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EXEMPLO
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, determinou que todos os 
contratos de locação de veículos 
no âmbito da Prefeitura sejam 
revisados. O objetivo da medida 
é reduzir a quantidade de 
aluguéis, contribuindo, assim, 
para reduzir o custeio da 
máquina pública.

CARROS DEVOLVIDOS
Em decreto publicado 

sexta-feira no Diário Ofi cial 
do Município, o prefeito 
estabeleceu também que todos 
os carros de utilização exclusiva 
de secretários, diretores de 
departamento ou chefes de 
setores sejam devolvidos 
imediatamente. Devem ser 

mantidos, segundo a decisão do 
prefeito, apenas os contratos 
eminentemente necessários.

SETE DIAS
E o decreto do prefeito 

Álvaro Dias é para valer. 
Segundo a deliberação do 
prefeito, no caso dos contratos 
cuja manutenção seja 
imprescindível ao atendimento 
do interesse público, a 
secretaria responsável deverá 
elaborar um relatório com 
a justifi cativa acerca de sua 
manutenção, que deverá ser 
remetido para a Secretaria 
Municipal de Governo em até 
sete dias.

NA PRÓPRIA CARNE
Até o carro utilizado pelo 

próprio prefeito entrou na roda. 
Álvaro Dias determinou que 
a Hilux modelo 2017 de uso 
exclusivo do chefe do Poder 
Executivo seja leiloada.

PARABÉNS
Com as medidas anunciadas 

por decreto, o prefeito Álvaro 
Dias dá um exemplo aos demais 
gestores. Em tempos de crise, 
decide cortar na própria carne 
e vai em busca de soluções para 
enxugar gastos da máquina 
pública. A Coluna parabeniza o 

prefeito pela atitude.

INOVAÇÃO
Aliás, não é de hoje que 

Álvaro Dias se esforça para 
fazer uma boa gestão. No 
cargo há pouco mais de um 
ano, o prefeito de Natal tem 
implementado uma série de 
medidas em prol da efi ciência 
dos serviços públicos e da 
correção de gastos. E vêm 
mais medidas drásticas por aí. 
O próprio prefeito já sugeriu 
que vai reduzir metade das 
secretarias e eliminar cargos 
comissionados.

SÃO JOÃO
A nova gestão municipal 

também tem se notabilizado 
pela promoção de grandes 
eventos na capital potiguar. 
Além de manter a linha de 
incentivo a programações 
como o Carnaval Multicultural 
e o Natal, que já vinham da 
gestão passada, Álvaro Dias 
decidiu fazer na capital, 
de maneira inédita, um 
grande São João. As atrações 
anunciadas pela Prefeitura, 
com atrações nacionais como 
Zezé di Camargo e Luciano, 
Simone e Simária e César 
Menotti e Fabiano, foram 
elogiadas.
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Não há limite para a imaginação criativa quando o 
assunto é desenvolvimento econômico. E, no caso do 
Rio Grande do Norte, mais ainda. 

Quando o RN vivia o boom imobiliário e capitais cir-
culavam com facilidade por aqui, em nenhum momento 
pensou-se em melhorar as condições para a entrada de 
novos investimentos e na segurança jurídica necessária 
para assegurar esse processo. 

O dinheiro que entrava era embolsado, e uma parce-
la da sociedade – justamente a benefi ciada - comemo-
rava sem nunca parar para debater fórmulas duradouras 
de como tirar proveito do momento, possibilitando a 
atração de novos investimentos. 

Pelo contrário. 
Em nome da paisagem – que, neste caso, continua 

comprometida até hoje – embargou-se um hotel na Via 
Costeira já em fase adiantada de construção. A estrutura 
continua lá, como um carcomido cartão de visita. 

Em nome da história e da arquitetura, outro hotel, 
o Reis Magos, que já teve seus tempos áureos nos anos 
1960, teve sua demolição impedida, embora já tenha 
sua estrutura comprometida completamente. 

Hoje, é hospedaria de ratos, baratas e entulhos. 
Áreas que poderiam ter sido revitalizadas e desen-

volvidas da capital, como a zona Norte, foram con-

denadas à estagnação por decisões administrativas 
discutíveis. 

O resultado é que, com a crise econômica instalada 
a partir de 2013, ainda amargamos os efeitos tardios de 
uma mentalidade fechada aos novos tempos e confor-
mada com seus parâmetros excludentes.  

Enquanto isso, o que não tem fi m é a disponibilida-
de para a fi cção. 

Como se os investimentos fossem cair do céu di-
retamente no nosso quintal. Volta e meia, ainda ousa-
mos mencionar possíveis projetos cultivados há anos 
por aqui, como a construção de um segundo porto ou 
uma ferrovia, quando não há um metrô metropolitano 
ou Infovia. 

Isso aconteceu há menos de uma semana na Fede-
ração da Indústria do RN. 

Se é verdade que o homem não vive sem ilusões, 
é igualmente correto esperar dele um planejamen-
to e organização capazes para construir as bases 
desse processo a partir de decisões simples, como 
organizar uma cadeia produtiva efi ciente ou concluir 
obras públicas como um terminal pesqueiro ou um 
mercado popular. 

Afi nal, não dá mais pra viver só de iniciativas, en-
quanto que de “acabativas”, zero.

Segurança jurídica, sempre
Os policiais e bombeiros mi-

litares do Rio Grande do Norte 
(praças e ofi ciais) deliberaram 
em assembleia geral unifi cada 
na sexta-feira, 31, a interrupção 
das atividades a partir do dia 17 
de junho. A reivindicação princi-
pal é a atualização salarial e os 
pagamentos das folhas salariais 
em atraso.

Segundo o subtenente Eliabe 
Marques, presidente da Associa-
ção dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais e Bombeiros Militares 
do RN (ASSPMBMRN), o défi cit 
salarial dos militares atualmen-
te chega a 60,49%. Ele explica 
que a categoria não recebe ao 
menos a reposição infl acionária 
há cinco anos.

Além disto, os militares do 
RN possuem o pior salário inicial 
da Federação na carreira poli-
cial, e uma diferença extrema 

entre as demais forças de segu-
rança.

“Os índices de violência têm 
diminuído em todo o RN, vemos 
isto sendo noticiado pelos insti-
tutos de pesquisa, jornais e até 
mesmo pelo próprio Governo. 
Este resultado se dá graças ao 
sacrifício e abnegação dos milita-
res estaduais, que merecem uma 
contrapartida do Governo pelo 
seu bom trabalho”, argumenta o 
subtenente Eliabe.

A decisão acompanhou o que 
foi aprovado em Assembleias re-
alizadas no interior do Estado. 
Além disso, foram confi rmadas 
as pautas de reivindicação: paga-
mento das folhas em atraso; paga-
mento das promoções já efetivadas 
(abril, agosto e dezembro de 2018); 
efetivação das promoções referen-
te a 21 de abril; e atualização dos 
níveis remuneratórios.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) adiou a conclusão do julga-
mento da liminar que impediu em-
presas públicas de economia mista 
de vender o controle acionário sem 
autorização do Legislativo. O julga-
mento será retomado na próxima 
quarta-feira, 5.

A Corte vai decide se referenda 
a liminar proferida pelo ministro 
Ricardo Lewandowski. Na ocasião, 
o ministro entendeu que a venda 
de ações de empresas públicas, so-

ciedades de economia mista ou de 
suas subsidiárias ou controladas 
exige prévia autorização legislati-
va, sempre que se cuide de alienar 
o controle acionário. Segundo o 
ministro, a dispensa de licitação só 
deve ocorrer no caso de venda de 
ações que não implique na perda 
de controle acionário. A decisão 
terá impacto na Petrobras, que 
espera vender a Transportadora 
Associada de Gás S.A. (TAG) ao 
Grupo Engie por R$ 34 bilhões.

Militares exigem a atualização remuneratória e o pagamento de salários atrasados

Policiais e bombeiros do RN 
paralisam atividades dia 17

STF adia decisão sobre licitação 
para venda de ações de estatais

Protesto

Definição

Reprodução / ASSPMBMRN

José Aldenir / Agora RN
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O diretor da Fundação Nor-
te-rio-grandense de Pesquisa e 
Cultura (Funpec), André Maitelli, 
defende a continuidade de inves-
tigações nos contratos fi rmados 
pela instituição, focos de críticas 
e polêmicas após a divulgação dos 
valores do serviço executado pela 
agência de comunicação Fields 
360, de São Paulo (SP), que re-
sultou na campanha publicitária 
'Sífi lis Não', com orçamento total 
de R$ 50 milhões.

O valor expressivo da campa-
nha, por sinal, é objeto de inqué-
rito civil público do Ministério 
Público Federal (MPF). A inves-
tigação foi aberta no fi m de 2018, 
pouco tempo depois de a Funpec 
assinar o contrato com a Fields 
360 – o edital de seleção 001/2018, 
ocorreu no dia 4 de junho do ano 
passado.

“A gente vê com naturalidade 
[o inquérito civil público]. O con-
trato será analisado pelo Ministé-
rio Público Federal; vale lembrar 
que o processo está aberto ao 
público. Mas, ao fi m do processo, 
eu acredito que vão detectar que 
foi tudo feito de acordo, com zelo, 
como todos os projetos que já fi ze-
mos. Nunca tivemos problemas ao 
longo dos últimos 40 anos”, disse 
Maitelli, durante entrevista ao 
programa “Agora News”, apresen-
tado pela jornalista Daniela Frei-
ra, da rádio Agora FM (97 FM).

Segundo o diretor da Funpec, 
é algo natural a fi scalização de 
contratos e projetos, por parte de 
órgãos de controle. “Sempre fomos 
fi scalizados por órgãos de contro-
le e pelos órgãos fi nanciadores. O 
dinheiro que está na Funpec não 
é livre. É fi scalizado, e muito bem 
fi scalizado. E temos que executar 
do jeito que está previsto no con-
trato. Vale ressaltar que os órgãos 
fi scalizadores são ainda mais ri-
gorosos. Os pesquisadores, certas 
vezes, até reclamam da burocra-
cia, pois a fi scalização é enorme”, 
detalhou.

André Maitelli explica que a 
Funpec é uma entidade sem fi ns 
lucrativos, criada em 1978, que 
faz o trabalho de gestão adminis-
trativa e fi nanceira de projetos de 
apoio e pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).

Sobre o contrato com a Agência 
Fields 360, André Maitelli explica 
que o projeto remonta de uma de 
decisão do Tribunal de Contas 
da União (acórdão 2019/2017), de 
setembro de 2017, que determina 

Diretor da Funpec, André Maitelli: "Sempre fomos fi scalizados por órgãos de controle"

"Nunca tivemos problemas ao longo dos 
últimos 40 anos", aponta diretor da Funpec
André Maitelli, gestor responsável pela Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura, detalha o contrato público 
firmado com a agência de comunicação Fields 360, em 2018, para campanha publicitária de prevenção e combate da sífilis

Transparência

Reprodução

Os deputados estaduais Coro-
nel Azevedo (PSL), Gustavo Car-
valho (PSDB) e Sandro Pimentel 
(PSOL) repercutiram a investi-
gação promovida pelo Ministério 
Público Federal (MPF) no contra-
to fi rmado entre a Fundação Nor-
te-Rio-Grandense de Pesquisa 
e Cultura (Funpec) da empresa 
Fields Comunicação Ltda.

Segundo dados apresentados 
por Coronel Azevedo, o contrato de 
R$ 50 milhões, pago com recursos 
da UFRN, foi fi rmado em 10 de se-
tembro de 2018 para “campanhas 
para o fortalecimento das ações de 
comunicação em saúde para dar 
visibilidade à vigilância em saúde 
nas três instâncias de Governo”, 
disse. Azevedo pediu transparên-
cia no órgão e criticou o fato das 
pessoas terem protestado o con-
tingenciamento do Governo Fe-
deral nas universidades públicas 
e não foram às ruas manifestar 
contra possíveis irregularidades 
na Funpec. “Confi amos no traba-
lho do Ministério Público Federal 
para abrir a caixa preta chamada 
Funpec”.

