
Governo vai quebrar 
ordem cronológica

Bolsonaro defende Moro: 
"Faz parte da história"

Bancos cobram R$ 5 mi 
da Prefeitura de Mossoró

Economia com reforma 
cai para R$ 913 bilhões

Morte de Rafael Miguel 
ganha novo elemento

Comitê de Gestão e Eficiência 
decide priorizar fornecedores 
contratados em 2019.

Presidente falou pela primeira vez 
sobre ministro da Justiça após 
conversas serem divulgadas.

Gestão Rosalba Ciarlini teria 
descontado consignado na folha, 
mas não repassado aos bancos.

Deputado apresentou relatório na 
Comissão Especial da Câmara com 
retirada de pontos polêmicos.

Delegado responsável pelo caso 
disse que polícia encontrou 
munição na oficina do suspeito.
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A greve geral convocada 
por centrais sindicais para 
esta sexta-feira, 14, vai 
alterar os serviços, o trânsito 
e a rotina dos moradores 
da Grande Natal. Diversas 
categorias vão aderir ao 
movimento, entre professores, 
bancários, policiais civis e 

rodoviários - o que vai fazer 
com que o sistema público de 
transporte por ônibus opere 
com frota reduzida. Além 
disso, agências bancárias não 
abrirão as portas e escolas 
cancelaram as aulas.

Além da paralisação 
dos trabalhadores, há um 

ato previsto para se iniciar 
às 15 horas. Em Natal, o 
ponto de concentração será 
o cruzamento das avenidas 
Salgado Filho e Bernardo 
Vieira, nas imediações do 
shopping Midway Mall. De 
lá, manifestantes sairão em 
passeata até Mirassol.

"Greve geral" de hoje 
afeta serviços, ônibus, 
bancos, trânsito e aulas

Paralisação 07 Derrota 15

Meninas do Brasil 
levam virada da 
Austrália na Copa

Em águas

potiguares

"Leão dos Mares" 14

O navio hidroceanográfico Cruzeiro do Sul, da Marinha do Brasil, 
abre para visitação pública neste final de semana em Natal. 
Incorporado à Armada em 2008, o navio tem por finalidade 
desenvolver atividades de pesquisa no ambiente marinho.

Eric Gaillard / EFE

José Aldenir/AgoraRN

Pontapé inicial 16

Morumbi recebe Brasil x Bolívia na abertura da 
Copa América; retrospecto ajuda donos da casa

Marta e Cristiane marcaram para o Brasil, mas Seleção deixou 
escapar vitória. Apesar do revés, equipe continua na liderança 
do Grupo C, que tem ainda Itália e Jamaica - que jogam hoje.



JUSTIÇA VINGATIVA
O ministro da Justiça e da 

Segurança Pública, Sérgio Moro, 
afi rmou nesta quinta-feira, 13, 
que a sua atuação no combate 
à criminalidade e à corrupção 
não é "uma espécie de justiça 
vingativa", mas uma forma de 
proteger as pessoas.

TURISMO RELIGIOSO
A Assembleia Legislativa 

do RN vai realizar no próximo 
dia 25 de junho uma audiência 
pública para discutir a 
“Interiorização do Turismo 
Religioso no Rio Grande do 
Norte”, evento que terá a 
participação de representantes 
do trade turístico potiguar, 
além de prefeitos e secretários 
de turismo de municípios 
vocacionados com potencialidade 
no turismo religioso. A iniciativa 
é do deputado estadual Tomba 
Farias (PSB), ex-prefeito de 
Santa Cruz.

GREVE GERAL
A Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e da Defesa 
Social (Sesed) irá monitorar o 
protesto intitulado greve geral 
desta sexta-feira, 14, em Natal. 
A secretaria vai ativar, a partir 
das 14h, o Centro Integrado de 
Comando e Controle Regional 
(CICCR), que monitorará as 

Enquanto muitos choram, há 
sempre alguém disposto a vender 
lenços, diz o ditado de um autor 
desconhecido. 

É o que o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, resolveu fazer 
nesses tempos difíceis de 
desemprego e aprofundamento 
da crise econômica. 

A exemplo do que fez no 
Carnaval, o prefeito repete agora 
a mesma fórmula no São João. 

Ao investir no calendários 
dos dois eventos, ele certamente 
aposta num retorno econômico 
no mínimo dez vezes maior. 

Quem vai ganhar é aquela 
pessoa da periferia que trabalha 

no almoço para ganhar a 
janta, que luta dia a dia para 
conquistar o pão, a despeito 
das imensas adversidades de 
uma economia estagnada, com 
reduzidas expectativas de reação.

É nesses momentos que o 
bom gestor se descola da crítica 
pequena, medíocre, estabelecendo 
as bases sobre as quais se 
assentam o verdadeiro espírito 
público. 

Em outras palavras, se não 
há saída, que se crie uma. 

No Carnaval Multicultural 
de Natal, sob a gestão de Álvaro 
Dias, o retorno para a economia 
da cidade, segundo a Federação 

do Comércio, Bens, Serviços e 
Turismo, foi de R$ 71 milhões. 

Em uma escala de 0 a 10, os 
800 entrevistados ouvidos pela 
entidade conferiram nota 8,81 
ao evento, um resultado que 
superou os 8,65% obtidos no ano 
anterior.

Para o São João, a 
expectativa é que pelo menos 
R$ 40 milhões sejam injetados 
na economia, benefi ciando em 
grande parte as famílias mais 
vulneráveis, que precisam de 
alento em seus micro e pequenos 
negócios. 

E, convenhamos, eis uma 
iniciativa que merece mais 

do simplesmente críticas 
conservadoras e ensimesmadas. 

Fosse assim, Mossoró, que 
vive as mesmas necessidades de 
qualquer município brasileiro, 
não teria cravado o seu 
calendário o bem sucedido evento 
“Chuva de Balas”. 

O que faz uma administração 
ser dinâmica é justamente 
a capacidade de ela de se 
movimentar com criatividade, 
adaptando-se às circunstâncias 
mais difíceis, diante das quais é 
frequentemente testada. 

No Carnaval foi assim e, 
acreditem, assim será neste São 
João.

Choro e lenços
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A decisão do Governo do Rio Grande do Norte, publicada nesta 
quinta-feira, 13, de utilizar as receitas correntes para custear apenas 
despesas formalizadas em 2019 – quebrando a ordem cronológica de 
pagamentos – foi mal recebida pelos representantes do setor produtivo 
potiguar.

Ao longo do dia, os ânimos fi caram exaltados, pois a medida logo 
foi nominada de “calote”. Notas ofi ciais de repúdio foram publicadas 
pela Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio) e 
pela Federação das Indústrias do Estado (Fiern). Mas não era para tanto.

A justifi cativa do governo estadual é de que o cumprimento da 
ordem cronológica de pagamento poderia ocasionar paralisação das 
“atividades operacionais e administrativas”. Com isso, a expectativa é 
de que gestão Fátima Bezerra dê cabo das dívidas contraídas em 2019, 
garantindo um fôlego extra para resolver as pendências deixadas pelos 
governos passados. O governo Fátima diz ter herdado R$ 2,4 bilhões 
em “restos a pagar”.

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Finanças (Seplan), 
a medida não representa um “calote”, mas o compromisso em pagar 
o mês corrente e, com recursos extras, o passivo deixado. Desta forma, 
com caos fi nanceiro solucionado até o fi m do ano, Fátima Bezerra pode-
rá sanear os restos pagar. Entretanto, tudo no seu devido tempo. E sem 
açodamentos.

Tudo no devido tempo

A partir da próxima semana, 
o ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, vai apresentar a 
parlamentares e instituições da 
área médica a proposta de um novo 
programa para substituir de forma 
gradual o Mais Médicos. A ideia é 
discutir o novo programa e ouvir 
sugestões e críticas.

“É determinação desde o início 
dessa gestão do ministro Man-
detta que montássemos um novo 
programa em substituição gradual 
ao Mais Médicos. Esse programa 
está em fase fi nal de elaboração. 
A partir da próxima semana o mi-
nistro vai começar a fazer diversas 
audiências com congressistas para 
mostrar o que fi zemos e colher, ain-
da de maneira não publica, opini-
ões, críticas e sugestões”, explicou 
o secretário de Atenção Primária à 
Saúde, Erno Harzeheim.

Umas das mudanças que o no-
vo programa trará será a adoção 
de critérios mais objetivos e trans-
parentes para defi nir a distribui-
ção dos médicos, de acordo com o 
secretário. “Nesse novo programa 
vamos ter um outro critério de clas-
sifi cação dos municípios, um crité-
rio mais claro que determina que 
município deve receber ou não um 
sistema de provimento do governo 
federal”.

A substituição do Mais Médi-
cos ocorrerá de forma gradual e os 
atuais contratos dos profi ssionais 
serão mantidos até o fi nal. “Quem 
está hoje no Mais médicos tem a 
garantia de que vai terminar o 
seu contrato e a substituição vai 
ser gradual, pouco a pouco, nada 
abrupto vai ser feito nesse sentido”, 
garantiu Harzeheim.

Governo federal 
vai apresentar 
substituto para
o Mais Médicos

Mudança

Secretário federal Erno Harzheim 

 Ederson Nunes / CMPA

atividades do ato público.

