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O anúncio de que o governo 
estadual pretende abrir o 
capital da Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) não poderia 
e nem deveria surpreender 
ninguém. 

Mas, bem ao contrário 
disso, motivou o convite 
quase instantâneo para que 
o presidente da Companhia, 
Roberto Sérgio Linhares, 
explique na Assembleia as 
razões dessa decisão.

Os deputados que compõem 
a Comissão de Defesa do 
Consumidor aprovaram um 
requerimento do deputado 
Ubaldo Fernandes na última 

terça-feira, e Roberto Linhares 
deverá comparecer à Assembleia 
no início do mês de agosto.

É claro que os parlamentares 
têm todo o direito de convidar 
e até convocar quem eles bem 
entenderem para prestar 
esclarecimentos acerca de 
operações sobre as quais pairem 
dúvidas. Menos nesse caso.  

Se o governo da professora 
Fátima Bezerra, avesso à ideia 
de privatizar empresas públicas, 
resolve abrir o capital de uma 
delas, mantendo o Estado no 
controle acionário, é claro que 
essa decisão decorre da óbvia 
necessidade de obter recursos 
para os investimentos da 

empresa.
Recursos, diga-se de 

passagem, que hoje inexistem 
frente à medonha crise fiscal.  

Dentro dessa perspectiva, 
compartilhar a gestão é a única 
alternativa disponível à venda 
da empresa. Logo, não deveria 
surpreender. 

Para a atual administração, 
a missão de levar serviços de 
água e esgoto para regiões 
economicamente incapazes de 
gerar retorno financeiro explica 
em parte a ideia de que uma 
privatização do serviço jamais 
funcionaria. Talvez em Natal, 
na região metropolitana da 
capital, em Mossoró, em uma 

ou outra cidade mais próspera 
e só. Tanto que a grande 
preocupação agora de Linhares 
é injetar algum valor à empresa 
para torná-la mais atrativa aos 
possíveis investidores. 

Enquanto isso, pela via 
necessária da governança, a 
Caern estuda criar um fundo 
com bens não operacionais, 
com meta de atrair até R$ 
150 milhões para a empresa, 
tendo entre as alternativas a 
emissão de debêntures, ou seja, a 
negociação na Bolsa de Valores 
de parcelas de dívidas da 
companhia.

A ideia é incrementar em 
25% a receita da companhia, 

hoje limitada a uma insuficiente 
receita mensal ao redor de R$ 52 
milhões.

Um executivo melhor não 
poderia estar à frente desse 
processo. Roberto Sérgio 
Linhares foi o mais longevo 
dos superintendentes da Caixa 
Econômica no RN, instituição 
da qual se licenciou para ocupar 
o comando a Caern. 

Sua experiência está agora 
empenhada em valorizar o 
capital da Caern, num terreno 
que ele conhece muito bem 
e em condições nem sempre 
favoráveis.  

Portanto, deixem o homem 
trabalhar.

Os desafios da Caern
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NOVO MOMENTO
Com a saída do MDB agora 

encaminhada, Hermano Morais 
começa a pensar nas alternativas 
partidárias. O deputado é cotado 
para disputar a Prefeitura do 
Natal em 2020, provavelmente 
contra o atual prefeito, Álvaro 
Dias, filiado justamente ao MDB. 
“Essa parte (candidatura) vamos 
decidir no momento seguinte”, 
diz, cauteloso, Hermano.

COMPLEXO
A abertura do capital da 

Caern, ideia cogitada a sério pelo 
governo Fátima Bezerra, está 
longe de ser um processo simples. 
Antes de se lançar ao mercado, 
o governo terá de preparar a 
empresa, organizando processos 
internos e adequando práticas a 
padrões que investidores exigem. 
Isso não deve levar menos do que 
um ano e meio.

 COBRANÇA ABUSIVA
A Promotoria de Defesa 

do Consumidor abriu um 
inquérito para apurar se é 
abusiva a cobrança, pelo Teatro 
Riachuelo, da chamada “taxa 
de conveniência” na venda de 
ingressos pelo site. Em março, 
uma decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) determinou que 
a cobrança é ilegal.

 IMPACTO PARA A CONSTRUÇÃO
A notícia de que o governo 

SUICÍDIO
O deputado estadual Tomba 

Farias (PSDB) criticou a 
possibilidade de o Governo do 
Estado reduzir o funcionamento 
do Hospital de Canguaretama. 
Segundo o parlamentar, se 
concretizada, essa medida 
representaria um “suicídio” do 
governo com relação à saúde 
pública. “Primeiro foi a tentativa 
de fechar o hospital Ruy Pereira, 
depois foi a ameaça de sustar 
o repasse do Varela Santiago”, 
condenou. Em Canguaretama, 
cogita-se um redimensionamento 
de 40 para 20 leitos no hospital 
regional, além do fechamento de 
duas salas cirúrgicas.

NÃO É TÃO SIMPLES
O senador potiguar Styvenson 

Valentim (Podemos) reconheceu 
que sua visão do trabalho dos 
senadores mudou após ele assumir 
o mandato. “Nem sempre nós 
vamos ter essa disponibilidade 
de ouvir o que as pessoas 
estão querendo, porque aqui a 
profundidade de que a gente 
entende de certos assuntos não é 
tão raso. Pelo fato de estar hoje em 
algumas comissões, amplia a nossa 
visão sobre determinados assuntos. 
E assuntos esses que não podem 
ser agradáveis por uma solução 
de apertar um botão ‘sim ou não’”, 
afirmou nesta quarta-feira, 17.

O deputado estadual Hermano Morais finalmente recebeu do 
MDB a carta na qual a direção geral do partido no Rio Grande 
do Norte concede anuência para que o parlamentar se desfilie 

da legenda. Agora com a certeza de que o partido não vai reivindicar 
o seu mandato na Assembleia, Hermano vai protocolar oficialmente 
na Justiça Eleitoral o pedido de saída do MDB. Depois do aval do 
Tribunal Regional Eleitoral é que o deputado poderá fazer nova opção 
partidária.

À coluna, Hermano enalteceu nesta quarta-feira o “desfecho 
tranquilo” de sua passagem pelo MDB e disse que sai do partido com 
a sensação de “dever cumprido”. “Sempre procurei, ao longo de vários 
anos de militância, honrar meus compromissos partidários. Sempre 
desempenhei minhas funções com espírito público. Agora, tomada 
essa decisão de sair, terei a condição de poder tomar um novo rumo 
partidário. Os argumentos que eu apresentei foram analisados e 
acatados e, com isso, poderei seguir na vida pública almejando um 
novo momento”, ressaltou.

O parlamentar fez questão de agradecer a compreensão do 
presidente estadual do MDB, ex-senador Garibaldi Alves Filho, e 
do deputado federal Walter Alves, as duas principais lideranças da 
legenda atualmente. “Tudo isso aconteceu dentro de um processo de 
entendimento, em que houve compreensão aos meus argumentos para 
que tivéssemos um desfecho tranquilo”, completou.

Carta de anuência
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NOTAS & INFORMES
José Aldenir / Agora RN

Edilson Rodrigues / Agência Senado

pretende liberar até 35% das 
contas ativas do FGTS já causa 
mal-estar no setor da construção 
civil. A medida diminui o total 
disponível para o setor.

INDENIZAÇÃO
A Justiça potiguar negou 

um pedido de indenização por 
danos morais no valor de R$ 300 

mil feito por um bancário preso 
durante a Operação Judas, na 
qual foram investigados desvios 
nos pagamentos dos precatórios 
pelo respectivo setor do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte. O bancário, investigado, 
mas não denunciado, diz que sua 
prisão foi ilegal e abusiva. Ele 
reclamou da exposição na mídia.
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O procurador da República 
Fernando Rocha, coordenador do 
Núcleo de Combate à Corrupção 
do Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio Grande do Norte, 
classificou como um “retrocesso 
sem tamanho” a decisão do mi-
nistro Dias Toffoli, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
que suspendeu todos os processos 
judiciais do País em que dados 
bancários de investigados foram 
compartilhados por órgãos de con-
trole sem autorização da Justiça.

Plantonista do Judiciário du-
rante o recesso do Supremo, To-
ffoli atendeu liminarmente (em 
caráter provisório) a um pedido da 
defesa do senador Flávio Bolsona-
ro (PSL-RJ), que é alvo de investi-
gação do Ministério Público do Rio 
de Janeiro baseada em relatório 
do Conselho de Administração de 
Atividades Financeiras (Coaf). O 
órgão detectou movimentações 
financeiras atípicas em contas de 
pessoas ligadas ao gabinete de 
Flávio na Assembleia Legislativa 
do Rio e compartilhou os indícios 
com o MP.

A suspeita é de que, na época 
em que era deputado estadual 
pelo Rio, o filho do presidente Jair 
Bolsonaro arrecadava ilicitamen-
te parte dos salários dos funcio-
nários lotados em seu gabinete a 
partir, principalmente, de depósi-
tos na conta de um assessor dele, 
Fabrício Queiroz. O senador nega 
envolvimento no caso, que ficou 
conhecido como “rachadinha”.

Segundo Fernando Rocha, ao 
exigir autorização judicial para 
compartilhamento de informa-
ções entre órgãos como o Coaf e 
o Ministério Público, a decisão do 

ministro do Supremo burocratiza 
o combate a crimes de lavagem 
de dinheiro e pode anular todas 
as investigações do gênero no Rio 
Grande do Norte.

“Se vingar esse entendimento, 
todos os processos que eu conheço 
de combate à lavagem de dinheiro 
no âmbito federal serão conside-
rados nulos. É um retrocesso sem 
tamanho. Vai estimular a prática 
de mais crimes e vai deixar soltos 
e impunes vários criminosos peri-
gosos”, ressalta.

Na opinião do procurador com 
atuação no MPF potiguar, Dias 
Toffoli parece não ter se dado 
conta da “periculosidade” de sua 
decisão. Fernando Rocha frisa que 
a suspensão das investigações fere 
pactos internacionais de combate 
a lavagem de dinheiro dos quais 

o Brasil é signatário. “Uma das 
premissas (desses pactos) é a pre-
venção de tais fatos (lavagem). E 
a prevenção só ocorre se houver 
a fiscalização forte de órgãos que 
controlem as denominadas movi-
mentações atípicas”, opina.

Um dos pactos internacionais 
que preveem o fortalecimento de 
órgãos como o Coaf e a Receita é 
compartilhado pelos países que 
compõem a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O governo do 
presidente Jair Bolsonaro busca 
integrar o Brasil ao acordo, mas 
as negociações podem esbarrar na 
decisão do ministro Toffoli.

“A decisão burocratiza o sis-
tema de combate à lavagem de 
dinheiro, que hoje é internacional. 
O dinheiro não tem mais nacio-

nalidade. O crime organizado é 
internacional, seja ele de lavagem 
de dinheiro proveniente do tráfi-
co de entorpecentes, do tráfico de 
mulheres ou do terrorismo. Esse 
habeas corpus atenta contra as 
próprias relações internacionais 
comerciais do País. O País não po-
de conviver com decisões assim”, 
lamenta o procurador.

O membro do MPF no Rio 
Grande do Norte acrescenta que 
o combate a organizações crimi-
nosas como Primeiro Comando da 
Capital (PCC), Comando Verme-
lho e Amigos dos Amigos (A.D.A.) 
também pode ficar prejudicado 
após a decisão de Toffoli. “São vá-
rias as organizações que poderão 
se beneficiar de forma contunden-
te. A decisão tem efeito para todos. 
Talvez o ministro não tenha se 
dado conta da periculosidade”.

Ainda segundo o procurador 
da República, a suspensão das 
investigações determinadas pelo 
presidente do STF vai de encontro 
à legislação federal e até a juris-
prudências do próprio Supremo. 
É por isso que ele acredita que o 
plenário deverá derrubar a deci-
são liminar na volta do recesso 
judiciário.

“A lei permite que a Receita 
informe ao MPF atividades con-
sideradas criminosas. A lei de la-
vagem estabelece que não precisa 
de autorização judicial. Não só 
a legislação, mas as convenções 
internacionais. A decisão (de To-
ffoli) vai de encontro ao próprio 
colegiado. Já há decisões do STF 
considerando constitucional esse 
acesso automático (a relatórios do 
Coaf, por exemplo) por parte do 
MP”, encerra.

Para procurador da República, decisão de Dias Toffoli é "retrocesso sem tamanho"

Decisão de Toffoli prejudica até combate 
a facções criminosas, afirma procurador
Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção do MPF no RN, Fernando Rocha argumenta que 
liminar pode anular todos os processos de combate à lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte

“Retrocesso”

José Aldenir / Agora RN

O Rio Grande do Norte teve 
quase 100 novas leis em vigor no 
primeiro semestre de 2019. As nor-
mas foram sancionadas pela gover-
nadora Fátima Bezerra após apro-
vação da Assembleia Legislativa.

