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Fátima faz exigências para apoiar reforma
Previdência 03

No Fórum dos Governadores em Brasília, líder potiguar defendeu a retirada do texto da desconstitucionalização, das mudanças 
no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural e do trecho que prevê a adoção do regime de capitalização.

Primeira passagem dele pelo ABC foi em 2013; à época, assumiu o time na lanterna

Frankie Marcone / ABC



Em tempos bicudos, quando o próprio governo 
federal aventa a possibilidade de dar o calote em 
benefícios como aposentadorias de idosos e Bolsa 
Família, se o Congresso não aprovasse um crédito de 
R$ 240 bilhões, saber que existem sobras orçamen-
tárias é sempre um acontecimento. 

Essas ilhas de prosperidade – entre os quais o 
Executivo não se inclui – atende principalmente pelo 
nome de Judiciário, este orbitado por Ministério Pú-
blico e Defensoria, outrora um patinho feio incluído 
entre os benefi ciários de um regime pra lá de dife-
renciado. 

Pergunte a qualquer gestor público como ele se 
sentiria se pudesse contar com uma fração mínima 
dos R$ 208,6 milhões das sobras de 2018 do Judi-
ciário, e a resposta seria uma explosão de alegria. É 
o que aconteceria no Rio Grande do Norte, onde o 
tema recorrente das “sobras dos poderes” sempre 
aparece como um fenômeno notável dos dias atuais. 

Mais ainda quando se sabe que o Estado passou 
o pente fi no em todos os seus contratos para ob-
ter R$ 156 milhões de economia até 2022. E que faz 
das tripas coração, todo o santo dia, para atender as 
necessidades de servidores e fornecedores, além da 
obrigatoriedade de investir. 

Mesmo assim, encontra-se na Assembleia para 

votação um pouco mais do mesmo em forma de 
um projeto de lei enviado pela governadora para 
aumentar os salários dos procuradores do Estado 
em 16,38%. A medida é válida para ativos e apo-
sentados e precisará passar pela aprovação dos 
deputados da Casa. 

Para se ter uma ideia, com esses aumentos 
autorizados, os salários dos procuradores da 1ª 
classe iriam de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,2. Os 
salários da 2ª classe vão de R$28.947,55 para R$ 
33.682,16 e os da 3ª aumentarão de R$27.500,18 
para R$32.004,71.

Poderes ricos e, ainda por cima, com sobras inve-
jáveis, terminam sempre em ressentimentos - além 
do rombo monumental de um RN que não pode ser 
ainda mais castigado pela indústria de privilégios em 
que se transformou o Estado brasileiro. 

Sabe-se que estes mesmos poderes – especial-
mente ligados ao Judiciário - são os mesmos que 
patrocinam lobbies em Brasília contra a reforma da 
Previdência, com o argumento de que ela prejudica-
ria os pobres, como se isso fosse ainda mais possível. 

Excelências, se as sobras existem, pensem na 
frase do conselheiro Acácio, célebre personagem do 
escritor português Eça de Queiroz: 

“Tudo o que é demais, é muito”.

Poderes com sobras são
ilhas de prosperidade

PONTO FACULTATIVO
A Câmara Municipal de 

Natal acatou o pedido feito 
pelo mandato da vereadora 
Divaneide Basílio (PT) para 
decretar ponto facultativo 
durante o horário dos jogos da 
seleção brasileira na Copa do 
Mundo de futebol feminino, 
iniciada na última sexta-feira, 
7. O próximo jogo do Brasil 
acontece na próxima quinta-
feira, 13, contra a Austrália.

PALESTRA
O governador do Maranhão 

Flávio Dino (PCdoB) foi 
anunciado como o próximo 
convidado do projeto “Na Trilha 
da Democracia”, idealizado 
pelo sindicato dos professores 
da UFRN (Adurn-Sindicato). 
A palestra acontece dia 17 
de junho, a partir das 18h, 
no auditório da reitoria da 
UFRN. O tema escolhido foi “A 
Defesa do Estado Democrático 
de Direito e a Reforma da 
Previdência”.

EXPLORAÇÃO MINERAL
A Comissão de Serviços 

de Infraestrutura do Senado 
aprovou nesta terça-feira, 
11, a proposta de autoria da 
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O Congresso Nacional apro-
vou, por unanimidade, nesta ter-
ça-feira, 11, o projeto que libera 
dinheiro para o governo pagar 
benefícios assistenciais e apo-
sentadorias neste ano. O crédito 
extra de R$ 248,9 bilhões passou 
pelo Senado e Câmara dos Depu-
tados. Agora, o texto vai à sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.

A votação foi possível após 
acordo entre os partidos e o go-
verno federal. Somente nesta 
terça o texto foi aprovado na Co-
missão Mista de Orçamento e li-
berado para votação no plenário 
do Congresso.

A aprovação do mecanismo do 
crédito extra evitou o descumpri-
mento da chamada "regra de ouro" 
do Orçamento, que é o mecanismo 
previsto na Constituição Federal 
que impede contratação de dívi-
das públicas para o pagamento de 
despesas correntes, como salários 
e benefícios sociais. 

De acordo com o governo, sem 
a aprovação do projeto, os paga-
mentos do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) seriam inter-
rompidos a parti deste mês e os 
repasses para o Bolsa Família, em 
setembro.

Para viabilizar a votação do 
parecer na comissão, a líder do go-

verno no Congresso, deputada Joi-
ce Hasselmann (PSL-SP), anun-
ciou que, com o acordo, o governo 
retomará repasses de R$ 1 bilhão 
para o Programa Minha Casa, 
Minha Vida; de R$ 330 milhões 
para bolsas de pesquisa científi ca; 
e de R$ 550 milhões para obras da 
transposição do Rio São Francisco.

Outro ponto reivindicado 
pelos congressistas, e garantido 
pelo acordo, segundo Joice Has-
salmann, vai assegurar que as 
universidades e os institutos fede-
rais tenham R$ 1 bilhão liberados 
e, assim, não correrão risco de ter 
as atividades básicas suspensas 
neste ano.

Projeto segue para sanção presidencial

Governo Bolsonaro consegue 
crédito extra de R$ 248 bilhões

Regra de Ouro

Waldemir Barreto / Agência Senado

Cerca de 6,62 milhões de 
turistas estrangeiros visitaram 
o Brasil em 2018. O número é 
praticamente o mesmo dos últi-
mos três anos, mostrando uma 
estagnação no fl uxo turístico pa-
ra cá. Em 2017, o número fi cou 
praticamente no mesmo pata-
mar, com 6,59 milhões de visitas 
registradas. Contudo, os índices 
de satisfação de quem passou por 
aqui no ano passado foram altos, 
chegando a quase 90%.

Os dados foram apresentados 
nesta terça-feira, 11,  pelo Minis-
tério do Turismo e pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe). A Argentina foi a 

principal origem (2,5 milhões de 
chegadas), seguida por Estados 
Unidos (539,5 mil), Chile (387 
mil) e Paraguai (356 mil).

Brasil recebeu 6,62 milhões de turistas

Brasil recebeu 6,6 milhões de 
turistas estrangeiros em 2018

Pesquisa

Tomaz Silva / Agência Brasil

senadora Zenaide Maia (Pros) 
para aumentar a segurança e a 
sustentabilidade das atividades 
de mineração, ao exigir 
critérios mais rigorosos para 
exploração de jazidas minerais. 
O Projeto de Lei (PL) 1.303/19, 
conhecido como Código de 
Minas, vai exigir que essas 
empresas apresentem projeto 
de gerenciamento de risco de 
eventuais desastres ambientais 
antes de obterem a concessão 
da lavra.

ESCLARECIMENTO
O ministro Sérgio Moro 

será ouvido na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado na próxima quarta-
feira, 19. Na semana seguinte, 
no dia 26, os deputados federais 
irão ouvi-lo na CCJ da Câmara.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA
A Assembleia Legislativa 

do Estado aprovou nesta nesta 
terça-feira, 11, projeto de lei 
que exige que pelo menos 
30% dos gêneros alimentícios 
adquiridos pelo Governo do 
Estado sejam produzidos por 
agricultores familiares. A lei é 
de autoria da deputada Isolda 
Dantas (PT).  

José Aldenir / Agora RN

CRIANÇA E ADOLESCENTE
A Assembleia Legislativa 

vai reinstalar, nesta quarta-
feira, 12, a Frente Parlamentar 
Estadual em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
A reinstalação atende a um 
pedido do deputado estadual 
Hermano Morais (MDB) à Mesa 
Diretora da Casa. “As crianças 
e os adolescentes representam 
35% da população do Rio Grande 
do Norte. Apesar desse número, 
sofremos com a defi ciência de 
estruturas, espaços e políticas 
públicas", justifi cou Hermano.
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O Departamento Intersindical 
de Assessor Parlamentar (Diap) 
divulgou esta semana uma lista 
dos parlamentares mais infl uen-
tes do Congresso Nacional. Ape-
nas cinco estados fi caram de fora, 
não registrando representantes 
– o Rio Grande do Norte foi um 
deles, o único da região Nordeste.

O índice, que apura a quali-
dade dos parlamentares, deixou 
de incluir os senadores Jean Paul 
Prates (PT), Styvenson Valentim 
(Podemos) e Zenaide Maia (Pros) 
e os deputados federais Benes 
Leocádio (PRB), Beto Rosado (Pro-
gressistas), Fábio Faria (PSD), 
Girão Monteiro (PSL), João Maia 
(PR), Natália Bonavides (PT), Ra-
fael Motta (PSB) e Walter Alves 
(MDB).

Além do Rio Grande do Norte, 
fi caram de fora senadores e depu-
tados dos estados do Espírito San-
to, Mato Grosso, Pará e Roraima.

De acordo com o levantamen-
to, a quantidade de parlamentares 
por unidade da federação varia de 
21, no estado de São Paulo, a um 
nos estados do Acre, Distrito Fede-
ral, Rondônia e Tocantins.

Dos estados escolhidos pelo 
Diap, dez possuem dois senado-
res cada entre os mais infl uentes: 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraí-
ba, Pernambuco e Piauí, da região 
Nordeste; Amazonas e Amapá, da 
região Norte; e São Paulo e Minas 
Gerais, da região Sudeste.

São considerados os mais in-

fl uentes aqueles operadores-chave 
do Poder Legislativo cujas prefe-
rências, iniciativas, decisões ou 
vetos – implementados, por meio 
dos métodos da persuasão, da 
negociação, da indução ou da não-
-decisão – prevalecem no processo 
decisório na Câmara ou no Senado 
Federal.

Senadores e deputados federais potiguares não constam na lista dos políticos mais 

Baixa qualidade dos políticos do
RN é confirmada por estudo do Diap

Mandatos

José Aldenir / Agora RN

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, defen-
deu um regime especial de apo-
sentadoria para professores que 
atuam na educação básica. Em 
nova reunião do Fórum dos Gover-
nadores, realizada nesta terça-fei-
ra, 11, em Brasília, a líder potiguar 
classifi cou como "complemente 
desproporcional" que o magistério 
seja incluído nas regras gerais da 
reforma da Previdência que trami-
ta na Câmara dos Deputados.

Proposta pelo governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, a reforma 
prevê que as mulheres se aposen-
tem aos 62 anos, e os homens, aos 
65. “Consideramos completamente 
desproporcional e inaceitável essa 
questão de elevar o tempo de idade 
para a aposentadoria das mulhe-
res desta categoria em mais de 
dez anos”, disse Fátima, durante a 
reunião.

"Temos que levar em consi-
deração o papel do professor que 

atua em um sistema educacional 
extremamente precário, salas de 
aulas superlotadas, instalações 
ruins, que está diariamente no 
chão da escola enfrentando violên-
cia e estresse, sem contar ainda 

com a desvalorização do ponto de 
vista salarial e profi ssional. Isso 
não é defender privilégios, e sim 
direitos", destacou a governadora 
potiguar.

Durante a reunião, os governa-

dores do Nordeste reafi rmaram as 
reivindicações já apresentadas no 
Fórum dos Governadores, realiza-
do há dois meses no Maranhão.

“Para que os governadores do 
Nordeste possam debater sobre a 
reforma da Previdência, é impe-
rativo excluir da proposta os itens 
que consideramos serem prejudi-
ciais ao trabalhadores e à popula-
ção mais pobre do País: o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), 
mudanças nas regras da aposen-
tadoria rural, a desconstitucionali-
zação e o sistema de capitalização”, 
afi rmou Fátima Bezerra.