GOVERNANÇA
O Tribunal Regional 

do Trabalho da 21ª Região 
realiza nesta sexta-feira, 14, 
às 10h30, um seminário sobre 
Governança Pública - Estruturas 
e Mecanismos. O ministro do 

Tribunal de Contas da União 
(TCU) João Augusto Ribeiro 
Nardes fará uma palestra sobre 
política de governança pública e 
seus desafi os, juntamente com 
o auditor federal de Controle 
Externo do TCU Luiz Afonso 
Gomes Vieira, que discutirá os 
benefícios da sua implementação.

TERCEIRO MILÊNIO
Também nesta sexta-feira, 

só que no auditório do Tribunal 
de Contas do Estado, acontece 
o curso "Perspectivas e desafi os 
das carreiras públicas no terceiro 
milênio". A iniciativa vai discutir 
como conciliar medidas para 
enfrentar a crise fi nanceira 
e fi scal versus a proteção aos 
direitos fundamentais. Entre os 
palestrantes, o desembargador 
Cláudio Santos; o presidente do 
TCE, Poti Júnior; e o procurador-
geral de Justiça, Eudo Leite.

QUAL É A DÚVIDA?
O deputado federal Fábio 

Faria (PSD) foi ao Twitter 
dizer que, por causa de três 
governadores, ainda não 
se fechou um "acordo" para 
incluir estados e municípios na 
reforma da Previdência. Ele 
cobrou um posicionamento da 
governadora Fátima Bezerra, 
que já disse claramente sua 
opinião: com a retirada de 
trechos como BPC e mudanças 
na aposentadoria rural, ela 
apoia a reforma.

EQUIPARAÇÃO
Servidores da administração 

direta do Estado tem ameaçado 
fazer greve. Querem o mesmo 
reajuste de 16% pleiteado pelos 
procuradores.

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br
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O Comitê de Gestão e Efi ciên-
cia, órgão criado pelo Governo do 
Rio Grande do Norte para monito-
rar a execução das despesas e pla-
nejar estratégias para racionalizar 
o gasto público, decidiu quebrar a 
ordem cronológica nos pagamen-
tos de fornecedores.

A partir de agora e até o fi nal 
do ano, as receitas obtidas pelo 
Estado deverão custear apenas 
despesas formalizadas em 2019. A 
prioridade será quitar gastos con-
tratados pela gestão da governado-
ra Fátima Bezerra, em detrimento 
do passivo herdado da administra-
ção passada.

Essa defi nição está em uma 
resolução publicada nesta quinta-
-feira, 13, no Diário Ofi cial do Es-
tado. O documento é assinado por 
Fátima Bezerra; pelos secretários 
Aldemir Freire (Planejamento e 
Finanças), Virgínia Ferreira (Ad-
ministração) e Carlos Eduardo 
Xavier (Tributação); pelo controla-
dor-geral, Pedro Lopes Neto; e pelo 
procurador-geral, Luiz Antônio 
Marinho.

O Comitê justifi ca que o fi el 
cumprimento da ordem cronológi-
ca de pagamento poderia ocasio-
nar paralisação das “atividades 
operacionais e administrativas” do 

governo, já que toda a receita de 
2019 seria destinada a pagar dí-
vidas contratadas pela gestão an-
terior, em detrimento dos credores 
de agora. O governo Fátima diz ter 
herdado R$ 2,4 bilhões em “restos 
a pagar”.

A obediência à ordem cronoló-
gica de pagamentos é uma deter-
minação do Tribunal de Contas 
do Estado. Em 2016, a corte lan-
çou uma resolução que orienta as 
prefeituras de municípios do Rio 
Grande do Norte e o próprio gover-

no estadual a priorizarem a quita-
ção de despesas mais antigas.

Na resolução publicada nesta 
quinta-feira, o Comitê de Gestão 
e Efi ciência aponta que despe-
sas anteriores poderão ser pagas 
eventualmente, desde que o cole-
giado autorize. Isso acontecerá, 
afi rma o documento, “mediante 
justifi cativa plausível”, como a 
possibilidade de risco à prestação 
do serviço público.

De acordo com a Secretaria de 
Planejamento e Finanças (Seplan), 

a medida não representa um “calo-
te” do Estado aos fornecedores que 
prestaram serviços ao Estado na 
gestão anterior. Segundo a pasta, 
a resolução “apenas ratifi ca o que 
o Estado vem afi rmando desde o 
início: que tem compromisso em 
pagar o mês corrente e, com recur-
sos extras, o passivo deixado”.

A estratégia de priorizar despe-
sas do ano de 2019 já vinha sendo 
adotada pelo Governo do Estado 
no que diz respeito aos salários dos 
servidores. Desde que assumiu, 
a gestão de Fátima Bezerra tem 
depositado em dia as folhas do 
funcionalismo vencidas a partir de 
janeiro e diz buscar receitas extra-
ordinárias para quitar o passivo 
herdado.

Até agora, da dívida com servi-
dores, o governo Fátima Bezerra 
pagou apenas o restante do 13º 
salário de 2017. Foram R$ 30,2 mi-
lhões destinados a pagar o abono 
a quem ganha mais de R$ 5 mil. 
Quem recebe menos do que isso já 
havia tido o 13º creditado.

Resta pagar, ainda, os salários 
referentes a dezembro e 13º salário 
de 2018, na íntegra, e parte da fo-
lha de novembro do ano passado. 
Não há calendário defi nido para 
esses pagamentos.

Decisão foi do Comitê de Gestão e Efi ciência, criado por Fátima no início do governo

Governo Fátima Bezerra vai priorizar 
pagamento para fornecedores de 2019
Gestão estadual vai usar receita corrente para pagar despesas contratadas de 1º de janeiro para cá; 
passivo de R$ 2,4 bilhões será quitado se houver recursos extraordinários, segundo o Planejamento

Finanças

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsonaro 
elogiou nesta quinta-feira, 13, o 
trabalho do ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, 
durante sua atuação como juiz da 
Operação Lava Jato. “O que ele fez 
não tem preço. Ele realmente bo-
tou para fora, mostrou as vísceras 
do poder, a promiscuidade do po-
der no tocante à corrupção”, disse 
Bolsonaro em conversa com jorna-
listas após cerimônia no Palácio do 
Planalto.

No último dia 9, o site de notí-
cias The Intercept Brasil divulgou 
trechos de mensagens atribuídas a 
Moro e a membros da força-tarefa 
da Lava Jato, que apontam para 
uma “colaboração proibida” entre 
o então juiz federal responsável 
por julgar processos decorrentes 
da operação em Curitiba e os pro-

curadores, a quem cabe acusar os 
suspeitos de integrar o esquema de 

corrupção. Para Bolsonaro, houve 
“uma invasão criminosa”.

“Ele [Moro] faz parte da histó-
ria do Brasil. Vazou [a conversa]? 
Se vazar meu aqui, tem muita 
brincadeira que faço com colegas 
que vão me chamar de novo de 
tudo aquilo que me chamavam 
durante a campanha. Houve uma 
invasão criminosa, se é que o que 
está sendo vazado é verdadeiro ou 
não”, disse Bolsonaro.

Questionado se considera 
normal conversa entre juiz e pro-
curador, o presidente respondeu: 
“Normal é conversa com doleiro, 
com bandidos, com corruptos, isso 
é normal? Nós temos nos unidos do 
lado de cá. Ninguém forjou provas 
nessa questão da condenação do 
[ex-presidente] Lula”, ressaltou 
ele, ao falar sobre o processo julga-
do por Moro na primeira instância 
da Lava Jato, em Curitiba.

Bolsonaro ressaltou que "ninguém forjou provas" na condenação do ex-presidente Lula

“O que ele fez não tem preço”, afirma 
Jair Bolsonaro sobre Moro na Lava Jato

Manifestação

Antônio Cruz / Agência Brasil

A Câmara Municipal de 
Natal deu início nesta quin-
ta-feira, 13, à votação em 
segundo turno do projeto de 
lei que institui tratamento 
diferenciado e favorecido às 
micro e pequenas empresas 
da capital potiguar.

O projeto, enviado à Câ-
mara pela Prefeitura, visa 
desburocratizar o atendimen-
to às micros e pequenas em-
presas na capital. Segundo 
o líder do governo, vereador 
Kleber Fernandes (PDT), a 
aprovação do projeto vai criar 
um ambiente favorável aos 
negócios de pequeno porte. 
“O projeto vai proporcionar 
celeridade nas ações adminis-
trativas para fomentar o em-
preendedorismo", explicou. A 
votação continua na próxima 
terça-feira, 18.

Após seis sessões de julga-
mento, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu nesta 
quinta-feira, 13, criminalizar 
a homofobia como forma de 
racismo. Ao fi nalizar o jul-
gamento da questão, a Corte 
declarou a omissão do Con-
gresso em aprovar a matéria 
e determinou que o crime de 
racismo seja enquadrado nos 
casos de agressões contra o 
público LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais e tra-
vestis) até que uma norma 
específi ca seja aprovada pelo 
Congresso Nacional.  A decla-
ração de omissão do Congres-
so se deu por 8 votos a 3 no 
Supremo.

Câmara debate 
projeto que dá 
vantagens para 
microempresas

Supremo decide 
criminalizar a 
homofobia como 
forma de racismo

Legislativo

Fim do julgamento

Vereador Kléber Fernandes (PDT)

Elpídio Júnior / Câmara de Natal
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A Caixa Econômica Federal e 
o Banco Panamericano cobram da 
Prefeitura de Mossoró mais de R$ 
5,3 milhões que a gestão da prefeita 
Rosalba Ciarlini teria deixado de 
repassar às instituições fi nanceiras. 
O valor se refere à soma de parcelas 
de empréstimos consignados con-
tratados por servidores municipais 
junto a esses bancos e já desconta-
dos em folha pela Prefeitura.