 "O aperfeiçoamento das leis é 
uma função do Poder Legislativo, 
que tem contribuído com a discus-
são, proposição e aprovação dessas 
normas que têm impacto direto no 
cotidiano da população", explica o 
presidente da Assembleia, deputa-

do Ezequiel Ferreira (PSDB).
No primeiro semestre desse 

ano, tornaram-se leis 77 projetos 
ordinários e um de lei complemen-
tar apresentados pelos deputados. 
Os projetos foram desde a regula-
mentação sobre atividades econô-
micas específicas até a criação de 
atividades de conscientização sobre 
cuidados com a saúde.

Além dessas propostas, também 
foram sancionadas 11 leis ordinárias 
e cinco complementares propostas 

pelo Governo do Estado, tratando 
sobre as finanças públicas, opera-
ções de crédito e funcionalismo.

Também no 1º semestre, os 
deputados aprovaram uma lei ordi-
nária proposta pela Mesa Diretora, 
que foi sancionada, e uma de lei 
complementar do Ministério Públi-
co, tratando sobre as diretrizes da 
instituição.

Ao todo, foram sancionadas 89 
leis ordinárias e sete complementa-
res durante o semestre. Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira

RN ganhou quase 100 novas leis só este ano
Legislação

José Aldenir / Agora RN

O empresário Emídio Melo 
disse que faltam ações do go-
verno estadual para áreas es-
senciais da administração pú-
blica. Para o representante do 
setor produtivo, o Rio Grande 
do Norte ainda não conseguiu 
superar a crise financeira que 
perdura desde o início do ano.

“No caso do Rio do Grande 
do Norte, a governadora Fáti-
ma Bezerra tem encontrado 
muita dificuldade ao longo dos 
primeiros seis meses. A gestão 
herdou déficit com fornecedo-
res, servidores e com a Previ-
dência”, declarou.

Segundo ele, que é co-
mentarista do quadro “Agora 
Brasil”, do programa “Manhã 
Agora”, da rádio Agora FM 
(97,9 FM), o governo estadual 
enfrenta graves problemas em 
áreas essenciais. 

Ele cita a demora para a 
convocação dos aprovados no 
concurso da Polícia Militar e 
a crise na alimentação para 
agentes penitenciários, com 
relação ao setor de segurança, 
além das falhas no abasteci-
mento de hospitais públicos, 
com relação à saúde.

Ainda de acordo com Emí-
dio Melo, a gestão pública do 
Estado precisa reverter o atu-
al quadro de crise financeira. 
“A gente fica sem saber qual 
rumo iremos tomar. Nós la-
mentamos que isso aconteça. 
Independente de ideologia po-
lítica, nós temos de torcer por 
algo de bom. Como vamos sair 
deste buraco?”, reclama.

Empresário cobra 
do Governo do 
Estado ações em 
áreas essenciais

Saúde e segurança

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o governo 
vai trabalhar no segundo se-
mestre por uma reforma tri-
butária que reduza a carga de 
impostos ao longo dos anos.

Uma das mudanças ava-
liadas pelo governo seria a 
redução da alíquota máxima 
do imposto de renda (IR) pa-
ra 25%. Atualmente, pessoas 
físicas pagam até 27,5%. Pes-
soas jurídicas, como empre-
sas, pagam até 34%.

Governo federal 
estuda reduzir 
alíquota máxima 
do IR para 25%

Reforma tributária
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Pelas novas regras do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do Norte 
(Proadi), a serem anunciadas em 
breve pela governadora Fátima 
Bezerra, as isenções sobre o ICMS 
devido, embutidas no programa, 
deverão ter escalas variáveis.

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, cogita-se conceder renún-
cias maiores de ICMS para inves-
timentos privados que focarem 
Mossoró e interior do Estado e, 
possivelmente, percentuais meno-
res para as indústrias instaladas 
na Região Metropolitana de Natal.

“Nada vai mudar em termos 
do que já é concedido às em-
presas, mas existe a intenção 
de equilibrar os percentuais de 
isenções sobre o ICMS, que hoje 
variam entre 60% a 75% do que o 
Estado pode renunciar, já que os 
25% restantes desse tributo ficam 
para os municípios e precisam ser 
negociados com eles”, afirmou o 
secretário, em entrevista à jorna-
lista Daniela Freire no programa 
Agora News, da rádio Agora FM 
(97,9 FM).

A ideia, segundo Jaime Cala-
do, é aumentar o percentual de 
isenção à medida que o foco do 
investimento privado mirar o in-
terior do Estado ou atividades es-
tratégicas, como a siderurgia, se-
guindo um modelo bem sucedido 
já implantado no estado do Ceará.  

“Somos um grande produtor 
de minério, coisa que o Ceará não 
é, mas, graças a essa política de 

Mineração deve ser um dos setores estratégicos privilegiados em nova fase do Proadi

Novo Proadi deve focar isenção para 
setores estratégicos e no interior do RN
Segundo secretário, meta é aumentar o percentual de isenção à medida que o foco do investimento 
privado mirar o interior ou atividades estratégicas, seguindo modelo bem sucedido de outros estados

Incentivo

Susa Mineração / Reprodução

incentivos estratégicos, eles (o Ce-
ará) estão atraindo investimentos, 
e nós (o RN) não”, lembrou Jaime.

O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico não 
quis antecipar os percentuais de 
isenção, mas assegurou que as 
empresas que efetivamente agre-
gam para a economia estadual 
não sofrerão qualquer prejuízo.

“Nosso objetivo é estimular 
investimentos onde realmente 
eles fazem falta, no interior do Es-
tado, com isenções de ICMS que 
podem atingir os 95%”, adiantou. 
E acrescentou que a preocupação 
da governadora é criar atrativos 
de investimentos nas regiões onde 
eles não acontecem, apesar das 
potencialidades econômicas.

Sobre a possibilidade de o Rio 
Grande do Norte receber um por-
to-indústria com investimento da 
China, Jaime Calado disse que o 
projeto guarda estreita relação 
com o fortalecimento do setor mi-
neral e das plataformas eólicas 
off-shore (no mar).

Dentro dessas perspectiva de 
investimentos, afirma, o governo 
Fátima trabalha num atlas eóli-
co e solar contendo, ente outras 
informações, medições realizadas 
de uma altura de 200 metros da 
velocidade média dos ventos.

“Esse material será de grande 
valia na atração de novos inves-
timentos e tem tudo a ver com a 
construção de um porto de grande 
porte, possivelmente na região do 

Porto do Mangue, quem sabe com 
o investimento de parceiros valio-
sos como a China”, observou.

Ele lembrou que, atualmente, 
os chineses já constroem portos no 
Maranhão e no Espírito Santo.

Outra questão examinada 
pelo Rio Grande do Norte com os 
chineses, cuja comitiva passou 
por Natal na semana passada, é 
a construção de uma ferrovia li-
gando Mossoró a Natal, com um 
ramal para a região do Seridó, pa-
ra escoar a produção de minérios.

Uma nova rodada de negocia-
ções com os chineses acontecerá 
em agosto, quando outra comiti-
va desembarca no Rio Grande do 
Norte para assinar protocolos de 
intenções com o governo estadual.

A Assembleia Legislativa 
aprovou nesta quarta-feira, 17, a 
inclusão do Rio Grande do Norte 
em um consórcio com os outros oito 
estados do Nordeste para unificar e 
baratear a aquisição de materiais, 
compartilhar tecnologias de gestão 
e propor integração de quadros de 
profissionais na atuação em frentes 
como saúde, segurança e educação.

“É importante que iniciativas 
como essa sejam muito bem apro-
veitadas”, destacou o deputado 
Sandro Pimentel (PSOL). “Vota-

mos a favor por acreditar que esse 
projeto tem como objetivo promover 
o desenvolvimento da região Nor-
deste, e não a formação de um bloco 
de resistência ao governo federal, 
pois já passamos do período eleito-
ral”, disse André Azevedo (PSL).

O Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste, que está sendo chamado 
apenas de Consórcio Nordeste, terá 
uma personalidade jurídica, com 
CNPJ e Conselho de Administra-
ção, que passará a centralizar, por 

exemplo, as encomendas de medi-
camentos para a região.

Na segurança, a região já conta 
com o Centro Integrado de Inteli-
gência do Nordeste, mas a ideia é 
ampliar essa sinergia com a criação 
da Força Nordeste – uma espécie 
de Força Nacional de caráter local, 
que vai ser formada por policiais 
militares, investigadores e agentes 
penitenciários. Na saúde, também 
está prevista uma rede integrada 
de profissionais para a realização 
de mutirões.

Parceria

Assembleia dá aval para RN integrar 
consórcio com estados do Nordeste

Nada vai mudar em termos
do que já é concedido às
empresas, mas existe a 
intenção de equilibrar os 
percentuais de isenções so-
bre o ICMS, que hoje variam 
entre 60% a 75% do que 
o Estado pode renunciar, 
já que os 25% restantes 
desse tributo ficam para os 
municípios e precisam ser 
negociados com eles"

Jaime Calado

secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, em 
entrevista à Rádio Agora FM nesta 
quarta-feira

"

O Ministério Público 
Federal enviou ao Superior 
Tribunal de Justiça parecer 
em que se manifesta contra 
o pedido de anulação da ação 
penal do tríplex do Guarujá, 
feito pela defesa do ex-presi-
dente Lula, que cumpre pe-
na por corrupção e lavagem.

Os advogados do petista 
queriam a anulação da con-
denação com base nas men-
sagens reveladas pelo site 
The Intercept Brasil que 
envolvem o ex-juiz Sérgio 
Moro.

MPF é contra 
anular sentença

Condenação de Lula
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Pelas novas regras do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do Norte 
(Proadi), a serem anunciadas em 
breve pela governadora Fátima 
Bezerra, as isenções sobre o ICMS 
devido, embutidas no programa, 
deverão ter escalas variáveis.

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Jaime 
Calado, cogita-se conceder renún-
cias maiores de ICMS para inves-
timentos privados que focarem 
Mossoró e interior do Estado e, 
possivelmente, percentuais meno-
res para as indústrias instaladas 
na Região Metropolitana de Natal.

“Nada vai mudar em termos 
do que já é concedido às em-
presas, mas existe a intenção 
de equilibrar os percentuais de 
isenções sobre o ICMS, que hoje 
variam entre 60% a 75% do que o 
Estado pode renunciar, já que os 
25% restantes desse tributo ficam 
para os municípios e precisam ser 
negociados com eles”, afirmou o 
secretário, em entrevista à jorna-
lista Daniela Freire no programa 
Agora News, da rádio Agora FM 
(97,9 FM).

A ideia, segundo Jaime Cala-
do, é aumentar o percentual de 
isenção à medida que o foco do 
investimento privado mirar o in-
terior do Estado ou atividades es-
tratégicas, como a siderurgia, se-
guindo um modelo bem sucedido 
já implantado no estado do Ceará.  

“Somos um grande produtor 
de minério, coisa que o Ceará não 
é, mas, graças a essa política de 

Mineração deve ser um dos setores estratégicos privilegiados em nova fase do Proadi

Novo Proadi deve focar isenção para 
setores estratégicos e no interior do RN
Segundo secretário, meta é aumentar o percentual de isenção à medida que o foco do investimento 
privado mirar o interior ou atividades estratégicas, seguindo modelo bem sucedido de outros estados

Incentivo

Susa Mineração / Reprodução

incentivos estratégicos, eles (o Ce-
ará) estão atraindo investimentos, 
e nós (o RN) não”, lembrou Jaime.

O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico não 
quis antecipar os percentuais de 
isenção, mas assegurou que as 
empresas que efetivamente agre-
gam para a economia estadual 
não sofrerão qualquer prejuízo.

“Nosso objetivo é estimular 
investimentos onde realmente 
eles fazem falta, no interior do Es-
tado, com isenções de ICMS que 
podem atingir os 95%”, adiantou. 
E acrescentou que a preocupação 
da governadora é criar atrativos 
de investimentos nas regiões onde 
eles não acontecem, apesar das 
potencialidades econômicas.

Sobre a possibilidade de o Rio 
Grande do Norte receber um por-
to-indústria com investimento da 
China, Jaime Calado disse que o 
projeto guarda estreita relação 
com o fortalecimento do setor mi-
neral e das plataformas eólicas 
off-shore (no mar).

Dentro dessas perspectiva de 
investimentos, afirma, o governo 
Fátima trabalha num atlas eóli-
co e solar contendo, ente outras 
informações, medições realizadas 
de uma altura de 200 metros da 
velocidade média dos ventos.