De acordo com Fátima Bezerra, 
se o relator da proposta, deputado 
federal Samuel Moreira (PSDB-
-SP), acolher as reivindicações dos 
governadores do Nordeste, é que 
será possível fazer o debate e bus-
car construir consensos.

“Deixamos claro que sem essas 
alterações não iremos prosseguir 
no debate”, afi rmou.

Fátima Bezerra discursou durante Fórum dos Governadores nesta terça em Brasília

Fátima diz que só apoia reforma se forem 
excluídos trechos como BPC e capitalização
Governadora do Rio Grande do Norte também defendeu que professores do ensino básico tenham 
regime de aposentadoria especial. Segundo ela, magistério atua em "sistema extremamente precário"

Previdência

Governo do RN / Reprodução

O presidente Jair Bolsona-
ro encerrou entrevista coletiva 
em São Paulo nesta terça-fei-
ra, 11, após ser questionado 
sobre como avaliava a situ-
ação do ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, que aparece em supos-
tas conversas vazadas pelo 
site The Intercept Brasil con-
versando com procuradores 
sobre os rumos da Lava jato.

Antes, em Brasília, Bolso-
naro e Moro se reuniram no 
Palácio da Alvorada. Após o 
encontro, em nota, o ministé-
rio informou que Moro disse a 
Bolsonaro que a Polícia Fede-
ral investiga a "invasão crimi-
nosa" de celulares de juízes, 
procuradores e jornalistas.

Bolsonaro nega 
responder sobre 
situação de Moro

Mal-estar

Presidente com ministro da Justiça

Gabriela Biló / Estadão

A Companhia de Docas do 
Rio Grande do Norte (Codern) 
trabalha para adquirir um novo 
scanner que possa facilitar, já na 
próxima safra, a fi scalização dos 
contêineres e mercadorias que 
passam pelo Porto de Natal. A 
novidade foi dita pelo presidente 
da companhia, o almirante Elis 
Treidler Öberg, em entrevista ao 
Jornal Agora, da 97 FM.

“Estamos empenhados na 
obtenção do scanner. A Codern 
conversa com o governo do Es-
tado, com o governo federal, 
fruticultores e com operadores 
de carga para que, na próxima 
safra, já tenhamos um scanner 
instalado”, disse Öberg.

A necessidade de um scan-
ner evoluiu para urgência nos 
últimos meses quando opera-
ções da Polícia Federal e da 
Receita Federal resultaram na 
descoberta, no Porto de Natal, 
de contêineres que carregavam 
toneladas de drogas com destino 

à Europa.
“Para a Codern, é muito im-

portante o scanner, porque evita 
abertura fi nal dos contêineres. Ao 
abri-los, há um grande risco de 
afetar a carga até ela chegar ao 
seu destinatário fi nal”, explicou.

Öberg refutou a suposta de 
que a Codern já teria, guardado 
nas instalações da companhia, 
um scanner pronto para ser 
usado. “Em 2014, a Receita Fe-
deral mudou as especifi cações 
de como são os scanners para 
inspeção de contêineres e portos. 
Com isso, um aparelho obsoleto 
foi trazido para cá na tentativa 
de usá-lo. Ele não é da Codern e 
está obsoleto”, afi rmou.

Porto de Natal 
deve ter scanner 
na próxima safra, 
afirma almirante

Presidente da Codern

José Aldenir / Agora RN

Almirante Elis Treidler Öberg
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O vereador Klaus Araújo (So-
lidariedade) avalia que Natal ne-
cessita de três novas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) para 
garantir atendimento efi ciente 
em urgência e emergência. O par-
lamentar reforça que a zona Sul 
da capital é que mais carece do 
serviço especializado.

Atualmente, o vereador traba-
lha para construir o equipamento 
no bairro de Ponta Negra. O pedi-
do tramita na Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS). “Eu consegui 
aprovar a construção da Unidade 
de Pronto Atendimento de Ponta 
Negra. O secretário municipal de 
Saúde, George Soares, já garantiu 
a viabilidade do projeto. Falamos 
que as equipes da unidade básica 
(UBS) podem ser deslocadas para 
a UPA”, disse Klaus Araújo, em 
entrevista ao programa “Manhã 
Agora”, da rádio 97 FM.

Segundo ele, com a atual crise 
econômica enfrentada pelo Rio 
Grande do Norte, o que elevou 
o número de desempregados, 

aumentou a necessidade de o 
Município ampliar a rede de aten-
dimento médico. “Com a alta do 
desemprego, também cresceu a 
quantidade de pessoas que dei-
xaram os planos de saúde, o que 
elevou a busca por atendimento 
em unidades públicas de saúde”, 
relatou.

Ainda de acordo com o vere-
ador, a atual UPA que atende os 
moradores da zona Sul da capital 
não é adequada para a demanda 
da região. “A UPA da zona Sul 
foi instalada em Cidade Satélite, 
nas proximidades do Planalto, e 
fi ca muito difícil o deslocamento 
de quem sai dos bairros de Can-
delária, Mirassol, Capim Macio e 
Ponta Negra, por exemplo”, disse.

Ele reitera, também, a neces-
sidade de construir UPAs no bair-
ro de Parque dos Coqueiros, na 
zona Norte de Natal, e também no 
bairro de Felipe Camarão, na zo-
na Oeste. “A de Parque de Coquei-
ros vai atender ao bairro de Nossa 
Senhora da Apresentação; já a de 

Felipe Camarão deve atender a 
pediatria. O bairro tem a maior 
densidade de crianças entre 0 e 8 
anos”, pontuou. 

Além disso, o vereador falou 
sobre investimentos na área de 
segurança em Natal. Ele é autor 
da emenda que destina R$ 500 
mil para o videomonitoramento 
da região Sul da capital. “Conse-
gui efetivar uma emenda para a 
compra de um projeto-piloto para 
os bairros de Mirassol, Ponta Ne-
gra, Capim Macio Neópolis. Serão 
instaladas câmeras nas principais 
avenidas destes locais”, explicou. 
A emenda foi repassada para 
Secretaria Municipal de Defesa 
Social (Semdes), que já iniciou o 
processo de licitação. 

Klaus Araújo também falou 
sobre as discussões acerca do Pla-
no Diretor de Natal. “O prefeito 
disse que o projeto deve ser envia-
do entre agosto e setembro para 
a Câmara. Eu acredito que será 
um divisor de águas para Natal”, 
encerrou.

Vereador Klaus Araújo (Solidariedade) alegou que desemprego aumentou número de pessoas que dependem do serviço público

Vereador Klaus Araújo defende
a construção de três novas UPAs
De acordo com parlamentar, atual UPA que atende os moradores da zona
Sul da capital, em Cidade Satélite, não é adequada para a demanda da região

Em Natal

José Aldenir / Agora RN

O prefeito Jodoval Pontes, da 
cidade de Japi, localizada na Bor-
borema Potiguar, criticou nesta 
terça-feira, 11, o senador Styven-
son Valetim (Podemos), que teria 
se recusado, segundo o gestor mu-
nicipal, a receber uma comitiva de 
prefeitos potiguares.

De acordo com Jodoval Pon-
tes, ouvido pelo programa “Agora 
News”, apresentado pela jornalis-
ta Daniela Freire, da 97 FM, a re-
cusa de Styvenson ocorreu duran-
te a última Marcha dos Prefeitos, 
em Brasília, em abril.

“Ele (Styvenson) disse que não 
estava ali para atender prefeitos, 
porque os prefeitos não queriam 
que ele fosse eleito”, disse Jodoval.

O prefeito de Japi falou que 
sente falta dos “políticos tradicio-
nais”, como o ex-senador Garibaldi 
Alves Filho, e que notou diferenças 
ao visitar os parlamentares do Rio 
Grande do Norte que estão em 
Brasília. “A gente chegou lá e é tu-
do diferente, mas nós temos ainda 
pessoas que nos recebem”, comen-

Prefeito acusa Styvenson de 
se negar a receber comitiva 
em Brasília; senador nega

Marcha dos Prefeitos

Assessoria do senador afi rmou que Styvenson recebeu 63 prefeitos este ano

José Aldenir / Agora RN

tou. O único elogio dele foi para o 
senador Jean Paul Prates (PT).

O gabinete de Styvenson in-
formou que, desde o dia 1º de fe-
vereiro de 2019, o parlamentar 
já recebeu 63 prefeitos de diver-
sos municípios do Rio Grande do 
Norte e que "não existe qualquer 
orientação por parte do senador de 
barrar a entrada de representan-
tes municipais". "Não há registro 
de visitante sem atendimento, 
mesmo quando da ausência do se-
nador por agenda de trabalho em 
comissões", disse a assessoria.

Ele (Styvenson) disse 
que não estava ali para 
atender prefeitos, porque 
os prefeitos não queriam 
que ele fosse eleito”

Jodoval Pontes
Prefeito de Japi, cidade da
Borborema Potiguar

"



QUARTA-FEIRA, 12.06.2019 Atualidades 5

A Advocacia-Geral da União 
apresentou ao Tribunal Regional 
Federal da 1.ª Região (TRF-1) um 
pedido para suspender a liminar 
que barrou os contingenciamentos 
orçamentários do Ministério da 
Educação sobre as verbas destina-
das às universidades federais e ao 
Instituto Federal do Acre.

A decisão foi tomada na sexta, 
7, pela juíza federal Renata Al-
meida de Moura Isaaac, da Bahia, 
que analisou oito ações, uma delas 
movida pela chapa Aliança pela Li-
berdade, que comanda o Diretório 
Central dos Estudantes da Univer-
sidade de Brasília (UnB).

A magistrada apontou para os 
riscos de paralisação das ativida-
des das instituições de ensino, o 
que, na sua visão, "implicará em 
ofensa ao princípio da vedação ao 
retrocesso social".

Segundo a Advocacia-Geral, "o 
direito à educação deve ser exerci-
do em conformidade com as regras 

orçamentárias e que não cabe ao 
Poder Judiciário substituir o ad-
ministrador público na defi nição 
de como as políticas públicas serão 
executadas".

De acordo com a AGU, o blo-
queio foi feito para cumprir a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, que 
determina que "o poder público 
deve limitar a movimentação 
fi nanceira sempre que a arreca-
dação não for compatível com as 
metas de resultado primário ou 
nominal".

No RN, UFRN (foto), Ufersa e IFRN tiveram contingenciamento de R$ 100 milhões

AGU recorre para manter corte de 
verbas nas universidades federais
Segundo a Advocacia-Geral, "o direito à educação deve ser exercido em 
conformidade com as regras orçamentárias" e Judiciário não pode se meter

Justiça

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Ál-
varo Dias, foi homenageado 
nesta terça-feira, 11, em 
sessão solene da Assembleia 
Legislativa pelo apoio à cam-
panha "Heróis Doadores", 
que visa aumentar o número 
de doadores de sangue.

“Como médico, sei o quan-
to sofrem as famílias com a 
angústia à espera de uma do-
ação”, comentou Álvaro Dias.

A proposta da campanha 
é alcançar pelo menos 2,5 mil 
doações, o sufi ciente para sal-
var 10 mil vidas.

Álvaro recebe 
homenagem por 
apoiar campanha 
Heróis Doadores

Doação de sangue

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral, disse nesta terça-feira, 
11, que provas colhidas ile-
galmente podem ser usadas 
em processos.

"Se amanhã alguém tiver 
sido alvo de uma condenação, 
por exemplo, por assassinato 
e aí se descobriu por alguma 
prova ilegal que ele não é o 
autor do crime, se diz em ge-
ral que essa prova é válida”.

Gilmar Mendes 
diz que provas 
obtidas de forma 
ilegal servem

Ministro do STF

Ministro se pronunciou nesta terça

Prefeito e deputada Cristiane Dantas

Nelson Júnior / STFPrefeitura do Natal / Reprodução



O aplicativo de mensagens 
Telegram afi rmou nesta terça-fei-
ra, 11, que não há evidências de 
que o sistema de comunicação foi 
hackeado. A empresa repercutiu 
o caso envolvendo supostas trocas 
de mensagens entre o ex-juiz fe-
deral Sérgio Moro, atual ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
e integrantes da força-tarefa da 
Operação Lava Jato no Paraná. 
As conversas foram divulgadas no 
último domingo, 9, pelo site “The 
Intercept Brasil”.

Segundo o Telegram, “não há 
evidência de nenhuma invasão”. 
“É mais provável que tenha sido 
malware [uma espécie de vírus] 
ou alguém que não esteja usando 
uma senha de verifi cação em duas 
etapas”, afi rmou, pelo Twitter.