A maior dívida é com a Caixa. 
O banco informou ao Ministério 
Público Estadual em novembro 
do ano passado, no âmbito de um 
inquérito que investiga a inadim-
plência, que o débito da Prefeitura 
até então era de R$ 4,7 milhões, 
fora multa e correção previstas em 
contrato.

Com o Panamericano, a dívida 
da gestão Rosalba Ciarlini seria de 
R$ 600 mil – dinheiro referente a 
parcelas de consignados que de-
veriam ter sido repassadas para a 
instituição entre outubro de 2018 e 
março de 2019. Além disso, a Pre-
feitura tem um acordo fi rmado com 
o banco para pagar R$ 2,2 milhões 
de parcelas que não foram repassa-
das em 2016, 2017 e 2018. No caso 

do acordo, segundo o Panamerica-
no, a administração municipal tem 
honrado o compromisso.

Em portaria publicada nesta 
quinta-feira, 13, no Diário Ofi cial 
do Estado, a promotora Patrícia 
Antunes Martins, da 19ª Promo-
toria de Justiça de Mossoró, reco-
mendou que a Prefeitura regulari-
ze os repasses ou pare de descontar 
as parcelas de consignado da folha 

dos servidores.
“A conduta, além de abalar a 

imagem institucional do ente pú-
blico, a um só tempo, viola os prin-
cípios da legalidade, moralidade e 
impessoalidade por desrespeitar os 
convênios fi rmados, por priorizar 
despesas diversas da originaria-
mente estabelecida, em detrimento 
da obrigação de repassar os valo-
res mensalmente descontados dos 

salários dos servidores públicos e 
causar prejuízo  estes por não pos-
suírem crédito fi nanceiro para re-
alizarem outros empréstimos con-
signados”, escreveu a promotora.

Na recomendação – endereçada 
à prefeita Rosalba Ciarlini e à se-
cretária de Finanças, Erbênia Ro-
sado –, a representante do Minis-
tério Público afi rma que a gestão 
municipal se apropriou indevida-
mente dos recursos. “O Município 
de Mossoró é mero depositário das 
contribuições descontadas das re-
munerações de seus servidores, as 
quais pertencem às instituições fi -
nanceiras”, complementou Patrícia 
Martins.

A promotora solicitou que, 
além de regularizar os repasses, a 
gestão deve encaminhar mensal-
mente ao Ministério Público o “re-
latório de retorno” no qual constem 
a relação e os valores descontados 
dos salários dos servidores e enviar 
também a comprovação de repasse 
às instituições fi nanceiras desses 
valores descontados.

Procurada, a Prefeitura de 
Mossoró não se manifestou até a 
conclusão desta reportagem.

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Interior 
da Assembleia Legislativa aprovou 
esta semana três projetos de lei de 
autoria do deputado estadual San-
dro Pimentel (PSOL) que tratam 
sobre a defesa dos animais e sobre 
o trabalho dos vigilantes.

O primeiro projeto reconhece 
como direito do consumidor a obri-
gação de que a vigilância patrimo-
nial nos grandes eventos no âmbito 
do Rio Grande do Norte seja reali-
zada por vigilantes especialmente 
habilitados.

Na sessão da Comissão da últi-
ma terça-feira, 11, integrantes da 
categoria, representados pelo Sind-
segur, pressionaram os deputados a 
votar a favor da matéria.

Já a segunda matéria determi-
na que o Governo do Estado crie 
políticas de controle populacional de 
cães e gatos.

A terceira, por fi m, autoriza o 
translado de animais domésticos 
de pequeno porte em trens e ônibus 
que fazem linhas intermunicipais. 
Em Natal, isso já é lei, desde que 
o tutor apresente, ao embarcar no 

transporte público, cartão de vacina 
e correto acondicionamento do ani-
mal em caixa de transporte.

“Esses projetos reforçam o nos-
so compromisso de olhar com mais 
cuidado para os trabalhadores vigi-
lantes, esquecidos nas casas legisla-
tivas, e para a criação de políticas 
públicas em defesa dos animais", 
afi rmou Sandro.

Com a aprovação na Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Interior, os projetos 
agora vão a votação no plenário da 
Assembleia.

Procurada, gestão da prefeita Rosalba Ciarlini não se manifestou sobre as cobranças

Bancos cobram R$ 5,3 milhões em 
consignados da Prefeitura de Mossoró
Promotora Patrícia Antunes Martins recomendou que a gestão da prefeita Rosalba Ciarlini
regularize os repasses ou pare de descontar as parcelas de consignado da folha dos servidores

Apropriação indevida

José Aldenir / Agora RN

A data de realização do 
leilão do excedente da cessão 
onerosa do pré-sal foi adiada 
para o dia 6 de novembro, 
informou nesta quinta-feira, 
13, a Agência Nacional do 
Petróleo. O certame estava 
marcado para 28 de outubro.

Firmado pela Petrobras e 
a União em 2010, o contrato 
de cessão onerosa garantia à 
estatal explorar 5 bilhões de 
barris de petróleo em áreas 
do pré-sal pelo prazo de 40 
anos. Em troca, a empresa 
antecipou o pagamento de R$ 
74,8 bilhões ao governo. 

O governo, entretanto, er-
rou nas previsões, e a região 
tem potencial para produção 
de, ao menos, o dobro de bar-
ris. É esse excedente que será 
leiloado. A operação deve ren-
der aos cofres da União cerca 
de R$ 100 bilhões, verba que 
poderá ser repartida com es-
tados e municípios.

Leilão fica para
6 de novembro

Cessão onerosa

Operação pode render R$ 100 bi

Petrobras / Reprodução

O Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4) de-
cidiu nesta quarta-feira, 12, 
que as visitas ao ex-presiden-
te Lula, na Superintendência 
da Polícia Federal, em Curi-
tiba, não precisarão mais ser 
agendadas. O petista cumpre 
pena de 8 anos, 10 meses e 20 
dias de prisão.

Visitas a Lula
não precisarão 
ser agendadas

Justiça

Avançam projetos de Sandro sobre vigilância e animais
Assembleia

Deputado estadual Sandro Pimentel

José Aldenir / Agora RN
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O relatório da reforma da Pre-
vidência, apresentado nesta quin-
ta-feira, 13, pelo deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), trava as idades 
mínimas para aposentadoria em 57 
anos para mulheres e 60 anos para 
homens, para os trabalhadores que 
contribuem para o INSS e que es-
tiverem dispostos a pagar um “pe-
dágio” de 100% do tempo que ainda 
falta para se aposentarem.

Ou seja, quem estiver disposto 
a trabalhar o dobro do tempo que 
faltaria pelas regras atuais poderá 
se aposentar com a idade inicial da 
transição, sem o aumento escalo-
nado até 62 anos para mulheres e 
65 anos para homens. Para os pro-
fessores, essa “trava” é de 55 anos 
para as mulheres e de 58 anos para 
os homens.

Para os servidores públicos, o 
texto estabelece uma nova regra de 
transição, que permitirá a aposen-
tadoria aos 60 anos para os homens 
e aos 57 anos para as mulheres.

Os servidores que ingressaram 
no serviço público até 2003 mantêm 
os direitos a integralidade e parida-
de dos salários.

As novas alíquotas e o escalona-
mento para os servidores da União 
também foram mantidos no relató-
rio conforme a proposta original do 
governo. Já a alteração de alíquotas 
em para os funcionários públicos 
estaduais e municipais dependerá 
de ratifi cação das respectivas as-
sembleias legislativas e câmaras de 
vereadores.

A economia a ser obtida com a 
nova versão da reforma da Previ-

dência será de R$ 913,4 bilhões em 
dez anos, aponta o parecer.

A proposta encaminhada pelo 
governo do presidente Jair Bolsona-
ro previa uma economia de R$ 1,2 
trilhão em dez anos. Mas o relator 
retirou do texto alguns itens, como 
as mudanças no benefício assisten-
cial pago a idosos de baixa renda 
(BPC), as alterações na aposentado-
ria rural e regras mais duras para 
ter direito ao abono salarial.

O relatório derrubou, ainda, o 
gatilho que poderia corrigir as ida-
des mínimas defi nidas no texto com 
base na expectativa de sobrevida 
da população. E outra medida sig-
nifi cativa que consta do relatório é 
que a reposição da infl ação para os 
benefícios, que não estava no texto 
de Bolsonaro, fi ca valendo. Deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)

Economia com reforma da Previdência 
cai para R$ 913,4 bilhões em relatório
Proposta encaminhada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro previa economia de R$ 1,2 trilhão 
em dez anos. Deputado retirou trechos como BPC, aposentadoria rural e regras mais duras para abono

Comissão Especial

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ministro da Secretaria 
de Governo, general Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, dei-
xará a equipe do presidente 
Jair Bolsonaro.

De acordo com o porta-voz 
da Presidência da República, 
general Otávio do Rêgo Bar-
ros, outro general, Luiz Edu-
ardo Ramos Baptista Pereira, 
atual chefe do Comando Mili-
tar do Sudeste, irá substituir 
o atual ministro.