“Esse material será de grande 
valia na atração de novos inves-
timentos e tem tudo a ver com a 
construção de um porto de grande 
porte, possivelmente na região do 

Porto do Mangue, quem sabe com 
o investimento de parceiros valio-
sos como a China”, observou.

Ele lembrou que, atualmente, 
os chineses já constroem portos no 
Maranhão e no Espírito Santo.

Outra questão examinada 
pelo Rio Grande do Norte com os 
chineses, cuja comitiva passou 
por Natal na semana passada, é 
a construção de uma ferrovia li-
gando Mossoró a Natal, com um 
ramal para a região do Seridó, pa-
ra escoar a produção de minérios.

Uma nova rodada de negocia-
ções com os chineses acontecerá 
em agosto, quando outra comiti-
va desembarca no Rio Grande do 
Norte para assinar protocolos de 
intenções com o governo estadual.

A Assembleia Legislativa 
aprovou nesta quarta-feira, 17, a 
inclusão do Rio Grande do Norte 
em um consórcio com os outros oito 
estados do Nordeste para unificar e 
baratear a aquisição de materiais, 
compartilhar tecnologias de gestão 
e propor integração de quadros de 
profissionais na atuação em frentes 
como saúde, segurança e educação.

“É importante que iniciativas 
como essa sejam muito bem apro-
veitadas”, destacou o deputado 
Sandro Pimentel (PSOL). “Vota-

mos a favor por acreditar que esse 
projeto tem como objetivo promover 
o desenvolvimento da região Nor-
deste, e não a formação de um bloco 
de resistência ao governo federal, 
pois já passamos do período eleito-
ral”, disse André Azevedo (PSL).

O Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste, que está sendo chamado 
apenas de Consórcio Nordeste, terá 
uma personalidade jurídica, com 
CNPJ e Conselho de Administra-
ção, que passará a centralizar, por 

exemplo, as encomendas de medi-
camentos para a região.

Na segurança, a região já conta 
com o Centro Integrado de Inteli-
gência do Nordeste, mas a ideia é 
ampliar essa sinergia com a criação 
da Força Nordeste – uma espécie 
de Força Nacional de caráter local, 
que vai ser formada por policiais 
militares, investigadores e agentes 
penitenciários. Na saúde, também 
está prevista uma rede integrada 
de profissionais para a realização 
de mutirões.

Parceria

Assembleia dá aval para RN integrar 
consórcio com estados do Nordeste

Nada vai mudar em termos
do que já é concedido às
empresas, mas existe a 
intenção de equilibrar os 
percentuais de isenções so-
bre o ICMS, que hoje variam 
entre 60% a 75% do que 
o Estado pode renunciar, 
já que os 25% restantes 
desse tributo ficam para os 
municípios e precisam ser 
negociados com eles"

Jaime Calado

secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, em 
entrevista à Rádio Agora FM nesta 
quarta-feira

"

O Ministério Público 
Federal enviou ao Superior 
Tribunal de Justiça parecer 
em que se manifesta contra 
o pedido de anulação da ação 
penal do tríplex do Guarujá, 
feito pela defesa do ex-presi-
dente Lula, que cumpre pe-
na por corrupção e lavagem.

Os advogados do petista 
queriam a anulação da con-
denação com base nas men-
sagens reveladas pelo site 
The Intercept Brasil que 
envolvem o ex-juiz Sérgio 
Moro.

MPF é contra 
anular sentença

Condenação de Lula
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Opresidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
não tem pressa: nove nomeações de embaixadores 
brasileiros do presidente Bolsonaro estão na “fila 

de espera” de votações. A indicação de embaixadores é 
feita através de Mensagem Presidencial à Comissão de 
Relações Exteriores, que depois é avaliada no plenário. 
Mas depende da vontade de Alcolumbre, que precisa in-
cluir esses itens na pauta do Senado.

Procurada, a Presidência do Senado não se pronun-
ciou sobre se há estimativa para a análise dos indicados 

de Bolsonaro. 
Há cinco diplomatas indicados pelo presidente que 

sequer passaram pelo primeiro passo: a sabatina na Co-
missão de Relações Exteriores.

São quatro os diplomatas aprovados na CRE, mas que 
ainda precisam ter as nomeações analisadas pelo plenário. 
Média de espera: 48 dias.

O Senado aprovou sete embaixadores que já tiveram 
seus nomes publicados no Diário Oficial. Há dois aprova-
dos ainda sem publicação.

Senado tem nove embaixadores na fila de espera

Dois mil advogados contra OAB e a favor de Moro

PARTE DE BAIXO DO FUNDO
Os partidos Novo e Avante 

receberam R$ 10,3 milhões do 
fundo partidário apenas este ano. 
Menos de 25% do valor recebido 
pelo PT e pelo PSL. Mas só o Novo 
se recusa a gastar a grana desse 
fundão.

REFORMA NA CABEÇA
Há nove diplomatas na fila 

de espera de votações do Senado, 
mas a pauta prioritária da Casa 
já é a reforma da Previdência, 
apesar de a proposta de emenda à 
Constituição ainda não ter saído da 
Câmara.

CONCORRÊNCIA DERRUBA PREÇO
Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes prevê que o 
mercado vai começar a sentir os 
efeitos das aéreas low cost, como a 
Norwegian e a Flybondi, ainda este 
ano. “Provavelmente a partir de 
setembro”, disse.

PRIMEIROS PASSOS I
Caso se confirme a nomeação 

de Eduardo Bolsonaro à 
Embaixada do Brasil nos EUA, 

PODER SEM PUDOR

ACONTECE QUE ELA É BAIANA
Presidente da sessão na Câmara, o então deputado 

José Linhares (PP-CE) anunciou o discurso do “nobre 
deputado Jumari Oliveira”. 

“É deputada, senhor presidente” retrucou Jumari 
(BA).

“Desculpe, não olhei para a esquerda”, tentou 
justificar-se Linhares.

Ela, na bucha: “O senhor tem quatro anos para 
aprender que eu sou Jumari, mulher e baiana”.

Após a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) se posicionar contra Sérgio Moro e 
Deltan Dallagnol no caso das mensagens 
vazadas após supostamente terem sido obtidas 
por um “hacker”, mais de 2,2 mil advogados 

já assinaram nota de repúdio contra a posição 
do Conselho Federal da OAB e seu presidente, 
Felipe Santa Cruz. A nota de repúdio também 
expressa apoio à operação Lava Jato e seus 
integrantes.

MANIFESTO
O “Manifesto dos Advogados do Brasil” 

atingiu dois mil nomes em um mês, e ainda está 
deslanchando entre profissionais jurídicos.

HISTÓRICO CRÍTICO
Santa Cruz é antigo crítico do presidente Jair 

Bolsonaro, cuja cassação ele pediu em 2016 após 
o voto do então deputado no impeachment.

HISTÓRICO AMIGÁVEL
O escritório da advocacia de Santa Cruz obteve 

grandes contratos com a Petrobras e com o Serpro, 
durante a administração petista de Dilma.

Queremos, ano a ano, 
ir reduzindo nossa
carga tributária”

Presidente Jair Bolsonaro
destaca os objetivos da futura 
reforma do sistema tributário

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Alan Santos / Presidência da República

o primeiro passo é enviar o 
agrément ao governo de lá. O 
processo é sigiloso e feito via 
telegramas entre ministros de 
Estado. 

PRIMEIROS PASSOS II
Os EUA respondem, em 

média, após dois ou três dias do 
recebimento do agrément. Após 
resposta do governo estrangeiro, 
o presidente então envia 

mensagem da indicação do futuro 
embaixador ao Senado.

GÍRIA TIPO EXPORTAÇÃO
A origem partidária no ABC 

paulista deve ter levado o PT a 
batizar um evento de promoção 
de direitos da mulher na Bahia 
de “Respeita as Mina”. Mas em 
Salvador não se fala “mina ou 
mano”.

BOLSONARISTA EM AÇÃO
O deputado Fausto Pinato, 

presidente da Comissão de 
Agricultura da Câmara e membro 
da bancada evangélica, é um dos 
que mais atuaram nos bastidores 
pela aprovação do texto da 
reforma da Previdência.

INTERNET GRATUITA NO DF
O governador do DF, Ibaneis 

Rocha, participa nesta quinta-
feira (18) do lançamento do WiFi 
Social, programa do governo 
de acesso gratuito e popular à 
internet, na Rodoviária do Plano 
Piloto, em Brasília. A tecnologia 
pode atender até 30 mil pessoas 
simultaneamente.

O Ministério da Economia deve 
permitir que os trabalhadores sa-
quem até 35% dos recursos de suas 
contas ativas (dos contratos de tra-
balho atuais) do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS). 
A expectativa do governo é que a 
medida injete até R$ 42 bilhões na 
economia. Nesta quarta-feira, 17, 
o presidente Jair Bolsonaro afir-
mou, na Argentina, onde participa 
da Cúpula dos Chefes de Estado 
do Mercosul, que o anúncio oficial 

deve ocorrer ainda esta semana.
O plano é uma tentativa de re-

animar a economia, via consumo, 
ainda este ano. A projeção oficial 
do governo é de crescimento do 
PIB de 0,81%. Junto com a libera-
ção dos recursos do FGTS, haverá 
também mais uma rodada de sa-
ques do PIS/Pasep.

Em 2017, 25,9 milhões de 
trabalhadores fizeram o saque de 
cerca de R$ 44 bilhões de contas 
inativas do FGTS.

Governo deve liberar saque
de até 35% de contas do FGTS

Contas ativas

Plano é uma tentativa de reanimar a economia, via 
consumo. Projeção é de crescimento do PIB de 0,81%

A Superintendência-Geral do 
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) instaurou 
processo administrativo para 
investigar indícios de formação 
de cartel em licitações no merca-
do de obras de construção civil, 
modernização e reforma de ins-
talações esportivas destinadas à 
Copa do Mundo de 2014.

As empresas investigadas 
são Andrade Gutierrez, Carioca 
Engenharia, Camargo Corrêa, 

OAS, Queiroz Galvão, Delta, 
Grupo Odebrecht (representado 
pelas empresas CNO, OECI e 
OPI) e Via Engenharia, além de 
36 pessoas a elas relacionadas.

A Superintendência-Geral 
do Cade apurou que oito proce-
dimentos licitatórios envolven-
do obras em estádios de futebol 
podem ter sido objeto da prática 
anticompetitiva, entre elas a 
construção da Arena das Dunas, 
em Natal, erguida pela OAS.

Cade apura possível cartel na 
construção da Arena das Dunas

Investigação

Presidente Jair Bolsonaro acena para o público em Santa Fé, na Argentina

Alan Santos / Presidência da República

Estádio potiguar que sediou jogos da Copa de 2014 custou cerca de R$ 450 milhões

José Aldenir / Agora RN
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O Rio Grande do Norte está 
na disputa para receber um por-
to-indústria com investimento da 
China. As discussões sobre o novo 
empreendimento começaram a ser 
feitas após a visita de empreende-
dores chineses ao território poti-
guar na última semana, de acordo 
a Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Econômico (Sedec).

Segundo o titular da Sedec, 
Jaime Calado, a vinda dos repre-
sentantes do país asiático aconte-
ceu após o encontro com a cônsul 
chinesa, no início do ano. “Produ-
zimos um documento ao governo 
chinês com as nossas potenciali-
dades e demandas. Falamos que 
precisamos de um porto de grande 
porte, um terminal graneleiro de 
grande porte, para mais de 75 mil 
toneladas de exportação. Os estu-
dos apontam para a construção de 
um porto para a região de Porto do 
Mangue, que poderia receber na-
vios de grande porte”, revelou.

Para o secretário, o porto se-
ria importante para exploração 
das grandes reservas de minerais 
existentes no subsolo potiguar. 

“Mostramos que temos uma boa 
produção de ferro, feldspato e cal-
cário. São reservas que pode durar 
até 200 anos”, apontou.

Jaime Calado disse, também, 
que o projeto do porto-indústria 
ainda está na fase estudo. A es-
trutura vai servir para atender as 
demandas do setor eólico potiguar, 
fornecendo peças para os parques 
offshore, ou seja, que serão insta-
lados na região de costa potiguar. 

“Somos os mais avançados neste 
tema, sem dúvidas. E produzi-
mos 4 gigawatts de energia. Vale 
ressaltar que o Estado consome 
apenas 1 GW e exporta o restante 
da produção. A expectativa é de 61 
novos parques eólicos e a geração 
de mais de R$ 6 bilhões”, detalhou.

O secretário explicou que a 
China já tem uma boa participa-
ção no setor eólico do Rio Grande 
do Norte. Três empresas asiáticas 

têm parques instalados no estado, 
como a Spike, que é a maior marca 
do setor em todo o mundo.