Sandro Pimentel (PSOL) dis-
se que seu mandato é a favor da 
transparência em todos os níveis 
e órgãos públicos. Porém, o par-
lamentar, que é ex-estudante e 
servidor da UFRN, disse que a 
investigação na Funpec “tem o 
objetivo de ofender a Universida-
de”. Ele citou a escolha da UFRN, 
por órgãos de controle, a melhor 
gestão entre as universidades do 
Norte-Nordeste.

O deputado do PSOL ainda 
sugeriu que sejam abertas “todas 
as caixas-pretas, inclusive Gover-
no do Estado e Governo Federal” e 
chamou de incoerente quem pede 
transparência na Funpec e não 
divulga dados da Previdência, por 
exemplo.

Francisco do PT, em seu pro-
nunciamento, também falou sobre 
o assunto. “Se alguém fez mau 
uso do recurso público, que pague 
por isso. Sou a favor da transpa-
rência”, salientou o deputado. Ele 
destacou ainda que o debate não 
pode tirar do foco às críticas sobre 
a atual gestão, que na educação 
“já teve dois ministros e não con-
seguiu acertar”, fi nalizou.

Deputados repercutem 
investigação do MPF 
em contrato milionário

que o Ministério da Saúde promo-
va ações de combate e prevenção 
da sífi lis, após aumento dos casos 
da doença e da redução da oferta 
da penicilina (principal medica-
mento contra a bactéria causado-
ra da enfermindade) nas farmá-
cias de todo o Brasil. “Foi uma 
espécie de decisão que determinou 
estudos para reduzir o número de 
infectados pela sífi lis no Brasil in-
teiro. Está se olhando muito para 
o volume de dinheiro, mas é preci-
so ver a amplitude de toda a ação. 
Atingiu-se todo o País”, resumiu o 
diretor da Funpec.

Segundo ele, a Funpec foi esco-
lhida pela UFRN pelo Ministério 
da Saúde para encampar ações 
em razão da capacidade do corpo 

técnico da entidade. “A Funpec foi 
escolhida para o projeto porque o 
Ministério da Saúde confi ou na 
competência dos pesquisadores. O 
volume alto do contrato não é fato 
negativo, mas positivo, sim. Tem 
que ser destacado isso. Qual o pro-
blema de, por mérito próprio, obter 
este recurso?”, rebateu Maitelli, ao 
falar sobre as críticas relacionadas 
com o valor da campanha.

Ele detalha que, durante o 
processo licitatório, que foi ampla-
mente divulgado em todo o Brasil, 
apenas uma empresa se candida-
tou – o acordo com a Fields 360 foi 
assinado em setembro de 2018. 
“Decidimos ampliar o prazo, mas 
apenas a mesma empresa conti-
nuou. Não posso ter controle sobre 

isso. Mas o edital foi publicado 
para todo o país. Houve, sim, um 
termo de referência defi nindo os 
critérios de participação. É claro 
que, num volume como esse, não 
poderíamos contratar qualquer 
empresa; ou confi ar em uma em-
presa sem bala na agulha para 
executar o projeto”, revelou.

O diretor da Funpec, que tam-
bém é docente do Departamento 
de Engenharia de Computação e 
Automação da UFRN, argumenta 
que – em razão da transparência 
e da constante fi scalização – todas 
as informações sobre os contratos 
e licitações públicas estão publici-
zadas portal da transparência da 
entidade. 

PESQUISAS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Para o professor e coordena-

dor do Laboratório de Inovação e 
Tecnológica em Saúde (Lais) da 
UFRN, Ricardo Valentim, que 
também está envolvido no projeto 
"Sífi lis Não", a campanha publi-
citária vai fornecer informações 
primordiais para o desenvolvi-
mento de novas políticas públicas 
para combater a doença sexual-
mente transmissível. “Tem um 
dado superimportante sobre a 
produção: temos 10 pós-graduan-
dos analisando estas questões da 
comunicação, para intensifi car os 
impactos das ações de combate e 
prevenção da doença”, ressaltou.

Ele respondeu críticas sobre o 
pequeno número de visualizações 
de uma websérie produzida den-
tro do projeto para a plataforma 
de vídeos Youtube. Dividida em 
10 episódios, a ação custou R$ 4,1 
milhões, mas desde que foi lança-
da – em dezembro de 2018 – só 
registra 279 inscritos no canal do 
Youtube. Um dos vídeos, que fa-
la sobre a relação da sífi lis com a 
gravidez, contabiliza apenas 20 vi-
sualizações (segundo a audiência 
medida na sexta-feira, 31). “Sobre 
os vídeos em questão, quando se 
fala da relação de valor e o público 
atingido, esse dado é o que aparece 
hoje, mas preciso ver o projeto vai 
até dezembro de 2020, podendo 
ser prorrogado – sem acréscimo 
de valor –, esse púbico tende a au-
mentar. Quando se fala de campa-
nha nacional, nós falamos de mais 
de 5 mil municípios. Se dividirmos 
o valor do contrato pelo número 
de municípios, o valor será de R$ 
9 mil por cidade. Isso é um valor 
muito pequeno. Se dividirmos isso 
pela população brasileira, será de 
R$ 0,25 por pessoa”, encerrou.

A campanha publicitária "Sífi lis Não" foi executada no 
âmbito do projeto “Resposta Rápida à Sífi lis”, fi nanciado pelo 
Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. A Funpec fi gura como gestora fi nanceira e 
administrativa do Projeto enquanto Fundação de apoio. Ao longo 
de um ano de trabalho, a campanha contratada, no valor total de 
R$ 50 milhões,  foi veiculada em território nacional e nos rincipais 
veículos de comunicação do Brasil, dentre eles a Rede Globo, Rede 
Record, jornal Folha de São Paulo, entre outros. Também houve 
divulgação em festejos carnavalescos de várias capitais do País.

Campanha "Sífilis Não"
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Presidente regional do PSDB 
no Rio Grande do Norte, o depu-
tado Ezequiel Ferreira de Souza 
participou na  sexta-feira, 31, em 
Brasília, da 15ª Convenção Nacio-
nal da sigla, que aconteceu no Cen-
tro Internacional de Convenções 
do Brasil (CICB), que escolheu por 
consenso, o ex-ministro das Cida-
des, Bruno Araújo, presidente da 
Executiva Nacional. 

Além de Ezequiel, a comitiva do 
Rio Grande do Norte foi composta 
pelos deputados Gustavo Carvalho 
e Tomba Farias, da ex-deputada 
Larissa Rosado, presidente do PS-
DB Mulher e do presidente da Câ-
mara Municipal de Bento Fernan-
des, Geyson Barbosa, que assumiu 
a Juventude Tucana.

Durante a conveção, o gover-
nador de São Paulo, João Doria 
(PSDB-SP), conseguiu emplacar 
Bruno Araújo como presidente do 
partido. Ele foi ao evento vestindo 
uma camiseta amarela com a ins-
crição “Novo PSDB. A nova ala do 
partido derrotou a vertente lidera-

da pelo ex-governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin.

“O novo PSDB terá como ban-
deiras a economia de mercado, 
o combate às desigualdades, a 
criação de oportunidades e a ética 
pública, com gestão inovadora e 
desburocratizante. Bruno Araújo 

é um grande líder, temos agora 
um presidente nordestino, além 
do governador João Dória, grande 
articulador, que defende um Bra-
sil mais efi ciente e transparente”, 
enumerou o deputado Ezequiel 
Ferreira, que também preside a 
Assembleia Legislativa potiguar.

No Rio Grande do Norte, o PS-
DB é considerado hoje um partido 
importante. Atualmente conta em 
seus quadros com a maior bancada 
na Assembleia Legislativa, cinco 
deputados estaduais (Ezequiel 
Ferreira, Gustavo Carvalho, José 
Dias, Raimundo Fernandes e Tom-
ba Farias), 107 vereadores, 30 pre-
feitos e vice-prefeitos, e ainda com 
diretórios e comissões Provisórias 
no Agreste, Seridó, Mato Grande, 
Central, Trairi, Potengi, Vale do 
Açu, Alto, Médio e Oeste Potiguar.

Uma articulação para fortale-
cimento do PSDB potiguar será 
iniciada com fi liações de prefeitos 
e vice-prefeitos, lideranças impor-
tantes na capital e no interior, além 
de lançar pré-candidatos a prefei-
tos no maior número de cidades 
do interior. Na capital potiguar, o 
presidente da Câmara Municipal, 
o vereador Paulinho Freire assu-
miu recentemente a presidência da 
sigla e vai montar uma nominata 
forte com vista a ampliação da re-
presentação proporcional em 2020.

O vereador Kleber Fernandes 
(PDT) decidiu retirar a emenda, 
de sua autoria, ao projeto de lei da 
vereadora Nina Souza (PDT) que 
visa disciplinar o funcionamento 
dos aplicativos de transporte de 
passageiros em Natal.

A emenda de Kleber, que, na 
prática, limitava a um para cada 
mil habitantes o número de veículos 
destes aplicativos em Natal – apre-
sentava uma grande fragilidade 
jurídica. “Como advogado, eu con-

fesso que ainda estava analisando 
com calma a emenda e, depois do 
parecer de procuradores da Câma-
ra Municipal de Natal, cheguei à 
conclusão que, até em virtude de 
decisão recente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ela era incons-
titucional e sequer passaria pela 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação da casa”, diz o vereador.

De acordo com o vereador, o 
entendimento do ministro do STF 
Luis Roberto Barroso acerca da 

legislação sobre os transportes por 
aplicativo deixa muitas margens à 
interpretações diferentes. “A mani-
festação torna frágil juridicamente 
qualquer questão ligada à regula-
ção destes transportes, sobretudo 
aquelas que eventualmente ve-
nham a impor algum tipo de proi-
bição ou restrição ao seu funciona-
mento. Por isso, tive o cuidado de 
me debruçar com ainda mais aten-
ção sobre o assunto e decidi retirar 
a emenda”, fi nalizou.

Deputado Ezequiel Ferreira (segundo à esq.) e representantes do PSDB do RN

Kleber Fernandes, vereador de Natal

Ezequiel Ferreira diz que mudanças no 
PSDB irão fortalecer o partido para 2020

Vereador Kleber Fernandes retira emenda que 
limitava número de motoristas de Uber em Natal

Tucanos do Rio Grande do Norte estão se articulando para filiar prefeitos e vice-prefeitos, lideranças 
políticas da capital e do interior; direção nacional do partido ficará com o ex-ministro Bruno Araújo

Convenção

Aplicativos

Divulgação / Assessoria

José Aldenir / Agora RN

Os prefeitos do Rio Gran-
de do Norte vão se reunir com 
os deputados federais e sena-
dores na próxima segunda-
-feira, 3. Os gestores vão pe-
dir apoio dos parlamentares 
para pautas municipalistas, 
buscando avanços na área fi -
nanceira para as prefeituras 
e câmaras de todo o Estado.

Prefeitos se 
reúnem com a 
bancada federal 
nesta segunda

Apoio
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O vereador Cícero Martins 
(PSL) expôs sua insatisfação com 
o número de militares que parti-
cipam da legenda no Estado. Ele 
avalia que o partido "existe um 
quartel". Por conta disso, o parla-
mentar avalia deixar a sigla ain-
da este ano. 

Ao falar sobre o início da sua 
relação com o PSL, Cícero conta 
que anteriormente era um dos 
únicos apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro na Câmara Muni-
cipal de Natal. 

“Eu fui o primeiro parlamentar 
do Rio Grande do Norte a apoiar 
Bolsonaro abertamente. Na época, 
era conhecido como ‘o doidinho 
da Câmara’ e todos me levavam 
na gozação. No segundo turno 
das eleições 2018, com o apoio de 
Carlos Eduardo (então candidato 
a governador) a Bolsonaro, eu vi 
a Câmara repleta de doidinhos”, 
falou, em entrevista ao programa 
“Agora News”, da 97 FM. 

As críticas do parlamentar ao 
partido giram em torno da quan-
tidade de militares presentes 
dentro dos quadros do diretório. 
“Não existe um partido, existe um 

quartel. Eu até brinco dizendo que 
você tem duas formas de entrar no 
Exército: ou você vai lá ingressar 
nele ou você se fi lia ao PSL”, afi r-
mou, em tom de crítica.