Nos bastidores, a saída 
foi atribuída ao "desalinha-
mento" com o presidente em 
questões como comunicação 
e a centralização de poder 
na sua pasta. O ministro foi 
alvo recentemente de críticas 
do Carlos Bolsonaro, fi lho do 
presidente, sobre os rumos da 
comunicação no Planalto.

Santos Cruz
deixa o governo 
e vai ser trocado 
por outro general

Secretaria de Governo

sindicatodosmedicos.rn @sinmed.rn @sinmedrn (84) 98701 3795 Rua Apodi, 244 - Centro | Natal RN

INFORMATIVO 
SEMANAL

A festa de São João do Sinmed será 
comemorada este ano no Engenho 
Fazenda Mucambo, em Goianinha, 
no dia 29 de Junho. O arraiá é 
aberto aos médicos sindicalizados, 
com direito a um acompanhante. 
Teremos muita comida típica, 
brincadeiras do período junino e 
música com Edson Chuva e 
Temporal do arrocha. Para garantir 
o conforto dos médicos, o Sinmed 
vai disponibilizar um ônibus para 
fazer o traslado ida/volta para a 
fazenda. A concentração para saída 
de Natal será às 8h, no sindicato. O 
retorno será às 16h. Pedimos para 
confirmar participação até 21 de 

junho através do telefone: 3222-
0028.

>> Parceria: Você sabia que o 
cartão MasterClin te dá desconto 
de 50% no cinema? Entre em 
contato com o Sinmed RN e solicite 
o seu voucher 3D ou 2D.

>> Cursos: O Sindicato dos 
Médicos do RN, através do 
PROBEM, oferece novas turmas 
dos cursos de informática para o 
ano de 2019. Com o avanço das 
tecnologias e a preocupação 
constante em levar o melhor para 
os médicos, todos os conteúdos dos 
cursos oferecidos foram 
atualizados. Os cursos têm a 
duração de três meses e as aulas 
acontecem uma vez por 
semana.Para se inscrever basta 
ligar para o 3222.0028 ou mandar 
whatsapp para 99934-9642. Os 
cursos são gratuitos e oferecidos 
aos médicos sindicalizados e 
parentes.

>> Cartão de vantagens: O Sinmed 
já começou a entregar os cartões 
de vantagens Masterclin na sede do 
sindicato em Natal e Mossoró. 

junho através do telefone: 3222-
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A demissão de Carlos Alberto dos Santos Cruz da 
chefi a da Secretaria de Governo decorre do desgaste 
de relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, 
após os confl itos do general com pesos pesados do 
bolsonarismo – do fi lho deputado Eduardo Bolsonaro 

(PSL-RJ) a Olavo de Carvalho, passando pelo deputa-
do Marcos Feliciano (PSL-SP). Sempre pronto a não 
deixar insulto sem resposta, muitas vezes Santos Cruz 
contribuía para aumentar o problema, irritando o pre-
sidente.

Relação degastada faz Bolsonaro demitir ministro

Autoridades investigam vazamento e divulgação

POSTURA FIRME
General com gabinete no 

Planalto disse à coluna que “a 
postura fi rme de Santos Cruz” 
nos confl itos foi determinante no 
desgaste.

PAIXÃO COLORADA
Cruz parecia bem, terça 

(11), em evento na embaixada 
de Portugal, mas na lapela não 
exibia a bandeirinha do Brasil, do 
Inter, seu time.

 
CHUMBO TROCADO

Chamado por Feliciano de 
“infi ltrado contra a revolução 
conservadora”, Santos Cruz 

afi rmou que Olavo de Carvalho 
era “desequilibrado”.

ERA QUESTÃO DE TEMPO
Eduardo Bolsonaro acusou 

Santos Cruz de não estar 
“alinhado” com o pai e avalizou 
críticas de Olavo. Sua demissão 
era questão de tempo.

DA CASERNA AO MINISTÉRIO
O general de Exército Luiz 

Eduardo Ramos Batista Pereira, 
terá de sair da ativa para 
assumir o cargo de ministro-chefe 
da Secretaria de Governo. Ele 
assumiu o comando militar do 
Sudeste há 40 dias.

ME ENGANA QUE EU GOSTO
Ontem foi mais uma quinta-

feira em que a Câmara dos 
Deputados presidida por Rodrigo 
Maia registrava 409 deputados 
presentes no plenário, só que 
não. Somente se viam meia dúzia 
deles.

TÊNIS NA APOSENTADORIA
Amigos de Pedro Bório, em 

campanha para ser embaixador 
em Washington, dizem na 
Câmara que ele “joga tênis com 
Bill Clinton”, ex-presidente há 18 
anos. Deputados do baixo clero se 

PODER SEM PUDOR

FONTES SECRETAS
Entrevistando ao vivo o então presidente 

do PT, Tarso Genro, na era pós-roubalheira do 
mensalão, o âncora Estevão Damásio testou 
o bom humor do político gaúcho: “Como o PT 
fará, agora, para arrecadar recursos para suas 
campanhas?” A reação de Genro foi de surpresa: 
“Isto é pergunta que se faça?...” Depois, ambos 
caíram na gargalhada.

Não se deve esperar condescendência com 
o site que tem divulgado conversas reservadas 
roubadas de autoridades da Lava Jato. A 
Polícia Federal investiga como crime grave a 
invasão do aplicativo Telegram ou de celulares 

de autoridades, e a resposta não deve demorar. 
Nesta quinta-feira, 13, em Brasília, era forte a 
expectativa de mandados de busca e apreensão 
para endereços dos responsáveis pelo site 
Intercept.

ESQUEMA PROFISSIONAL
A expectativa do Planalto é que a PF desmas-

care um esquema de espionagem, com postos no 
exterior, para desmoralizar a Lava Jato, 

ONDA SOLIDÁRIA
A hesitação inicial do governo em relação ao 

caso deu lugar a uma onda de solidariedade de 
políticos, magistrados e procuradores.

ESTRANHA EUFORIA
Nada foi tão contundente, em defesa da Lava 

Jato, quanto a do ministro Luís Roberto Barroso, 
ao ironizar a “euforia dos corruptos”.

Podem ser incluídos 
a qualquer momento”

Deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), 
relator, sobre estados e municípios 
na reforma

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Marcelo Camargo / Agência Brasil

impressionam.

SINDIPILANTRAGEM
Decisão do TRT-SP proibindo 

greve no Metrô-SP nesta sexta 
(14) mostra a que ponto chegou a 

pelegada no Brasil: uma mesma 
linha foi dividida em três só para 
criar três sindicatos e habilitá-
los ao rateio do dinheiro fácil do 
imposto sindical. Que, felizmente, 
já não é obrigatório.

CONSOLIDAÇÃO
O deputado Jerônimo Goergen 

(PP-RS) acredita que a aprovação 
do relatório da reforma da 
Previdência acabará com lorotas 
da oposição: “Será uma vitória 
expressiva, que consolidará a 
base”.

OPORTUNISMO
O centrão sacou a 

malandragem da deputada 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
que tenta tirar proveito da 
arapongagem contra Sérgio 
Moro. A única trama dessa 
história foi da gangue que 
assaltou a Petrobras.

O presidente da seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) no Rio Grande do Norte, 
Aldo Medeiros, defende o afasta-
mento temporário do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sér-
gio Moro, do coordenador da força-
-tarefa da Lava Jato, o procurador 
federal Deltan Dallagnol, e dos 
demais envolvidos nas conversas 
publicadas no último domingo, 9, 
pelo site The Intercept Brasil, até 
que sejam feitas e concluídas as 
investigações sobre o caso.

O posicionamento da OAB po-
tiguar segue o ordenamento nacio-
nal da instituição, que, na última 
segunda-feira, 10, publicou uma 
carta pedindo uma "investigação 
plena, imparcial e isenta", apon-
tando ainda que caso confi gura 
uma "possível relação de promis-
cuidade" na condução de ações pe-
nais no âmbito da Lava-Jato.

“Ficamos surpresos com a apro-
ximação entre o Ministério Público 
[Federal do Paraná, coordenador 
da Lava Jato] e o julgador [o ex-juiz 
e atual ministro da Justiça, Sérgio 
Moro]”, pontuou Aldo Medeiros, 
em entrevista ao Jornal Agora, da 
rádio Agora FM (97,9 FM). 

Segundo Aldo Medeiros, as 
informações transcritas pelo site 
The Intercept Brasil mostram que 
o então juiz Sérgio Moro manti-
nha uma relação confl ituosa com 
os procuradores da operação Lava 
Jato. “Um dos exercícios mais pra-
ticados pelos advogados tem sido o 

de imaginar qual seria o resultado 
se a Procuradoria tomasse conhe-
cimento da relação próxima entre 
um julgador e um advogado. No 
mínimo, pediria a prisão do advo-
gado”, avaliou.

Além disso, o presidente da 
OAB potiguar recriminou o fato de 
que Sérgio Moro, enquanto magis-
trado, de acordo com as denúncias 
publicadas na imprensa,  ultrapas-
sou os “limites” da atuação como 
operador da justiça. 

“Não podemos admitir que o 
julgador, seja ele qual for, mesmo 
com todo o serviço prestado ao pa-
ís, misture a situação a ponto de 
orientar a qualquer uma das par-
tes, seja a defesa ou a acusação. E, 
pelo que tem sido divulgado, pare-
ce que houve uma grave irregula-
ridade”, reforçou o advogado Aldo 
Medeiros.