Ainda sobre o porto, o secretá-
rio estadual falou sobre as exigên-
cias dos chineses para a operação. 
Os pleitos foram relacionados prin-
cipalmente com a obtenção de li-
cenças. “Os chineses já estão cons-
truindo um porto no Maranhão e 
no Espírito Santo. Para nós, eles 
nos pediram duas coisas: licenças 
ambientais e demanda para utili-
zar a estrutura”, explicou.

 Durante a vista dos represen-
tantes chineses, o estado recebeu 
30 pessoas, sendo que alguns titu-
lares de importantes instituições 
financeiras da Ásia. O RN recep-
cionou dois diretores de bancos de 
desenvolvimento, que têm mais de 
US$ 457 bilhões para investir no 
exterior – valor maior que todas as 
reservas do Brasil. 

Outro pedido feito pelo Rio 
Grande do Norte foi a construção 
de uma ferrovia entre Mossoró e 
Natal, com um ramal para a região 
do Seridó, para escoar a produção 
de minérios.

Jaime Calado: chineses pediram licenças ambientais e demanda para usar estrutura

RN espera receber investimentos chineses 
para poder construir terminal portuário

Desenvolvimento

José Aldenir/AgoraRN

O prefeito Álvaro Dias sancio-
nou o texto da Lei Geral de Micro 
e Pequena Empresa de Natal. A 
iniciativa promete desburocratizar 
o ambiente para formalizar novos 
negócios e reduz empecilhos para a 
atividade do comércio e serviços na 
capital.

O texto do projeto de lei com-
plementar 001/2018 revogou a lei 
municipal 6.025/2009, relacionada 
com o Estatuto Nacional da Micro-
empresa, além de modificar regras 
do código obras municipal e do 
tráfego urbano. A nova legislação 
foi aprovada no último dia 18 de 
junho.

“A lei tramitou por um longo 
tempo na Câmara Municipal e 
foi, finalmente, aprovada. A nova 
legislação atende aos desejos e 
expectativas do micro e pequenos 
empresários de Natal. A iniciativa 

permite maior agilidade nos ne-
gócios. É uma forma de fortalecer 
a geração de emprego e renda”, 
explica o prefeito Álvaro Dias, que 
assinou a nova lei em solenidade 
no Palácio Felipe Camarão, nesta 
quarta-feira, 17.

Ainda segundo Álvaro Dias, 
o novo instrumento vai criar um 
ambiente favorável ao desenvol-
vimento de negócios de pequeno 
porte. A nova lei vai simplificar, 
por exemplo, a emissão de alvarás 
de operação, que antes seguia as 
diretrizes do Código de Obras.

Antes da lei, o estabelecimento 
com 200 metros quadrados de área 
construída e 10 metros de frente 
tinha a obrigação de abrir vagas de 
estacionamento. Com a mudança, 
a área de construção foi ampliada 
para 300 metros de construção e 15 
metros de frente.

 Dados do Município apontam 
que as micro e pequenas empresas 
representam 87% das empresas e 
responderam, no ano passado, por 
quase 95% dos novos empregos for-
mais gerados.

Outra mudança na lei benefi-
cia empreendedores que atuam na 
própria residência. Antes da nova 
legislação, os empreendedores 
eram obrigados a pagar o IPTU na 
forma residencial, que cobra 0,6% 

do valor do imóvel. A partir de ago-
ra, os beneficiados poderão optar 
pelo IPTU comercial, cuja cobrança 
é de 0,1% pelo valor do imóvel.

De acordo com o presidente 
da Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte, Marcelo Queiroz, 
a legislação vai fortalecer a criação 
de novos negócios e o empreende-
dorismo. 

Para o diretor-superintendente 
do Sebrae no RN, Zeca Melo, a lei 
é um dos projetos mais modernos 
para as micro e pequenas empre-
sas de todo o país. “Traz muitos 
avanços, como a discussão de com-
pras governamentais, facilitando a 
venda de produtos e serviços para 
a Prefeitura do Natal. Outra ação 
importante é a inclusão da educa-
ção empreendedora, que vai incluir 
na grade curricular municipal no-
ções de empreendedorismo”, disse.

Jaime Calado: chineses pediram licenças ambientais e demanda para usar estrutura

Prefeito Álvaro Dias sanciona lei que 
beneficia micro e pequenas empresas
Novo instrumento, explica o chefe do Executivo da capital, vai criar ambiente favorável ao desenvolvimento de pequenos 
negócios, simplificando, por exemplo, emissão de alvarás de operação, que antes seguia as diretrizes do Código de Obras

Desburocratizar

José Aldenir/AgoraRN

A indústria paulista en-
cerrou o primeiro semestre 
deste ano com saldo positivo 
na geração de postos de tra-
balho. De janeiro a junho, o 
nível de emprego na indus-
tria aumentou 0,11%, com 
saldo positivo de 2,5 mil 
vagas. No acumulado dos úl-
timos 12 meses, no entanto, 
houve queda de 2,42% ou sal-
do negativo de 52 mil postos 
de trabalho no setor.

No mês de junho, a indús-
tria paulista fechou 13 mil 
postos de trabalho, uma que-
da de 0,61%. Os dados foram 
divulgados nesta quarta-feira 
(17) pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). “A geração de emprego 
foi fraca no primeiro semestre, 
ficando abaixo das nossas ewx-
pectativas. Esse resultado si-
naliza que a indústria paulista 
deve ter fechamento líquido de 
vagas no ano de 2019”, disse 
o segundo vice-presidente da 
Fiesp, José Ricardo Roriz.

Indústria paulista 
fecha semestre 
com mais 2,5 
mil empregos

Saldo positivo



As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) no Rio Grande do Norte 
caíram pelo terceiro ano consecu-
tivo, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Para 2019, a edição regis-
trou 119.324 de inscritos, o que 
representa uma redução de 3,81% 
em relação a 2018, com 124.324. 
Em 2017, os inscritos superaram 
a marca de 157 mil pessoas.

A principal razão para a re-
dução dos inscritos é que, desde a 
edição de 2018, o exame deixou de 
ser obrigatório para quem busca-
va o diploma do ensino médio.

No Rio Grande do Norte, as 
provas serão feitas em 40 cidades. 
Natal é a que registra o maior 
número de inscritos, com 33,2%, 
o que representa 39.570 pessoas. 
Logo em seguida, estão Mossoró 
(13.741 inscritos), Parnamirim 
(6.025) e Caicó (4.654).

Para este ano, as provas se-

rão realizadas nos dias 3 e 10 de 
novembro, primeiro e segundo 
domingo do mês. A edição deste 
ano tem 5.095.382 de inscritos em 
todo o país.

Segundo os dados do Inep, a 
maioria dos inscritos é do sexo fe-
minino (57,4%), que representam 
68.452 do total. A faixa etária com 
mais candidatos está entre 21 e 

30 anos (34,2%), com 40.866 pes-
soas. Para este ano, mais de 200 
pessoas (0,2%) acima dos 60 anos 
estão inscritas para as provas.

De acordo com os números, 
boa parte dos inscritos (33,3%) 
ainda não concluiu o ensino mé-
dio. São os chamados “treineiros”, 
que fazem as provas para testar 
os conhecimentos.
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A BlinDog, empresa vinculada 
à incubadora Inova Metrópole, do 
Instituto Metrópole Digital (IMD/
UFRN), recebeu na semana passa-
da, após participar do programa de 
TV Shark Tank, um investimento 
de 300 mil reais.

Especializada em produtos 
tecnológicos para cachorros, a Blin-
Dog alcançou reconhecimento no 
programa, gravado em maio pelo 
canal Sony, por meio do empresá-
rio João Appolinário, presidente e 
fundador da Polishop. Segundo as 
sócias Luana Wandecy e Natália 
Dantas, o investimento representa 
uma meta alcançada.

“Foi tenso, emocionante e sur-
preendente até para nós. Mas foi 
realmente o que a gente queria, 
nosso foco era João Appolinário e 
conseguimos. Ficamos muito sa-
tisfeitas com o resultado”, conta 
Luana Wandecy.

NEGOCIAÇÕES
Programa que oferece a opor-

tunidade de empresas de todo o 
Brasil fecharem acordos com os 

grandes investidores do mercado 
(“sharks”), o Shark Tank contou 
com uma negociação acirrada para 
a BlinDog.

Após a apresentação de seu 
produto – uma coleira criada para 
auxiliar cachorros cegos – e das só-
cias da startup abordarem temas 
como faturamento e mercado – a 

BlinDog finalizou as negociações 
com Appolinário, que ofereceu 300 
mil reais por 33% da empresa.

“No final, ele decidiu investir 
em nós, com a condição de que não 
ficássemos só com um produto, mas 
criássemos uma linha de pets, a ser 
disponibilizada em todas as lojas 
Polishop”, conta Luana Wandecy.

PERFIL EMPREENDEDOR
As sócias contam que, para 

ganhar reconhecimento no pro-
grama, é preciso mais do que um 
produto que chame atenção: é ne-
cessário ter um bom perfil empre-
endedor.

“Apesar de no programa só apa-
recerem 15 minutos de negociação, 
conversamos por uma hora com os 
investidores. A todo o tempo era 
pergunta sobre Luana e Natália, 
sobre o nosso perfil de empreende-
doras. Você pode ter um produto 
extraordinário, mas, sem um bom 
perfil, fica difícil negociar”, explica 
Luana Wandecy.

Para as sócias, a participação 
da startup no Shark Tank foi posi-
tiva não apenas pelo investimento, 
mas pela visibilidade gerada pelo 
programa, que, além da Sony, é 
televisionado pela rede Bandeiran-
tes.

“Mas só a parte de estar lá já 
foi um grande passo. Não era só o 
investimento em si, a gente estava 
se lançando para o mercado”, ava-
lia Natália Dantas.

Sócias Luana e Natália explicam que é necessário ter um bom perfil empreendedor

Startup potiguar recebe investimento 
de trezentos mil reais em reality show
A empresa especializada em produtos tecnológicos para cachorros, vinculada à incubadora Inova 
Metrópole, participou do Shark Tank, da Sony, e recebeu o apoio do investidor João Appolinário

BlinDog

Divulgação

Principal razão para redução dos inscritos é que o exame deixou de ser obrigatório

Inscrições para o Enem caem pelo 
terceiro ano consecutivo no Estado

Dados do Inep

José Aldenir/AgoraRN

O Ministério da Educação 
(MEC) quer criar um fundo 
de natureza privada, cujas co-
tas serão negociadas na Bol-
sa de Valores, para financiar 
as universidades e institutos 
federais. Esse fundo contará, 
inicialmente, com R$ 102,6 
bilhões. A maior parte des-
ses recursos, R$ 50 bilhões, 
virá do patrimônio da União. 
A intenção é que esse esses 
recursos financiem pesquisa, 
inovação, empreendedorismo 
e internacionalização das 
instituições de ensino.

O fundo é a principal 
estratégia do programa Fu-
ture-se, apresentado ontem 
pelo Ministério da Educação.

A ideia é que o fundo se-
rá composto ainda por R$ 33 
bilhões de fundos constitu-
cionais, por R$ 17,7 bilhões 
provenientes de recursos 
angariados com leis de in-
centivos fiscais e depósitos 
à vista, por R$ 1,2 bilhão de 
recursos da cultura e por R$ 
700 milhões provenientes 
da utilização econômica do 
espaço público e fundos pa-
trimoniais. 

MEC quer 
criação de fundo 
para financiar 
universidades 

Educação
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Usuários da rede social Insta-
gram no Brasil perceberam uma 
importante mudança. Entre os 
recursos da plataforma o número 
de “curtidas”, também conhecidas 
como “likes” que uma publicação 
recebe, não fica mais visível para 
todos os usuários. O tema foi um 
dos mais discutidos do dia em ou-
tra rede social, o Twitter, e esteve 
entre os mais buscados no Google.

A mudança no Brasil está en-
tre os testes anunciados em abril 
deste ano durante um evento de 
desenvolvedores do Facebook, em-
presa controladora do Instagram.

A experiência faz parte de uma 
série de medidas que o Instagram 
vem anunciando nos últimos me-
ses para combater práticas noci-

vas na rede, como o discurso de 
ódio ou o bullying na web. Tais 
ações são uma resposta a críticas 
recebidas pela plataforma de que 
sua arquitetura e lógica de fun-
cionamento favoreceriam um am-
biente prejudicial ao bem estar de 
seus integrantes.