O site da empresa de comuni-
cação informa que, ao longo de seis 
anos de existência, o Telegram não 
compartilhou dados com terceiros. 
Além disso, informa que China, 
Irã e Rússia bloquearam o aplica-
tivo porque não puderam acessar 
os dados do usuário.

“Nenhuma maneira de minar 
a criptografi a do Telegram foi des-

coberta, apesar de pesadas tenta-
tivas. Os aplicativos do Telegram 
são de código aberto, o que permite 
que os pesquisadores verifi quem 
que não há backdoors”, detalhou a 
empresa.

O ministro Sérgio Moro tam-
bém usou o Twitter para se de-
fender. Ele indicou acreditar que 
a conta no Telegram havia sido 
hackeada. Ele disse que, “além de 
juízes e procuradores, jornalistas 
também tiveram celulares hackea-
dos pelo mesmo grupo criminoso”.
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Após o aplicativo Telegram descartar a ação de 
hacker no vazamento das conversas do então juiz Sér-
gio Moro com procuradores da Lava Jato, toma corpo 
entre arapongas de inteligência a suspeita de que as 
mensagens podem ter sido entregues para publicação 

por integrante do grupo do aplicativo do qual fazia 
parte o atual ministro da Justiça. O Telegram negou ter 
sido hackeado, mas isso não signifi ca que os celulares 
do ministro e dos procuradores não tenham sido in-
vadidos.

Mensagens podem ter vazado do grupo do app

Ex-chanceler fez o Senado boicotar embaixadores

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO
A teoria da conspiração de 

arapongas é que o vazamento 
da conversa objetivou gerar 
crise política para inviabilizar a 
reforma da Previdência.

NÃO É DIFÍCIL INVADIR
Um bandido clonou o 

celular de repórter do Globo 
e até se passou por ele, 
trocando mensagens com um 
procurador.

POSSÍVEL MALWARE
O Telegram levantou outra 

hipótese ao Twitter: “É mais 
provável que tenha sido malware 

[um tipo de vírus]” o responsável 
pelo vazamento.

CLONAGEM FACILITADA
Criminosos conseguem sem 

difi culdade clonar um número 
de celular apenas se dirigindo a 
uma loja da empresa operadora 
do celular.

GOLEADA À VISTA
O governo contabiliza 

37 dos 49 votos totais na 
comissão especial da reforma 
da Previdência. Já nem leva em 
consideração os votos da oposição 
PT (4), PSB (3), PDT (2), PSOL 
(1) e PCdoB (1).

NÚMEROS IMPRESSIONAM
Ao defender a Lava Jato, o 

procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da operação em 
Curitiba, lembrou que apenas 
a delação de executivos da 
Odebrecht enrolou 415 políticos 
de 26 partidos diferentes.

CADA VEZ AUMENTA MAIS...
O presidente da Petrobras, 

Roberto Castello Branco, 
chegou chegando para o almoço 
no restaurante Lake’s, em 
Brasília, acompanhado de 
um impressionante cordão de 
bajuladores. Uma dezena deles.

PODER SEM PUDOR

INDÚSTRIA FORTE
Responsável por grandes êxitos editoriais como 

as revistas Sexy, de belas mulheres, e G-Magazine, 
para o público gay, a Publisher Ana Fadigas foi certa 
vez apresentada ao deputado Delfi m Netto, em 1998. 
No papo rápido, ela brincou, dizendo ser empresária 
do “ramo pornográfi co”. “Meus parabéns!” – ironizou 
Delfi m, com sua conhecida verve – “A senhora é 
legítima representante da única indústria que o 
Fernando Henrique não conseguiu quebrar.”

A conversa em Nova York com Mauro Vieira, 
ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma (PT), 
em maio, tem sido apontada por senadores e diplo-
matas como uma das razões do presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, para “segurar” indicações 

para embaixadas do Brasil. Em 5 meses, apenas 
5 de 18 indicações de embaixadores andaram no 
Senado, sob pressão de padrinhos dos indicados. 
Com aposentadoria em 2021, Vieira quer mais um 
ano na Big Apple. Ninguém é de ferro.

FAZENDO A CAVEIRA
Alcolumbre saiu do papo com Mauro Vieira 

horrorizado com o atual chanceler. Ernesto 
Araújo fi cou surpreso ao ser informado da 
história. 

NÃO FAZ O TIPO
Falar mal do chefe não combina com 

“Mauro Guarda-Chuva”, ironizam amigos 
de Vieira, que representa o presidente da 
República na ONU.

PRESTIMOSO
O serpentário do Itamaraty ironiza Mauro 

Vieira como “o guarda-chuva mais veloz do 
oeste”, sempre pronto a servir suas excelências.

Querem prejudicar a reforma 
da Previdência”

Dep. Janaína Paschoal

sobre a divulgação de mensagens 
de Moro e dos procuradores

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

BBC / Reprodução

REAL INTERESSE
Tem sido criticada a atuação 

de Rodrigo Maia, na discussão 
da reforma da Previdência. 
Ex-operador da Bolsa de Valores, 
Maia só ajuda na reforma quando 
pressionado pelo mercado.

ARMAÇÃO ILIMITADA
A lorota plantada por 

sindicalistas de que o Brasil 
viola leis trabalhistas não passa 
disso, lorota. Para a CNI, tentar 
incluir o País na “lista negra” 
da OIT “não encontra qualquer 
fundamento ou justifi cativa”.

DEMOROU... 
O Planalto gostou da pesquisa 

do Instituto Paraná, desta 
terça, sobre a legalização dos 
jogos de azar. De 238 deputados 
entrevistados, 52,1% são a favor 
da proposta. O projeto deve 
aumentar a arrecadação.

SONO DOS JUSTOS
Saiu de Sérgio Moro (Justiça) 

a ideia de prestar esclarecimento 
à Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado sobre grampos 
ilegais dos quais foi vítima. Ele 
avisou a aliados que não há nada 
a temer.

Aplicativo Telegram é de código aberto

Telegram afirma que não há 
evidência de invasão a sistema

Mensageiro

Reprodução

Segundo empresa, é provável que o que tenha 
ocorrido seja contaminação por espécie de vírus

A Prefeitura do Natal progra-
mou para este mês de junho uma 
série de ações para lembrar a im-
portância do combate ao trabalho 
infantil. As iniciativas são desen-
volvidas pela Secretaria Municipal 
do Trabalho e da Assistência Social 
(Semtas) e têm o ápice nesta quar-
ta-feira, Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil reconhecido 
em 2012 pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

O objetivo da campanha "Ju-
nho Vermelho" é dar visibilidade 
à ilegalidade e aos danos causados 
pelo trabalho infantil na vida de 

crianças e adolescentes explora-
das precocemente, através da sen-
sibilização e mobilização social.

A programação acontece nas 
quatro zonas administrativas de 
Natal (Norte, Sul, Leste e Oeste) 
e conta com mobilizações sociais; 
ações socioeducativas junto aos 
familiares, crianças e adolescen-
tes assistidos pelos Centros de 
Referência Especializados de As-
sistência Social (Creas) e Centros 
de Assistência Social (Cras); se-
minários; ofi cinas; panfl etagens; e 
palestras sobre as consequências 
da prática criminosa.

Ações têm o ápice nesta quarta-feira, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

Prefeitura do Natal / Reprodução

Prefeitura faz campanha contra o 
trabalho infantil no mês de junho

Ação
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Internacionais

Assassinado na Malásia em 2017, Kim Jong-nam, irmão mais velho 
do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, era informante da Agência 
Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), afi rmou na segunda-
feira, 10, o jornal The Wall Street Journal.

Passageira se confunde
e aciona emergência de avião

Um voo de Manchester, na 
Inglaterra, para Islamabad, 
no Paquistão, foi atrasado em 
sete horas depois que uma 
passageira abriu por engano a 
porta de emergência da aeronave 
momentos antes da decolagem. 
Segundo relatos, a mulher 
procurava um dos banheiros do 
aparelho, mas se confundiu.

Justiça de Botsuana
descriminaliza a 
homossexualidade

Em um veredicto muito 
esperado, a Alta Corte de 
Botsuana descriminalizou 
nesta terça-feira, 11, 
a homossexualidade, 
explicitamente proibida 
no Código Penal do país 
desde 1965. Os dispositivos 
do Código Penal relativos 
às relações entre pessoas 
do mesmo sexo "são 
anulados", declarou o 
juiz Michael Leburu. "A 
Justiça ordena que as leis 
sejam alteradas".

Harish Tyagi / EFE

@HistoryofPIA1 / Reprodução

Irmão de Kim Jong-un era
informante da CIA, diz jornal

Shizuo Kambayashi / AP

Quatro pessoas morrem
de calor em trem na Índia

Quatro passageiros de um 
trem morreram em razão do calor 
extremo no norte da Índia, que 
nas últimas semanas alcançou 
entre 45 ºC e 50 ºC, disseram 
autoridades ferroviárias nesta 
terça-feira, 11. Os passageiros 
viajavam em vagões sem ar 
condicionado, nas classes mais 
baratas, segundo os relatos.

As chuvas que têm caído sobre 
Natal devem continuar até o pró-
ximo domingo, 17, de acordo com 
previsão da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (Emparn). As atuais condi-
ções climáticas do Oceano Atlântico 
Sul, no que se refere a vento, campo 
de pressão e temperatura superfi -
cial das águas, favorecem a ocorrên-
cia de chuva no Litoral Leste, onde 
a capital potiguar se encontra.

“Essas condições favorecem a 

formação de instabilidades oceâ-
nicas, responsáveis pelas chuvas 
nos meses de junho até agosto nos 
setores Leste e Agreste do Estado, 
devendo assim estabilizar o volume 
das chuvas, fi cando dentro da mé-
dia nestas regiões”, segundo o mete-
orologista Gilmar Bristot.

Nesta quarta-feira, 12, o céu 
poderá fi car parcialmente nubla-
do com chuvas no Litoral Leste e 
Agreste. Nas demais regiões, o tem-
po fi ca de nublado a claro.

Chuvas em Natal continuarão 
até domingo, prevê Emparn

Tempo

Chuva na Praça das Flores, na zona Leste de Natal: tempo instável até o fi m de semana

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
encerrou nesta terça-feira, 11, a 
votação do projeto de lei comple-
mentar que regulamenta o serviço 
prestado por motoristas de trans-
porte por aplicativos como a Uber 
e a 99. Com a concordância da 
nova legislação, o texto será enca-
minhado para a sanção do prefeito 
Álvaro Dias. As discussões sobre 
a lei haviam começado na última 
terça-feira, 4, com a aprovação do 
texto em primeira análise.

Ainda na semana passada, 
os parlamentares encartaram 32 
emendas ao projeto. Na sessão 
ordinária desta terça-feira, por 
fi m, os vereadores aprovaram os 
últimos artigos encartados. Uma 
emendas aprovadas pelos verea-
dores foi a que amplia de 180 para 
360 dias o prazo para adequação 
dos veículos à nova lei.

Segundo a regulamentação, 
os automóveis dos prestadores de 
serviço devem ter quatro portas, 
no mínimo, e capacidade máxima 
para sete passageiros, além de ter 
ar condicionado em perfeito funcio-
namento. Os veículos também têm 
de ter menos de 10 anos de uso.

A nova lei criou, ainda, uma 
taxa de 1% sobre o valor de cada 
viagem. O montante será repas-
sado ao poder público municipal 
para investimentos, por exemplo, 
na malha viária da capital.

Segundo outra emenda apro-
vada nesta terça-feira, o Poder 
Público terá de publicar estudo 

técnico para analisar os impactos 
ambientais, econômicos e de mobi-
lidade do serviço do transporte por 
aplicativo.

Na semana passada, uma 
emenda estabeleceu que só pode-
rão rodar como "Uber" em Natal 
motoristas que residam em cida-
des da região metropolitana.

Com a sanção da lei, a Secre-
taria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) terá de receber, 
armazenar e manter organizadas 
e atualizadas as bases de dados 
e informações relacionadas aos 
chamados Provedores de Rede de 
Transporte (PRT), que serão os 
responsáveis por explorar a ati-
vidade econômica do serviço de 
transporte.

A Câmara de Natal teve de 
aprovar uma regulamentação do 
serviço de transporte por aplicati-
vos por exigência de uma lei fede-
ral de 2018. No legislativo munici-
pal, o projeto aprovado é de autoria 
da vereadora Nina Souza (PDT).

