT
ALETATO
TRAMPOLIM

TOURADAAO

Peça de
vestuário
feminino

Significa
"Habilita-
ção", na

sigla CNH

Resposta 
dos noivos

no altar

Scooby-
(?), amigo
do Salsi-
cha (TV)

Romance
de José 

de Alencar
(Lit.)

Unidade
básica da
molécula

(?) a dor:
função do
analgé-

sico

Animal
como o
Tio Pati-

nhas (HQ)

À (?): 
sem

ocupação

Profes-
sora, na

linguagem
infantil

Prancha
para

saltos em
piscinas

Principal 
espetáculo
espanhol

Angenor de
Oliveira: 
o Cartola

(MPB)

Tira;
arranca

Os "braços"
da lula
Dizer o

nome de
alguém

Desgru-
dados

Nome da
letra "D"

Decifra
(um texto) 

Rutênio
(símbolo)

Companhia
(abrev.)

Pó branco
para caiar

Antecede
o "M"

Moradores;
residentes

Estratégia
militar

Beiju com 
coco ralado

Tipo de
blusa

Proteção
do tatu

Até que
(?): final-
mente!

Criar asas 

Aquece
em

demasia

502, em
romanos
Expulsa;
exclui

Gosta
muito

Balcão de
bebidas

Uma Thur-
man, atriz 

Trabalha;
ocupa-se

Correia que prende a
boca do animal (pl.)

Sentido
do toque

Consoantes
de "poda"

Braço, 
em inglês
Conteúdo
de bolas

Vogais
de "vinil"
Tarsila do 
(?), pintora

Sacode
o leque

O Sumo
Pontífice
Sílaba de
"bolor"

Prêmio do
Cinema 

americano

3/arm. 4/bata. 5/enfim. 7/aplacar. 8/carapaça.
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Parelhas Gas Ltda, inscrito no CNPJ:24.206.617/0001-26, torna público, conforme a 
Resolução CONAMA N°237/97, que requereu a SEMURB em 20/03/2019, através do 
processo administrativo N°036150/2019 o Alvará de construção e Licença de instalação 
para construção e instalação de uma concessionária de Veículos com área construída 
de 2.263,09 m² inseridos em um terreno com 4.494,89 m², situado na Av. Dão Silveira, 
N°3712, Candelária Natal-RN, ficando estabelecido um prazo de 05 dias para solicitação 
de quaisquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Voltalia Energia do Brasil Ltda., CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA a Licença Prévia - LP, para o Complexo Eólico Potiguar B 60, composta por 18 
aerogeradores (EOL Potiguar B 61, EOL Potiguar B 62), localizada na Vila Pernambuco, 
Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

Leilão arrecada R$ 219 milhões
e supera expectativas, diz ministro

PORTOS

Josélio Carneiro

Três áreas leiloadas no porto de Cabadelo, no estado vizinho da Paraíba, foram arrematadas pelo 
Consórcio Nordeste, formado pelas distribuidoras de combustível Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora

O leilão de portos realizado 
na sexta-feira, 22, na B3, em São 
Paulo foi vencido por dois con-
sórcios diferentes formados pelos 
mesmos grupos econômicos: Raí-
zen, Ipiranga e BR Distribuidora. 
O total arrecadado em outorgas foi 
de R$ 219,5 milhões e superou as 
expectativas do governo, segundo 
o ministro de Infraestrutura, Tar-
císio de Freitas.

As três áreas leiloadas no 
porto de Cabadelo, na Paraíba, 

foram arrematadas pelo Con-
sórcio Nordeste, formado pelas 
três grandes distribuidoras de 
combustível. A área AI-01, vol-
tada para a movimentação e ar-
mazenagem de graneis líquidos 
combustíveis, foi arrematada 
por R$ 6,021 milhões pela área. 
A área AE-10 obteve valor de 
outorga de R$ 18,005 milhões 
e a área AE-11 foi arrematada 
por R$ 30,503 milhões. O valor 
mínimo a ser oferecido pelas 

áreas era de R$ 1 e a concessão 
é de 25 anos.

No Porto de Vitória (ES) o 
Consórcio Navegantes Logística, 
formado pelas mesmas empresas, 
arrematou a área VIX30 por R$ 
165 milhões. O edital para arren-
damento por 25 anos prevê um 
investimento de R$ 128,2 milhões 
para a ampliação da capacidade 
do porto na movimentação de 
combustíveis em 1,76 milhão de 
toneladas/ano. l Edital prevê arrendamento por 25 anos
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Terreno que ABC estuda vender para 
pagar dívidas custa R$ 7,85 milhões

ALIENAÇÃO

José Aldenir / Agora RN

Reunião do Conselho Consultivo alvinegro, agendada para o próximo dia 2 de abril, vai definir se a 
alienação do terreno será, de fato, consumada; tendência, segundo dirigente, é que não haja venda

Rodrigo Ferreira
Repórter

O terreno de quase 6 mil metros 
quadrados localizado nas imedia-
ções do estádio Frasqueirão, na Rota 
do Sol, zona Sul de Natal, que o ABC 
estuda vender para quitar suas dívi-
das trabalhistas, custa R$ 7,85 mi-
lhões. A informação é do executivo 
de Comunicação e Negócios do clu-
be, Roberto Cabral, em entrevista 
ao Agora RN.