Um estudo da Sociedade Real 
para a Saúde Pública, realizado 
em 2017, apontou o Instagram 
como a pior rede social pra o bem 
estar e a saúde mental de adoles-
centes. Segundo o estudo, o Insta-
gram tem impactos importantes 
em adolescentes, provocando an-
siedade, depressão e solidão, além 
de outros efeitos como na autoima-
gem dos jovens a partir da lógica 
das fotos.

O entendimento da 3ª turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) quanto a ilegalidade da co-
brança da taxa de conveniência 
para ingressos comprados pela 
internet foi a motivação para que 
a rede de cinemas Cinemark dei-
xasse de vender bilhetes online no 
Rio Grande do Norte.

A empresa foi notificada pelo 
Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado (Pro-
con-RN) para deixar de cobrar a 
taxa com base na decisão judicial, 
mas ela não só parou de cobrar 
como também deixou de vender os 
bilhetes por meio da internet, seja 
pelo seu site ou aplicativo.

Segundo o Procon, as empresas 
não são obrigadas a fornecerem as 
vendas pela internet, cabendo a 
elas a decisão de disponibilizar ou 
não o serviço. Contudo, caso opte 
por conceder a alternativa aos 
seus clientes, não poderá cobrar a 
taxa de conveniência, cumprindo a 
determinação judicial.

A técnica em informática Ju-
liana Silva, 22 anos, conta que 
deixou de frequentar a rede após 
a suspensão das vendas pela in-
ternet. Segundo ela, não há mais 
a possibilidade de trocar seus 
pontos, acumulados através de 
um programa de fidelidade, por 
entradas.

“A última vez que consegui efe-
tuar a compra online foi em abril 
desse ano. Acumulei os pontos jus-
tamente para ir ao cinema e infe-
lizmente o programa que utilizo só 

troca por ingressos do Cinemark. 
Perdi os pontos e a praticidade da 
compra online, prefiro pagar para 
ir em outro”, desabafou.

Assim como Juliana, todas as 
outras pessoas que estão tentan-
do realizar a compra via internet 
tem enfrentado dificuldades. Uma 
mensagem na página inicial da 
Cinemark deixa claro que, “em ra-
zão do entendimento do Procon”, 
as vendas pela plataforma estão 
suspensas.

A equipe do Agora RN tentou 
contato com a franquia da Cine-
mark em Natal, para saber se há 
possibilidade de retorno das ven-
das online, mesmo com a orienta-
ção do Procon pela não cobrança 
da taxa de conveniência, mas até a 
publicação da matéria não obteve 
resposta.
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MedeirosAilton

Apromiscuidade entre juízes, ministros da STF, 
empresários e políticos é antiga em Pindorama. 
E extremamente danosa para nossa democracia.  

É escandaloso ver um magistrado participar de um 
regabofe com políticos investigados numa operação 
por ele conduzida.

Lembro que o então juiz Sérgio Moro se deixou 
fotografar as gargalhadas ao lado do senador Aécio 
Neves, citado várias vezes na Lava Jato por delatores.

Joaquim Barbosa, quando presidia o STF, jantava 
frequentemente com Siqueira Castro, um famoso ad-
vogado brasiliense com várias ações no Supremo. A 
mídia, quase toda simpática ao ministro, nunca criticou 
Barbosa.

Nos regabofes promovidos por José Agripino 
Maia em sua mansão no Lago Sul, os convidados eram 
quase sempre os mesmos: juízes, ministros, lobistas, 
empresários e políticos. Em 2011, cheguei a denunciar 
uma dessas festinhas reunindo toda a aristocracia da 
capital federal.

Estavam lá dois ministros do STF, Gilmar Mendes 
e Ellen Gracie, dois do STJ, Herman Benjamim e Ce-
sar Asfor Rocha, dois do TST, Emmanoel Pereira e Ives 
Gandra Filho, o advogado Erik Pereira, e a nata da opo-
sição: Demóstenes Torres, Aloysio Nunes, ACM Neto, 
Felipe Maia e José Carlos Aleluia.

Um amigo, sarcástico, me indagou na época: “Que 
mal há nisso, Ailton? Eles estão ali apenas se divertindo”!

“Nenhum”, ironizei.

É escandaloso ver um ministro do Supremo jantar 
na casa de um advogado com ações no Supremo.

É escandaloso ver vários ministros do Supremo e 
do STJ participarem de regabofe na casa de um sena-
dor denunciado por corrupção pela segunda vez no 
próprio Supremo.

Faz sentir saudades do juiz americano David Sou-
ter. Arredio a holofotes e homem de caráter, Souter 
fugia de jantares e festas sob qualquer pretexto.

Indicado para a Suprema Corte por George Bush, 
pai, aposentou-se em 2009.

Aos 79 anos, sua rotina é a mesma: continua sol-
teiro, vive num apartamento repleto de livros e dirige 
um carro velho. Só sai de casa para ir ao cinema e para 
passear no Central Park.

Festa de arromba: como se divertem 
certos juízes e ministros do STF em Brasília

Fim da taxa de conveniência 
faz cinema parar venda online

Instagram deixa de mostrar 
a quantidade de curtidas

Cobrança ilegal

Mudança

Cinemark foi notificado pelo Procon Estadual e 
optou por não mais oferecer serviço à clientela

Empresa foi notificada pelo Procon RN

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução

CIDADES INTELIGENTES
Natal ganha neste sábado, seu 

primeiro núcleo residencial inteli-
gente.

Trata-se da Smart City, cujo 
conceito é oferecer um novo modo 
de viver, equilibrando as áreas re-
sidenciais, comerciais com muito 
verde e mobilidade inteligente.

Essas “cidades inteligentes” 
desenvolvidas pela Planet Smart 
City, são projetadas para serem 
inclusivas e autônomas.

A unidade de Natal deverá re-
ceber os primeiros habitantes até 
o fim do ano.

CURTINDO A VIDA ADOIDADO
Olha como se comportam cer-

tas autoridades do Poder Judiciá-
rio.

O Tribunal de Justiça de Per-
nambuco negou informar ao jornal 
“Folha de S. Paulo” os custos da 
viagem de 25 magistrados e servi-
dores à Alemanha, em maio.

O grupo - oito juízes, quatro de-
sembargadores, nove juízes e qua-
tro servidores - passou oito dias 
na Terra de Goethe se divertindo 
a adoidado com todas as despesas 
pagas pelo tribunal.

Dinheiro seu, meu, nosso.

CINEMA NA ESCOLA
A ideia é antiga e podia ser co-

piada aqui em Pindorama. As es-
colas públicas e privadas francesas 
exibem semanalmente um filme 
dos grandes diretores do cinema. 

As sessões são sempre seguidas de 
debates e tarefas acadêmicas.

O programa, implantado no 
governo Sarkozy, foi idealizado 
pelo ministro da Cultura, Frédéric 
Mitterand.

“Filmes educam e conscienti-
zam. Cidadão Kane é um filme no-
tável para se perceber as maqui-
nações do poder”, disse Mitterand.

Faz sentido. E viva a França!

PALAVRAS
Tostão é um gênio com as pa-

lavras assim como foi gênio com a 
bola. Sua coluna na “Folha” é lei-
tura obrigatória deste escriba. O 
tricampeão mundial tem também 
uma história curiosa sobre o cria-
dor da bossa nova.

Assisti a um show de João 
Gilberto em Belo Horizonte. Ele, 
como era frequente, reclamou do 
som, antes de começar a cantar.

Uma pessoa na plateia gritou: 
“João, você acredita na perfeição"? 

Ele respondeu: “Não, mas a 
imperfeição me incomoda muito”.

BIENAL DO LIVRO
Um grupo de escritores, poe-

tas e editores se organizam para 
participar da XIII Bienal Inter-
nacional do Livro do Ceará, que 
acontece de 16 a 25 de agosto em 
Fortaleza.

O tema da Bienal este ano 
será as cidades e os livros. E terá 
a curadoria dos escritores Ana 
Miranda, Carlos Vasconcelos e da 
professora Inês Cardoso.

O escritor moçambicano Mia 
Couto é um dos convidados inter-
nacionais da Bienal, que terá ain-
da o marroquino Abdellah Taïa, a 
holandesa Marion Bloem e o ango-
lano José Eduardo Agualusa.

Entre os escritores nacionais, 
estão confirmados os nomes de 
Raduan Nassar, Frei Betto, Ro-
naldo Correia de Brito, Antônio 
Torres, entre outros.

Reprodução

CHEIRO DE MANHATTAN
Diz a lenda que o escritor 
Diógenes da Cunha Lima 
retornou de uma viagem a 
Califórnia com o aroma de 
San Francisco contido num 
frasco. Inspirado ou não no 
escritor potiguar, a escritora 
Amber C. Jones lançou um 
livro para quem não conhece 
ou quer recordar o cheiro de 
cada bairro de Nova York.
As páginas são "perfumadas", 
liberando os odores sempre 
que o leitor esfrega o papel 
com um pouco de força.
A recepção foi a melhor 
possível. Tanto é verdade que 
o livro vai ganhar agora uma 
segunda edição.
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

HORÓSCOPO

Pense dez vezes antes de gastar 
por impulso. Proposta profissional 
deverá ser acertada. Assuntos ligados 
à espiritualidade vão despertar seu 
interesse. Na conquista, espere muito 
sucesso.

Vai querer se acertar no trabalho. 
Mudanças em viagem sairão melhor 
do que pretendia. Suas economias 
ficarão bem protegidas. Chance de 
encantar um(a) novo(a) paquera.

Concurso ou entrevista de emprego tende 
a dar bons resultados. Talvez faça novos 
amigos. Sua cabeça estará a mil e poderá 
pensar muitas coisas ao mesmo tempo. 
Estabilidade na união.

Golpe de sorte nos seus ganhos, pode 
arriscar uma fezinha. Vai se sair muito 
bem nos estudos e treinamentos. 
Procure fazer uma alimentação 
saudável. Desafios inesperados na 
união.

Sua seriedade na vida profissional 
merecerá elogios de chefia. Assuntos 
ligados a acordos e resolução de dívidas 
podem chegar ao fim. Se estiver só, 
poderá conhecer um novo amor.

Conseguirá animar a todos à sua 
volta. Fará bons acordos no trabalho. 
Cuidados de beleza podem dar o 
resultado esperado. Vai querer sintonia 
nas amizades. 

Agarre a oportunidade de se dar 
bem nos desafios do trabalho. Vai 
sentir interesse por assunto místico. 
Nas amizades, espere novidades. 
Conversem para acertar os ponteiros.

Evite se iludir com falsas promessas. 
Chance de realizar mais do que esperava. 
Pode assinar contratos desde que não 
deixe de ler o que assina. No amor, seja 
mais discreto(a) e evite o ciúme.

Bom dia para trabalhar com quem inova 
sua carreira. Tente se organizar melhor 
nas finanças. Sua intuição poderá ajudar 
em assunto de seguro. No amor, vai 
preferir compromisso firme.

Bom dia para lidar com atendimento 
ao público. Pode se sair bem em novos 
projetos. Sua impressão sobre certas 
pessoas se mostrará certeira. Cenas de 
ciúme deixarão seu coração inseguro.

Poderá resolver questões profissionais 
com base na amizade. Dê vazão à sua 
mente cheia de ideias. Bom dia para 
fazer exames de saúde. União cheia 
de cumplicidade: aproveite!

Boas chances para ter sucesso 
na carreira, mas pode entrar em 
competição com colega. Gaste 
com mais consciência e menos 
empolgação. 

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão para a filha. Chiclete conta a Evelina que 
deixará de ser matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Agno apresenta a nova sócia da 
construtora e Otávio se irrita ao ver Fabiana. Agno convence Otávio sobre a suposta herança 
de Fabiana. Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Agno anuncia que 
quer se separar de Lyris e pede que Cássia decida com qual dos dois quer morar. Maria da Paz 
flagra Régis no quarto de Josiane.

A DONA DO PEDAÇO

Fauze revela a Dalila que a viu na cena do crime. Laila e Camila levam Lurdes até a 
Polícia. Zuleika sofre ao ver a dedicatória que Péricles escreveu no verso da foto dada para 
Almeidinha. Elias pede que Missade tente falar com Salma. Dalila manipula Fauze. Omar beija 
Eva. Ester e Latifa fingem passar mal para que Abner faça os serviços domésticos. Missade vai 
ao Instituto com Raduan, Artur e Aline, e consegue se comunicar com Salma. Lurdes denuncia 
Robson, que é preso no aeroporto. Aline é carinhosa com Salma e Caetano se preocupa.

ÓRFÃOS DA TERRA

Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro para dona Odélia desaparecer. Vanessa 
explica a Jerônimo que a sentença de João foi anulada. João mostra para Janaína a 
foto de Jerônimo com Galdino como prova de que os dois se conheciam. Jerônimo e 
Vanessa se abrigam no esconderijo de Galdino. Lidiane prepara um vídeo-surpresa em 
homenagem a Manu e João. Lidiane tenta aproximar Jofre e Mercedes. 