O deputado federal potiguar 
Walter Alves (MDB) apresentou 
um projeto de lei na Câmara dos 
Deputados que obriga as operado-
ras de telefonia a emitirem mensa-
gem de alerta ao usuário quando a 
ligação de longa distância incorrer 
em custos não incluídos no valor 
do plano contratado.

Para justifi car o projeto, Wal-
ter Alves explica que o aumento 
da competição no mercado de te-
lefonia representou um expressivo 
avanço para os consumidores dos 
serviços de telecomunicações. No 
entanto, os recorrentes confl itos 
registrados nas relações entre ope-
radoras e usuários demonstram 
que a regulamentação do setor 
ainda carece de aperfeiçoamentos.

Um dos pontos que gera con-
fl itos diz respeito à chamada por-

tabilidade numérica, que ocorre 
quando o usuário solicita a mu-
dança de operadora e requer a 
migração do seu código telefônico. 
Com medida  aprovada, é comple-
xo para o consumidor identifi car a 
operadora destinatária.

Presidente da OAB no RN defende 
afastamento temporário de Moro

Projeto de Walter Alves obriga 
empresas a alertar sobre custos

Aldo Medeiros

Telefonia

Conversas entre o ex-juiz e ministro Sérgio Moro e
o procurador Deltan Dallagnol são alvo de críticas

Aldo Medeiros, presidente da OAB

Deputado federal Walter Alves (MDB)

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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Internacionais

O tribunal de Buenos Aires responsável por julgar o caso de 
corrupção relacionado com a ex-presidente Cristina Kirchner (2007-
2015) autorizou a atual senadora a viajar para Cuba em julho para 
visitar sua fi lha Florencia, que passa por um tratamento de saúde no 
país, afi rmaram nesta quinta-feira, 13, fontes partidárias. 

Cabeça de lobo gigante de 30 mil
anos é encontrada na Sibéria

  A cabeça de um lobo gigante 
foi encontrada na região da 
Sibéria, na Rússia. A peça tem 
mais de 30 mil anos de idade, 
inclui presas e até mesmo o 
cérebro preservado. A cabeça 
do lobo encontrado tem 40 cm, 
enquanto que a de um lobo atual 
mede entre 23 e 28 cm. 

Conselho de Segurança da
ONU terá reunião de urgência
por ataques a petroleiros

Os Estados Unidos pediram 
encontro nesta quinta-feira, 13, 
para discutir a situação no Golfo 
de Omã. Dois petroleiros, um 
norueguês e um japonês, foram 
alvos de ataques no Mar de Omã.

Henry Nicholls/Reuters

Getty Images

Isna/Handout

Juan Mabromata / AFP

Governo britânico assina pedido
de extradição de Julian Assange

O ministro do Interior 
britânico, Sajid Javid, anunciou 
nesta quinta-feira, 13, que 
assinou o pedido de extradição 
do fundador do Wikileaks, Julian 
Assange, para os Estados Unidos 
(EUA). O australiano, detido 
deverá comparecer na sexta-feira, 
14, a um tribunal de Londres 
para audência preliminar do 
processo de extradição.

A greve geral convocada para 
esta sexta-feira, 14, vai alterar os 
serviços, o trânsito e a rotina dos 
moradores de Natal. Diversas ca-
tegorias vão aderir ao movimento, 
desde professores, bancários, poli-
ciais civis e rodoviários, o que vai 
fazer com que sistema público de 
transporte de ônibus, bem como 
agência bancárias não abram as 
portas e nem mesmo escolas públi-
cas tenham aulas.

O ato político, que é organiza-
do por diversas centrais sindicais, 
está previsto para se iniciar às 15 
horas. Em Natal, o ponto de con-
centração será o cruzamento das 
avenidas Salgado Filho e Bernardo 
Vieira, nas imediações do shopping 
Midway Mall. 

A pauta principal da greve ge-
ral, segundo centrais sindicais, é 
manifestar repúdio à proposta do 
governo federal para a reforma da 
Previdência. Os grupos sindicais 
também protestam contra o contin-
genciamento na Educação. Ainda 
na capital potiguar, após a concen-
tração, haverá uma caminhada até 
a Praça da Árvore, em Mirassol, 

onde ocorrerá um ato público.
As agências bancárias – públi-

cas e privadas – estarão fechadas 
durante o dia todo. Os trabalhado-
res do setor farão atos em frente 
de unidades bancárias durante a 
manhã, e depois, à tarde, o grupo 
vai seguir para a concentração em 
frente ao Midway Mall.

As escolas públicas de Natal e 

as instituições federais de ensino 
(UFRN e IFRN) não terão aulas. 
O sindicato dos Docentes da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (Adurn) e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação do 
(Sinte) aderiram à greve. A Secre-
taria Estadual de Educação (Seec) 
informou as aulas estão mantidas, 
mas vai respeitar a decisão das 

escolas que decidiram parar. Os 
colégios particulares funcionarão 
normalmente, mas as provas e 
exames marcados para esta sexta 
serão remarcados. 

Os servidores da Polícia Civil 
também irão participar do ato pú-
blico. A programação é de que de-
legacias funcionem em regime de 
plantão, atendendo apenas casos 
de fl agrantes. Uma manifestação 
está marcada para as 8h, em fren-
te à sede do Sindicato dos Policiais 
Civis do Rio Grande do Norte 
(Sinpol), no bairro de Cidade Alta.

O Sindicato dos Servidores da 
Saúde do Rio Grande do Norte 
(Sindsaúde) também irão partici-
par das atividades. Serão promovi-
das duas atividades ao longo desta 
sexta. Ainda pela manhã, os servi-
dores realizam protesto em frente 
à Prefeitura do Natal. A categoria 
cobra o pagamento de gratifi cações 
por parte do Município. À tarde, 
os trabalhadores da saúde irão se 
somar aos demais manifestantes 
para a greve geral. Os serviços nos 
hospitais públicos não serão altera-
dos.

Em Natal, o ato terá concentração entre as avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira

Greve vai afetar os serviços dos bancos, 
transporte e escolas; confira o que para
Organizado por centrais sindicais, o ato público desta sexta-feira, 14, terá manifestações de repúdio 
à proposta de reforma da Previdência e também contra o contingenciamento na educação superior

Protestos

José Aldenir/AgoraRN

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana (STTU) anunciou que nesta 
sexta-feira, 14, o sistema público 
de ônibus vai operar com 40% da 
frota. A redução da oferta acontece 

por conta da adesão às manifes-
tações por parte do Sindicado dos 
Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários do Estado do Rio Grande 
do Norte (Sintro). Será autorizada 

a operação dos permissionários do 
transporte opcional no mesmo iti-
nerário das linhas de ônibus.

Por outro lado, a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos de 

Natal (CBTU) informou que 100% 
das viagens do sistema de trens 
urbanos estarão garantidas nesta 
sexta-feira na Grande Natal, nas 
linhas Norte e Sul. 

A Polícia Militar terá um 
esquema especial para acom-
panhar as manifestações de 
sexta-feira. O efetivo contará 
homens de batalhões loca-
lizados nas áreas próximas 
das manifestações e de inte-
grantes de grupos especiali-
zados da PM. A mobilização 
terá auxílio da Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal e de agentes 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (STTU).

Segundo a Polícia Militar, 
as atividades serão iniciadas 
a partir da 11h. No entanto, 
o efetivo irá se deslocar para 
área de concentração da gre-
ve geral às 15h. 

O QUE NÃO VAI FUNCIONAR 
NA GREVE GERAL?

EDUCAÇÃO
Escolas públicas estadu-

ais e municipais não terão au-
las. UFRN e IFRN também 
suspenderam as atividades 
letivas. 

SEGURANÇA
Polícia Militar vai traba-

lhar normalmente. As delega-
cias da Polícia Civil irão fun-
cionar em regime de plantão. 

BANCOS
As agências bancárias - 

públicas e privadas - não fun-
cionarão nesta sexta-feira

TRANSPORTE 
Ônibus funcionarão ape-

nas com 40% da frota; CBTU 
garante 100% dos trens fun-
cionando.

Ônibus urbanos terão apenas 40% da frota hoje

Polícia Militar 
vai acompanhar 
protestos

Justiça autoriza Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar filha doente
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

MILHO VERDE Espiga

0,49
UNID.

R$0,49
MAÇO

R$

COENTRO 

OU CEBOLINHA
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/6/2019 A 16/6/2019OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 de junho a 16 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 retifi cação 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 fi nanciadas 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/6/2019 A 16/6/2019OFERTAS DE DIAS03

COENTRO 

MILHO VERDE 

Poltrona 
Itacaré 
Tramontina 
Branca

Oferta válida para produtos 
de mesmo tipo e marca.

34

Chuchu
Granel 1,49

KG

R$ 1,99
KG

R$

1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$ 3,99
KG

R$

1,99
KG

R$

Batata-doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Maracujá azedo
Granel

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

TODA A LINHA
SALTON

Coxão mole bovino
Peça, a partir de 20,19

KG

R$ 6,09
GARRAFA

R$ 3,79
PCT.

R$

3,49
UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$

3,29
PCT.

R$

15,89
EMB.

R$

3,89
UNID.

R$ 2,39
UNID.