O vereador também cobrou 
mais protagonismo dentro do par-
tido. “Sou um defensor ferrenho da 
direita na câmara e das pautas de 
Jair Bolsonaro. Eu não entendo 
como a professora Eleika Bezerra, 

além de ser a líder do partido na 
Câmara, ser presidente do Diretó-
rio Municipal do PSL, e eu não ser 
nem auxiliar de serviços gerais”, 
reclamou. 

Sobre a probabilidade de dei-
xar o partido, o vereador Cícero 
Martins explicou que há forte des-
contentamento com os líderes do 
PSL no Rio Grande do Norte. Ele 
afi rmou que tem o desejo de se des-

ligar do partido. "Eu não bato con-
tinência para ninguém. Eu acho 
que em um partido tem que existir 
respeito e democracia. Nós esta-
mos em uma ‘ditadura partidária’ 
dentro do PSL. Se o coronel Azeve-
do (deputado estadual) saiu, se eu 
tenho desejo de sair, é pelo motivo 
de ter algo errado com o partido e 
não conosco”, revelou o vereador. 
Vale lembrar que o deputado es-
tadual André Azevedo, coronel da 
Polícia Militar, anunciou a saída 
do partido. Ele também criticou a 
direção estadual do PSL - sem en-
trar em detalhes, no entanto.

Mesmo após desentendimen-
tos com o PSL, o vereador Cícero 
Martins frisa que ainda apoia o 
presidente Jair Bolsonaro e diz 
que o partido em alguns momen-
tos o atrapalha. 

“Estou totalmente ligado ao 
presidente Jair Bolsonaro, que, in-
clusive, lá está sofrendo retaliação 
do próprio partido. Não sou obriga-
do a dizer que meu partido é boni-
to, tenho que dizer a verdade. Sou 
Bolsonaro raiz. Quando ele estiver 
errado vou criticá-lo”, encerrou Cí-
cero Martins.

Vereador Cícero Martins expôs a insatisfação com o número de militares no PSL

Cícero afirma que PSL virou "quartel"
e fala em "ditadura" dentro do partido
Parlamentar diz que existe um "quartel" dentro da legenda, em razão do número de militares do 
diretório estadual. Ele também cobra mais protagonismo. Caso contrário, vai procurar outra sigla

Descontentamento

José Aldenir / Agora RN
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Com o Kumon,
seu filho desenvolve
habilidades para
progredir  na escola
e na vida.

sem taxa de matrícula de 22/04 a 19/06/19
Consulte disponibilidade de disciplinas na unidade mais próxima

kkuuummmooonmundo

Traga 
seu filho 
para o Kumon 
e acompanhe 
suas vitórias 
a cada desafio.

inédito:
O Kumon tem uma programação de estudo 
individualizada, que respeita o ritmo de cada 
estudante. Dessa forma, os alunos superam as 
di�culdades passo a passo e se tornam mais 
con�antes e independentes. Com o Kumon, 
seu �lho também aumenta a concentração, 
acelera o raciocínio e desenvolve o hábito de 
estudar. Aprende por ele mesmo e para ele 
mesmo. Pode escrever:

o Kumon funciona.

encontre a unidade mais próxima!

0800 728 1121
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O deputado estadual e 
ex-vereador Sandro Pimentel 
(PSOL) recebeu o título hono-
rífi co de "Cidadão Natalense" 
pela Câmara Municipal de 
Natal. A honraria foi propos-
ta pelo vereador Maurício 
Gurgel, também do PSOL.

Sandro Pimentel tem hoje 
53 anos e nasceu em Ceará-
-Mirim, na Grande Natal, 
mas desde os 12 anos passou 
a conviver na capital, seja pa-
ra estudar, trabalhar, militar 
nos movimentos sociais e de 
trabalhadores e também mo-
rar. "É uma alegria incalculá-
vel", disse Sandro Pimentel.

Deputado Sandro 
Pimentel ganha 
título de cidadão 
natalense

Reconhecimento

Deputado Sandro Pimentel

Marcelo Barroso / CMN
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O governo espera fazer economia milionária com a 
decisão de frear a farra de viagens de conselhos ministe-
riais. Apenas no Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos são gastos cerca de R$4 milhões em passa-

gens, diárias e hospedagem de quase 400 conselheiros. 
Somente dois conselhos, Juventude e sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, torraram em 2018, sem pieda-
de, R$984 mil com os passeios.

Governo fará economia milionária em conselhos

Deputado indignado na porta de CPI? Desconfie

SÃO UNS ARTISTAS
Só em 2018, o vai-e-vem 

custou exatos R$ 3.936.279,47 a 
presença de representantes de 
ONGs em 14 conselhos de direitos 
humanos e afi ns.

FARRA ESPANTOSA
A ministra Damares Alves 

se assustou ao descobrir o custo 
espantoso com viagens de 396 
conselheiros pendurados no seu 
ministério.

QUEM É TORTURADO
O conselho de Prevenção e 

Combate à Tortura está entre 
os que mais gastam, torturando 

o bolso dos brasileiros em idas e 
vindas: R$ 270 mil.

PERDERÃO O INTERESSE
Com a tecnologia disponível, 

baixo custo, conselhos serão 
reunidos em videoconferência. O 
governo aposta em debandada de 
espertos.

ADVOGADOS MUI AMIGOS
Após anos atacando o ex-

juiz Sérgio Moro, a defesa de 
Lula continua a estratégia de 
ofendendo quem julga ladroagens 
do petista: agora acusa de 
“parcial” o desembargador João 
Pedro Gebran Neto, do TRF-4.

MULTAS E PENAS
Segundo a força-tarefa 

da Lava Jato, foi solicitado 
o ressarcimento de R$ 40,3 
bilhões pelo assalto à Petrobras, 
incluindo multas. Também são 
mais de 2.249 anos em penas 
distribuídas em 244 condenações.

ELE É FORTÃO
Presidente da Casa, Davi 

Alcolumbre, mencionou a 
“insatisfação dos senadores em 
relação ao prazo” para discutir 
as medidas provisórias que ele 

PODER SEM PUDOR

DERRUBADO NO TAPUME
Lula não apanha só da língua portuguesa. 

Judocas pediram “revanche” de sua assessoria, 
quando era presidente, após a gafe em Brasília. 
Ao receber o primeiro campeão mundial brasileiro, 
João Derly, Lula ganhou um quimono (dogui) e a 
faixa preta (obi), a maior graduação no esporte. Lula 
exultou:

- Estou pronto para a luta, vamos para o tapume!
Ganhar faixa sem luta e chamar tatame de 

tapume, além de desrespeito, teve toda pinta de 
“golpe”.

Deputados entravam e saíam da reunião 
a portas fechadas da CPI do BNDES, esta 
semana, para fi ngir indignação diante dos 
jornalistas sobre a concessão de habeas 
corpus, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

para que Antonio Palocci silenciasse sobre 
a ladroagem petista. O acesso foi proibido a 
jornalistas. Mas, no escondidinho da sessão, 
os mais “indignados” cobriam o ex-ministro de 
Lula e Dilma de gentilezas.

BAJULAÇÃO
Palocci parecia muito à vontade enquanto es-

teve na sala de sessão da CPI do BNDES. Apesar 
de ser delator de Lula, foi bajulado por petistas. 

COMPANHEIRADA
Cobriram Palocci de atenções na CPI, entre 

outros, os deputados Jorge Solla (PT-BA), Alen-
car Santana (PT-SP) e Glauber Braga (Psol-RJ). 

CAMARADAGEM
O relator da CPI do BNDES, Altineu Côrtes 

(PL-RJ), nem mesmo apertou Palocci. E foi o 
primeiro a correr indignado para a imprensa.

O PSDB não está 
a serviço do governo,
está a serviço do Brasil”

Deputado tucano
Samuel Moreira (SP) 

relator da reforma da Previdência

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Câmara dos Deputados / Reprodução

decidiu caducar só para dar 
demonstração de força.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Quase 25 anos depois, deve 
ser votado esta semana, na 
Câmara, o projeto que muda 
regras para licitações. Uma das 
principais novidades do novo 
texto é a exigência de “seguro-
garantia” para grandes obras.

HARMONIA DESEJÁVEL
“É muito importante a 

harmonia e o respeito entre os 
Poderes”, diz o líder do Cidadania 
na Câmara, Daniel Coelho (PE). 
Ele acha que hoje há menos 
infl uência do Executivo no 
Congresso que no governo do PT.

TODOS MERECEM, MAS...
O deputado André Janones 

(Avante-MG) colhe assinaturas 
para garantir aposentadoria 
especial para motoristas de 
ônibus. Se a moda pega, não vai 
sobrar nada da reforma.

Três dias depois de articular 
um “pacto pelo Brasil” em parce-
ria com o Judiciário, o presidente 
Jair Bolsonaro criticou na sexta-
-feira, 31, a atuação legislativa 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) por enquadrar a homofobia 
como racismo, antes mesmo de o 
Congresso decidir sobre o tema. O 
presidente indicou que pretende 
escolher para o tribunal um ma-
gistrado evangélico, alinhado com 
sua ideologia e parte expressiva de 
sua base eleitoral.

“Não me venha a imprensa di-
zer que eu quero misturar a Justi-
ça com a religião. Todos nós temos 
uma religião ou não temos. Res-
peitamos e tem que respeitar. Se-
rá que não está na hora de termos 
um ministro do Supremo Tribunal 
Federal evangélico?”, perguntou 
o presidente, aplaudido de pé por 
fi éis que participaram da Conven-
ção Nacional das Assembleias de 
Deus, em Goiânia.

A sinalização de Bolsonaro de 
que pode indicar um ministro de 
perfi l conservador para o Supremo 
ocorre em um momento em que a 
Corte é cobrada para decidir sobre 

a chamada “pauta de costumes”, 
que contraria o seu “eleitorado 
raiz”.

Além do julgamento da homofo-
bia, que deve ser concluído em 13 
de junho, tramitam no Supremo 
processos sobre a descriminaliza-
ção da maconha e do aborto, o uso 
de banheiro por transexuais e as 
restrições para a doação de sangue 
por homens homossexuais. Todos 
esses assuntos são temas de proje-
tos emperrados no Congresso.

Supremo Tribunal Federal tem 11 membros

Presidente fala em nomear 
evangélico para o Supremo

Sugestão

STF / Divulgação

Tramitam na Corte processos sobre a 
descriminalização da maconha e do aborto

O corregedor nacional de Jus-
tiça, ministro Humberto Martins, 
determinou que o Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE) 
revogue provimento editado pela 
corregedoria local que instituiu 
o chamado "divórcio impositivo". 
A corregedoria também expediu 
recomendação a todos os tribunais 
de Justiça do País para que se abs-
tenham de editar atos normativos 
no mesmo sentido. O TJ do Mara-
nhão também aderiu ao divórcio 
unilateral.

O Provimento nº 6/2019, da 
Corregedoria-Geral de Justiça de 
Pernambuco (CGJ/PE), regula-
mentou o procedimento de aver-
bação de divórcio, nos serviços de 
registro de casamento, por ato de 
autonomia de vontade de um dos 
cônjuges, mesmo sem a existência 
de consenso.

Na prática, o Tribunal Per-
nambucano autorizou qualquer 
um dos cônjuges a registrar, em 
cartório, isoladamente, seu dese-
jo de separação. O ato de caráter 
individual já teria validade para 

consolidar o divórcio impositivo. 
O ministro aponta que o ordena-
mento jurídico brasileiro não per-
mite que o divórcio seja realizado 
extrajudicialmente quando não há 
consenso entre o casal. 

A decisão alcança todos os 
tribunais do País, pois também 
foi expedida a Recomendação 
36/2019 da Corregedoria para que 
todos os tribunais de Justiça se ab-
tenham de medidas semelhantes.

Corregedor Humberto Martins, do CNJ

Corregedoria proíbe divórcio 
unilateral em todo o Brasil

Separação

CNJ / Reprodução
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O sistema prisional do Rio Gran-
de do Norte entrou em estado de 
alerta, após a Polícia Federal inter-
ceptar a articulação de um “salve” 
do Primeiro Comando da Capital 
(PCC) “possivelmente” endereçado 
aos presos da Penitenciária Estadu-
al de Alcaçuz, em Nísia Floresta.