Devido a “brincadeira” que fizeram com Bento, Eric e Hugo são convidados a se retirar 
da escola. Desconfiados de que Sophie seja uma Androidiana, as crianças do Clubinho 
começam a investigar a professora. Ruth reconsidera a expulsão dos meninos, porém 
o pai de Eric está decidido a retira-lo da escola. Poliana descobre que Eric irá sair da 
escola, e com a ajuda de seus amigos, decide fazer algo para impedir. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Após acordo firmado entre 
representantes do Governo do Es-
tado e permissionários, a Central 
de Abastecimento do Rio Grande 
do Norte (Ceasa) voltou a funcio-
nar, na tarde desta quarta-feira, 
17. Na reunião, ficou combinada 
a suspensão do reajuste nas taxas 
de condomínio, que alcançava até 
130% e seria cobrado a partir de 
julho.

Conforme o acordo, que ainda 
não é definitivo, os reajustes serão 
aplicados a partir de agosto e virão 
acompanhados por benefícios para 
os profissionais.

Segundo o Governo, não hou-
ve reajuste no valor do aluguel, 
apenas na taxa de condomínio por 

metro quadrado, que passou de 
R$ 3,31 para R$ 7,79. No entanto, 
enquanto aguardam a instalação 
das câmeras de segurança, a taxa 
custará R$7,26.

Às 14 horas de hoje, 18, a 
Controladoria Geral do Estado se 
reunirá com os permissionários 
para iniciar uma nova rodada de 
negociações.

Na madrugada de ontem, 
permissionários deram início a 
uma manifestação na Ceasa. Co-
merciantes foram impedidos de 
entrar para fazer compras, com 
isso, houve desabastecimento nos 
supermercados da cidade. A ma-
nifestação foi encerrada por volta 
das 12h40.

Ceasa retoma atividades após 
reajuste de taxas ser adiado

Acordo

Permissionários fizeram uma manifestação contra 
o aumento no preço cobrado pelo condomínio

José Aldenir / Agora RN

Governo explica que não houve reajuste no aluguel  e que benefícios serão oferecidos

Consultor Jurídico

O juiz federal Luiz Régis Bom-
fim, da 1ª Vara da Seção Judiciá-
ria do Maranhão, determinou que 
autoridades policiais se abstenham 
de investigar, repreender, cons-
tranger ou coagir a liberdade de 
locomoção de uma mãe que impor-
ta sementes de Cannabis Sativa. 
A decisão ainda autoriza a mãe a 
plantar, extrair e produzir artesa-
nalmente o canabidiol, em favor da 
saúde de sua filha.

Na decisão, o magistrado afir-
ma que não existe controvérsia 
sobre a eficácia do medicamento 
extraído da Cannabis no tratamen-
to da doença grave que a filha da 
impetrante tem.

"No entanto, questiona-se a 
operacionalização do tratamento. 
Em verdade, a questão jurídica a 

ser abordada reside justamente 
em saber se o uso terapêutico da 
Cannabis afronta o mandado proi-
bitório contido na norma penal in-
criminadora", diz.

Segundo o juiz, existem conven-
ções internacionais que oferecem 
"razoável alicerce normativo" ao 
uso terapêutico da Cannabis, mas 
não trazem restrições específicas.

"Entretanto, constato que não 
há ofensa ao bem jurídico tutela-
do pela lei penal incriminadora, 
inexiste ofensividade na pretensa 
conduta da impetrante-paciente 
nem se observa suficiente pericu-
losidade social da ação em aten-
ção ao direito universal à saúde. 
A pretensa conduta da impetran-
te-paciente, assim, não cumpre 
materialmente os elementos de 
adequação típica previstos nos 
tipos penais", afirma. 

Juiz autoriza mãe a produzir 
canabidiol para a filha doente

Maranhão



QUINTA-FEIRA, 18.07.2019 Cultura 13

Um dos maiores clássicos da 
Disney, O Rei Leão está voltando 
aos cinemas em uma nova versão. 
O tão aguardado live-action sobre a 
alcateia de leões liderada por Mu-
fasa, Scar e, finalmente, Simba.

Parte da infância da maioria 
das pessoas, o novo O Rei Leão terá 
algumas diferenças do original, até 
porque não dá para ser exatamen-
te a mesma coisa. 

O AdoroCinema juntou uma 
lista com cinco novidades que o 

público pode esperar do filme, que 
chega aos cinemas hoje, 18 de ju-
lho.

NOVOS DUBLADORES
Com excessão de James Earl 

Jones, que dá a voz ao rei Mufasa, 
todos os personagens são dublados 
por novos atores. Grandes nomes 
do cinema e da música formam o 
elenco. Os protagonistas Simba e 
Nala são interpretados agora por 
Donald Glover, que também tem 

carreira musical assinada como 
Childish Gambino, e Beyoncé. 
Seth Rogen, Billy Eichner, Alfre 
Woodard, John Oliver e Chiwetel 
Ejiofor são alguns dos outros no-
mes que representam alguns dos 
personagens mais conhecidos da 
Disney.

NOVO FORMATO
Em 1994, foi lançada a anima-

ção em 2D e agora, 25 anos depois, 
O Rei Leão é um live-action. Bom, 

não realmente, porque ninguém 
foi para a África gravar com leões 
de verdade, mas, feito inteiramen-
te com efeitos especiais, o filme pa-
rece que tem animais reais. Usan-
do fotorrealismo, a produção feita 
inteiramente em computador não 
é novidade para o diretor Jon Fa-
vreau, que testou a tecnologia pela 
primeira vez em Mogli - O Menino 
Lobo. A diferença desta vez é que 
não há nenhum humano, apenas 
animais.

Simba,  Mufasa  e 
Scar estão de volta

Vinte e cinco anos depois, o filme chega com efeitos especiais, num produção feita em computador

O Rei Leão

"Venha dançar e ser feliz, cha-
me seu par!". Com esse slogan, a 
turma da A2 Academia de Dança 
convida turistas e famílias nata-
lenses a participarem de uma tar-
de e noite de lazer na edição deste 
de 21 de julho do 'Domingo na 
Arena'. O programa sócio-cultural 
da Arena das Dunas, que tem o 
apoio do Sistema Fiern, 'Cultura 
na Praça' e ‘Som na Caixa', é gra-
tuito e acontece semanalmente, 
aos domingos, no pátio externo do 
complexo multiuso.

A dança da A2 começa às 
18h30, encerrando a programação 
do palco principal, que começa às 
16h com a aula de zumba 'Master 

Class', com JanJan Lima. Logo 
em seguida, às 17h30, entra em 
cena o espetáculo infantil 'A Fu-
ga do Espelho', comandada pela 
equipe da 'Tropa Trupe'. Outra 
grande atração deste domingo se-
rá o 'Universo Bolhístico', que faz 
a sua estreia na programação do 
'Domingo na Arena'. Trata-se de 
uma atividade antiga e simples, 
que produz bolhas de sabão gigan-
tes. Diversão garantida para toda 
a família.

Parceria do 'Domingo na Are-
na' há três semanas, a Organiza-
ção Não Governamental (ONG) 
'Eco Praça' estará presente com 
ações de economia criativa e soli-

dária, por meio da Eco Feira das 
Dunas. Gustavo Gondim, membro 
da ONG, coordenará a ação fra-
terna 'troque um abraço por uma 
muda (de planta)', uma campanha 
pelo meio ambiente.

A rua projetada, que separa 
a Arena das Dunas do estaciona-
mento externo, vai estar fechada 
apenas para veículos, transfor-
mando-se num espaço para a 
população curtir esportes de rodi-
nhas, como skate, bicicleta e pa-
tins, prática de corrida de rua ou 
até mesmo para um passeio com 
os animais de estimação. Os por-
tões da Arena das Dunas abrem 
às 15h e a entrada é gratuita. O 

estacionamento interno do estádio 
da Copa é disponibilizado ao va-
lor de R$ 10,00, com entrada pelo 
Portão E1 Sul, pela marginal da 
BR-101.

FUTMESA
Modalidade recém-criada no 

Brasil que mistura Futevôlei e Tê-
nis de Mesa, o futmesa está man-
tido na programação do 'Domingo 
na Arena'. O sucesso da estreia, 
no domingo passado, garantiu 
a permanência das duas mesas, 
instaladas gratuitamente para 
que os frequentadores do evento 
possam brincar e conhecer melhor 
o esporte.

Dança, aula de zumba e teatro para as famílias
'Domingo na Arena'
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...do jornal Estadão: "Eduardo 
Bolsonaro cita pós-graduação que 
ainda não concluiu como 'credencial' 
para ser embaixador";

...do ex-presidenciável pelo PSOL 
Guilherme Boulos: "Bolsonaro, ao 
que parece, vai insistir no nepotismo 
de indicar seu filho como embaixador. 
Caberá então ao Senado evitar essa 
esculhambação internacional";

...da jornalista Andrea Sadi: "No 
Jornal Hoje, na Globo News, e G1, 
ontem, contei que o presidente do 
Senado afirmou que não havia sido 
procurado pelo presidente Bolsonaro 
para falar sobre a indicação de 
Eduardo para a embaixada dos EUA. 
À tarde, o presidente telefonou a 
Alcolumbre, para 'sondar' o clima no 
Senado".

>> GIRO PELO TWITTER...

Otimismo na veia. Esse é o cli-
ma da gestão do ex-prefeito 
de São Gonçalo do Amaran-

te, Jaime Calado, após seis meses 
à frente da pasta de Desenvolvi-
mento Econômico do RN. "Real-
mente estamos animados. Apesar 
de ser uma contramão, porque 
em nível nacional estamos en-
frentando uma enorme recessão", 
afirmou o secretário, que ressaltou 
que não adianta "ficar num canto 
chorando e lamentando". "Eu não 
sei trabalhar triste porque não sou 
coveiro", garantiu, em entrevista 
nesta quarta-feira ao Agora News, 
na 97FM. 

n Jaime Calado festeja as ações 
que estão sendo implementadas 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do RN, como 
a criação de câmaras setoriais, 
verdadeiros fóruns que reúnem há 
cada dois meses as entidades mais 
representativas das indústrias e os 
bancos financiadores. As câmaras 
setoriais estabelecem, segundo o 
gestor, diálogo permanente e perió-
dico com classes empresariais.
 
n Outra ação bastante festejada 
pelo secretário é a diminuição 
de subsídios. "Estamos fazendo 
uma verdadeira revolução nesse 
setor", afirmou Jaime Calado. 
Segundo ele, como o governo não 
tem dinheiro para investimentos, 
irá melhorar os subsídios, como o 
Proad, diminuindo os valores de 
acordo com o tamanho dos muni-
cípios.

Destaques
 da coluna

PARCERIA 
A Assembleia Legis-

lativa do RN aprovou, 
na manhã desta quarta-
-feira, 17,  projeto de lei 
que ratifica o Protocolo 
de Intenções firmado 
entre os estados do Rio 
Grande do Norte, Bahia, 
Maranhão, Pernambuco, 
Ceará, Paraíba, Piauí, 
Alagoas e Sergipe, 
para a constituição de 
consórcio interestadual. 
De autoria do Executivo 
estadual, a matéria tem 
como escopo promover 
o desenvolvimento 
sustentável na região 
Nordeste. “É importante 
que iniciativas como 
essa, sejam muito bem 
aproveitadas”, destacou 
o deputado Sandro 
Pimentel (PSOL).

JUSTA HOMENAGEM 
O deputado estadual Vivaldo 

Costa quer homenagear na Assem-
bleia Legislativa do RN o músico João 
Gilberto, que morreu há poucos dias, 
com o Voto de Pesar. Reconhecido in-
ternacionalmente, João Gilberto tinha 
opinião política inversa da praticada 
pelo atual presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, que ignorou solenemente 
o falecimento do cantor, fato lembra-
do pelo deputado Vivaldo Costa ao 
comentar sobre a homenagem.

FOLGA
Os parlamentares estaduais do 
RN vão dar início ao curto recesso 
a partir de agora. E muitos deles 
aproveitam o período de cerca de 
dez dias para fazer algo especial, 
fora da rotina. O líder do Governo 
Fátima Bezerra, deputado George 
Soares, por exemplo, escolheu 
curtir uma viagem em família. Já a 
deputada Eudiane Macedo decidiu 
se submeter a uma cirurgia plástica 
no nariz e ficará as mini-férias no 
estaleiro, recuperando-se para o 
retorno dos trabalhos legislativos.