R$

2,05
LATA

R$ 7,99
UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Frango a passarinho 
temperado Mauricéia
Pacote 500g

Mortadela de 
frango Sadia
Unidade c/ 400g

Lasanha 
Massa Leve
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 600g

Cachaça Gostosa
Unidade c/ 480ml

Canjica 
cristal Yoki
Pacote 
c/ 500g

Paçoquinha 
tablete Yoki
Embalagem 
c/ 1100g

Polvilho doce m&k
Unidade c/ 500g

Leite de coco 
Sabor Nordeste
Unidade c/ 500ml

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

Bebida alcóolica 
mista Slova 
Diversos sabores, 
unidade c/ 965ml

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

1,99
UNID.

R$

Coração de frango 
congelado Seara 
Pacote c/ 1kg

17,39
PCT.

R$ 11,89
KG

R$

14,99
UNID.

R$ 10,89
GARRAFA

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Nuggets de frango 
Sadia
Tradicional, 
unidade c/ 700g

Suco integral de uva OQ
Garrafa c/ 1L

2,39
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
Garrafa c/ 2L

4,99
GARRAFA

R$

Energético 
Safadão
Garrafa c/ 2L

Flocão de milho Maratá
Pacote c/ 500g

Pipoca de 
Micro-ondas Yoki
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 100g0,95

PCT.

R$ 1,59
UNID. 

R$

Leite 
condensado 
TP Betânia
Unidade 
c/ 395g

Batata palha m&k
Diversos tipos, 
unidade c/ 120g

Amendoim m&k
Pacote c/ 500g3,09

UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$ 4,59
PCT.

R$

Toalha de 
papel folha 
dupla Snack
Embalagem 
c/ 2 rolos c/ 50 
folhas

Talheres 
descartáveis 
Aro Embalagem 
c/ 50 unidades
Para sobremesa

Alimento para cães 
Folks
Pacote c/ 15kg

Pacote c/ 25kg

Para refeição 

Copo térmico 
Darnel
Embalagem 
c/ 20 unidades 
p/ 118ml ou 
177ml Detergente 

em pó Aliado
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500g3,29

EMB.

R$ 2,99
EMB.

R$

99,90
PCT.

R$

69,90
PCT.

R$

2,49
EMB.

R$

2,99
EMB.

R$ 1,19
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,29
UNID.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

165,90
UNID.

R$
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Abóbora/Jerimum
Granel

Banana Prata 
ou Pacovan
Granel

10,49
UNID.

R$
Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

BEBA COM MODERAÇÃO

8,89
GARRAFA

R$

Vinho tinto suave 
Catafesta
Garrafa c/ 750ml
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ESPECIAL 
HORTIFRÚTI

MILHO VERDE Espiga

0,49
UNID.

R$0,49
MAÇO

R$

COENTRO 

OU CEBOLINHA
Maço

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/6/2019 A 16/6/2019OFERTAS DE DIAS03

Oferta válida para a loja de Natal. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 de junho a 16 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 retifi cação 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 fi nanciadas 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

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/6/2019 A 16/6/2019OFERTAS DE DIAS03

COENTRO 

MILHO VERDE 

Poltrona 
Itacaré 
Tramontina 
Branca

Oferta válida para produtos 
de mesmo tipo e marca.

34

Chuchu
Granel 1,49

KG

R$ 1,99
KG

R$

1,99
KG

R$ 1,99
KG

R$ 3,99
KG

R$

1,99
KG

R$

Batata-doce 
rosada
Granel

Limão Taiti
Granel

Maracujá azedo
Granel

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

BEBA COM MODERAÇÃO

TODA A LINHA
SALTON

Coxão mole bovino
Peça, a partir de 20,19

KG

R$ 6,09
GARRAFA

R$ 3,79
PCT.

R$

3,49
UNID.

R$ 6,99
UNID.

R$

1,89
UNID.

R$

3,29
PCT.

R$

15,89
EMB.

R$

3,89
UNID.

R$ 2,39
UNID.

R$

2,05
LATA

R$ 7,99
UNID.

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Frango a passarinho 
temperado Mauricéia
Pacote 500g

Mortadela de 
frango Sadia
Unidade c/ 400g

Lasanha 
Massa Leve
Diversos 
sabores, 
unidade c/ 600g

Cachaça Gostosa
Unidade c/ 480ml

Canjica 
cristal Yoki
Pacote 
c/ 500g

Paçoquinha 
tablete Yoki
Embalagem 
c/ 1100g

Polvilho doce m&k
Unidade c/ 500g

Leite de coco 
Sabor Nordeste
Unidade c/ 500ml

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

Bebida alcóolica 
mista Slova 
Diversos sabores, 
unidade c/ 965ml

Creme de leite 
TP Italac
Unidade c/ 200g

1,99
UNID.

R$

Coração de frango 
congelado Seara 
Pacote c/ 1kg

17,39
PCT.

R$ 11,89
KG

R$

14,99
UNID.

R$ 10,89
GARRAFA

R$

Bisteca suína 
congelada Aurora
Peça

Nuggets de frango 
Sadia
Tradicional, 
unidade c/ 700g

Suco integral de uva OQ
Garrafa c/ 1L

2,39
GARRAFA

R$

Refrigerante Indaiá
Diversos sabores, 
Garrafa c/ 2L

4,99
GARRAFA

R$

Energético 
Safadão
Garrafa c/ 2L

Flocão de milho Maratá
Pacote c/ 500g

Pipoca de 
Micro-ondas Yoki
Diversos sabores, 
unidade 
c/ 100g0,95

PCT.

R$ 1,59
UNID. 

R$

Leite 
condensado 
TP Betânia
Unidade 
c/ 395g

Batata palha m&k
Diversos tipos, 
unidade c/ 120g

Amendoim m&k
Pacote c/ 500g3,09

UNID.

R$ 3,79
UNID.

R$ 4,59
PCT.

R$

Toalha de 
papel folha 
dupla Snack
Embalagem 
c/ 2 rolos c/ 50 
folhas

Talheres 
descartáveis 
Aro Embalagem 
c/ 50 unidades
Para sobremesa

Alimento para cães 
Folks
Pacote c/ 15kg

Pacote c/ 25kg

Para refeição 

Copo térmico 
Darnel
Embalagem 
c/ 20 unidades 
p/ 118ml ou 
177ml Detergente 

em pó Aliado
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500g3,29

EMB.

R$ 2,99
EMB.

R$

99,90
PCT.

R$

69,90
PCT.

R$

2,49
EMB.

R$

2,99
EMB.

R$ 1,19
UNID.

R$

Detergente 
líquido Limpol
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 500ml

1,29
UNID.

R$

Pneu Firestone F600
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

165,90
UNID.

R$
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Abóbora/Jerimum
Granel

Banana Prata 
ou Pacovan
Granel

10,49
UNID.

R$
Manteiga 
com sal Biana
Unidade c/ 500g

BEBA COM MODERAÇÃO

8,89
GARRAFA

R$

Vinho tinto suave 
Catafesta
Garrafa c/ 750ml
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QUE PENA 
Quando entrevistou Richard 

Nixon, o apresentador Larry 
King perguntou o que o ex-pre-
sidente pensava cada vez que 
passava em frente ao edifício 
Watergate, em Washington.  

Nixon deu uma grande 
resposta:  

- Não, nunca estive no 
Watergate. 

- Pena que outras estiveram 
-, emendou King. 

 
ELE TAMBÉM NÃO SABIA 

O cantor Fagner esteve 
semana passada no Programa do 
Bial. Entre canjas e um bate-pa-
po com o apresentador, o cantor 
e compositor cearense revelou 
sua frustração com o presidente 
Bolsonaro, de quem foi eleitor. 
Eis um trecho da entrevista: 

Bial: Você votou no Bolso-
naro? 

Fagner: Votei. 
Bial: E o que está achan-

do de seu governo? 
Fagner: Não acompanho 

muito. 

Bial: Você criticou a Lei 
Rouanet. 

Fagner: Sim. 
Bial: Mas usou para o seu 

livro. 
Fagner: Eu não sabia. 

DOIS PESOS 
Rafael Braga fi cou preso em 

regime fechado por 3 anos e só 
conseguiu domiciliar porque ad-
quiriu tuberculose na prisão. Ele 
portava um vidro de Pinho-Sol.

DUAS MEDIDAS 
Já Alexandre Motta de Souza, 

preso em março passado, depois 
que a Divisão de Homicídios 
encontrou em sua casa 117 fuzis 
incompletos, deixou na manhã de 
sábado o presídio em Complexo de 
Gericinó, no Rio.  

Ele teve teve a prisão revo-
gada sexta-feira (7) pela juíza 
Alessandra Bilac.  

Alexandre é amigo do ex-PM 
Ronnie Lessa, acusado de parti-
cipação nas mortes da vereadora 
Marielle Franco e o motorista 
Anderson Gomes, e foi preso no 

mesmo dia em que a DH realizou 
operação para prender Lessa.

PEGA LADRÃO! 
Tá dura a vida de jogador na... 

Espanha.  
Isco e Zinedine Zidane foram 

as novas vítimas de uma série de 
assaltos que tem afetado jogado-
res de futebol na Espanha.  

Dois membros do Real Madrid 
tiveram suas casas invadidas. 
Nenhum deles, contudo, estava 
no local no momento dos crimes. 

Com a dupla do Real Madrid, 
o número de assaltos a casas de 
jogadores de futebol na Espanha 
chegou a 11 em apenas um mês.  