"Garantimos nesta terça-feira 
que a livre concorrência, a livre 
iniciativa, a tecnologia e a ino-
vação sejam implementadas em 
Natal sem limitação. Essa vitória 
é do povo de Natal, que vai ter a 
continuidade de um serviço com 
qualidade e preço justo", destacou 
a vereadora, em pronunciamento 
na Câmara, salientando que a pro-
posta de limitar a quantidade de 
motoristas foi derrubada durante 
a votação.

Motoristas de aplicativo protestaram contra possibilidade de limitação da atividade

Câmara dá um ano para motoristas 
de Uber se adequarem às mudanças
Com a aprovação na Câmara, texto será encaminhado para a sanção do 
prefeito Álvaro Dias. As discussões sobre a lei haviam começado no dia 4

Transporte

José Aldenir / Agora RN

A Segunda Turma da Corte deve julgar no dia 25 deste mês um 
habeas corpus (HC) em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pede que seja declarada a suspeição do então juiz Ser-
gio Moro no julgamento do caso do triplex no Guarujá (SP).

STF julga suspeição de Moro no dia 25
Lava Jato
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A base comunitária situada no 
cruzamento das avenidas Bernar-
do Vieira e Salgado Filho deve ser 
revitalizada, e deve ser implanta-
do no local um sistema integrado 

de segurança, envolvendo agentes 
estaduais e municipais. A medi-
da foi discutida em encontro que 
reuniu representantes das secre-
tarias de Segurança de Natal e do 

Rio Grande do Norte com o supe-
rintendente do shopping Midway 
Mall, Afrânio Parinelli, na segun-
da-feira, 10.

A reunião intermediada pelo 

deputado estadual Ubaldo Fer-
nandes serviu para que o repre-
sentante do Midway apresentasse 
sua proposta, que aponta para a 
responsabilidade da empresa na 

revitalização completa da base 
integrada. O plano apresentando 
contempla, além da estrutura fí-
sica, toda a parte de mobiliário e 
câmeras de vigilância.

Base perto do Midway deverá ser revitalizada em Natal
Shopping pretende revitalizar base integrada completamente. Plano contempla, além da estrutura física, parte de vigilância

Segurança



CLARA E RAFAEL
Eles formam um casal da 

terceira idade que namora. 

Embora hoje vivam juntos 

sob um mesmo teto, esse 

momento demorou 25 anos 

para acontecer. Nesse meio 

tempo, os dois se casaram 

com outros parceiros, viveram 

em países diferentes, mas, 

a exemplo dos bons vinhos, 

foram se harmonizar em Natal 

– embora ambos tenham 

nascido em estados diferentes, 

ela em São Paulo; ele, no Rio. 

Um dia, dois anos atrás, 

ele recebeu um recadinho pelo 

Facebook que reascendeu 

a lembrança de tempos 

tumultuados de anos atrás, 

quando ele era casado e estava 

envolvido por uma mulher 

que vivia em outra cidade. 

Quem diria que o caso se 

transformaria num romance 

maduro, cheio de carinho e 

serenidade?!
“Foi a melhor coisa que 

me aconteceu, acredite”, diz 

o engenheiro aposentado 

Rafael, de 69 anos, para a total 

concordância de Clara, 66.

JÉSSICA E ANDERSONHoje com 25 ela e 24 anos ele, está aí um casal completamente diferente do primeiro, mas que, ao contrários das incertezas, já começou com inabaláveis convicções. A principal delas, tendo a religiosidade evangélica como pano de fundo, foi a ideia fi xa de ambos de encontrar um único parceiro nesta vida. Indiferentes aos modismos, o romance começou numa Igreja Batista quando eles ainda tinham 19/20 anos e deve durar até o ano que vem, quando planejam se casar com todos os protocolos que o momento exige. 
“Nunca fi camos com outras pessoas, nunca sequer beijamos outras pessoas e este é justamente o fato mais importante do nosso relacionamento”, diz Jéssica, sempre confundida com a Jennifer, do Tinder. Talvez porque tenha crescido cantando a música Jéssica, famosa dos anos 90, do compositor paulista Bebeto: “O nome dela é Jéssica/ Eu já falei pra vocês/É a coisa mais linda que Deus pode fazer!”.

BRUNA E MAURÍCIO
Um belo dia, anos atrás, a 

potiguar Bruna trocou o curso 
de Direito para lavar pratos 
em Memphis, no Tennesse, 
terra do blues e de Elvis 
Presley. Foi onde o namoro 
com Maurício, um venezuelano 
da mesma idade dela, 25, 
começou na faculdade onde 
Bruna cursa comércio exterior. 

E olha que interessante: 
embora ambos não tenham 
religião (diferente do casal 
anterior), é a primeira vez 
que ambos resolveram se 
relacionar.

“Não sei o Maurício porque 
a gente não fala disso, mas eu 
nunca namorei ninguém. Ele 
é o primeiro em tudo – tudo 
mesmo!”, brinca, falando 
numa ligação de WhatsApp.

ERICK E NATÁLIA
Um dia, o militar Érick, de Nova Parnamirim, resolveu radicalizar e localizou uma moça pelo Tinder, aquele aplicativo que eternizou o saudoso compositor de Jennifer, Gabriel Diniz. Como é muito tímido, ainda hoje, e não tinha o menor traquejo com relacionamentos, lá foi o soldado preparar a logística do encontro. Passou no primeiro caixa rápido e sacou R$ 1 mil reais, só por segurança. Não localizamos o casal, mas um amigo deles entregou o fi nal dessa história tórrida de amor: terminou numa calçada na frente da casa de Natália, no Alecrim, onde passaram a noite conversando sentados na calçada.
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sequer beijamos outras pessoas e este é justamente o fato mais importante do nosso relacionamento”, diz Jéssica, sempre confundida com a Jennifer, do Tinder. Talvez porque tenha crescido cantando a música Jéssica, 

“O nome dela é Jéssica/ Eu já 

nunca namorei ninguém. Ele 
é o primeiro em tudo – tudo 
mesmo!”, brinca, falando 
numa ligação de WhatsApp. passaram a noite conversando sentados na calçada.numa ligação de WhatsApp.

amor amor 
Esqueça o presente ou o jan-

tarzinho reservado com antece-
dência naquele restaurante mais 
chique. É verdade. Outros costu-
mes existem, mas não são para 
todos nesta quarta-feira, 12 de 
junho, em que se comemora o Dia 
dos Namorados.

Vamos fi car apenas com a 

simplicidade das histórias e, de 
preferência, contá-las sem afeta-
ção, buscando o que realmente 
importa saber nelas. 

Do que são feitos os namoros, 
o que levam as pessoas a se en-
contrar na vida, independente-
mente da idade, da cor, da prefe-
rência social e sexual, toda aquela 

conversa tóxica que, ao invés de 
aproximar gente, só afasta.

Não hoje, não no Dia dos Na-
morados.

Para dar conta desse recado, 
o Agora RN ouviu quatro casais 
totalmente diferentes na idade 
e nas convicções políticas e reli-
giosas, procurando captar o in-

teresse humano de cada um dos 
relatos. 

E para deixar as pessoas 
envolvidas bem à vontade, com-
prometeu-se a publicar só os pri-
meiros nomes para respeitar a 
privacidade delas. E o resultado 
é o que começa agora, com muito 
carinho.
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 TRIGO E JOIO 
O jornalista americanos Glenn 

Greenwald, um dos responsáveis 
pelo site The Intercept Brasil, 
criticou duramente a cobertura 
das organizações Globo sobre a 
série de reportagens trazendo 
diálogos comprometedores que 
envolve a operação Lava Jato.

Em seu perfi l do Twitter 
escreveu:

“Essa manchete do @
JornalOGlobo é difícil de 
acreditar. A estratégia da Globo 
é a mesma que os governos 
usam contra aqueles que 
revelam seus crimes: focar em 
como as infos foram obtidas e 
ignorar as revelações. Eles mal 
mencionaram as impropriedades 
de Moro”.

Em outra postagem, 
respondendo a um internauta, 

o jornalista observou que a 
“Globo é sócia, agente e aliada de 
Moro e Lava Jato - seus porta-
vozes - e não jornalistas que 
reportem sobre eles com alguma 
independência”. 

CINE ALVORADA
A sétima arte vai tomar de 

Caicó nos próximos dias. Começa 
nesta quinta-feira a Segunda 
Edição do Curta Caicó. Até 
domingo serão exibidos 51 fi lmes 
em seis mostras, quatro delas 
homenageiam os antigos cinemas 
da cidade: Cine Pax, Alvorada, 
São Francisco e Rio Branco.

O Festival tem o apoio da 
Fundação José Augusto. 

O FIASCO DA COPA AMÉRICA
O futebol no país anda mesmo 

em baixa. A dois dias da abertura 

da Copa América, pouco mais 
de 60% dos ingressos foram 
vendidos. Há partidas com menos 
de 2 mil ingressos vendidos. 
Nem mesmo os jogos do Brasil 
tem despertado o interesse do 
torcedor. Ainda há bilhetes para 
a estréia da seleção de Tite, nesta 
sexta-feira, contra a Bolívia, no 
Morumbi.

AS MENINAS DO BRASIL
A seleção feminina do Brasil 

estreou na Copa do Mundo 
domingo com uma bela vitória 
sobre a Jamaica. Destaque para 
Cristiane, autora dos três gols.

Um gaiato sapecou essa 
ontem à noite no Twitter:

“O silêncio de Jair Bolsonaro 
sobre a estreia das meninas na 
Copa do Mundo é ensurdecedor”.

Faz sentido.

MedeirosAilton

A chegada de uma nova 
edição de "Saudades do 
Século 20", do jornalista 

Ruy Castro, me faz acreditar que 
esse foi um dos melhores séculos, 
apesar das duas guerras mundiais, 
Vietnã, ditadura militar, etc e tal.

Ruy resume o século XX em 
13 perfi s de personalidades do ci-
nema (os cineastas Orson Welles, 
Billy Wilder e Alfred Hitchcock), da 
música (Billie Holiday, Anita O'Day e 
Frank Sinatra), da literatura (os escri-
tores Dashiell Hammett e Raymond 
Chandler) e de atores e atrizes (Fred 
Astaire (foto) e Mae West).

Os textos são deliciosos, ori-
ginais e leves, como tudo que Ruy 
escreve. O meu favorito é a pequena biografi a sobre o 
ator Humphrey Bogart. Já li mais de 100 vezes.

O relançamento de “Saudades do Século XX”, cuja 
primeira edição é de 1994, me remeteu a 1999.

Naquele ano, a Universidade de Nova York selecio-
nou os cem melhores textos jornalísticos do século XX. 

A seleção foi feita por 36 jornalistas 
e professores e o primeiro lugar 
coube a reportagem “Hiroshima”, 
de John Hersey (1914-1993), do 
“New Yorker”. A matéria publicada 
no dia 31 de agosto de 1946 ocu-
pava a edição inteira da revista que 
se esgotou em dois dias.

Hersey conta em 150 páginas, 
31.347 palavras e quase nenhum 
adjetivo, o que cada um dos seis 
sobreviventes entrevistados por 
ele faziam às 8h15 do dia 6 de 
agosto de 1945. Hersey nasceu na 
China e cobriu a Segunda Guerra 
Mundial para a “Time”. A lista da 
NYU inclui a dupla de repórteres 
Bob Woodward e Carl Bernstein 

seguindo as pegadas do Garganta Profunda (terceiro 
lugar), o raio X do também jornalista John Reed sobre 
a Revolução Soviética, (sétimo), o perfi l de Gay Talese 
sobre Sinatra resfriado (quadragésimo terceiro), Edward 
Murrow (1908-1965), H.L.Mencken (1880-1956), e o fo-
tógrafo, Robert Capa.

Saudades afetivas do século XX
O deputado estadual San-

dro Pimentel (PSOL) defendeu o 
afastamento de Sérgio Moro do 
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública, após virem à tona su-
postas conversas do ex-juiz com o 
procurador Deltan Dallagnol sobre 
investidas da Operação Lava Jato. 
Os diálogos foram revelados pelo 
site The Intercept Brasil, que ale-
ga ter recebido o material de uma 
fonte anônima, a despeito de os 
procuradores acusarem terem sido 
vítimas de um ataque hacker.

"Nós defendemos e valorizamos 
iniciativas que combatam a corrup-
ção, mas que sejam feitas com uma 
balança fi el, e não com politicagem. 
Poderia ser a melhor operação, 
mas foi uma farsa. A Justiça preci-
sa estar em um patamar superior, 
o próprio nome já diz tudo", opinou, 
nesta terça-feira, 11, na Assem-
bleia Legislativa.