De acordo com o dirigente, uma 
reunião do Conselho Consultivo do 
ABC, agendada para o próximo dia 
2 de abril, vai definir se a alienação 
do terreno será, de fato, consumada. 
Sabe-se, no entanto, que já existem 
vários interessados na aquisição do 
espaço, tendo a avaliação de custo 
do terreno sido feita por uma das 
construtoras.

Atualmente, as dívidas traba-
lhistas do ABC somam quase R$ 5 
milhões. O fato de o valor ser infe-
rior ao do terreno que seria colocado 

à venda, no entanto, pode fazer com 
que a ideia seja repensada. Tudo 
dependerá do desdobramento da 
reunião envolvendo o Conselho Con-
sultivo, formado por ex-presidentes 
e demais “cardeais” alvinegros.

“Tem uma reunião marcada 
para o dia 2 do próximo mês que 
vai definir essa situação. A grande 

tendência é que não haja alienação 
de patrimônio, mas ninguém sabe 
ainda como vai ser. O ABC precisa 
fechar algumas situações com os 
devedores. Não tem nada concreto, 
mas a venda desse patrimônio tam-
bém não está descartada”, explicou 
Roberto Cabral.

Caso a reunião do Conselho 

Consultivo delibere pelo veto à 
venda do terreno, o ABC já estuda 
outras alternativas de arrecadar 
fundos para honrar os compromis-
sos com a Justiça do Trabalho, entre 
elas uma campanha que visaria a 
mobilização de conselheiros, ex-pre-
sidentes e torcedores para ajudarem 
na arrecadação da verba.

“Temos a ideia de fazer uma 
grande campanha junto aos torcedo-
res e simpatizantes para ver se em-
placamos uma mobilização, a exem-
plo do que fizeram recentemente 
Vasco e Botafogo. No nosso caso, 
temos uma vantagem: a atual ges-
tão não está fazendo investimentos 
que não possam ser pagos dentro do 
mandato. A ideia é que o problema 
não fique maior”, completou.

Dentro dos R$ 5 milhões devi-
dos, o ABC, ainda segundo Cabral, 
tem cerca de R$ 600 mil a serem 
pagos de forma um tanto quanto 
imediata. A reunião do próximo dia 
2 de abril vai servir também para 
deliberar sobre estas cifras. l

Fachada do Centro de Treinamento do ABC, na Rota do Sol, em Ponta Negra

BRONCA AOS ÁRBITROS

Neymar será julgado por insultos e 
pode pegar até 3 jogos de suspensão

Charles Platiau / Reuters

Nove dias depois de ter anun-
ciado que havia aberto uma inves-
tigação contra Neymar por causa 
das críticas que o jogador fez à ar-
bitragem após a derrota do Paris 
Saint-Germain para o Manchester 
United, por 3 a 1, no último dia 6, 
na capital francesa, a Uefa revelou 
na sexta-feira, 22, que o astro bra-
sileiro foi enquadrado no item D do 
artigo 15 do regulamento disciplinar 
da entidade, que fala em “insultar” 
juízes e prevê suspensão de três par-
tidas em caso de condenação em um 
julgamento.

O órgão que controla o futebol 
europeu também informou que a 
audiência na qual o atacante será 
julgado pelo seu Comitê Disciplinar 
ainda não teve a sua data marca-
da, o que deve ocorrer em breve. 
Afastado dos gramados por estar 

se recuperando de lesão, ele poderá 
receber uma punição por causa de 
uma atitude intempestiva fora dos 
gramados pouco após o jogo que se-

lou a eliminação do PSG nas oitavas 
de final da Liga dos Campeões da 
Europa. Apesar de tudo, a entidade 
ainda não marcou o julgamento. l

Craque do PSG ficou revoltado com marcação em jogo que eliminou time da UCL

ABRIL

Cuca antecipa início de 
trabalho e vai assumir 
São Paulo no dia 2

O técnico Cuca vai iniciar seu 
trabalho no São Paulo no dia 2 de 
abril. Ele conseguiu liberação médica 
após a cirurgia cardíaca realizada em 
dezembro e vai voltar aos gramados 
13 dias antes do previsto. A previsão 
era que ele começaria a trabalhar 
no dia 15. Cuca vem participando 
ativamente da vida do clube. Ele 
visitou o CT na semana passada e 
acompanha as negociações para 
reforçar a equipe. l

Daniel Teixeira / Estadão

Cuca, treinador do São Paulo