Além de Isco e Zidane, já 
foram vítimas Jordi Alba e 
Boateng (Barcelona), Benzema 
(Real Madrid), William Carvalho 
e Joaquín (Betis), Ramiro Funes 
Mori (Villarreal), Kondogbia, 
Gabriel Paulista e Ezequiel Garay 
(Valencia).  

O Real Madrid fez até um 
pedido aos seus jogadores: Parem 
de publicar fotos de seus domicí-
lios nas redes sociais. 

ailtonmedeiros1@hotmail.com

MedeirosMedeirosAilton
As novas revelações do site 

The Intercept sobre a Lava Jato 
incendiaram ainda mais o país 
quarta-feira à noite. Num dos 
diálogos, em que é cobrado pelo 
ex-juiz Sérgio Moro a realizar 
uma nova operação, o procu-
rador Deltan Dallagnol afi rma 
que ela dependeria de “articu-
lação com os americanos”, ou 
seja, com algo relacionado pro-
vavelmente ao Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos. 

São muitas as ilegalidades 
cometidas por Moro e Dallag-
nol, mas nada é tão grave que 
a parceria clandestina da dupla 
com os EUA. O governador do 
Maranhão, e ex-juiz federal 
Flávio Dino, acusou o ministro 
da Justiça, e o procurador fede-
ral como "vendilhões da Pátria".  

No Twitter, a #morotrai-
dordapatria foi o assunto mais 
comentado quinta-feira pela 
manhã, alcançando o trending 
topic mundial.  

Em entrevista à revista 
“Época, o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Gilmar Men-
des criticou Moro.  

“O chefe da Lava-Jato não 
era ninguém mais, ninguém 
menos do que Moro. O Dallag-
nol, está provado, é um bobinho. 
Quem operava a Lava-Jato era 
o Moro. Eu acho, por exemplo, 
que, na condenação do Lula, 
eles anularam a condenação”, 
avaliou Mendes.  

As revelações da vaza jato e este escriba 

O diretor do Sistema de Coope-
rativas de Crédito do Brasil no RN 
(Sicoob), Manoel Santa Rosa, disse 
nesta quinta-feira, em entrevista 
ao programa "Manhã Agora", da 
97 FM, que, entre os investimen-
tos planejados para este ano, está 
abrir agências do Sicoob na zona 
Norte de Natal e em Parnamirim. 
“Para isso, pretendemos contratar 
mais 20 colaboradores, totalizando 
50”, acrescentou.

Fundada em 2001 com o nome 
de Credisuper e com apenas 57 as-
sociados em um modesto capital de 
R$ 35 mil, a cooperativa Sicoob RN 
encerrou o balanço de 2018 com se-
te mil associados e ativos na ordem 
de R$ 200 milhões. 

“Estamos tão animados com os 
resultados, que vamos intensifi car 
um corpo a corpo junto às pessoas 
físicas e jurídicas para aumentar 
ainda mais a carteira de coopera-
dos, começando pelos mais humil-
des empreendedores e trabalhado-
res”, afi rmou Santa Rosa.

Ele explicou que, para se co-
operar, o depósito mínimo ini-
cial de uma pessoa física é de R$ 
40,00. Para empresas, o valor é R$ 
100,00, disponíveis para a devolu-
ção ao fi nal de 12 meses, corrigidos 
monetariamente. 

Ainda de acordo com Santa 
Rosa, o Sicoob RN encerrou o ano 
fi scal de 2018 com sobras da ordem 
de R$ 20 milhões, que foram devol-
vidas aos cooperados, na forma de 
dividendos, distribuídos de acordo 
com as aplicações individuais. 

“Como nosso parâmetro não é 
o lucro, diferentemente das insti-
tuições fi nanceiras tradicionais, e 
como temos uma logística de fun-
cionamento mais enxuta, podemos 
praticar taxas muito atraentes”.

Ainda segundo ele, o plano da 
cooperativa a médio prazo é cres-
cer por todo o Rio Grande do Norte, 
levando as vantagens do cooperati-
vismo e fortalecendo uma cultura 
que já deu certo em todo mundo, 
ajudando a alavancar economias.

Diretor do Sicoob RN, Manoel Santa Rosa, em entrevista ao programa Manhã Agora

Sicoob pretende abrir agências 
na zona Norte e Parnamirim

Ainda este ano

José Aldenir / Agora RN

Cooperativa potiguar encerrou 2018 com 7 mil 
associados e ativos na ordem de R$ 200 milhões

A Comissão de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, Desenvolvimento 
Econômico e Social da Assembleia 
Legislativa aprovou nesta quin-
ta-feira, 13, um projeto de lei que 
assegura a liberdade de expressão 
de professores, alunos e funcioná-
rios nas escolas das redes pública 
e privada do Rio Grande do Norte. 
O texto, de autoria do deputado 
Francisco do PT, também institui o 
mês de outubro como mês da Esco-
la Democrática.

“Esse projeto inibe qualquer 
censura a professores e estudan-
tes. Garante a liberdade de cátedra 
e de expressão, porque qualquer 
desvio dentro da comunidade es-
colar já conta com mecanismos de 
punição", justifi ca o deputado.

O projeto ainda precisa de apro-
vação em plenário e da sanção da 
governadora Fátima Bezerra para 
virar lei no Rio Grande do Norte.

Projeto busca assegurar liberdade 
de expressão nas escolas do RN

Ensino

Mas voltemos a quarta-feira 
à noite. Logo depois de ouvir a 
entrevista do editor executivo do 
site The Intercept Brasil, Leandro 
Dimori, no programa É da Coisa, 
de Reinaldo Azevedo, gravei em 
tom indignado um áudio e enviei 
para um grupo de pessoas, via 
WhatsApp (não, não tenho Tele-
gram). Precisava desabafar com 
as revelações de Dimori que tor-
nara público um diálogo inédito 
de Dallagnol com procuradores 
e o então juiz Sérgio Moro. Nela, 
Dallagnol conta ter obtido o apoio 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Luiz Fux à Lava 
Jato. “Fux disse para contarmos 

De todas as profissões, se 
um jovem estiver interes-
sado em honestidade e 
não estiver interessado em 
ganhar muito dinheiro, eu 
aconselharia o jornalismo, 
que lida com a verdade e 
tenta disseminar a verdade. 
Há mentirosos em todas 
as profissões, inclusive no 
jornalismo, mas nós não os 
protegemos. Os militares 
acobertam mentirosos. Os 
políticos, todos fazem isso. 
O escândalo do Watergate 
é uma crônica de acoberta-
mento. Os jornalistas não 
agem assim, não toleram o 
mentiroso entre eles". 

"

(GAY TALESE, JORNALISTA)

com ele para o que precisarmos, 
mais uma vez. Só faltou, como 
bom carioca, chamar-me para ir 
à casa dele rs”, disse.  

Essas mensagens foram en-
caminhadas por Dallagnol para 
Moro, que respondeu. “Excelen-
te, in Fux we trust”, escreveu o 
ministro da justiça (em portu-
guês, “no Fux a gente confi a”). 

Me sinto à vontade em re-
percutir as reportagens do The 
Intercept sobre a Republica de 
Curitiba porque estou sendo 
processado por uma das autori-
dades mais poderosas do país, a 
procuradora geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, que deverá 
aparecer brevemente na “Vaza 
Jato”, e pelo que me contam al-
guns colegas jornalistas, posso 
garantir, sua participação não 
será nada republicana.  

Dodge está pedindo a Jus-
tiça 50 mil reais deste escriba, 
um proletário do jornalismo 
cujo salário mal dá para pagar 
suas contas. Ao contrário da 
procuradora, não recebo auxí-
lio moradia, auxilio educação, 
auxilio livros, auxílio viagem. 
E quando me aposentar, daqui 
a 4 anos, não vou receber 420 
mil reais de bônus e salário 
integral como um procurador 
que conheço, que se aposentou 
aos 58 anos, ou seja, no auge do 
vigor físico e intelectual.  

É esse meu recado. Por en-
quanto.  

Deputado Francisco do PT, autor da matéria

José Aldenir / Agora RN



SEXTA-FEIRA, 14.06.2019 Cidades 11

Inicialmente, quero afi rmar 
que tenho o maior respeito às 
instituições públicas, incluindo 
o MP e todas suas promotorias, 
reconhecendo a sua importância 
em um Estado Democrático de 
Direito em que vivemos.

Fui secretário municipal da 
Saúde em Natal nos anos 2001-
2002 e sempre houve um diálo-
go, diria até uma parceria com a 
Promotoria de Saúde de Natal.

Acredito que muitos ainda 
recordam que, ao implantar o 
SAMU de Natal, em maio de 
2002 (primeiro SAMU do Bra-
sil), fui processado por improbi-
dade administrativa pelo então 
Chefe do Patrimônio Público, Dr. 
Fernando Vasconcelos, e após 
uma longa luta nos tribunais 
(com grandes custos fi nanceiros, 
emocionais e até políticos), por 
quase 10 anos, consegui provar 
minha inocência. Lembro que o 
nosso SAMU serviu de modelo 
e foi referência para todo o pa-
ís; não há dúvidas na qualidade 
dos atendimentos e com certeza 
muitas vidas foram poupadas e 
sequelas evitadas.

Mas tiveram outros embates. 
Por exemplo, uma outra ação de 
improbidade administrativa em 
que o MP me acusa de ter criado 
uma situação de emergência pa-
ra a contratação (terceirização) 
de serviços de vigilância e limpe-
za nos postos de saúde de Natal.