De acordo com o deputado, foi 
divulgado apenas 1% das mensa-
gens, ainda existem mais de 1.700 

páginas de conversas consideradas 
“ilegais e imorais”. “As mensagens 
também tiveram origem ilegais. 
Escutas obtidas sem autorização 
jurídica que nem o próprio ex-juiz 
negou, apenas disse que a forma da 
exposição foi ilegal. Também con-
cordo que foi, mas as mensagens até 
agora não foram negadas”, disse.

Deputado estadual Sandro Pimentel

Sandro Pimentel defende 
afastamento de Sérgio Moro

Opinião

João Gilberto / ALRN

Deputado estadual sugeriu que força-tarefa
da Operação Lava Jato age com "politicagem"

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) da As-
sembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte aprovou nesta terça-
-feira, 11, um projeto de lei que 
cria o Plano Estadual de Desbu-
rocratização – Empreenda Fácil, 
que tem por fi nalidade incentivar 
o empreendedorismo no RN.

“Abrir uma empresa no Estado 
demora muito e é preciso agilida-
de no processo para que o RN não 
perca empreendimentos para ou-
tros estados, onde os processos são 
resolvidos em tempo mais rápido. 

Aqui tem empresa que espera 
seis meses para poder conseguir 
autorização dos órgãos para a im-
plantação de sua empresa”, disse 
o deputado Kleber Rodrigues 
(Avante), autor do projeto.

Pelo projeto, que continuará 
tramitando para ir ao plenário 
para a votação fi nal, o Plano de 
Desburocratização deverá fi car 
vinculado à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Estado 
(Sedec). O Plano prevê diminuição 
do tempo para a abertura e fecha-
mento de empresas.

Votação do projeto aconteceu nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça

Avança na Assembleia criação 
de Plano de Desburocratização

"Empreenda Fácil"

João Gilberto / ALRN

Fotos: Reprodução

O novo papa-jerimum
Como deputado federal, Jair Bolsonaro esteve du-

as vezes em Natal, em junho de 2017 e em maio de 
2018. Mesmo assim, suas duas passagens aqui foram 
rápidas.

Eleito pela primeira vez em 1991, portanto são 27 
anos como deputado, Bolsonaro nunca fez um discur-
so sequer em favor do Rio Grande do Norte.

Pois bem. Esse senhor, atualmente presidente da 
República, foi indicado a receber o título de cidadão 
norte-rio-grandense pela Assembleia Legislativa do 
Estado.

A proposição é do deputado estadual coronel Aze-
vedo (PSL).

Bolsonaro não é o primeiro a receber o título de 
cidadão potiguar pelos não serviços prestados. Nes-
se grupo poderíamos acrescentar a cantora Claudia 
Leitte e o cantor e compositor Ricardo Chaves. 
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BANCO 42

SMD
INVALIDEZ
MANALISE
BOIAMCC

TOMSRAOG
LIREMENDA

MOMENTANEO
SFOZOC
QUITINETE
ULSAIAS

PITTCART
MANUALR

SIMRONDE
COPACABANA
SABOTAAR

Formato
de es-
trada

sinuosa 

Irmãs
(fam.)

Sufixo de
"febril"

(?) Carioca,
criação

de Disney
(HQ) 

Motivo de 
aposenta-

dorias
precoces

Flutuam
na água

Exame 
labo-

ratorial 

Grau de
elevação

da voz

Mulher
que

pratica o
hipismo

Animal da
pecuária

Oscar
Godoy, 

comenta-
rista 

Sílaba
de "falir"

Rápido;
passa-
geiro 

Usar pela
primeira

vez 

Pequeno
aparta-

mento de
um quarto

(?)-stop:
parada no
boxe (F1)

Peça para
cobrir

panelas

Tom Ca-
valcante,
humorista

(?)
Popular,
grupo de
pagode

Exame pa-
ra atestar
a paterni-

dade
 Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Advérbio
de lugar

A praia
mais fa-
mosa do

Rio
Prejudica
trabalhos 
(clandes-
tinamente)

Elemento
do tanque
de mer-
gulho

Desligar
(p. ext.)

Dicionário
(abrev.)

"Devagar 
se (?) ao longe" (dito) 

As letras dos ele-
mentos da tabela

periódica

Correção
de um texto
Não, em
inglês

Senhora
(abrev.)
Recarga

de caneta

Presente;
prenda
Quinta
vogal

Roupa fe-
minina (pl.)
Natural da

Turquia

Relativo 
ao calor
É usada
no anzol

Vitamina
do caju

Brado de
incentivo

Fêmea da
alcateia

(?) marra:
à força

Livro de
instruções 
Resposta
afirmativa

3/not — pit. 5/refil. 7/amazona. 10/momentâneo.

HORÓSCOPO

Uma grande energia criativa no ar poderá 
ser dirigida à sua carreira. Caso viva um 
relacionamento e esteja pensando em 
outra pessoa, refl ita: não vale a pena dar 
valor a quem está ao seu lado?

Terá boas ideias para colocar em 
prática no serviço, principalmente 
se trabalha por conta. Nos contatos 
pessoais, procure manter a calma, 
pois o céu estará tenso. Romance 
protegido.

Quanto maior o seu preparo profi ssional, 
melhores as chances de assumir 
responsabilidades. Tudo bem com as 
fi nanças. Pode ser interessar por alguém 
sério, que gosta de ensinar e aconselhar.

Distrações poderão interferir na 
qualidade do seu serviço. Se estiver 
com problemas pessoais, é possível 
que um amigo ofereça ajuda e solução. 
Um sonho de amor poderá se realizar!

Você vai conseguir manter o foco no 
trabalho sem prejudicar sua capacidade 
criativa. Talvez surja um serviço 
temporário. Na união, celebre o amor e 
procure ouvir as necessidades do par.

Os astros favorecem a negociação de 
dívidas: não tenha medo de cobrar 
pessoas que pegaram seu dinheiro 
emprestado. Vida a dois cheia de 
compreensão e objetivos comuns.

Como as coisas no seu emprego 
podem não correr bem, seu emocional 
fi cará mais sensível. Se estiver só, 
poderá se apaixonar por uma pessoa 
que conhece de vista.

Quem trabalha com público precisará 
ter paciência, pois pode ter problemas. 
Notícias de bastidores poderão benefi ciar 
sua carreira. Poderá ganhar uma 
declaração de admirador(a).

Período de intuição e novidades na 
área profi ssional. Talvez algo que 
faça como hobby vire uma fonte de 
renda. Na conquista, baixe o nível de 
exigência para atrair alguém especial.

Os astros favorecem seu poder de 
liderança no emprego. Assuma o controle 
e organize as coisas. O relacionamento 
amoroso estará protegido, com carinho e 
ótima comunicação.

Seus projetos profi ssionais 
dependerão do seu impulso para 
decolar. Deve receber apoio de 
colegas que acreditam nas suas 
ideias. Há chance de conhecer 
alguém interessante pela internet.

Evite se comprometer com muitas 
tarefas no seu serviço para não se 
perder. Se estiver só, saia de casa 
mesmo sem companhia. Você poderá 
encontrar alguém na mesma situação.

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

Jô pede que Kim não comente sobre a origem do dinheiro que conseguiu. Kim pede ajuda para 
conquistar Márcio. Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas fotos, e Fabiana e Kim incentivam 
a blogueira a não se importar. Os policiais provocam Camilo ao ver as fotos de Vivi na internet. 
Tonho entrega uma encomenda na casa de Lyris e ela se interessa pelo rapaz. Agno desconfi a 
do comportamento de Lyris. Régis contrai dívidas de jogo e sofre ameaças. Ellen conversa com 
Maria da Paz sobre Régis. Márcio sonda Abel sobre seus sentimentos por Britney. 

A DONA DO PEDAÇO

Elias pede um empréstimo a Caetano para comprar o food-truck para Missade. Aline anuncia à 
família que adotará uma menina com Caetano. Fauze e Santinha se interessam um pelo outro. 
Valéria e Camila fi cam amigas. Norberto sofre com o comportamento de Valéria. Paul fala com 
Fauze, e disfarça quando Dalila chega. Santinha desconfi a da origem do dinheiro de Miguel. 
Cibele e Padre Zoran recebem Davi no instituto de refugiados. Abner decide abrigar Latifa em 
sua casa. Cibele e Davi se beijam. Elias descobre que o food-truck de Missade foi roubado.

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes ameaça Vanessa. João diz a Giovana que não descansará enquanto não provar 
sua inocência. Vanessa convence Quinzinho a voltar para casa. Horácio tenta animar 
Quinzão, que está deprimido por causa de Lidiane. João pede Manu em casamento. Marco 
Aurélio avisa a Ticiano e Dandara que eles se despedirão do Brasil abrindo o show de Beto 
Falcão. Patrick tenta fazer Gisela acreditar que ele não se envolveu com Tânia.

Os professores chegam à escola se deparam com os estragos feitos pelos invasores. 
Débora tenta retomar a amizade com Luisa. As embalagens dos docinhos de Nancy são 
encontradas no local denunciado para a polícia, Dona Branca e a neta são informadas 
pelo telejornal. Lorena compartilha seu sonho com os amigos do Clubinho. Marcelo diz 
para Luisa tomar cuidado com Débora, pois ela é muito oportunista. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

A intenção de compras dos po-
tiguares para o Dia dos Namora-
dos, data que é comemorada nesta 
quarta-feira, 12, aponta que rou-
pas, perfumes e cosméticos serão 
os presentes preferidos dos casais 
em todo o Rio Grande do Norte.

Dados do Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Comércio 
(IPDC), divulgados pela Federa-
ção do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio), mostram que 
os namorados de Natal irão gastar, 
em média, R$ 125,39 com o presen-
te. O mossoroense, por sua vez, vai 
gastar, em média, R$ 122,16.

A pesquisa do IPDC constatou 
que menos da metade dos poti-
guares pretende presentear neste 
Dia dos Namorados. Em Natal, o 
índice foi de 49,4% (contra 52,5% 
em 2018); em Mossoró, de 47,7% 
(contra 47,2% em 2018).

Entre os motivos pelos quais 
os consumidores responderam que 
não vão presentear, estão o de não 
ter a quem presentear, não possuir 
hábito de presentear na data e, por 
fi m, a falta de dinheiro.

Os produtos mais procurados 
pelos entrevistados deverão ser as 
roupas (38,6% em Natal; 41,2% em 

Mossoró); os perfumes e cosméticos 
(17,8% em Natal; 18,1% em Mos-
soró); as joias, relógios e acessórios 
em Natal (12,1%) e calçados em 
Mossoró (8,8%).

Os locais mais procurados pelos 
entrevistados natalenses devem 
ser os shopping centers (57,5%). Já 
os mossoroenses preferem o comér-
cio de rua (56,7%) para ir às com-
pras. A escolha dos presentes vai 
depender da qualidade do produto 
em Natal (40,2%). Já em Mossoró 
o que defi nirá é o preço (45%). Nas 
duas cidades, as compras devem 
ser feitas na semana do dia 12 de 
junho (74,8% em Natal; 79% em 
Mossoró).

Além dos presentes, muitos 
casais fazem comemorações extras 
no Dia dos Namorados (40,5% em 
Natal e 38,6% em Mossoró). Em 
Natal, 25% pretendem ir a um 
restaurante e gastar até R$ 100 
(44,6%). Em Mossoró, 24,6% pre-
tende ir a um restaurante e gastar 
até R$ 100 (55,6%).

Em Natal, foram ouvidas 650 
pessoas, entre os dias 13 e 15 de 
maio; e em Mossoró foram ouvidas 
500 pessoas, entre os dias 16 e 18 
de maio.

Shopping centers são os locais preferidos pelos natalenses para as compras

José Aldenir / Agora RN

Roupas e perfumes são os 
presentes preferidos para hoje

Dia dos Namorados

Namorados de Natal irão gastar, em média, R$ 
125,39 com o presente, diz pesquisa Fecomércio

O percentual de famílias 
endividadas no país fi cou em 
63,4% em maio. Segundo dados 
divulgados nesta terça-feira, 11, 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), a parcela de fa-
mílias endividadas é superior à 
registrada em abril (62,7%). Es-
sa é a quinta alta consecutiva.

No Brasil, 63% 
das famílias estão 
endividadas

Inadimplência

Global Empregos / Reprodução
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Radical
Instagram / Reprodução

Luana Piovani é mesmo 
radical! Separada do surfi sta 
Pedro Scooby, agora namorado 
de Anitta, a atriz fez duas novas 
tatuagens para marcar a nova 
fase em sua vida pessoal: um co-
ração no lado interno dos lábios 
e escreveu a palavra "gratidão" 
nos dedos das mãos.