Reprodução/Instagram

Instagram Instagram

Governadora Fátima Bezerra ao lado do deputado 
estadual oposicionista Coronel Azevedo, durante 
solenidade da Liga Contra o Câncer no Holiday In

Secretário de Saúde de Natal, 

o médico e ex-gestor da Saúde 

estadual George Antunes foi 

homenageado nesta terça-feira 

pela Liga Contra o Câncer com a 

'Ordem do Mérito da Liga Norte-

rio-grandense contra o Câncer'

Estilista potiguar de sucesso nacional, 
Helô Rocha aproveitou dias de sol em Es Vedrá, 
Ibiza, na Espanha, e sensualizou nas redes com 
clique do fotógrafo internacional Mert Alas
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Um dos maiores clássicos da 
Disney, O Rei Leão está voltando 
aos cinemas em uma nova versão. 
O tão aguardado live-action sobre a 
alcateia de leões liderada por Mu-
fasa, Scar e, finalmente, Simba.

Parte da infância da maioria 
das pessoas, o novo O Rei Leão terá 
algumas diferenças do original, até 
porque não dá para ser exatamen-
te a mesma coisa. 

O AdoroCinema juntou uma 
lista com cinco novidades que o 

público pode esperar do filme, que 
chega aos cinemas hoje, 18 de ju-
lho.

NOVOS DUBLADORES
Com excessão de James Earl 

Jones, que dá a voz ao rei Mufasa, 
todos os personagens são dublados 
por novos atores. Grandes nomes 
do cinema e da música formam o 
elenco. Os protagonistas Simba e 
Nala são interpretados agora por 
Donald Glover, que também tem 

carreira musical assinada como 
Childish Gambino, e Beyoncé. 
Seth Rogen, Billy Eichner, Alfre 
Woodard, John Oliver e Chiwetel 
Ejiofor são alguns dos outros no-
mes que representam alguns dos 
personagens mais conhecidos da 
Disney.

NOVO FORMATO
Em 1994, foi lançada a anima-

ção em 2D e agora, 25 anos depois, 
O Rei Leão é um live-action. Bom, 

não realmente, porque ninguém 
foi para a África gravar com leões 
de verdade, mas, feito inteiramen-
te com efeitos especiais, o filme pa-
rece que tem animais reais. Usan-
do fotorrealismo, a produção feita 
inteiramente em computador não 
é novidade para o diretor Jon Fa-
vreau, que testou a tecnologia pela 
primeira vez em Mogli - O Menino 
Lobo. A diferença desta vez é que 
não há nenhum humano, apenas 
animais.

Simba,  Mufasa  e 
Scar estão de volta

Vinte e cinco anos depois, o filme chega com efeitos especiais, num produção feita em computador

O Rei Leão

"Venha dançar e ser feliz, cha-
me seu par!". Com esse slogan, a 
turma da A2 Academia de Dança 
convida turistas e famílias nata-
lenses a participarem de uma tar-
de e noite de lazer na edição deste 
de 21 de julho do 'Domingo na 
Arena'. O programa sócio-cultural 
da Arena das Dunas, que tem o 
apoio do Sistema Fiern, 'Cultura 
na Praça' e ‘Som na Caixa', é gra-
tuito e acontece semanalmente, 
aos domingos, no pátio externo do 
complexo multiuso.

A dança da A2 começa às 
18h30, encerrando a programação 
do palco principal, que começa às 
16h com a aula de zumba 'Master 

Class', com JanJan Lima. Logo 
em seguida, às 17h30, entra em 
cena o espetáculo infantil 'A Fu-
ga do Espelho', comandada pela 
equipe da 'Tropa Trupe'. Outra 
grande atração deste domingo se-
rá o 'Universo Bolhístico', que faz 
a sua estreia na programação do 
'Domingo na Arena'. Trata-se de 
uma atividade antiga e simples, 
que produz bolhas de sabão gigan-
tes. Diversão garantida para toda 
a família.

Parceria do 'Domingo na Are-
na' há três semanas, a Organiza-
ção Não Governamental (ONG) 
'Eco Praça' estará presente com 
ações de economia criativa e soli-

dária, por meio da Eco Feira das 
Dunas. Gustavo Gondim, membro 
da ONG, coordenará a ação fra-
terna 'troque um abraço por uma 
muda (de planta)', uma campanha 
pelo meio ambiente.

A rua projetada, que separa 
a Arena das Dunas do estaciona-
mento externo, vai estar fechada 
apenas para veículos, transfor-
mando-se num espaço para a 
população curtir esportes de rodi-
nhas, como skate, bicicleta e pa-
tins, prática de corrida de rua ou 
até mesmo para um passeio com 
os animais de estimação. Os por-
tões da Arena das Dunas abrem 
às 15h e a entrada é gratuita. O 

estacionamento interno do estádio 
da Copa é disponibilizado ao va-
lor de R$ 10,00, com entrada pelo 
Portão E1 Sul, pela marginal da 
BR-101.

FUTMESA
Modalidade recém-criada no 

Brasil que mistura Futevôlei e Tê-
nis de Mesa, o futmesa está man-
tido na programação do 'Domingo 
na Arena'. O sucesso da estreia, 
no domingo passado, garantiu 
a permanência das duas mesas, 
instaladas gratuitamente para 
que os frequentadores do evento 
possam brincar e conhecer melhor 
o esporte.

Dança, aula de zumba e teatro para as famílias
'Domingo na Arena'
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O diretor da Comissão Mé-
dica do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, Roberto Vital, foi 
eleito membro da Academia 
de Medicina do Rio Grande do 
Norte. Graduado pela UFRN 
em 1978, ele é médico do ABC 
Futebol Clube.

Fundada em 1985, a 
Academia tem, entre outras, 
as finalidades de promover 
e auxiliar movimentos com 
fins educativos e culturais, 
relacionados com a ética, 
historia da medicina e com 
eventos que se relacionem 
direta ou indiretamente com 
as ciências humanas; promo-
ver eventos em memória de 
grandes vultos e de datas de 
feitos relevantes da medicina 
norte-riograndense, nacional 
e internacional; promover 
congressos médicos, visan-
do, de preferência, temas da 
medicina regional; atender 
a consultas das autoridades, 
opinando sobre questões do 
interesse médico.

A eleição ocorreu nesta 
terça-feira. Roberto Vital ocu-
pará a cadeira 8 da Academia.

Roberto Vital é 
eleito membro 
da Academia de 
Medicina do RN

Reconhecimento

Roberto Vital e a neta Ana Liz

Cedida

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

COSTA AZUL ALIMENTOS EIRELI , CNPJ 07.246.924/0001-11, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada – LS para a atividade de Fabricação de águas envasadas , localizada na 
Rodovia BR 101, n° 90, Bairro Areia branca, Canguaretama/RN, CEP: 59.190-000.

VICTOR ANDRE DRUMMOND DA SILVA
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICACA - RLS

Alpi Real Estate Investments, CNPJ 18.983.269/0001-09, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença Simplificada para o Condomínio horizontal contendo 12 (doze) lotes., localizada na Rua 
Pargo Ferreiro, Nº 77, centro, São Miguel do Gostoso.

Matteo Arnome
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A RRT RECICLAGEM LTDA, com CNPJ 30.683.038/0001-77, torna público que recebeu do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA 
SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 03/07/2025, em favor do empreendimento para a ATI-
VIDADE DE SUCATA DE VIDROS, localizada à RUA EUSTÁQUIO ALVES FARIA, S/N – SANTA 
TEREZINHA – SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN. CEP.: 59290-761.

TALLES HENRIQUE DA COSTA DIAS
Sócio diretor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, na forma da lei, 
etc. 
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0838271-89.2016.8.20.5001, proposta por 
EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra EXECUTADO: GENIVAL GOMES DA 
SILVA , sendo determinada a CITAÇÃO de GENIVAL GOMES DA SILVA CPF: 701.837.064-71 , para que: 1) no 
prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$R$ 6.306,21 (SEIS MIL E TREZENTOS E SEIS REAIS 
E VINTE E UM CENTAVOS), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor 
da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias, passando a 10%(dez por cento) do valor 
do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, querendo, opor embargos, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de penhora de 
seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito 
judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do 
restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do 
CPC. Eu, CYNTHIA RAMOS DO MONTE, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

Natal, 19 de junho de 2019 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

 
Processo: 0838271-89.2016.8.20.5001 
Exequente: EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
Executado:EXECUTADO: GENIVAL GOMES DA SILVA 
 

 

 

O Ministério Público pau-
lista denunciou 19 integran-
tes de movimentos por mora-
da, em São Paulo, alegando 
que eles cobram aluguel de 
habitantes de imóveis invadi-
dos, além de os denunciarem 
por supostamente extorquir 
os ocupantes dos imóveis em 
casos de inadimplência. Os 
movimentos sociais, recla-
mam que está ocorrendo per-
seguição.

MPSP denuncia 
integrantes de 
movimentos sem 
teto por extorsão

Polêmica

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

LEILÃO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PRESENCIAL
E ON-LINE

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório 
à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor 
Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor 
Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular 
de 02/03/2012, no qual fi gura como Fiduciante SILIUDE ANDRADE ESTEVES, portadora de CI/
RG nº 000.156.744000000 ITEP/RN e CPF nº 067.418.004-68, brasileira, divorciada, técnica 
administrativa, residente e domiciliada em Natal/RN, na Rua Professora Dirce Coutinho, S/Nº, 
aptº 103, Bloco 6, Capim Macio, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 29 de julho de 2019, às 10:00 horas, na Rua Pres. Artur Bernardes, 
nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 178.439,01 (Cento e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo), o imóvel 
abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído 01 (UM) 
APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 103, NO 1º PAVIMENTO, DO BLOCO 07, TIPO “B”, INTEGRANTE 
DO CONJUNTO RESIDENCIAL SERRA DO CABUGI II, SITUADO À RUA WALTER DUARTE PEREIRA, 
1708, NO BAIRRO DE CAPIM MACIO, ZONA SUBURBANA/SU, NA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 
DA 3ª ZONA, DESTA CAPITAL, EDIFICADO NA FRAÇÃO IDEAL DE 0,01042420 AVOS DO TERRENO 
PRÓPRIO, COM 55,10m² DE ÁREA PRIVATIVA E 3,68m² DE ÁREA COMUM, COMPOSTO DE 
VARANDA, ESTAR/JANTAR, 02 QUARTOS, BWC SOCIAL, COPA/COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, 
COM DIREITO AO USO DE UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, registrado no livro 
2, matrícula 8.002, no Registro de Imóveis da 3ª Zona de Natal, do Registro geral em 29/03/2012. Obs: 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 31 de julho de 2019, às 10:00 horas, na Rua 
Pres. Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 177.936,33 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais 
e trinta e três centavos). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra 
será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula 
o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

A professora Patrícia Barreto, 
do Campus Nova Cruz do IFRN, 
está entre os dez vencedores do 
Prêmio Educador Nota 10 – 2019, 
realizado pela Fundação Victor 
Civita. “Foi justamente pela credi-
bilidade que eu resolvi inscrever o 
projeto no prêmio”, explica a pro-
fessora. 

O resultado, divulgado ontem, 
é consequência do projeto “Argu-

ment(Ação): o empoderamento do 
protagonismo juvenil’, que deu voz 
a estudantes do Agreste potiguar, 
onde está localizado o campus do 
IFRN.

Neste ano, o prêmio selecionou 
trabalhos de profissionais da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio, 
incluindo a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), de escolas públi-
cas e privadas brasileiras. Foram 

4876 inscritos de todo país. Entre 
os prêmios dos vencedores, há uma 
viagem de imersão, realizada para 
São Paulo, R$ 15 mil para cada 
educador e um vale presente no va-
lor de R$1 mil para a escola em que 
foi aplicado o projeto. Na cerimônia 
de premiação, agendada para 30 de 
setembro, o(a) Educador(a) do Ano 
ganhará mais um vale presente no 
valor de R$5 mil para a escola e ou-

tro vale presente de R$15 mil para 
a professora.

Único representante do Nor-
deste e da Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e 
Tecnológica entre os vencedores, o 
projeto de Patrícia foca no desen-
volvimento da argumentatividade 
a partir de problemáticas sociais 
vivenciadas pelos estudantes em 
suas comunidades.

Professora do IFRN está entre os dez vencedores
Projeto foca no desenvolvimento da argumentatividade a partir de problemáticas sociais

Prêmio Educador Nota 10
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A ausência de Paulo Henrique 
Ganso, suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo, na equipe do Flumi-
nense no clássico de sábado, às 11 
horas, em São Januário, pela 11ª 
rodada do Campeonato Brasileiro, 
pode ser amenizada pela estreia de 
Nenê. O nome do meia foi registra-
do no Boletim Informativo Diário 
(BID) da CBF, nesta quarta-feira. 
Assim, ele já tem condições de jogo.