De acordo com um documento 
do Núcleo de Inteligência Policial 
(NIP), da Polícia Federal do Rio 
Grande do Norte, o “salve” consis-
tiria em “ações criminosas contra 
agentes penitenciários” e “ataques 
visando a atingir a Ordem Pública 
do Estado”.

Ainda segundo o texto, “a or-
dem seria ‘mandar quebrar tudo 
nas ruas’ a partir da meia-noite” 
da terça-feira, 4. No dia seguinte, 
5, “os faccionados fariam uma ca-
minhada particular”.

O Núcleo de Inteligência Poli-

cial informou no texto que as ações 
já estariam sendo combinadas com 
o apoio de presos nas regiões de 
Pau dos Ferros, Mossoró, Uma-
rizal, Apodi e Macaíba. Os presos 
custodiados no Presídio de Alcaçuz, 
inclusive, teriam encontrado ma-
neira de abrir as grades das celas.

O relatório alerta que há uma 
determinação de que se façam re-
féns nas unidades prisionais e que, 
se não for possível, que os crimino-
sos façam reféns nas ruas. 

A Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed) e a Secretaria de 
Estado da Justiça e da Cidadania 
(Sejuc) divulgaram nota na im-
prensa informando que as forças 
estão apurando as informações 
conjuntamente e que tomarão me-
didas para impedir ações crimino-
sas dentro e fora dos presídios. Penitenciária Estadual de Alcaçuz pode ser alvo de rebeliões promovidos pela facção Primeiro Comando da Capital

Sistema penitenciário potiguar entra em
alerta após anúncio de possíveis rebeliões
Relatório da Polícia Federal aponta a ocorrência de uma possível onda de motins comandados por integrantes da facção PCC, 
que consistiria em "ações criminosas contra agentes penitenciários" e "ataques visando a atingir a Ordem pública do Estado"

"Salve geral"

José Aldenir/AgoraRN

O shopping center Mi-
dway Mall, em Natal, foi 
condenado pela Justiça po-
tiguar a pagar a quantia de 
R$ 3.208,35, a título de danos 
materiais e mais o valor de 
R$ 6 mil, como indenização 
por danos morais, a um casal 
que teve o veículo furtado no 
estacionamento do estabele-
cimento em 2014. O acórdão 
foi votado de forma unânime 
pela 2ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça.

Agência Nacional das 
Águas (ANA) debate na ter-
ça-feira, 4, as regras para uso 
do sistema hídrico formado 
pela barragem Armando Ri-
beiro Gonçalves, o maior do 
Rio Grande do Norte, e do 
açude Mendubim, entre julho 
de 2019 e junho de 2020. 

O volume da Armando 
Ribeiro Gonçalves acumula 
de 790 milhões de metros cú-
bicos em 31 de maio deste ano 
(33,29% do volume útil).

Shopping terá de 
indenizar cliente 
após caso de 
furto de veículo

ANA rediscutirá 
o uso da água 
da barragem 
Armando Ribeiro

Decisão Recurso 

Shopping Midway Mall Barragem Armando Ribeiro

José Aldenir / Agora RN José Aldenir/AgoraRN

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) autorizou a privatização dos 
Correios. Em entrevista para a 
revista Veja, ele considerou que os 
governos do PT destruíram a em-
presa e não há outra saída. Mais: 
afi rma que outras estatais terão o 
mesmo caminho.

“Vamos partir para a reforma 
tributária e para as privatizações. 
Já dei sinal verde para privatizar 
os Correios. A orientação é que a 
gente explique por que é necessário 
privatizar. No caso dos Correios, o 
PT destruiu a empresa. A banda-
lheira era tão grande que o fundo 
de pensão dos funcionários, que 
hoje está quebrado, fez investimen-
tos em papéis da Venezuela. Com 
que interesse? Pelo amor de Deus! 
Então, temos de mostrar à opinião 
pública que não tem outro caminho 
a não ser privatizar os Correios. 
Será assim com outras estatais. Há 
muitos cabides de emprego dentro 
do governo”, disse o presidente.

Durante a campanha eleito-
ral, Bolsonaro já sinalizava que a 
empresa poderia ser privatizada 
devido aos prejuízos. Com 356 anos 
de existência, a Empresa Brasilei-

ra de Correios e Telégrafos é su-
bordinada hoje ao Ministério das 
Comunicações, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Após prejuízos regis-
trados entre 2103 e 2016, a estatal 
registrou lucro de R$ 161 milhões 
em 2018 e de R$ 667,3 milhões em 
2017.

Em abril, o presidente Jair 
Bolsonaro já insinuara a realiza-
ção de estudos para a privatização 

dos Correios. A informação foi con-
fi rmada em publicação no Twitter. 
“Demos OK para estudo da priva-
tização dos Correios. Temos que 
rememorar para a população o seu 
fundo de pensão. A empresa foi o 
início do foco de corrupção com o 
mensalão, defl agrando o governo 
mais corrupto da história. Com o 
Foro de SP destruíram tudo nome 
da Pátria Bolivariana”, escreveu.

Presidente Jair Bolsonaro considera que os governos do PT destruíram a empresa

“Não tem outro caminho a não ser 
privatizar Correios”, diz Bolsonaro

Venda

Alan Santos / PR
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OFERTAS VÁLIDAS DE 3/6/2019 A 5/6/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 3/6/2019 A 5/6/2019OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 3 de junho a 5 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 

cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 

no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 

(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 

Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

LOJA NATAL: RUA LÚCIA VIVEIROS, 4511 - NEÓPOLIS
SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO%%Cartão Makro

o melhor
preço

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasilwww.makro.com.br

Filé de peito 
de frango 
congelado 
Seara 
Bandeja 
c/ 1kg 10,89

BDJ.

R$ 49,90
PCT.

R$

16,89
EMB.

R$

19,90
EMB.

R$ 21,90
EMB.

R$ 16,89
PCT.

R$ 12,89
KG

R$

14,89
GARRAFA

R$

Linguiça de frango 
congelada Aurora 
Pacote c/ 5kg

Espeto bovino 
temperado 
congelado Jundiaí            
Embalagem c/ 800g

Hambúrguer de 
frango Tony            
Embalagem c/ 36 
unidades c/ 56g

Salsichão Tony            
Embalagem c/ 2,5Kg

Vinho tinto 
suave Pérgola
Garrafa c/ 1L

5,79
GARRAFA

R$ 1,19
UNID.

R$

7,35
GARRAFA

R$ 1,79
UNID.

R$86,90
GARRAFA

R$

1,19
UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2L

Milho verde m&k
Unidade c/ 200g

Cerveja Pilsen 
Sul Americana
Garrafa c/ 1L

Pipoca de 
micro-ondas Yoki
Diversos sabores, 
unidade c/ 100g

Whisky Johnnie 
Walker Red Label
Garrafa c/ 1L

Ervilha m&k
Unidade c/ 200g

Paleta bovina porcionada   
A partir de 17,59

KG

R$

Maminha bovina
Peça, a partir de 24,69

KG

R$
Costela suína 
congelada Aurora
Peça 20,59

KG

R$

5,99
UNID.

R$ 0,45
GARRAFA

R$

Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

Polpa de fruta 
Nossa Fruta
Diversos sabores, 
unidade c/ 1kg 
A partir de

Água sem gás 
Santa Joana
Embalagem c/ 12 
garrafas  c/ 500ml

Mortadela 
defumada Aurora
Peça

Margarina 
Sofiteli Sadia
Unidade c/ 15kg 73,90

UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

Cerveja Skol 
Puro Malte 
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

2,29
LATA

R$ 2,09
LATA

R$

Açúcar cristal 
Capibaribe
Pacote c/ 1kg 

1,95
PCT.

R$ 2,39
PCT.

R$

Arroz 
parboilizado 
T1 m&k
Pacote c/ 1kg

Café Santa 
Clara 
Pacote c/ 250g

3,99
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Kaldinho
Pacote c/ 1kg

5,79
PCT.

R$

54,90
PCT.

R$

Farinha 
de trigo T1 
Predileta
Pacote 
c/ 25kg

25kg

3,49
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Piracanjuba 
Unidade 
c/ 395g

Lâmpada 
LED Galaxy 
15W - E-27, bivolt

3,49
PCT.

R$ 11,99
UNID.

R$ 18,89
UNID.

R$ 10,99
UNID.

R$

17,99
UNID.

R$10,99
EMB.

R$

Biscoito 
de maizena 
Fortaleza
Pacote c/ 400g

Detergente 
em pó Guarani 
Diversas 
fragrâncias, 
embalagem c/ 5kg

Lava roupas 
Versátil 
Becker
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 3L

Catchup 
Tambaú
Unidade c/ 3,4kg

Sabonete 
líquido Versátil 
Becker
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 5L

Pneu Euzkadi
165/70 R13 79T 
ou 175/70 R13 82T

159,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. 
Não acompanha roda.
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OFERTAS VÁLIDAS DE 3/6/2019 A 5/6/2019OFERTAS DE DIAS03 OFERTAS VÁLIDAS DE 3/6/2019 A 5/6/2019OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 3 de junho a 5 de junho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de 

cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 

no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão financiadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET 

(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. 

Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.
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O Parque da Cidade Dom 
Nivaldo Monte inaugura nesta 
segunda-feira, 3, um “Observató-
rio de Nuvens”, o primeiro do Rio 
Grande do Norte e do Brasil, com 
um painel gigante mostrando os 
dez principais tipos de nuvens.

Atualmente, a iniciativa só 
existe na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. O criador do projeto “As-
tronomia no Parque”, José Roberto 
Vasconcelos, atual presidente da 
Associação Brasileira de Planetá-
rios (ABP), que também instalou 
no Parque da Cidade os projetos 
“Trilha da Vida” e a “Trilha do Sis-
tema Solar”, diz que o projeto vai 
ajudar a transformar a unidade de 
conservação em fonte de conheci-
mento, numa viagem pelo tempo e 
pelo espaço.

De acordo com ele, as nuvens 
sempre o encantaram desde me-
nino, ele cresceu e continuou gos-
tando delas. “Tem muita gente que 
acha isso estranho, até porque sou 
astrônomo amador e as nuvens 
atrapalham a observação do céu”, 
comenta. “Mas, elas atrapalham à 
noite, quando a luz do sol não está 
lá para dar brilho. Durante o dia, 

são as nuvens que tornam o céu 
bonito”, ponderou a o criador e co-
ordenador do projeto.

O “Observatório de Nuvens” 
será instalado em caráter perma-
nente na praça de eventos, numa 
área com bancos e ampla visão do 
céu, inclusive com um belo visual 
do pôr do sol.

 Será um painel gigante mos-
trando os dez principais tipos de 
nuvens, como identifi cá-la e tam-
bém terá outras curiosidades di-
vertidas sobre o assunto.

O Parque da Cidade Dom Ni-
valdo Monte tem se destacado co-
mo um espaço de qualidade de vida 
para natalenses e turistas, com 
opções de lazer e de educação am-
biental, bem como de pesquisa. É 
um espaço onde a natureza e o con-
creto se misturam harmonicamen-
te, num projeto do arquiteto Oscar 
Niemeyer, e funciona diariamente, 
inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, sempre das 5h às 18h.

TÍTULO DA UNESCO
O Parque da Cidade recebeu da 

Unesco, na última terça-feira, 29, 
o título de Posto Avançado da Re-

serva da Biosfera da Mata Atlân-
tica. O gestor do parque, Carlos da 
Hora, avalia que o reconhecimento 
internacional é a consolidação dos 
objetivos buscados pela equipe da 
Unidade de Conservação. “Cui-
damos da recuperação de áreas 
degradadas, da preservação da 
diversidade biológica, do desenvol-
vimento de atividades de pesquisa, 
da educação ambiental e da busca 
pela qualidade de vida para os visi-
tantes”, comemorou.