"Estou louca de feliz. Uma 
tacinha antes de dormir que 
mamãe tá feliz demais! Tatuada, 
dublando, morando em Portugal 
e com meus pintinhos (fi lhos) 
diariamente grudados em mim. 
Se melhorar eu não sei se aguen-
to", disse a artista em seu perfi l 
do Instagram.

Luana Piovani tatua os
dedos e lado interno da boca

Casamento de William 
e Kate estaria "por um 
fio", afirma revista

Separação iminente

Depois do nascimento de 
Archie, fi lho do príncipe Harry 
e de Meghan Markle, a família 
real britânica está novamente 
sob os holofotes. Tudo porque 
as principais revistas de fofoca 
da semana destacam o "imi-
nente" divórcio de William e 
Kate Middleton.

Segundo a In Touch, o ca-
samento está "por um fi o". Os 
dois já não dormem na mesma 

cama e a duquesa de Cambri-
dge não consegue superar os 
rumores de traição reaqueci-
dos depois que Rose Hanbury, 
sua ex-amiga e apontada como 
affair de William, apareceu 
sem a aliança de casamento 
em cerimônia solene no palá-
cio de Buckingham na semana 
passada. A família real não 
emitiu nenhum comentário 
sobre os boatos.

A cantora Preta Gil reve-
lou que vai se "desconectar" 
das redes sociais nesta quar-
ta-feira, 12, para curtir o Dia 
dos Namorados ao lado do 
seu marido, Rodrigo Godoy. 
Ela estimulou seus seguido-
res a fazer o mesmo.

"Todo mundo sabe que 
adoro compartilhar momen-
tos da minha rotina com Mozi 
e não vejo problema algum 
nisso! Mas resolvi que no Dia 
dos Namorados desse ano fa-
ria diferente! Decidi me des-
conectar um pouco para viver 
por completo cada momento 
com meu amor, pois vi que al-
guns amigos comentaram de 
tirar o dia para curtir 100% o 
love! Que tal entrar nessa on-
da também?", propôs ela aos 
seus seguidores, incluindo a 
hastag #temhorapratudo.

Preta Gil decide 
se "desconectar" 
para curtir o love

Tem hora pra tudo

Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy

Apresentador, hoje com 88 anos, teria se envolvido com sua então colega de emissora
Instagram / Reprodução

SBT / Reprodução

O jornalista Jorge Kajuru, tam-
bém senador pelo estado de Goiás, 
revelou em entrevista ao canal de 
Antônia Fontenelle no YouTube 
que Silvio Santos, 88 anos, e Hebe 
Camargo (1929-2012) teriam tido 
um caso no passado. Segundo Ka-
juru, a informação foi confi rmada 
pela própria Hebe durante uma 
conversa com Adriane Galisteu.

Ainda de acordo com Jorge, 
Hebe teria falado para Galisteu: 
“Adri, você errou em mandar o 
Silvio Santos tomar no c*. Vamos 
falar a verdade? O que o Silvio 
quer com você é apenas uma noite 
em Miami, ou você acha que eu não 
dei pro Silvio quando eu tinha sua 
idade e era bonita como você? Claro 
que eu dei”.

Silvio Santos e Hebe tiveram 
um caso, revela Jorge Kajuru

Affair

Vanessa da Mata usou o Twit-
ter para satirizar Najila Trinda-
de, mulher que acusou Neymar 
de estupro, mas a publicação não 
caiu bem entre os seu seguidores. 
No post em questão, em forma de 
meme, a cantora usou a imagem 
da entrevista de Najila Trindade 
a Roberto Cabrini, no SBT , se-
guida de uma frase irônica: "DJ 
ganha quanto?".

Muitos seguidores da cantora 
lamentaram a atitude dela, mas 
Vanessa da Mata não deixou as 
críticas passarem despercebidas e 
acabou desencadeado discussões 
na rede social.

"Essa é a minha casa. Tenho o 
direito a dar uma risada nos me-
mes e compartilhar quando acho 
(que) posso. Suas expectativas 
sobre mim não são minhas. Essa 
é a minha casa e posto o q (que) 

eu quiser. Já já posto mais. Não 
espere de mim um ser intocável 
pelo popular", escreveu a cantora, 
após uma seguidora dizer que esta-
va decepcionada com a atitude de 
Vanessa.

"DJ ganha quanto?", escreveu cantora

Vanessa da Mata troca farpas
no Insta após ironizar Najila

Estresse

Instagram / Reprodução
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MAIS DO MESMO
Em entrevista ao Agora 

News, na segunda-feira, o 
deputado estadual Kelps 
Lima falou sobre a sua pré-
candidatura a prefeito de Natal 
ano que vem. "Tenho percorrido 
a cidade, visitado residências e 
unidades de saúde", contou ele, 
que fez fortes críticas ao "modus 
operandi" adotado pelo atual 
chefe do Executivo natalense 
Álvaro Dias. "O mesmo de 
sempre", analisou. 

APOIO RAIZ OU NUTELLA?
Ao comentar sobre o 

cenário atual na Assembleia 
Legislativa, Kelps destacou o 
fato de a governadora Fátima 
Bezerra já ter atraído sem 
difi culdades, em apenas seis 
meses de gestão, a maioria dos 
parlamentares para a sua base 
de apoio. No entanto, segundo 
Kelps, alguns parlamentares 
seriam bastante "voláteis". 
"Existe o aliado raiz e o aliado 
Nutella", afi rmou o deputado. 
"Entendedores entenderão".

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ 
"Com grampo feres, com 

grampo serás ferido". Foi 
assim que o vereador Fernando 
Lucena começou o seu discurso, 
nesta terça-feira, 11, na Câma-
ra Municipal de Natal, sobre a 
divulgação das mensagens de 
Moro e Dellagnol envolvendo o 
julgamento de Lula pela Lava 
Jato. Chamando o ex-juiz de 
"desgraçado", o parlamentar do 
PT disse estar "de alma lavada" 
com a reviravolta na credibili-
dade da operação do MPF.

Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do jornalista Fábio Pannunzio: 
"Os erros de Moro não fazem 
desaparecer os crimes dos réus 
da Lava Jato nem os indultam. 
Mas ferem de morte o devido 
processo legal, a garantia que o 
cidadão tem contra a brutal força 
do Estado. Sem ele, os cidadãos 
podem ser esmagados como 
formigas por justiceiros com ou 
sem toga";
...do Estadão: "Gilmar confi rma 
que suspeição de Moro no caso 
triplex será julgada dia 25";
...da coluna Painel da Folha de 
S.Paulo: "Membros do Supremo 
e do STJ passaram a noite do 
domingo (9) e toda a segunda 
discutindo as implicações do 
material do The Intercept. Na 
avaliação deles, para o universo 
jurídico, uma confi rmação do 
que veio à tona seria 'a pá de cal 
moral no veredito de Lula'".

>> GIRO PELO TWITTER...

Reprodução

Reprodução

Cedida

Cedida

 O deputado estadual kelps 
Lima comemora. É que um 
projeto de sua autoria foi tema 
de artigo publicado na segun-
da-feira pelo jornal Folha de 
S.Paulo, escrito pelo renomado 
jornalista e colunista Ronal-
do Lemos. Com o título "Rio 
Grande do Norte está lide-
rando assinaturas digitais", 
o texto coloca em evidência a 
lei 10.513, de maio de 2019, 
que permite que assinaturas 
digitais possam ser utilizadas 
para propor projetos de lei de 
iniciativa popular.

  Segundo o jornalista, a 
aprovação desta Lei pelo 
Estado coloca o RN na lideran-
ça em um tema de GovTech. 
"A lei criada no RN é a mais 
avançada no país. Vale lem-
brar que o tema das assinatu-
ras é crucial para acabar com 
a burocracia e criar um serviço 
público que seja paperless 
(sem papel) e presenceless 
(sem a necessidade do cidadão 
ter de se deslocar até um 
órgão público)", avalia Lemos.

  O colunista da Folha 
também elogia o ineditismo 
do projeto de Kelps em nível 
estadual e afi rma que "o RN 
dá exemplo" ao criar uma lei  
sobre assinaturas digitais "de 
fazer inveja a qualquer país 
desenvolvido".

Destaques
 da coluna

Advogados do 
RN, em especial 
os tributaristas, 

compareceram 
em peso ao 

lançamento do 
livro "Execução 
fi scal: aspectos 

práticos", de 
Thiago Protásio, 

na Galeria 
Fernando 

Chiriboga, 
Midway Mall, na 

última quinta-
feira

Registro do professor Dan Cohen, cirurgião chefe do Spine 
Care Institute of Miami Beach, e o neurocirurgião potiguar 
Marco Moscatelli, durante Curso de Cirurgia Minimamente 
Invasiva da Coluna no EUA, onde Moscatelli foi instrutor

Miss RN 2019, Érika Fontes 

fez parte do time de beldades 

que entregaram as madeixas 

para uma transformação com 

ninguém menos que  o 'hair 

color style' e  Embaixador 

Mundial da Wella Romeu 

Felipe

NÃO VALE TANTO
Em tempos de aumento no 

valor das passagens de ônibus 
na capital potiguar, a vereado-
ra Divaneide Basílio mostrou 
que a revolta dos passageiros 
com o novo valor cobrado faz 
todo sentido. Na segunda-
-feira, a parlamentar do PT 
percorreu trechos da cidade 
dentro dos ônibus e observou 
de perto os muitos problemas 
de estrutura que este tipo de 
transporte público apresenta 
rotineiramente. Nas redes 
sociais, Divaneide exibiu, por 
exemplo, as goteiras (segunda 
foi dia de chuva) no espaço 
interno de alguns veículos. 
Em determinada linha uma 
passageira fazia o percurso 
segurando a sacola plástica 
para conter os pingos de chuva 
e não se molhar. Um absurdo.
Em tempo: é sempre bom 
lembrar que a passagem de 
ônibus em Natal é a mais cara 
da região Nordeste.

SANDÁLIAS DA HUMILDADE
O senador Styvenson Valentim 

tem deixado uma péssima 
impressão, pelo menos nesse 
início de mandato, junto a muitos 
prefeitos potiguares que o procuram 
em Brasília. Em entrevista nesta 
terça-feira, 11 ao Agora News, na 97 
FM, o prefeito do município de Japi, 
Jodoval Pontes, do MBD, revelou 
que o senador pelo RN se recusa 
a receber prefeitos do Estado em 
Brasília. "Teve uma situação em 
que um grupo de prefeitos chegou 
na porta do gabinete dele (no 
Senado) e ele mandou dizer que não 
estava ali para recebê-los", contou 
o gestor, ao comentar como a nova 
bancada federal tem recepcionado 
os gestores potiguares.
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Radical
Instagram / Reprodução

Luana Piovani é mesmo 
radical! Separada do surfi sta 
Pedro Scooby, agora namorado 
de Anitta, a atriz fez duas novas 
tatuagens para marcar a nova 
fase em sua vida pessoal: um co-
ração no lado interno dos lábios 
e escreveu a palavra "gratidão" 
nos dedos das mãos.

"Estou louca de feliz. Uma 
tacinha antes de dormir que 
mamãe tá feliz demais! Tatuada, 
dublando, morando em Portugal 
e com meus pintinhos (fi lhos) 
diariamente grudados em mim. 
Se melhorar eu não sei se aguen-
to", disse a artista em seu perfi l 
do Instagram.

Luana Piovani tatua os
dedos e lado interno da boca

Casamento de William 
e Kate estaria "por um 
fio", afirma revista

Separação iminente

Depois do nascimento de 
Archie, fi lho do príncipe Harry 
e de Meghan Markle, a família 
real britânica está novamente 
sob os holofotes. Tudo porque 
as principais revistas de fofoca 
da semana destacam o "imi-
nente" divórcio de William e 
Kate Middleton.

Segundo a In Touch, o ca-
samento está "por um fi o". Os 
dois já não dormem na mesma 

cama e a duquesa de Cambri-
dge não consegue superar os 
rumores de traição reaqueci-
dos depois que Rose Hanbury, 
sua ex-amiga e apontada como 
affair de William, apareceu 
sem a aliança de casamento 
em cerimônia solene no palá-
cio de Buckingham na semana 
passada. A família real não 
emitiu nenhum comentário 
sobre os boatos.

A cantora Preta Gil reve-
lou que vai se "desconectar" 
das redes sociais nesta quar-
ta-feira, 12, para curtir o Dia 
dos Namorados ao lado do 
seu marido, Rodrigo Godoy. 
Ela estimulou seus seguido-
res a fazer o mesmo.