Apresentado como reforço na 
segunda-feira, vindo do São Pau-
lo, durante o empate com o Ceará, 
no Maracanã, Nenê fez o primeiro 
treino na terça-feira. Sua escalação 
no clássico do fim de semana só de-
pende do técnico Fernando Diniz, 
que ainda vai orientar mais quatro 
treinamentos até o dia do jogo.

Nenê se junta ao goleiro Muriel 
como reforços do time das Laran-
jeiras. O próximo contratado pode 
ser o atacante Wellington Nem, 
que é esperado no Rio nesta quin-
ta-feira. O jogador, de 27 anos con-
seguiu liberação do Shakhtar Do-
netsk, da Ucrânia, e fará exames 

médicos antes de assinar contrato 
por empréstimo. Seu compromisso 
com o time ucraniano vai até 30 de 
junho de 2021. O treinador ainda 
quer um zagueiro e um lateral-es-
querdo.

Quem esbanja alegria na 
equipe tricolor é o zagueiro Digão, 
depois do retorno à equipe na se-

gunda-feira, frente ao Ceará, após 
quatro meses de recuperação por 
causa de uma lesão. "Foi uma sen-
sação muito boa. Foram meses difí-
ceis para mim. Tive momentos de 
incertezas, não sabia se eu voltaria 
com dor. Mas voltei bem. Ainda 
preciso de ritmo de jogo. O mais 
importante foi ter retornado, não 

ter sentido dor e ter ajudado o time 
de alguma forma. Infelizmente, a 
vitória não veio, mas tenho certeza 
que vamos conseguir nas próximas 
rodadas."

Em 15º lugar no Campeonato 
Brasileiro, o Fluminense tem nove 
pontos, mesma pontuação do rival 
Vasco da Gama, mas fica à frente 
no saldo de gols. As duas equipes 
cariocas brigam com o Cruzeiro pa-
ra fugir da zona de rebaixamento.

Nome de Nenê apareceu nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário da CBF

Regularizado, Nenê pode estrear na vaga 
de Ganso no clássico entre Flu e Vasco 
Apresentado como reforço na segunda-feira, vindo do São Paulo, durante o empate com o Ceará, no 
Maracanã, Nenê fez o primeiro treino na terça-feira; sua escalação no clássico só depende do técnico

À disposição

Lucas Merçon/Fluminense FC

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
devolveu à Polícia Civil o inqué-
rito que investiga as responsabi-
lidades pelo incêndio no Ninho do 
Urubu, o CT do Flamengo, que 
ocorreu em fevereiro, vitimando 
dez atletas da base, além de dei-
xar outros três feridos. Assim, 
novas diligências precisarão ser 
feitas nos próximos 45 dias.

Assinado pelo delegado Már-
cio Petra, da 42ª Delegacia de Po-
lícia (Recreio dos Bandeirantes), 
o inquérito remetido ao MPRJ no 
mês passado apontava oito cul-
pados. Entre os indiciados estava 
Eduardo Bandeira de Mello, ex-
-presidente do Flamengo.

O ex-cartola, três funcionários 
do clube, três engenheiros da em-
presa que forneceu os contêineres 
que incendiaram e um técnico em 
refrigeração foram apontados pe-
la polícia como responsáveis por 
dez homicídios com dolo eventual 
(quando se assume o risco de ma-

tar) e 14 tentativas de homicídio 
(considerando o número de atletas 
que estavam no Ninho do Urubu e 
sobreviveram).

Para o Ministério Público, no 
entanto, faltam provas que sus-
tentem as acusações. Em nota, o 

MPRJ informou que, “a despeito 
do bem elaborado relatório poli-
cial, restam alguns aspectos que 
merecem ser melhor esclarecidos 
para a adequada responsabiliza-
ção penal e definição da capitula-
ção dos fatos ocorridos”.

Ao devolver o inquérito à Polí-
cia Civil, os promotores do Grupo 
de Atuação Especializada do Des-
porto e Defesa do Torcedor (Gae-
dest) pediram que sejam colhidos 
depoimentos de Lucia Helena Pe-
reira Damasceno de Lima, geren-
te da 5ª Gerência de Licenciamen-
to e Fiscalização da Prefeitura do 
Rio, e de Fernando Anmibolete, 
presidente da Associação dos Pro-
fissionais de Ciência e Tecnologia 
(Asprocitec).

O Gaedest quer confirmar com 
a servidora a informação de que 
os dirigentes do Flamengo não 
cumpriram um auto de interdição 
do Ninho de Urubu. A Asprocitec, 
por sua vez, afirmara que a NHJ, 
empresa que construiu os contê-
ineres que abrigavam os atletas, 
não estava regularizada junto ao 
Conselho Regional de Engenharia.

O MP também pediu que seja 
feita consulta para esclarecer se o 
mobiliário do alojamento colaborou 
para a propagação das chamas.

Incêndio no Ninho do Urubu ocorreu em fevereiro, matando dez  atletas da base

MP vê falta de provas e devolve inquérito 
sobre incêndio em CT do Flamengo à polícia

Tramitação

Leo Correa / AP

O treino do São Paulo na 
tarde desta quarta-feira teve 
duas partes. A primeira foi a 
vitória por 2 a 0 dos reservas 
sobre o Votuporanguense. 
Depois, o técnico Cuca esbo-
çou a equipe titular em ativi-
dade contra o sub-19.

No time principal, Cuca 
fez apenas uma mudança 
em relação à formação que 
iniciou o clássico diante do 
Palmeiras, no último domin-
go. Raniel ficou com a vaga de 
Pablo, lesionado. 

Desta forma, a equipe 
teve: Volpi; Hudson, Arbole-
da, Bruno Alves e Reinaldo; 
Luan, Tchê Tchê e Hernanes; 
Antony, Pato e Raniel.

Ernesto Valverde, técnico 
do Barcelona, fez elogios às 
três contratações anunciadas 
pelo time até o momento pa-
ra a temporada 2019/2020: 
o goleiro Neto, o meio-cam-
pista De Jong, e o atacante 
Griezmann. Sobre o francês, 
o treinador destacou, em en-
trevista à TV oficial do clube, 
que espera uma integração 
instantânea ao time titular.

"Temos muita esperan-
ça nele porque é um joga-
dor jovem, mas com muita 
experiência, o que faz com 
esperemos um rendimento 
imediato", afirmou o técnico, 
lembrando que o Griezmann, 
de 28 anos, que chegou do 
Atlético de Madrid, já possui 
uma larga experiência no fu-
tebol espanhol e não deve ter 
dificuldade para se encaixar 
no time catalão, apesar da 
grandeza da equipe.

Cuca esboça 
São Paulo com 
atacante Raniel 
no time titular

Valverde elogia 
reforços e admite 
esperar respostas 
imediatas do time

Preparação

Barcelona

Raniel durante treino do Tricolor

Rubens Chiri/São Paulo

10 ÚLTIMAS POSIÇÕES DA SÉRIE A

10º Grêmio 14 pontos
11º Bahia  14 pontos
12º Athletico-PR 13 pontos
13º Fortaleza  13 pontos
14º Ceará  11 pontos
15º Fluminense 9 pontos
16º Vasco  9 pontos
17º Cruzeiro 9 pontos
18º Chapecoense  8 pontos
19º CSA 6 pontos
20º Avaí  4 pontos
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Brasil disputará jogos com a 
maior delegação da história

Parapan

Daniel Dias, nadador brasileiro

Wilton Júnior / Estadão

O Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) anunciou uma de-
legação recorde para disputar 
os Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, a partir de 23 de agos-
to. Serão 512 integrantes, sen-
do 337 atletas, entre os quais 
atletas-guias, calheiros, golei-
ros e pilotos, que não possuem 
deficiência. De acordo com o 
CPB, o número é 24% maior em 
comparação com a delegação 
nacional da última edição. En-
tre os destaques está o nadador 
Daniel Dias, que faturou oito 
ouros nos Jogos de 2015.

Roberto comandando treino no CT-ABC

Pensando no Botafogo-PB, ABC faz 
preparação intensa no Frasqueirão

Treinamentos

Luciano Marcos / ABC FC

Depois de uma manhã de 
muito treino físico, o elenco do 
ABC voltou aos trabalhos no tur-
no da tarde de ontem, 17, no CT 
Alberi Ferreira de Matos, e deu 
prosseguimento aos preparativos 
para o jogo contra o Botafogo-PB, 
marcado para o sábado, 20, às 
17h, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa (PB). 

O treinador alvinegro, Rober-
to Fernandes, conversou com o 
grupo antes da atividade, depois 
iniciou a movimentação com um 
treinamento de posse de bola em 
campo reduzido. O técnico explo-

rou a movimentação, marcação, 
aproximação, além do fundamen-
to do passe e as finalizações.

Na sequência, Roberto dividiu 
os jogadores em três equipes e 
comandou um treino técnico-di-
nâmico através de mini-jogos em 
campo reduzido. Duas formações 
tentavam manter a posse de bola, 
enquanto o terceiro time fazia a 
marcação e buscava roubar a pos-
se para realizar a finalização.

A partida contra o Botafogo 
da Paraíba será válida pela 13ª 
rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série C. Só a vitória interessa.

Seis atletas e dois técnicos 
da Sadef (Sociedade Amigos do 
Deficiente Físico do RN) vão re-
presentar o Brasil nos Jogos Para-
pan-Americanos de Lima, no Peru. 
A convocação pelo CPB – Comitê 
Paralímpico Brasileiro não chegou 
a ser uma grande surpresa. “O 
Rio Grande do Norte está em um 
nível de competitividade muito al-
to, temos hoje paratletas que são 
referências em várias modalidades 
no país”, explicou o presidente da 
associação, Tercio Tinoco.

Entre os atletas, a maioria, 4, é 
mulher. Três são do halterofilismo: 
Renê Belcássia, Maria Rizonaide 
e a veterana Terezinha Mulato, 
que vai para o quinto Parapan da 
carreira. Desde a primeira convo-
cação, em 2003, ela nunca ficou de 
fora da lista, é a única brasileira a 
alcançar essa marca. “Só eu sei o 

quanto ralei pro meu nome estar 
nessa lista. E aí penso que valeu 
a pena todo o sofrimento, todas as 
lesões, esqueço tudo que passou e 
me sinto pronta pra fazer tudo no-
vamente”, diz Terezinha.

A quarta mulher da Sadef con-
vocada é Ana Raquel Montenegro, 
do paraciclismo. Aos 28 anos, ela 
tem uma história curiosa no Pa-
rapan. Essa será a terceira parti-
cipação, cada uma em um esporte 
diferente. “Natação, triathlon e 
agora no paraciclismo, depois de 
menos de 1 ano e meio na moda-
lidade. Estou muito orgulhosa da 
minha trajetória no paradesporto”, 
diz Ana Raquel, que no próximo 
mês completa duas décadas nas 
competições locais, nacionais e in-
ternacionais.

Dois homens completam a lista 
de convocados da Sadef. No halte-

rofilismo, Júnior França, que in-
clusive recebeu a notícia bem longe 
de Natal. O paratleta está voltando 

pra casa depois da participação no 
Mundial do Cazaquistão, no fim de 
semana passado, e ficou entre os 10 

melhores atletas do mundo.
No tênis de mesa, a lista de 

convocados já estava fechada des-
de o fim do ano passado, e inclui o 
potiguar Ecildo Lopes, maior pon-
tuador do ranking nacional adulto 
em 2018. Ecildo é outro veterano 
do paradesporto. Aos 55 anos, os-
tenta o título de maior medalhista 
das Américas no tênis de mesa 
paralímpíco, e atualmente lidera o 
ranking brasileiro veterano 50.

Além dos paratletas, a Sadef/
RN também estará representa-
da pelos técnicos Carlos Wiliams 
e Felipe Veloso. O Parapan será 
realizado entre 23 de agosto e 1º 
de setembro, em Lima, no Peru. 
No total, o RN terá 16 atletas na 
disputa, em 9 modalidades. É o 5º 
Estado brasileiro com mais repre-
sentantes. O Brasil terá a maior 
delegação da história.

Renê Belcássia é uma das paratletas que representarão o RN nos Jogos de Lima

Seis paratletas da Sadef são convocados 
para os Jogos Parapan-Americanos 2019
Entre os covocados, a maioria é mulher e três são do halterofilismo: Renê Belcássia, Maria Rizonaide e a veterana Terezinha 
Mulato, que vai para o quinto Parapan da carreira; os Jogos serão disputados entre 23 de agosto e 1º de setembro, em Lima

No Peru

Divulgação / CPB