Os Postos Avançados são cen-
tros de divulgação de ideias, con-
ceitos, programas e projetos desen-
volvidos pela Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica gerida por um 
conselho nacional, formado por re-
presentantes de instituições públi-
cas, de organizações da sociedade 
civil e da população residente. 

Para ser um Posto Avançado, 
aprovado pelo conselho, é neces-
sário que a instituição desenvolva, 
pelo menos, duas das três funções 
básicas da Reserva nos campos da 
proteção da biodiversidade, do de-
senvolvimento sustentável e do co-
nhecimento científi co e tradicional 
sobre a Mata Atlântica.

SEGUNDA-FEIRA, 03.06.2019Cotidiano10

Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte terá o próprio observatório das nuvens 

Parque da Cidade inaugura   
Observatório de Nuvens
Espaço púbblico para análise da camada atmosférica – o primeiro de
todo o País – será aberto oficialmente nesta segunda-feira, 3, em Natal

Ciência

José Aldenir / Agora RN
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O disco "Tudo É Um" marca o retorno de Zé-
lia Duncan à sonoridade folk dos primeiros discos. 
Com músicas guiadas por violão com cordas de aço, 
letras bucólicas e voz em um tom mais baixo. 

Segundo a artista, para garantir fi delidade ao 
estilo folk, o álbum foi quase todo gravado ao vivo, 
inclusive a voz. Apenas os arranjos de metais e cor-
das foram acrescidos durante a produção.

O disco foi produzido Christiaan Oyens, que  
também é parceiro dela em algumas canções do 
álbum.  Uma das criações é "Olhos Perfeitos" e 
"Canção de Amigo". “Ser quem se é/ Aceitar o que 
não deu pra ser/ Receita pra não sofrer/ Não ser 
perfeito, mas ser você”, traz o refrão da música.

O disco traz canções feitas em parceria Chico 
César, Dani Black, Fred Martins, Moska e Zeca 
Baleiro. Chico César assina com Zélia a música-tí-
tulo do disco.

Com capa assinada por Flávia Soares e Estú-
dio Campo, o " Tudo é um" é o 15º álbum solo de 
Zélia Duncan. 

lança o disco de inéditas "Tudo É 
Um", com retorno ao som "folk" O McDonald’s lança nesta 

terça-feira, 4,  o ParmaMelt, 
nova opção da Linha Signatu-
re. É o primeiro sanduíche da 
rede criado em um programa 
de televisão. A dona da receita 
é a jovem chef brasileira Rais-
sa Ribeiro, vencedora do rea-
lity show “A Grande Causa”, 
patrocinado pela marca e exi-
bido no canal FoodNetwork. 
A campeã do programa rece-
berá um prêmio de US$ 10 
mil e o sanduíche criado por 
ela será vendido em 1,5 mil 
restaurantes do McDonald’s 
no Brasil, México, Colômbia 
e Argentina. A rede também 
doará recursos para institui-
ções na América Latina, co-
mo a Instituto Ayrton Senna 
(Brasil), Aldeias Infantis SOS 
(Colômbia e México) e Funda-
ção Sí (Argentina).

McDonald’s 
lança primeiro 
sanduíche criado 
em um reality

Fast FoodZélia Duncan
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SIMRONDE
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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.
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HORÓSCOPO

Você estará com seu poder de comunicação afi ado, sem medo 
de expor seus pontos de vista e dizer o que pensa. Acredite na 
sua intuição para tomar decisões. Elogie mais quem ama.

Mesmo que o trabalho exija sua atenção no fim de 
semana, estabeleça limites, reservando um momento 
para estar com as pessoas queridas e relaxar. Talvez 
não tenha tanto pique para paquerar!

O dia favorece a busca por assuntos que ampliem seus 
horizontes. Para quem está de folga, um passeio num 
lugar desconhecido fará bem. Na paquera, pessoa especial 
deverá se interessar por você.

Poderá receber notícias de pessoas distantes, que foram 
muito importantes no passado. Curta esse retorno delas 
sem cobranças! Se vive um namoro recente, espere clima 
de paixão intensa.

Procure se aproximar da sua espiritualidade. Estará a fi m 
de fi car só, pensar na vida e resolver seus problemas. 
Cuidado com seu grau elevado de exigência na paquera: 
talvez isso afaste pretendentes.

Tente não pensar em dinheiro enquanto se diverte, mas 
estabeleça uma meta de gastos. Afi nal, merece relaxar 
sem sentir culpa. Na vida afetiva, inclua a pessoa amada 
na sua programação.

Relaxe e viva sem se importar com as opiniões alheias. 
Ótimo dia para descansar, deixando de lado as obrigações. 
A palavra de ordem, para quem estiver só, é diversão. 
Romance abençoado!

Não seja tão exigente com você mesmo(a), sobretudo nos 
assuntos profissionais. Se a conquista anda devagar, seja 
paciente, pois alguém interessante deverá aparecer mais 
para frente.

A rotina deverá pesar. Que tal falar com seus amigos para 
organizar um fi m de semana alegre? Só evite exagerar 
nas comidas e bebidas. Poderá reencontrar alguém do 
passado e até reatar o romance.

Os astros sugerem isolamento para que você possa 
pensar na vida. Boa fase para buscar as respostas na 
espiritualidade. Cuidado com a falsidade das pessoas. Talvez 
se encante por colega de trabalho.

Reúna alguns amigos para uma atividade de lazer mais 
calma, em que todos possam conversar. Na relação 
amorosa, você vai se sentir valorizado(a) e protegida(o) 
pelo par.

Você pode receber uma mãozinha da família se está em 
busca de um novo emprego. Procure animar a vida social e 
conhecer novos lugares interessantes. Astral mais divertido 
com quem ama.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria desmaia e Amadeu a leva para o hospital. Régis vende o anel que furtou. Gladys acusa a empregada de ter roubado sua joia. Maria e 
Amadeu se encontram. Rael chega a São Paulo. Beatriz fl agra Otávio fl ertando com Edilene. Fabiana consegue uma entrevista com Agno na 
construtora. Agno desconfi a do interesse de Régis no caso da joia de Gladys. Maria conta para Amadeu que eles têm uma fi lha. Josiane pede 
dinheiro para Régis. Maria descobre que Amadeu é casado.

A DONA DO PEDAÇO

Camila pede para Miguel parar de frequentar a casa de jogos. Mamede e Latifa fi ngem passar mal na frente de Ali e Sara. Dalila/Basma compra 
produtos para Missade na loja de Miguel. Jamil encontra Dalila/Basma, e Zuleika avisa a Laila. Todos se surpreendem quando Ali avisa que se 
casará com Sara. Elias pede para Helena esperar por ele. Davi não aceita que Sara se case com Ali. Chega o dia da festa no Instituto Boas Vindas. 
Laila se incomoda ao ver Dalila/Basma com Raduan.

ÓRFÃOS DA TERRA

Manu repreende João pelo envio das provas contra Jerônimo. Mercedes resolve averiguar se as provas contra Jerônimo são verídicas. Quinzinho 
resiste à sedução de Vanessa. Mercedes avisa a Quinzinho que Fausto está providenciando a demissão de Jerônimo. João aceita o pedido de Manu 
para ir ao Grande Prêmio disfarçado de Cachorrão. Vanessa rouba uma outra fantasia de Cachorrão para Galdino usar na premiação. 

VERÃO 90

Whindersson Nunes, aos pou-
cos, está voltando a postar mais 
sobre sua vida no Instagram. O 
humorista está tirando férias do 
trabalho, após passar por uma 
cirurgia de emergência no ânus. 
Além disso, recentemente, ele pro-
tagonizou uma polêmica briga com 
Carlinhos Maia, que envolveu sua 
mulher, Luísa Sonza. 

Em vídeos na rede social, 
Whindersson falou que está me-

lhor da operação e que não sente 
mais dores. 

"Acordei cedo, já lavei o 'to-
ba' com soro. Todo dia tenho que 
fazer isso. É um mantra. Acho 
que, quando sarar, vou continuar 
fazendo. É até bom. Mas não tá 
doendo mais, não, já tá tranqui-
lo", disse ele. Whindersson, que 
antes da operação estava exibin-
do um físico sarado, retomou a 
rotina de exercícios. 

Humorista Whindersson Nunes

Whindersson se recupera de 
cirurgia íntima e volta a malhar
Sem revelar a causa da enfermidade, humorista realizou um procedimento 
médico na região do ânus, mas revelou já estar praticando exercícios físicos   

"Agora não dói mais''

Reprodução/Instagram

A namorada de Gabriel Diniz, 
a psicológa Karoline Medeiros,  fa-
lou sobre o cantor, que morreu na 
última segunda-feira, 27, na que-
da de um avião em Estância (SE). 

Ela agradeceu ao apoio dos fãs 
e afi rmou que tem feito o possível 
para fi car bem. "Gabriel não gosta 
de tristeza", disse.

"Passando para dizer que está 
tudo bem. Estou, aos poucos, con-
seguindo assimilar o que aconte-
ceu para prosseguir a vida. Nossa 
família está reunida em um mo-
mento só nosso, estamos bem, na 
medida do possível, pois Gabriel 
não gosta de tristeza", escreveu 
ela, no instagram. Gabriel Diniz faleceu no último dia 27

"Ele não gosta de tristeza",
diz namorada de Gabriel Diniz

Luto

Reprodução / Instragram



A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou 
que a bandeira tarifária para 
junho de 2019 será a verde, sem 
cobrança extra nas contas de luz. 
Em maio, foi acionada a bandei-
ra amarela, com acréscimo de 
R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos.

A Aneel disse que, embora 
junho seja um mês típico da es-
tação seca nas principais bacias 
hidrográfi cas do país, “a previsão 
hidrológica para o mês superou as 
expectativas, indicando tendência 
de vazões acima da média históri-

ca para o período” e que, por isso, 
o cenário foi favorável para a reti-
rada da cobrança extra nas contas 
de luz.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
EmEm conformidade com o seu Estatuto, a Diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande 
do Norte (Sindprevs/RN) convoca os servidores associados para 
participarem de Assembleia Extraordinária de Prestação de Contas 
(Exercício 2018), bem como tratar de assuntos diversos de interesse da 
categoria, no dia 5 de junho do ano corrente, às 16h, na sede do Sindicato, 
localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 19 – Centro, Natal/RN.

FFátima Caldas - Presidente Sindprevs/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
EmEm conformidade com o seu Estatuto, a Diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande 
do Norte (Sindprevs/RN) convoca os servidores associados para 
participarem de Assembleia Extraordinária de Autorização para impetrar 
Ação Coletiva para reaver insalubridade, bem como tratar de assuntos 
diversos de interesse da categoria, no dia 5 de junho do ano corrente, às 
15h, na sede do Sindicato, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 19 – 
Centro, Natal/RN.Centro, Natal/RN.

Fátima Caldas - Presidente Sindprevs/RN

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou, ao participar da 46ª 
Exposição Agropecuária do Seri-
dó (ExpoCaicó), em Caicó, no sá-
bado, 1º, a assinatura de decreto 
que isenta o abate de bovinos no 
Rio Grande do Norte do Imposto 
sobre Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS).

A medida foi tomada após 
análise da Secretaria Estadual de 
Tributação sobre a situação vivida 
pelos criadores do Estado, que en-
frentam difi culdades para o abate, 
e pelo fato de que grande parte da 
carne bovina consumida no RN 
vem de outros estados e representa 
R$ 1 bilhão por ano em aquisições.

“Esta medida benefi cia milha-
res de criadores do nosso Estado. 
Hoje, segundo informações dos 

próprios produtores, 18 mil pro-
priedades estão abandonadas. Es-
sa medida vai revitalizar o setor, 
gerando renda e movimentando 
a economia”, afi rmou a governa-

dora, ressaltando que informou 
que a medida também é pleito dos 
produtores através da Associação 
Norte-rio-grandense de Criadores 
(Anorc).

O representante da Anorc, 
Marcelo Passos, disse que “o gover-
no do RN agora consolida uma po-
lítica de apoio ao produtor que vai 
gerar desenvolvimento e riqueza".

"Os abates no RN hoje são 
praticamente clandestinos. Com a 
renúncia do ICMS de 12%, o setor 
será revitalizado e 18 mil produto-
res rurais poderão consolidar suas 
atividades. Esta medida é um ato 
histórico”, elogiou Marcelo.