"Todo mundo sabe que 
adoro compartilhar momen-
tos da minha rotina com Mozi 
e não vejo problema algum 
nisso! Mas resolvi que no Dia 
dos Namorados desse ano fa-
ria diferente! Decidi me des-
conectar um pouco para viver 
por completo cada momento 
com meu amor, pois vi que al-
guns amigos comentaram de 
tirar o dia para curtir 100% o 
love! Que tal entrar nessa on-
da também?", propôs ela aos 
seus seguidores, incluindo a 
hastag #temhorapratudo.

Preta Gil decide 
se "desconectar" 
para curtir o love

Tem hora pra tudo

Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy

Apresentador, hoje com 88 anos, teria se envolvido com sua então colega de emissora
Instagram / Reprodução

SBT / Reprodução

O jornalista Jorge Kajuru, tam-
bém senador pelo estado de Goiás, 
revelou em entrevista ao canal de 
Antônia Fontenelle no YouTube 
que Silvio Santos, 88 anos, e Hebe 
Camargo (1929-2012) teriam tido 
um caso no passado. Segundo Ka-
juru, a informação foi confi rmada 
pela própria Hebe durante uma 
conversa com Adriane Galisteu.

Ainda de acordo com Jorge, 
Hebe teria falado para Galisteu: 
“Adri, você errou em mandar o 
Silvio Santos tomar no c*. Vamos 
falar a verdade? O que o Silvio 
quer com você é apenas uma noite 
em Miami, ou você acha que eu não 
dei pro Silvio quando eu tinha sua 
idade e era bonita como você? Claro 
que eu dei”.

Silvio Santos e Hebe tiveram 
um caso, revela Jorge Kajuru

Affair

Vanessa da Mata usou o Twit-
ter para satirizar Najila Trinda-
de, mulher que acusou Neymar 
de estupro, mas a publicação não 
caiu bem entre os seu seguidores. 
No post em questão, em forma de 
meme, a cantora usou a imagem 
da entrevista de Najila Trindade 
a Roberto Cabrini, no SBT , se-
guida de uma frase irônica: "DJ 
ganha quanto?".

Muitos seguidores da cantora 
lamentaram a atitude dela, mas 
Vanessa da Mata não deixou as 
críticas passarem despercebidas e 
acabou desencadeado discussões 
na rede social.

"Essa é a minha casa. Tenho o 
direito a dar uma risada nos me-
mes e compartilhar quando acho 
(que) posso. Suas expectativas 
sobre mim não são minhas. Essa 
é a minha casa e posto o q (que) 

eu quiser. Já já posto mais. Não 
espere de mim um ser intocável 
pelo popular", escreveu a cantora, 
após uma seguidora dizer que esta-
va decepcionada com a atitude de 
Vanessa.

"DJ ganha quanto?", escreveu cantora

Vanessa da Mata troca farpas
no Insta após ironizar Najila

Estresse

Instagram / Reprodução



QUARTA-FEIRA, 12.06.2019Geral14

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

LEITE BOM INDUSTRIAL, 06.816.480/0001-40, torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação da Licença Simplifi cada para uma empresa de Processamento e Industrialização 
de leite e seus derivados, localizada na ROD BR 304, 5, S/N, Galpão 01, Zona Rural do 
Município de Macaíba/RN, CEP: 59.280-000. 

TULIO EDUARDO SANTOS PITA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TRANSPORTADORA SÃO PEDRO EIRELI, 33.766.875/0001-58, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação, para a atividade de Transporte de Carga Perigosa, 
localizado na Rua Luiz Lopes Varela, 761, Bairro Centro, CEP: 59.570-000, Ceará Mirim/RN.

ANNA TAYZE ARAUJO DA SILVEIRA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

NORDESTE COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ISOLANTES LTDA - ME, CNPJ: 13.934.890/0001-
50, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada, para Industria de Bene-
fi ciamento de Blocos de EPS, Localizada Rua Araponga, 480, Taborda, São José Mipibu-RN.

RICARDO ALEXANDRE DANTAS DE MACEDO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS POTIGUAR EIRELI  inscrito sobre CNPJ: 17.383.185/0001-
63 torna público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte (IDEMA), A Licença de Regularização de Operação para um Posto Re-
vendedor de combustíveis líquidos com 60m³, localizado na avenida Enéas Cavalcanti,1365 
– centro – Ceara- Mirim - RN

ANTONIO JOSÉ DA COSTA
Sócio-Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

POSTO AVENIDA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 30.972.891/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI da atividade de Posto de Abastecimento de 
Combustíveis, localizada na Rua Machado de Aguiar, 166, Centro, Governador Dix-Sept 
Rosado - RN.

POSTO AVENIDA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
13.500.572/0006-96, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZA-
ÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Comércio de Produtos Agroquímicos, localizada 
na Rua Genésio Xavier Rebouças, 183, Planalto Treze de Maio, Mossoró - RN.

CULTIVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROQUÍMICOS LTDA
Representante Legal

OFÍCIO ÚNICO DE VERA CRUZ - COMARCA – MONTE ALEGRE/RN
Tabelião  – Luiz Ernane de Miranda Liberato

Escrevente Substituta  - Anelly do Nascimento Silva - Escrevente Autorizada  – Marineide Ferreira de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(PRAZO DE 15 DIAS – Parágrafo 4º do art. 216-A da Lei dos Registros Públicos)

PROCEDIMENTO N.º:  002/2019 -  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Modalidade:  Usucapião Ordinário  
Tempo de posse alegado: Superior a 10 anos com justo título
SOLICITANTE: ANA PATRÍCIA OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 02 de ou-
tubro de 1988, portadora da cédula de identidade n.º 2.692.472 ITEP/RN, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
074.349.024-00, residente e domiciliada na Rua Capitão Moacir Reiche, n.º 1010, Vale do Sol, Parnamirim, 
Rio Grande do Norte (CEP: 59.143-015);
DESTINATÁRIOS: Reus Incertos ou Eventuais Interessados
FINALIDADE: Pelo presente edital, fi cam citados os destinatários acima, que se acham em lugar 
incerto e desconhecidos, bem assim os réus incertos e possíveis interessados, para ciência do 
procedimento extrajudicial acima mencionado e, querendo, apresentar RESPOSTA/CONTESTAÇÃO 
no prazo de 15 (quinze) dias. Toda a documentação encontra-se disponível neste Ofício Único de 
Vera Cruz/RN situado na Rua João Tavares Cabral, n.º 108, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Norte 
(CEP: 59.184-000). A não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião.
IMÓVEL: UM TERRENO URBANO situado na Rua Pedro Álvares Cabral, Centro, zona urbana, neste 
município de Vera Cruz, Rio Grande do Norte, medindo 3.538,96m2 de superfície (perímetro: 284,64m), 
possuindo a seguinte descrição perimetral: Inicia-se se no marco denominado 'ponto 0=PP', georrefe-
renciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM-SIRGAS, MC-33° WGr, coordenadas Plano Retan-
gulares Relativas, Sistema UTM: E=231.657,279 m e N=9.331.477,211 m dividindo-o com o  FRANCISCO 
DAS CHAGAS DE FREITAS; Daí segue confrontando com FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS 
com o azimute de 201°57'09" e a distância de 20,00 m até o marco 'ponto 1' (E=231.649,802 m e 
N=9.331.458,661 m); Daí segue confrontando com JOSEFA COSME DE OLIVEIRA LIMA com o azimute 
de 201°57'09" e a distância de 58,89 m até o marco 'ponto 2' (E=231.627,786 m e N=9.331.404,039 m); Daí 
segue confrontando com MARIA ELINA DA SILVA com o azimute de 296°23'18" e a distância de 10,92 m 
até o marco 'ponto 3' (E=231.618,007 m e N=9.331.408,890 m); Daí segue confrontando com MARIA ELI-
NA DA SILVA com o azimute de 200°36'09" e a distância de 28,14 m até o marco 'ponto 4' (E=231.608,107 
m e N=9.331.382,554 m); Daí segue confrontando com RUA PEDRO ALVARES CABRAL com o azimute 
de 289°53'28" e a distância de 41,10 m até o marco 'ponto 5' (E=231.569,463 m e N=9.331.396,536 m); 
Daí segue confrontando com RUA PEDRO ALVARES CABRAL - RN 315 com o azimute de  33°57'49" 
e a distância de 80,21 m até o marco 'ponto 6' (E=231.614,272 m e N=9.331.463,059 m); Daí segue 
confrontando com RUA PEDRO ALVARES CABRAL - RN 315 com o azimute de  44°53'57" e a distância 
de 0,88 m até o marco 'ponto 7' (E=231.614,890 m e N=9.331.463,680 m); Daí segue confrontando com 
RN 315 com o azimute de  73°28'45" e a distância de 14,31 m até o marco 'ponto 8' (E=231.628,609 m e 
N=9.331.467,749 m); Daí segue confrontando com RN 315 com o azimute de  71°44'08" e a distância de 
30,19 m até o marco 'ponto 0=PP' (E=231.657,279 m e N=9.331.477,211 m); início de descrição, fechan-
do assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superfi cial de 3.538,96 m², sendo que 
nesta área existe 01 (uma) edifi cação de uso mista com 247,18 m², 01 (um) comércio com 74,93 m², 02 
(dois) banheiros com 6,70 m², 01 (um) galpão com 155,35 m², 01 (um) canteiro com 85,38 m², 01 (um) 
outro canteiro com 10,32 m², 01 (uma) área de bombas de combustível com 217,22 m², 01 (uma) área 
para reservatórios de combustível com 51,84 m², 01 (uma) área destinada para resíduos com 6,50 m² e 
por fi m 01 (um) canil com 48,29 m²
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital, que será fi xado no 
quadro de avisos da Serventia, bem como em jornal de grande circulação. Eu ___, Luiz Ernane de Miranda 
Liberato, o digitei, o conferi e subscrevi

Vera Cruz/RN, 09 de maio de 2019.

Luiz Ernane de Miranda Liberato - Tabelião Público e Ofi cial de Registro
Ofício Único de Vera Cruz/RN

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de
Auxiliar de Serviços Gerais para atuar em Natal/RN.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo – Nº 798/19.

Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico:
http://www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será de
12/06 a 19/06/2019.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos
específi cos (objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista fi nal.

Juízo De Direito Da 11ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital De Citação (Prazo: 20 dias ) A Excelentíssima Senhora Doutora Karyne 
Chagas De Mendonça Brandão, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos 
quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente fica Citada as pessoas de Eveline de Azevedo 
Santos e Delcindo Messena dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por 
todos os atos e termos da Ação Procedimento Ordinário - 0101202-68.2012.8.20.0001, proposta por Banco do Brasil S/A, contra 
Eveline de Azevedo Santos-ME, Eveline de Azevedo Santos, Delcindo Messena dos Santos e Leni dos Santos, em tramitação por este 
Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o fazendo dentro do prazo legal, presumir-
se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Em caso de revelia será nomeado curador especial. 
Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia encontra-se nesta Secretaria à disposição dos interessados. Dado e Passado 
nesta Cidade de Natal, aos 25 de outubro de 2018. K-12/06

Os correntistas do Banco 
do Brasil (BB) já podem con-
seguir atendimento por meio 
do assistente de voz do Goo-
gle. Sem necessidade de digi-
tar, pessoas físicas e jurídicas 
poderão ser atendidas falan-
do a frase “OK, Google… falar 
com o Banco do Brasil” com o 
aplicativo aberto. Segundo a 
instituição, a solução é inédi-
ta no sistema fi nanceiro.

O recurso está disponível 
para os smartphones com 
sistema operacional Android 
e iOS. Para os usuários deste 
último sistema, é necessário 
instalar o aplicativo Google 
Assistente.

Logo em seu primeiro jogo 
na Copa do Mundo femini-
na da França, a seleção dos 
Estados Unidos, tricampeã 
mundial, já fez história.

Nesta terça-feira, 11, as 
americanas venceram a Tai-
lândia por 13 a 0, no Stade 
Auguste-Delaune, em Reims, 
e registraram a maior golea-
da da história dos Mundiais, 
superando a vitória de 11 a 0 
da Alemanha sobre a Argen-
tina na edição de 2007.

Nas Copas do Mundo 
masculinas, a maior goleada 
aconteceu em 1982, na Espa-
nha, quando a Hungria ven-
ceu El Salvador por 10 a 1.