Na ExpoCaicó 2019, o Go-
verno do Estado lançou também 
o programa de Produção e Con-
servação de Forragem. Incluído 
no Projeto Governo Cidadão, que 
utiliza recursos do fi nanciamento 
contratados junto ao Banco Mun-
dial, o programa de forragem 
adota estratégias de convivência 
com o semiárido para enfrentar a 
pouca disponibilidade de água ga-
rantindo alimento aos rebanhos 
no período de estiagem.

Na avaliação de representantes da agropecuária potiguar, medida vai revitalizar setor

Governo do RN isenta ICMS para abate de 
carne bovina e beneficia 18 mil produtores
Governadora Fátima Bezerra decidiu fazer concessão por notar que grande parte da carne
bovina consumida no RN vem de outros estados e representa R$ 1 bilhão por ano em aquisições

Benefício

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado 
entregou sete novas ambu-
lâncias e um veículo de apoio 
administrativo para sete 
hospitais regionais. O inves-
timento é de R$ 1,27 milhão, 
com fi nanciamento do projeto 
Governo Cidadão, com recur-
sos do Banco Mundial.

As ambulâncias são des-
tinadas aos hospitais regio-
nais de São Paulo do Potengi, 
Santo Antônio, João Câmara, 
Caicó, São José de Mipibu, 
Pau dos Ferros e Assu, bene-
fi ciando os cidadãos das re-
giões Potengi, Agreste, Mato 
Grande, Seridó, Alto Oeste e 
Central/Vale do Açu.

"A nossa meta é melhorar 
cada vez mais a estrutura do 
trabalho do serviço público es-
tadual de saúde que também 
inclui o SAMU. Aos nossos 
servidores e diretores dos hos-
pitais, agradeço o empenho de 
cada um e renovo o apelo pa-
ra que possamos nos dedicar 
cada vez mais a melhorar o 
atendimento à saúde do povo 
do Rio Grande do Norte. Ho-
je temos cinco mil pessoas na 
fi la esperando por cirurgias. 
Enquanto houver uma pessoa 
na fi la aguardando por cirur-
gias eu não vou me conformar, 
vamos continuar trabalhando 
para melhorar o atendimen-
to", afi rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia, disse 
que as novas ambulâncias 
darão suporte aos hospitais 
regionais e irão reduzir a 
demanda do SAMU com o 
deslocamento de pacientes.

"Isto fortalece os serviços 
regionais e é parte de uma 
estratégia de fortalecimento 
da regionalização que passa 
pela parceria com os muni-
cípios, consolidando a ideia 
da cooperação federativa", 
explicou.

Hospitais 
regionais 
recebem novas 
ambulâncias

Saúde

Não haverá cobrança extra neste mês

Governadora entregou os carros

José Aldenir/AgoraRN

Demis Roussos / Governo do RN

Bandeira tarifária das contas
de luz em junho será verde

Regras mais rígidas para 
concurso entram em vigor

Energia Condições

Estabelecidas por decreto 
editado em março, as novas 
regras para a realização de con-
cursos públicos entraram em 
vigor no sábado, 1º. Caberá ao 
Ministério da Economia anali-
sar e autorizar todos os pedidos 
de concursos públicos na admi-
nistração federal direta, nas au-
tarquias e nas fundações.

Agora, o Ministério da Eco-
nomia levará em conta 14 crité-
rios para autorizar a realização 
de concursos. Um deles é a evo-
lução do quadro de pessoal nos 
últimos cinco anos pelo órgão 

solicitante, com um documento 
que deve listar movimentações, 
ingressos, desligamentos, apo-
sentadorias consumadas e esti-
mativa de aposentadorias para 
os próximos cinco anos.

O ministério também avalia-
rá o percentual de serviços públi-
cos digitais ofertados pelo órgão. 

O governo quer que os ór-
gãos invistam em soluções 
tecnológicas para simplifi car o 
acesso aos serviços públicos, de 
forma a atender melhor à popu-
lação e reduzir a necessidade de 
pessoal.
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Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...da revista inglesa The 
Economist: “Bolsonaro não 
vai derrotar o crime no 
Brasil tolerando milícias”;
...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Bolsonaro 
já disse ter um 'casamento 
hétero' com Paulo Guedes. 
Depois declarou estar 
'namorando' Rodrigo Maia. 
Falta saber que termo ele 
escolherá para descrever o 
fl erte com Dias Toffoli";
...do jornal El Pais Brasil: 
"Em visita a São Paulo, 
ex-presidente dos Estados 
Unidos (Barack Obama) 
afi rma que países precisam 
investir nas pessoas para 
crescer economicamente".

>> GIRO PELO TWITTER...

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução
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CONTRADIÇÃO
Durante entrevista ao Agora 

News, na 97FM, na última quin-
ta-feira, o deputado estadual 
Francisco do PT fez um comen-
tário interessante. Segundo ele, 
muitas das pessoas que apoiam 
os bloqueios de recursos para 
instituições de ensino federal 
são as mesmas que comemo-
ram a aprovação dos fi lhos em 
universidade pública. Aqui em 
Natal, por exemplo, é comum 
que famílias façam questão de 
expor publicamente a aprovação 
de um membro na UFRN, com 
direito a faixas nas ruas con-
tando o feito. O mesmo fazem 
as escolas privadas com seus 
alunos aprovados na universida-
de federal do RN.

FALTANDO MEDICAÇÃO
O médico-deputado Vivaldo 

Costa (PSD) está preocupado 
e denunciou na Assembleia 
Legislativa a falta nos hospitais 
regionais e no Samu de um 
medicamento que pode salvar a 
vida de pessoas infartadas ou com 
AVC. Segundo o parlamentar, o 
remédio em questão, que é usado 
para terapia "trombolítica", pode 
até mesmo evitar que pacientes 
com esses quadros passem por 
cirurgia. Vivaldo já solicitou, 
através de requerimento, que a 
situação seja normalizada.

REITOR NO AGORA NEWS
O novo reitor da UFRN, Daniel 

Diniz, concede entrevista exclusiva 
nesta segunda-feira a esta colu-
nista, a partir das 15h, no "Agora 
News", na 97FM. O papo vai girar 
em torno das expectativas para o 
mandato, das consequências do 
bloqueio de verbas anunciado pelo 
governo federal para a universi-
dade e também sobre o episódio 
envolvendo a sua posse no Teatro 
Riachuelo (que não aconteceu) e a 
polêmica envolvendo a Funpec.

 Diretor da Funpec, o 
professor André Maitelli 
garantiu, em entrevista ao 
programa Agora News, na 
sexta-feira, que praticamente 
todo o trabalho realizado pela 
instituição está documentado 
detalhadamente no Portal 
da Transparência e ressal-
tou que qualquer dúvida ou 
informação extra ainda pode 
ser solicitada à fundação sem 
difi culdade. 

 Um ponto importante no 
caso da Funpec, apontado pelo 
diretor, é o fato de que todo e 
qualquer processo realizado 
por ela tem e sempre teve 
fi scalização rigorosa de todos 
os órgãos de fi scalização 
responsáveis. 

 Outro detalhe que vale a 
pena lembrar sobre a entre-
vista do diretor da Funpec, na 
última sexta-feira, ao Agora 
News, foi a fala do coordenador 
do LAIS (Laboratório de Ino-
vação Tecnológica em Saúde) 
da UFRN, professor Ricardo 
Valentim, de que os potiguares 
devem se orgulhar de toda 
a verba pública federal que 
chega à fundação de pesquisa, 
pois demonstra a importância 
e credibilidade da instituição. 

 Valentim também chamou 
a atenção sobre o montante 
de recursos investidos pela 
UFRN na Funpec, o que 
mostra que a academia tem 
atuado muito em pesquisa 
científi ca.

Blogueira fitness 

Lorena Brasil 

inspirando as 

potiguares a 

seguirem uma vida 

mais saudável e ativa

Sophie Turner, a Sansa de Game Of 

Thrones, para a Porter Magazine. A 

atriz está na capa da última edição 

da revista, que aborda o fi m da 

maior série de televisão dos últimos 

tempos e o início de uma nova fase 

profi ssional

Jornalista das mais 
competentes do RN, 
Anna Ruth Dantas 
recebeu o título de 

Cidadã Natelense na 
Câmara Municipal de 

Natal, por propositura 
do vereador Ranieri 

Barbosa

Prefeito Álvaro Dias prestigiando o seu secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão, 
no lançamento do seu livro "O Poeta Câmara Cascudo: Um Livro no Inferno da 
Biblioteca", realizado na semana passada

Destaques
 da coluna



A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou 
que a bandeira tarifária para 
junho de 2019 será a verde, sem 
cobrança extra nas contas de luz. 
Em maio, foi acionada a bandei-
ra amarela, com acréscimo de 
R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos.

A Aneel disse que, embora 
junho seja um mês típico da es-
tação seca nas principais bacias 
hidrográfi cas do país, “a previsão 
hidrológica para o mês superou as 
expectativas, indicando tendência 
de vazões acima da média históri-

ca para o período” e que, por isso, 
o cenário foi favorável para a reti-
rada da cobrança extra nas contas 
de luz.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
EmEm conformidade com o seu Estatuto, a Diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande 
do Norte (Sindprevs/RN) convoca os servidores associados para 
participarem de Assembleia Extraordinária de Prestação de Contas 
(Exercício 2018), bem como tratar de assuntos diversos de interesse da 
categoria, no dia 5 de junho do ano corrente, às 16h, na sede do Sindicato, 
localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 19 – Centro, Natal/RN.

FFátima Caldas - Presidente Sindprevs/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
EmEm conformidade com o seu Estatuto, a Diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande 
do Norte (Sindprevs/RN) convoca os servidores associados para 
participarem de Assembleia Extraordinária de Autorização para impetrar 
Ação Coletiva para reaver insalubridade, bem como tratar de assuntos 
diversos de interesse da categoria, no dia 5 de junho do ano corrente, às 
15h, na sede do Sindicato, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 19 – 
Centro, Natal/RN.Centro, Natal/RN.

Fátima Caldas - Presidente Sindprevs/RN

A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
anunciou, ao participar da 46ª 
Exposição Agropecuária do Seri-
dó (ExpoCaicó), em Caicó, no sá-
bado, 1º, a assinatura de decreto 
que isenta o abate de bovinos no 
Rio Grande do Norte do Imposto 
sobre Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS).

A medida foi tomada após 
análise da Secretaria Estadual de 
Tributação sobre a situação vivida 
pelos criadores do Estado, que en-
frentam difi culdades para o abate, 
e pelo fato de que grande parte da 
carne bovina consumida no RN 
vem de outros estados e representa 
R$ 1 bilhão por ano em aquisições.

“Esta medida benefi cia milha-
res de criadores do nosso Estado. 
Hoje, segundo informações dos 

próprios produtores, 18 mil pro-
priedades estão abandonadas. Es-
sa medida vai revitalizar o setor, 
gerando renda e movimentando 
a economia”, afi rmou a governa-

dora, ressaltando que informou 
que a medida também é pleito dos 
produtores através da Associação 
Norte-rio-grandense de Criadores 
(Anorc).

O representante da Anorc, 
Marcelo Passos, disse que “o gover-
no do RN agora consolida uma po-
lítica de apoio ao produtor que vai 
gerar desenvolvimento e riqueza".

"Os abates no RN hoje são 
praticamente clandestinos. Com a 
renúncia do ICMS de 12%, o setor 
será revitalizado e 18 mil produto-
res rurais poderão consolidar suas 
atividades. Esta medida é um ato 
histórico”, elogiou Marcelo.

Na ExpoCaicó 2019, o Go-
verno do Estado lançou também 
o programa de Produção e Con-
servação de Forragem. Incluído 
no Projeto Governo Cidadão, que 
utiliza recursos do fi nanciamento 
contratados junto ao Banco Mun-
dial, o programa de forragem 
adota estratégias de convivência 
com o semiárido para enfrentar a 
pouca disponibilidade de água ga-
rantindo alimento aos rebanhos 
no período de estiagem.

Na avaliação de representantes da agropecuária potiguar, medida vai revitalizar setor

Governo do RN isenta ICMS para abate de 
carne bovina e beneficia 18 mil produtores
Governadora Fátima Bezerra decidiu fazer concessão por notar que grande parte da carne
bovina consumida no RN vem de outros estados e representa R$ 1 bilhão por ano em aquisições

Benefício

José Aldenir / Agora RN

O Governo do Estado 
entregou sete novas ambu-
lâncias e um veículo de apoio 
administrativo para sete 
hospitais regionais. O inves-
timento é de R$ 1,27 milhão, 
com fi nanciamento do projeto 
Governo Cidadão, com recur-
sos do Banco Mundial.

As ambulâncias são des-
tinadas aos hospitais regio-
nais de São Paulo do Potengi, 
Santo Antônio, João Câmara, 
Caicó, São José de Mipibu, 
Pau dos Ferros e Assu, bene-
fi ciando os cidadãos das re-
giões Potengi, Agreste, Mato 
Grande, Seridó, Alto Oeste e 
Central/Vale do Açu.

"A nossa meta é melhorar 
cada vez mais a estrutura do 
trabalho do serviço público es-
tadual de saúde que também 
inclui o SAMU. Aos nossos 
servidores e diretores dos hos-
pitais, agradeço o empenho de 
cada um e renovo o apelo pa-
ra que possamos nos dedicar 
cada vez mais a melhorar o 
atendimento à saúde do povo 
do Rio Grande do Norte. Ho-
je temos cinco mil pessoas na 
fi la esperando por cirurgias. 
Enquanto houver uma pessoa 
na fi la aguardando por cirur-
gias eu não vou me conformar, 
vamos continuar trabalhando 
para melhorar o atendimen-
to", afi rmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia, disse 
que as novas ambulâncias 
darão suporte aos hospitais 
regionais e irão reduzir a 
demanda do SAMU com o 
deslocamento de pacientes.

"Isto fortalece os serviços 
regionais e é parte de uma 
estratégia de fortalecimento 
da regionalização que passa 
pela parceria com os muni-
cípios, consolidando a ideia 
da cooperação federativa", 
explicou.

Hospitais 
regionais 
recebem novas 
ambulâncias

Saúde

Não haverá cobrança extra neste mês

Governadora entregou os carros

José Aldenir/AgoraRN

Demis Roussos / Governo do RN

Bandeira tarifária das contas
de luz em junho será verde

Regras mais rígidas para 
concurso entram em vigor

Energia Condições

Estabelecidas por decreto 
editado em março, as novas 
regras para a realização de con-
cursos públicos entraram em 
vigor no sábado, 1º. Caberá ao 
Ministério da Economia anali-
sar e autorizar todos os pedidos 
de concursos públicos na admi-
nistração federal direta, nas au-
tarquias e nas fundações.

Agora, o Ministério da Eco-
nomia levará em conta 14 crité-
rios para autorizar a realização 
de concursos. Um deles é a evo-
lução do quadro de pessoal nos 
últimos cinco anos pelo órgão 

solicitante, com um documento 
que deve listar movimentações, 
ingressos, desligamentos, apo-
sentadorias consumadas e esti-
mativa de aposentadorias para 
os próximos cinco anos.

O ministério também avalia-
rá o percentual de serviços públi-
cos digitais ofertados pelo órgão. 

O governo quer que os ór-
gãos invistam em soluções 
tecnológicas para simplifi car o 
acesso aos serviços públicos, de 
forma a atender melhor à popu-
lação e reduzir a necessidade de 
pessoal.
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PEDIDO DE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONDOMINIO RESIDENCIAL NAUTILUS, 18.100.964/0001-77, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação para Condomínio Residencial Vertical em terreno 
com área 15.792,89m², comp. por 5 torres de ap. com 11 pavimentos cada um, localizado em 
Parnamirim/RN.

Helder José Santos 
Sindico

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO RN

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Com fundamento no Art. 15 e 18 “a” e “h” do Estatuto Sindical vigente, fi cam convocados os re-
presentantes das empresas associadas para realização de uma Assembléia Geral Extraordinária, 
a se realizar no próximo dia 05 (CINCO) de Junho do corrente, em primeira convocação às 08:00 
horas, com a maioria simples dos associados com direito a voto, ou não havendo este “quorum”, 
às 08:30 horas com os associados presentes,  no prédio situado na Rua Raimundo Chaves, 2182 
– 1º andar, Candelária, nesta Capital, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:: 1) Apreciar a proposta de Convenção Coletiva apresentada pelos seguintes Sindicatos 
representantes dos Trabalhadores: SIND. INTERM.TRAB. NAS INDS.DO RAMO DA CONSTR. 
PESADA, MONTAGENS INDUSTRIAL.,HIDRAUL., INSTAL., USINA DE CONCRETOS, PROD. 
ARTEFATOS DE CIMENTO, CAL E GESSO; FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA INDÚS-
TRIA DO RIO GRANDE DO NORTE; O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES 
NA INDÚSTRIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PESADA, MONTAGENS, INSTALAÇÕES 
E AFINS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 2) Ajuizamento de demanda judicial coletiva, 
em nome do SINDUSCON/RN e em substituição processual às fi liadas, com o escopo de discutir a 
Manutenção do Regime Especial de Tributação (RET) Federal.

Natal, 31 de Maio de 2019.

Silvio de Araújo Bezerra - Presidente

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

St Rochas Brasileiras LTDA CNPJ: 03.987.329/0001-86, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Licença Simplifi cada - LS, para Extração de Gabro, numa área de 4,00 (há) na zona 
rural, no Município de Currais Novos/RN.

ST ROCHAS BRASILEIRAS LTDA
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
 

Etazia Patricia Galdino da Silva - ME, 24.339.167/0001-40, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a Licença de Regularização de Operação para a Marmoraria, localizada à Rua 
Valdemar Gomes Dantas, 13A, São Miguel – Extremoz/RN. 

Etazia Patricia Galdino da Silva
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DE COMBUSTÍVEL LUBMAX LTDA, CNPJ 07.110.196/0001-16, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para um transporte de carga perigosa (combus-
tível), localizado na Rodovia Rod. BR 427, s/n, km 02, Distrito Industrial, Currais Novos/RN, 
CEP: 59.380-000. 

JOSÉ WILLAMES DE ASEVÊDO
Representante legal

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

VANESSA DE MENDONÇA XAVIER, CNPJ: 22.691.432/0001-29, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação-LO, para Transporte de cargas perigosas 
(Combustível líquido) com capacidade 30 ton, localizado na Av. dos Xavantes, 2001, Lote 12, 
Quadra 5, Pitimbu, Natal/RN, CEP: 59.067-600.

VANESSA DE MENDONÇA XAVIER
PROPRIETÁRIA

DIRETOR-PRESIDENTE

LICENÇA AMBIENTAL

RODRIGUES E FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 
18.454.444/0001-62, torna público, conforme a resolução CONAMA nº 237/97, que requereu 
à SEMURB em 04/02/2019, através do Processo Administrativo nº 003991/2019-11, a Licença 
Ambiental de Operação para o funcionamento de um Residencial Multifamiliar com área cons-
truída de 527,30m2 em um terreno de 450,00m2, situado na Rua Major Jorge Martiniano, nº 
90 – bairro Capim Macio – Natal/RN CEP: 59082-360, fi cando estabelecido um prazo de 05 
(cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

A edição 2018 da Campus 
Party Natal acontece entre 
os dias 14 a 18 de agosto, no 
Centro de Convenções, na 
zona Sul da cidade. Será a 
segunda vez que a capital 
potiguar vai receber o projeto.

A capital potiguar é a 3ª 
do Nordeste a receber o festi-
val – após Recife e Salvador. 
A edição de 2018 recebeu cer-
ca de 60 mil pessoas. "É pela 
primeira vez na história que 
os fi lhos e os netos estão ensi-
nando pais e avós. A Campus 
Party aquece todo o ecossis-
tema da tecnologia e da ino-
vação", disse Tonico Novaes, 
diretor da Campus Party/
Brasil. A Campus Party tem 
uma política de instalar la-
boratórios de tecnologia em 
comunidades das cidades que 
sediam o evento, deixando 
um legado educacional e de 
acesso à ciência que vai além 
dos dias de evento.

Campus Party 
Natal 2019 
acontecerá
em agosto

Tecnologia

O canal de Youtube da 
RedeTV! alcançou a marca 
de cinco bilhões de visualiza-
ções na plataforma de vídeos 
do Google. O feito faz com 
que a emissora esteja entre 
os canais com maior número 
de views do Brasil. A rede de 
televisão tem 8 milhões de 
inscritos na plataforma.

De acordo com o levanta-
mento da Snack, em 2018, a 
Rede TV foi o quarto canal 
brasileiro com maior número 
de visualizações. Ficou atrás 
apenas de KondZilla, Lucas 
Neto e GR6 Explode.

RedeTV! atinge 
cinco bilhões
de visualizações
no Youtube

Resultado

Canal tem 8 milhões de inscritos

RedeTV! / Reprodução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 
aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 041/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVEN-
TUAL DE MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES E PRAÇAS NO 
MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 14/06/2019 às 08h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.
gov.br/servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 31/05/2019. Pregoeiro/PMM.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

DO TRANSPORTE – SENAT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 00002/2019

O SEST SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Credenciamento de Leiloeiros Ofi -
ciais para futuras realizações de licitações públicas na modalidade “leilão” para atender a Unidade 
B29 do SENAT – Natal/RN.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do 
SEST SENAT Natal/RN, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro 
Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE – SENAT 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00022/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação de em-
presa especializada para serviços e poda de árvores e limpeza de terreno para atender a Unidade B29 
do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será 
no dia 19/06/2019 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 19/06/2019, 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

SINSERCON/RN - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profi ssional do Estado 
Rio Grande do Norte – SINSERCON-RN vem CONVOCAR toda a categoria profi ssional no 
Estado do Rio Grande do Norte, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em confor-
midade com Estatuto, a realizar-se em sua sede, sito à Rua Vigário Bartolomeu, 635, Edif. 
21 de Março, Sala 410, Cidade Alta, Natal/RN, no dia 07 de junho de 2019, às 18h30min em 
Primeira Convocação, e às 19h00 em Segunda e última Convocação, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia:
1) DELIBERAÇÃO SOBRE O ATO DE MOBILIZAÇÃO E GREVE GERAL DO DIA DO DIA 14 
DE JUNHO 2019.
2) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA.

Natal/RN; 31 de maio de 2019.

JOSÉ DANTAS DE OLIVEIRA FILHO - Presidente do SINSERCON/RN

 A escritora J. K. Rowling 
anunciou o lançamento de quatro 
novos livros sobre a saga do jovem 
bruxo Harry Potter. Os livros di-
gitais irão abordar as lições que 
Harry e seus amigos aprenderam 
em Hogwarts. Os dois primeiros 
livros serão publicados em 27 de 
junho, enquanto os dois remanes-
centes ainda não possuem data de 
lançamento. 

“Esses e-books foram adapta-
dos do audiobook "Harry Potter: 
A History of Magic" e são uma 
oportunidade de absorver os per-
sonagens e os curiosos incidentes 
da real história da magia de uma 
maneira mais compacta”, diz a 
descrição do site Pottermore, prin-

cipal site com informações sobre a 
obre de J. K. Rowling.

Os títulos dos livros são: "Har-
ry Potter: A Journey Through 
Charms and Defence Against the 
Dark Arts" (Uma jornada através 
dos feitiços e da defesa contra as 
artes das trevas, em tradução li-
teral), "Harry Potter: A Journey 
Through Potions and Herbology 
"(Uma jornada através de poções 
e herbologia), "Harry Potter: A 
Journey Through Divination and 
Astronomy" (Uma jornada atra-
vés da adivinhação e astronomia) 
e "Harry Potter: A Journey Throu-
gh Care of Magical Creatures 
(Uma jornada através do cuidado 
de criaturas mágicas).