O destaque da vitória 
americana sobre as tailan-
desas foi a atacante Alex 
Morgan, colega de Marta no 
Orlando Pride (EUA), que 
marcou cinco vezes.

BB passa a oferecer 
atendimento por 
assistente de voz do 
Google no celular

Estados Unidos 
mete 13 a 0 na 
Tailândia na
Copa Feminina

Tecnologia

Histórico

Special Counsel Robert Mueller

Banco do Brasil / Reprodução

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00024/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição 
de Tendas tipo Chapéu de Bruxa de medidas 5 X 5 metros, para atender a Unidade B29 
do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a 
proposta será no dia 27/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 26/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, 
situado na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail 
licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 031/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0172/2019, CONTRATO ADM. Nº 093/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, 
CNPJ nº 40.787.152/0001-09. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA 
P A R A  O  E X E R C I C I O  D E  2 0 1 9 .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  A N O  2 0 1 9 : 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.30.00.00.00; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00. VIGÊNCIA: 
31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 72.249,04 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove 
reais e quatro centavos). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: José Robério de Almeida Pimenta, CPF: Nº 
260.809.234-91.
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Memearia

Em meio ao risco de perder o 
GP do Brasil de Fórmula 1 para o 
Rio de Janeiro, a Prefeitura de São 
Paulo retomou as obras de moder-
nização do Autódromo de Interla-
gos. A última etapa da reforma, 
iniciada em 2014, vai remodelar 
os boxes e instalar uma cobertura 
sobre o paddock do circuito. 

Tudo a tempo de receber a pro-
va deste ano, marcada para 17 de 
novembro. O objetivo das novas 
mudanças é melhorar a circulação 

das equipes de F-1 nas garagens e 
também ampliar o uso do autódro-
mo, diante da nova defi nição da 
prefeitura de fazer uma concessão 
pública no local –o projeto de lei 
que previa a privatização do cir-
cuito paulistano foi abandonado.

A nova etapa das obras, a quin-
ta e última da reforma iniciada há 
cinco anos, teve início em 18 de 
abril. E deixou os boxes irreconhe-
cíveis temporariamente, segundo 
constatou a reportagem.

Em meio à indefinição sobre GP, 
Interlagos retoma obras para F1

Cronograma

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 031/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0172/2019, CONTRATO ADM. Nº 094/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: KIREI TECNOLAB EIRELI, CNPJ nº 
06.912.821/0001-80. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA 
P A R A  O  E X E R C I C I O  D E  2 0 1 9 .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  A N O  2 0 1 9 : 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.30.00.00.00; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00. VIGÊNCIA: 
31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 377.256,00 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e 
cinquenta e seis reais). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX 
BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: José Benedito de Oliveira Miranda, CPF: Nº 
282.241.084-49.

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 031/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0172/2019, CONTRATO ADM. Nº 096/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ nº 
04.451.626/0001-75. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA 
P A R A  O  E X E R C I C I O  D E  2 0 1 9 .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  A N O  2 0 1 9 : 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.30.00.00.00; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 511.128,10 (quinhentos e onze mil, cento e 
vinte e oito reais e dez centavos). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Bitamar Lopes de Araújo, CPF: 
Nº 267.131.014-53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 031/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0172/2019, CONTRATO ADM. Nº 097/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: F WILTON CAVALCANTE 
MONTEIRO – EIRELI, CNPJ nº 07.055.280/0001-84. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA PARA O EXERCICIO DE 2019. Dotação Orçamentária: ANO 2019: 
03.001.10.301.0026.2.095.3390.30.00.00.00; 03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00. VIGÊNCIA: 
31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 182.751,80 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e 
cinquenta e um reais e oitenta centavos). Assinaturas em 30/05/2019, Contratante: FRANCISCO DAS 
CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Francisco das Chagas Silva Neto, 
CPF: Nº 097.319.694-70.

O Palmeiras renovou nesta ter-
ça-feira, 11, o contrato do volante 
Felipe Melo. O jogador de 35 anos 
assinou o novo vínculo com valida-
de por mais duas temporadas, até 
dezembro de 2021. O acordo ante-
rior terminaria no fi nal deste ano.

“Estou feliz, muito feliz mesmo. 
Primeiro de tudo quero agradecer 
muito a Deus, que abriu as portas 
da minha vinda para cá e tem feito 
com que, até o momento, eu tenha 
uma história bonita no clube. Agra-
deço também aos meus familiares, 
aos torcedores, à família Palmei-
ras, ao presidente, ao Alexandre 
Mattos, ao nosso treinador, Feli-
pão, e aos meus companheiros que 
têm me ajudado bastante. Espero 

que nesses próximos anos a gente 
possa conquistar bastante títulos e 
entrar de vez para a história deste 
grande clube que é o Palmeiras”, 
afi rmou.

Contratado em 2017, Felipe 
Melo conquistou pelo Palmeiras 
o Campeonato Brasileiro do ano 
passado. Em março ele chegou à 
100ª partida pela equipe no empa-
te em 1 a 1 com o Novorizontino, 
pelo Campeonato Paulista, fora de 
casa.

A passagem dele pelo Palmei-
ras também teve momentos com-
plicados. O pior deles foi em 2017, 
quando o jogador brigou com o en-
tão técnico Cuca e chegou a fi car 
40 dias afastado, à espera de sair.

A desembargadora Adriana Lo-
pes Moutinho Daudt D'Oliveira, da 
8ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
negou liminar ao julgar o recurso 
de primeira instância e manteve 
a investigação contra Neymar por 
divulgar imagens de Najila Trinda-
de, modelo que o acusa de estupro 
que teria sido cometido em Paris. 

A decisão da relatora do recurso 
em 2ª instância foi divulgada nesta 
terça-feira.

Os advogados de defesa de 
Neymar divulgaram nota afi r-
mando que não foram os respon-
sáveis pelo pedido de interrupção 
das investigações. Eles afi rmam 
que vão solicitar à OAB a apura-
ção de infração ético-disciplinar.

Felipe Melo vai continuar no Palestra

Neymar pode responder por crime na net

Em alta, Felipe Melo renova com
o Palmeiras por mais dois anos

Justiça nega recurso e mantém 
investigação sobre suposto crime

Contratado em 2017, volante conquistou pelo Palmeiras o Campeonato 
Brasileiro de 2018; em março ele chegou à centésima partida pela equipe

Cão de guarda

Caso Neymar

Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Mauro Pimentel / AFP
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Depois de dois dias de nego-
ciação, o ABC anunciou no fi nal 
da tarde desta terça-feira, 11, o 
treinador Roberto Fernandes co-
mo novo técnico para a sequência 
da temporada. Ele chega para 
substituir Sérgio Soares, que pas-
sou menos de um mês no cargo e 
pediu demissão na manhã do úl-
timo domingo, 9, após 4 jogos e 4 
derrotas no Alvinegro.

Roberto Fernandes assumi-
rá o ABC pela segunda vez na 
carreira. A primeira passagem 
dele foi no ano de 2013. À época, 
assumiu o time na lanterna da 
Série B, e com uma campanha 
surpreendente, incluindo vitórias 
diante de Palmeiras e Chapeco-
ense (campeão e vice do torneio 
naquele ano), salvou o Alvinegro 

do descenso.
De acordo com o ABC, Ro-

berto assumirá o comando da 
equipe nesta quarta-feira, 12, 
e iniciará de imediato os traba-
lhos com o elenco. Ele encontra 
a equipe na lanterna do Grupo A 
da Série C, com apenas 4 pontos 
ganhos em 7 jogos disputados. 
Fernandes é o terceiro treinador 
do ABC em 2019, que já contou, 
além de Sérgio Soares, com Ra-
nielle Ribeiro.

PERFIL
Nascido na cidade de Recife 

em 5 de maio de 1971, José Ro-
berto Fernandes Barros iniciou 
sua carreira como treinador em 
1997. Seu primeiro trabalho foi 
registrado no Ferroviário-CE. 

Desde então, o comandante 
acumula passagens por vários 
clubes do futebol brasileiro. Em 
2003, treinou o Londrina-PR. 
Em 2005, assumiu o Ceará-CE. 
Mas somente de 2007 em diante, 
treinando o Náutico-PE, foi que 
ganhou destaque pelo Brasil.

A partir deste ano, somou tra-
balhos em Atlético-PR (2008), Fi-
gueirense-SC (2009) e Paysandu 
(2011). Sua primeira passagem 
pelo RN foi em 2012, quando as-
sumiu o América.

Em 2013, chegou ao ABC. 
Passou ainda por Remo-PA, 
América de novo (2015), Confi an-
ça-SE, Paraná-PR, Bangu-RJ, 
Santa Cruz-PE e CRB-AL, onde 
fez seu último trabalho, até dois 
meses atrás. Roberto Fernandes foi anunciado ofi cialmente pelo clube no fi nal da tarde de ontem

Seis anos depois, Roberto 
Fernandes volta ao ABC com 
missão de livrar rebaixamento
Primeira passagem dele pelo clube foi no ano de 2013; à época, assumiu o 
time na lanterna da Série B, e com campanha surpreendente salvou a equipe

Retorno
Jocaff Souza

A Polícia Civil do Rio indi-
ciou por homicídio o ex-presi-
dente do Flamengo Eduardo 
Bandeira de Mello. Isso se 
deve ao incêndio no Ninho do 
Urubu, no início de fevereiro. 
Na ocasião, dez jogadores da 
base do clube rubro-negro 
morreram. As informações 
são da Globonews. Segundo 
a emissora, o inquérito con-
siderou que houve uma série 
de falhas que poderiam ter 
evitado o acidente.

Ex-presidente é 
indiciado por 
tragédia no CT 
Ninho do Urubu

Flamengo

Bandeira vai responder pelo caso

Fábio Motta

A situação do volante Arthur 
preocupa o departamento médico 
da Seleção Brasileira. O jogador 
foi submetido a exames de ima-
gem no joelho direito na segunda-
-feira e fi cou fora do treinamento 
desta terça-feira, no estádio do 
Pacaembu.

Ao contrário do que o técnico 
Tite afi rmou no domingo, a lesão 
não é tão simples como se ima-
ginava. O volante do Barcelona 
continua em observação e, inclu-
sive, pode não atuar na estreia do 
Brasil na Copa América, marcada 
para sexta-feira, às 21h30, diante 
da Bolívia, no Morumbi. 

A CBF tem até a noite de 
quinta-feira para comunicar à 
Conmebol um possível corte de 
Arthur da lista de convocados da 
Copa América – o prazo limite é 
24 horas antes da estreia da sele-
ção no torneio.

Arthur sofreu uma pancada no 
joelho direito durante o primeiro 
tempo da goleada por 7 a 0 sobre 
Honduras, domingo, 9, em Porto 
Alegre (RS). 

Ele levou um carrinho do 
hondurenho Quioto no primeiro 
tempo e deixou o campo de maca, 
reclamando de dores. O adversá-
rio foi expulso por causa do lance.

O jogador do Barcelona é peça 
fundamental no esquema tático de 
Tite. Cabe a Arthur fazer a ligação 
entre o meio de campo e o ataque. 
Sem o jogador, o treinador tem du-
as opções: Fernandinho, do Man-
chester City, e Allan, do Napoli. 

No amistoso contra Honduras, 
Allan substituiu Arthur e sua 
atuação foi elogiada pela comissão 
técnica.

A seleção já perdeu um jogador 
por lesão para a Copa América. 
Neymar rompeu os ligamentos do 
tornozelo direito durante amistoso 
com o Catar e, para o seu lugar, 

Volante se machucou diante de Honduras

Lesão no joelho preocupa 
Arthur às vésperas da estreia

Seleção Brasileira

Jeferson Guareze / AFP

Após falar em "polícia com-
prada", a modelo Najila Trinda-
de foi repudiada pelo Sindicato  e 
pela Associação dos Delegados de 
Polícia de São Paulo. A fala dela 
foi exibida na noite de segunda. 
A modelo que acusa Neymar de 
estupro questionou: "A polícia 
está comprada, não é?".

Depois de desfalcar a Se-
leção Brasileira na estreia do 
Mundial Feminino da França, 
no último domingo, Marta trei-
nou normalmente com bola nes-
ta terça-feira, em Montpellier, 
e aumentou as suas chances de 
estrear na competição na quin-
ta, contra a Austrália, às 13h.

Najila fala em 
"polícia comprada" 
e é repudiada

Marta treina 
com bola e pode 
enfrentar Austrália

Algoz de Neymar

Mundial Feminino

Najila Trindade, modelo algoz de Ney

Estrela da Seleção se recupera
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