JK Rowling anuncia quatro 
novos livros de Harry Potter

Literatura
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A seleção brasileira chega nes-
ta segunda-feira, 3, ao 12º dia de 
preparação para a Copa América. 
Assim como aconteceu ano pas-
sado às vésperas do Mundial da 
Rússia, os jogadores estão isolados 
na Granja Comary. A rotina inclui 
atividades diárias em dois turnos, 
treinos fechados e disciplina com 
horários. Nem todos os convocados, 
contudo, já estão focados apenas na 
competição.

Ao todo, 19 dos 23 atletas estão 
em Teresópolis, mas mesmo esse 
grupo foi montado aos poucos. En-
quanto Richarlison, David Neres, 
Ederson, Fernandinho, Casemiro, 
Gabriel Jesus e Filipe Luís estão 
no CT da seleção desde o primeiro 
dia, Everton, do Grêmio, se apre-
sentou apenas na noite dessa quin-
ta. E há quem ainda nem tenha 
chegado. Alisson e Firmino dispu-
taram a fi nal da Liga dos Campe-
ões neste sábado, enquanto Cássio 
e Fágner jogam a partida de volta 
das oitavas da Copa do Brasil pelo 
Corinthians somente amanhã. Só 
nos próximos dias que os quatro se 

integrarão à seleção.
A falta do grupo completo é um 

problema para a comissão técnica. 
“Atrapalha muito”, admite o auxi-
liar-técnico Cléber Xavier, braço 
direito de Tite. Para se ter uma 
ideia, o primeiro treino na Granja 
teve que ser alterado porque um 
atraso no voo que trazia o trio do 

Manchester City – Ederson, Fer-
nandinho e Gabriel Jesus – impe-
diu que a seleção tivesse um núme-
ro mínimo de atletas para treinar 
com bola.

Não bastasse isso, há ainda os 
imprevistos. Se Fernandinho fi cou 
um dia a mais na academia para 
melhorar a condição física porque 

vinha de lesão muscular, Neymar 
se juntou ao grupo antes do espe-
rado – mas também se afastou do 
gramado quando ninguém na sele-
ção esperava.

LESÃO E MISTÉRIO
Neymar era aguardado em 

Teresópolis apenas na terça-feira 
passada, mas deixou o Paris Sain-
t-Germain dois dias antes do pre-
visto e se integrou ao elenco da se-
leção ainda no sábado retrasado. 

Animado, treinou no principal 
gramado do CT no mesmo dia e no 
domingo pela manhã, para depois 
ganhar folga junto com o restante 
do elenco. Antes disso, teve uma 
conversa com Tite e foi informado 
que perdera a braçadeira de capi-
tão para Daniel Alves.

Na reta fi nal do treino da úl-
tima terça, o atacante da seleção 
chutou a gol, fez feição de dor, 
levou as mãos ao joelho esquerdo 
e deixou o gramado mancando. 
Desde então, não foi mais a cam-
po. O que aconteceu com o joelho 
de Neymar é um mistério até hoje.

Atividade da Seleção na última quinta-feira na Granja Comary, no Rio de Janeiro

Treinos fechados, isolamento e mistério 
marcam preparação em Teresópolis
Falta do grupo completo é um problema para a comissão técnica. “Atrapalha muito”, admitiu o 
auxiliar-técnico Cléber Xavier, braço direito de Tite; quatro atletas ainda faltam se apresentar na Granja

Seleção Brasileira

Lucas Figueiredo / CBF

O técnico Fábio Carille 
acredita que o entrosamento 
do elenco possibilitou o Co-
rinthians chegar à quarta 
vitória consecutiva e também 
ao quarto jogo seguido sem 
sofrer gols. O treinador espe-
ra utilizar esse bom momento 
para motivar os jogadores 
para o duelo com o Flamengo 
pela Copa do Brasil.

"Acredito muito nesse 
grupo, mas sei que tudo re-
quer tempo. São 25 jogadores 
do elenco com quem eu nunca 
havia trabalhado. Estamos 
vindo em uma sequência boa, 
isso passa mais confi ança, 
conseguimos cumprir o objeti-
vo na Venezuela e agora nos-
so pensamento está na Copa 
do Brasil", comentou.

O Corinthians folgou nes-
te fi nal de semana no Cam-
peonato Brasileiro e encara o 
Flamengo na próxima ama-
nhã, pela Copa do Brasil.

Carille destaca 
força defensiva 
do Corinthians, há 
4 jogos "invicta"

Poderio

Fábio Carille, treinador do Timão

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Os clubes que formam a 
Liga Nacional de Basquete 
tomaram duas importantes 
decisões na última reunião do 
conselho de administração. A 
partir da próxima temporada, 
os times poderão ter quatro 
em vez de três estrangeiros 
na disputa do Novo Basquete 
Brasil (NBB). 

Liga Nacional 
amplia número 
de estrangeiros 
em times do NBB

Basquete

Clubes poderão ter até 4 gringos

João Pires / LNB

O ABC continua reforçan-
do o elenco para a sequência 
de disputa do Campeonato 
Brasileiro da Série C. Na 
semana passada, a diretoria 
confi rmou a contratação do 
volante Bruno Turco, que es-
tava no Maldonado/Uruguai. 

Formado nas categorias 
de base do Palmeiras/SP, 
Bruno Turco, 27 anos, além 
do Uruguai jogou em países 
como Chipre, Portugal e Pa-
raguai. Ele chegou à Natal 
na sexta e já se apresentou.

ABC anuncia 
chegada do 
volante Bruno 
Turco, de 27 anos

ReforçoTrês meses depois de se de-
cidir pela mudança de sede do 
Peru para o Brasil, por proble-
mas estruturais, a Fifa anun-
ciou na sexta-feira, 31, as datas 
do Mundial Sub-17 Masculino. 
Atendendo a um pedido feito 
pela CBF, por conta do pouco 
tempo de preparação com a al-
teração repentina, o torneio será 
disputado de 26 de outubro a 17 
de novembro deste ano.

De acordo com a Fifa, em um 
comunicado ofi cial emitido nesta 
sexta-feira, as sedes do Mundial 
e o calendário de partidas serão 
anunciados antes do sorteio dos 
grupos, que será realizado no dia 
11 de julho na sede da entidade, 
em Zurique, na Suíça.

"Nos últimos anos o Brasil re-
cebeu com êxito grandes competi-
ções, incluindo a Copa do Mundo 
(em 2014) e os Jogos Olímpicos (no 
Rio de Janeiro, em 2016). Estamos 
convencidos de que sua capacida-
de e a paixão dos torcedores con-

tribuirão para o êxito do Mundial 
Sub-17", afi rmou o ex-jogador cro-
ata Zvonimir Boban, atual secretá-
rio geral adjunto da Fifa.

A ideia da CBF é não usar os 
estádios da Série A do Campeona-
to Brasileiro, que estará em suas 

rodadas fi nais. A entidade pensa 
em dividir a competição por regi-
ões próximas, em arenas menores, 
para facilitar os deslocamentos e 
evitar custos mais altos.

O Mundial Sub-17 terá sua 
18.ª edição em 2019. O maior 
vencedor é a Nigéria com cinco 
conquistas, sendo a última em 
2015. O Brasil vem na sequência 
com três títulos - 1997 (no Egito), 
1999 (na Nova Zelândia) e 2003 
(na Finlândia). Essa será a pri-
meira vez que o País receberá a 
competição.

Dos 24 participantes em 
2019, 23 já estão defi nidos. Fal-
ta apenas um representante da 
África. Os países já garantidos 
são: Brasil, Austrália, Japão, 
Coreia do Sul, Tajiquistão, Ango-
la, Camarões, Nigéria, Canadá, 
Haiti, México, Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Equador, Pa-
raguai, Nova Zelândia, Ilhas Sa-
lomão, França, Hungria, Itália, 
Holanda e Espanha.

Troféu da Copa do Mundo FIFA Sub-17

Fifa define datas da Copa do Mundo 
Sub-17; sorteio será em 11 de julho

No Brasil

Fifa / Divulgação
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O domingo não foi de felicida-
des para o torcedor do ABC. Os 
pouco mais de 3.500 que foram 
ao estádio Frasqueirão saíram de 
campo irritados com a performan-
ce do time, que perdeu por 4 a 2, 
e agora está tendo que amargar a 
lanterna do Grupo A do Campeo-

nato Brasileiro.
A equipe Alvinegra saiu duas 

vezes em vantagem, com Helio Pa-
raíba e Anderson Rosa marcando 
a favor. No entanto, o Ferroviário 
conseguiu sair de campo vencedor 
com Edson Cariús marcando três 
vezes e Michael fechando a conta.

Diante do resultado, o ABC 
permaneceu com 4 pontos e ago-
ra está na última posição do seu 
grupo, dentro da zona de rebaixa-
mento para a Série D. O próximo 
compromisso é novamente em 
casa, no sábado que vem, contra o 
Imperatriz-MA no Frasqueirão.

Com revés para o time cearense, o quarto seguido na Série C, ABC caiu para a última posição do Grupo A, com quatro pontos

ABC joga mal, perde de 4 a 2 do 
Ferroviário e vira lanterna da Série C
Equipe Alvinegra saiu duas vezes em vantagem, com Helio Paraíba e 
Anderson Rosa marcando a favor, mas o Ferroviário conseguiu virar o jogo

Má fase

 Andrei Torres / ABC FC

O América foi até a cidade de 
Paulista-PE na tarde deste domin-
go, 2, enfrentar o time do América 
de Pernambuco em duelo válido pe-
la quinta rodada da fase de grupos 
da Série D. Em campo, o Alvirrubro 
conseguiu segurar o adversário e 
empatou por 0 a 0.

Com a igualdade, o América 
assegurou a primeira colocação do 
grupo e encaminhou a classifi cação 
para a segunda fase do torneio. 
Seu próximo adversário será o Ser-
rano-PB, em Natal. O adversário 
perdeu todos os jogos até agora e já 
está eliminado.

Com 11 pontos, o América li-
dera a chave e é seguido pelo xará 
pernambucano, que tem 10. O ter-
ceiro colocado é o Bahia de Feira, 
com 7 pontos, e o último Serrano, 
ainda sem ter pontuado com saldo 
negativo de 18 gols até aqui.

O primeiro colocado dos grupos 
tem classifi cação garantida, e os se-
gundos apenas os 15 melhores. Encontro dos Américas no estádio Ademir Cunha terminou empatado sem gols 

América empata com xará de Recife 
e encaminha classificação na Série D

Sem gols

 Jalon Medeiros

Botafogo vence Vasco com gol 
de Diego Souza pelo Brasileirão

Invicto em casa

Diego Souza marcou o único gol da partida e fez valer a "lei do ex" no Rio

Thiago Ribeiro / Botafogo

No Estádio Nilton Santos, o En-
genhão, na manhã deste domingo 
(2), um jogo de contrastes. De um 
lado, o Botafogo que venceu por 1 
a 0, com gol de Diego Souza, segue 
imbatível em casa no Brasileirão, 
alcançando o quarto triunfo em 
sete jogos na competição. Do outro, 
um Vasco que até fez um bom jogo, 
mas ainda não conheceu o sabor da 
vitória no campeonato e amarga a 
lanterna.

No primeiro tempo e início do 
segundo, o Botafogo ameaçou so-
mente em chutes de Diego Souza, 
João Paulo e Luiz Fernando, todos 
para longe. Mas na primeira vez 
que o Alvinegro acertou a ponta-
ria, veio o gol. Pimpão, que entrou 

no intervalo, cruzou da esquerda. 
Fillipe Bastos não alcançou para 
cortar, e a bola chegou no camisa 
sete do Botafogo, que dominou bo-
nito no peito e bateu forte, cruzado, 
sem chances para Sidão, fazendo 
valer a lei do ex. 

Com mais três pontos con-
quistados no Rio de Janeiro, onde 
só venceu na Série A deste ano, o 
Botafogo chega aos 12 e se conso-
lida na parte de cima da tabela. 
Na próxima rodada, encara o CSA, 
no domingo, às 19h, em Maceió. 
O Vasco, último colocado com três 
pontos, tenta se recuperar contra 
o Inter na próxima sexta-feira, às 
20h30min, em São Januário, na 
capital fl uminense.