A razão maior da ação movida 
pelo promotor, Giovanni Rosado, 
no sentido de me punir foi por 
não ter cumprido um termo de 
ajustamento de conduta (TAC), 
onde eu assumia compromisso 
de realizar concurso público para 
substituir os contratos temporá-
rios, naquela época vigentes na 
Secretaria.

Ao pedir para que eu assi-
nasse um TAC, o Dr. Giovanni 
Rosado, conhecedor das leis, 
deveria ter conhecimento das 
atribuições legais dos secretários 
municipais. O titular da Saúde 
Municipal não tem atribuição 
legal para realizar concurso 
público, informação que eu não 
sabia no momento da assinatu-
ra do TAC (portanto, de boa-fé, 
assinei). Como poderia eu criar 
uma situação de emergência ao 
não realizar concurso público se 
não tinha atribuição para tanto, 
mas sim, o Secretário de Admi-
nistração e o Chefe do Executivo 
Municipal?

Acreditem, no Ministério da 
Saúde em Brasília quase 70% 
dos servidores são contratos ter-
ceirizados, incluindo profi ssio-

Por que o Ministério Público (setores do 
Patrimônio Público) tem ódio de mim?

Carta aberta à Justiça e à opinião pública de Natal

nais com curso superior. O Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte assim como inúmeros 
órgãos públicos possuem vários 
contratos terceirizados, inclusive 
nas mesmas áreas de vigilância 
e limpeza.

Creio que o promotor Giovan-
ni Rosado não tenha agido de 
má-fé, talvez desconhecesse as 
minha atribuições legais e inclu-
sive a minha impossibilidade de 
cumprir o que tinha assinado.

Na época em que fui gestor 
na SMS-Natal a dengue atingiu 
picos máximos (15 mil casos 
ano). Recebia relatos frequentes 
de roubo nos postos de saúde 
mais periféricos, fui informa-
do que havia acúmulo de lixo 
nas unidades de saúde. Após a 
morte de uma bailarina do Balé 
Municipal, a Justiça Federal foi 
acionada em uma ação popular 
e puniu, pouco tempo antes de 
assumir o meu cargo, o estado do 
RN, o município de Natal e vá-
rios municípios da grande Natal 
por negligenciarem às ações de 
combate ao dengue.

Após uma reunião com as Ge-
rências dos Distritos Sanitários 
do Natal e minha equipe, decidi 
contratar vigias e auxiliares de 
serviços gerais no sentido de 
preservar o patrimônio público 
da Secretaria que eu adminis-
trava e garantir a limpeza dos 
postos de saúde. Intensifi camos 
também as ações de combate ao 
dengue contratando mais equipe 
do programa saúde da família.

É bem de se lembrar que 
tínhamos sim, em Natal, uma 
emergência e não poderia permi-

tir novos óbitos. Cometi algum 
crime? Agi corretamente? Não 
tenho dúvidas que sou persegui-
do pelo promotor acima citado 
e chego até pensar que vivemos 
nos tempos da inquisição espa-
nhola. Inclusive pelo fato de os 
referidos contratos terem sido 
renovados inúmeras vezes pelos 
Secretários que me sucederam, 
sem notícia de propositura de 
qualquer ação de improbidade 
por parte do MP contra eles.

Voltando à improbidade 
administrativa, vejamos o que 
diz o grande jurista pernambu-
cano, Mauro Roberto Gomes de 
Mattos, num artigo em que ele 
analisa os 20 anos de existência 
da lei 8429/92 (improbridade 
administrativa), e autor de um 
livro sobre o tema: " A defi nição 
de improbidade administrativa 
não pode ser " um cheque em 
branco", ou ato de prepotência 
do membro do ministério públi-
co, pois a segurança jurídica que 
permeia um estado democrático 
de direito como nosso não permi-
te esta indefi nição jurídica".

A decisão histórica do então 
ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Garcia Vieira, em 
17 de agosto de 1999, sobre as 
punições aos infratores da lei da 
improbidade diz: " Não havendo 
enriquecimento ilícito e nem pre-
juízo ao erário municipal, mas 
inabilidade do administrador, 
não cabem as punições previstas 
na lei 8429/92. A lei alcança o 
administrador desonesto não o 
inábil".

Vejamos decisão do Superior 
Tribunal de Justiça - recurso 
ESP 1142344/SP 2009/0178600-
2 STJ, sobre a interpretação do 
artigo 11 da lei 8429/92 que ba-
liza a ação do promotor movida 
contra mim: " Alega-se, no espe-
cial, dissídio pretoriano quanto à 
interpretação do artigo 11 da lei 
8429/92, afi rmando-se não ser 
cabível a condenação por impro-
bidade quando não existe dolo ou 
má-fé do administrador no ato 
apontado como ímprobo, bem 
como quando não há prejuízo ao 
erário ou vantagem pessoal".

A punição exige: ato doloso, 
desonestidade, má-fé ou favore-
cimento pessoal. Na ação movida 
pelo promotor ele até afi rma que 
eu não me favoreci dos contratos 
terceirizados. E o dolo, a vonta-
de de desobedecer ao que está 
descrito da lei, também não está 
presente porque há muito tempo 
é permitido ao administrador 
público a contratação de serviços 
de vigilância e limpeza através 

de outros instrumentos jurídicos 
que não o concurso público (vide 
o próprio TJRN e diversos outros 
órgãos públicos).

Então, se não houve enrique-
cimento ilícito (como reconheci-
do pelo próprio promotor), nem 
dano ao erário público (porque 
os serviços foram efetivamente 
prestados) e nem violação aos 
princípios da administração pú-
blica (a terceirização de serviços 
de vigilância e limpeza é aberta-
mente admitida e praticada em 
todas as esferas de Poder) não se 
consegue ver outra conclusão, se-
não a de que há uma perseguição 
de alguns promotores de justiça 
contra minha pessoa, inclusive 
porque, caso eu nada fi zesse 
para proteger o patrimônio da 
minha cidade, certamente seria 
também responsabilizado pela 
eventual omissão.

Os julgamentos desse proces-
so que aconteceram em primeira 
e segunda instância que levaram 
à minha punição foram com cer-
teza induzidos pela forma que foi 
colocado pelo promotor. Mas o 
processo ainda não está encerra-
do. Não tive ainda direito peran-
te o TJ/RN para, através de meu 
advogado, fazer a minha defesa 
via sustentação oral, o que ca-
racteriza cerceamento a minha 
ampla defesa e ao contraditó-
rio, garantias constitucionais. 
Entretanto, confi o que isso tudo 
será resolvido no julgamento do 
recurso apresentado pelo meu 
advogado já que a retidão e o 
bom senso na aplicação da lei 
são costumeiras em nossa Corte 
Estadual de Justiça.

Apesar disso, vejo todo es-
se contexto com muita tristeza 
pois não tenho nenhuma dúvida 
que prestei um grande serviço a 
minha cidade durante a minha 
gestão.

 No fi nal deste ano comple-
to 45 anos de formatura pela 
UFRN e há 40 anos exerço a me-
dicina na minha cidade, sendo 
pioneiro de hematologia no esta-
do do Rio Grande do Norte, com 
inegáveis serviços prestados. 
Não tenho dúvidas que cada um 
de nós construímos a sua pró-
pria história. Finalizo dizendo: 
o Dr. Giovanni Rosado não con-
seguirá mudar o curso da minha 
história. Acredito na Justiça e 
lutarei em todas as instâncias se 
preciso for.

 

Cometi algum crime?
Agi corretamente?
Não tenho dúvidas
que sou perseguido
pelo promotor citado
e chego até pensar
que vivemos nos tempos
da inquisição espanhola".

Enildo Alves
Médico hematologista 
e professor da UFRN

"
O Ministério da Educa-

ção (MEC) propõe aumentar 
a contribuição da União ao 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação 
(Fundeb) para 15%.

Atualmente, a União con-
tribui com 10%. O MEC de-
fende que esse aumento seja 
feito progressivamente, até o 
sexto ano de vigência da nova 
regra, segundo nota da pasta.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, já ha-
via antecipado que a pasta es-
tudava o aumento da contri-
buição, mas esta é a primeira 
vez que uma porcentagem 
específi ca é apresentada.

MEC propõe 
aumentar para 
15% contribuição 
ao Fundeb

Educação

Weintraub, ministro da Educação

Marcelo Camargo / Agência Brasil

José Aldenir/ Agora RN

Os senadores Marcio 
Bittar (MDB-AC) e Eduardo 
Girão (Podemos-CE) apresen-
taram um projeto de lei que 
autoriza a venda dos aparta-
mentos funcionais utilizados 
por parlamentares e mem-
bros do Tribunal de Contas 
da União (TCU).

No texto, os autores ar-
gumentam que os imóveis de 
propriedade do Legislativo 
exigem elevados gastos anu-
ais com manutenção, refor-
ma, modernização e compra 
de eletrodomésticos, entre 
outras despesas cotidianas. 
Além disso, a quantidade de 
moradias existentes (504) não 
atende totalmente aos 594 
(513 deputados e 81 senado-
res) membros do Legislativo.

Senadores 
propõem venda 
de apartamentos 
funcionais

Projeto de lei
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O delegado Bruno Tessari in-
formou nesta quinta-feira, 13, que 
foram encontradas munições de 
pistola 380 e de um revólver na ofi -
cina do sogro do ator Rafael Miguel, 
Paulo Curpertino Matias.

“Fomos cumprir alguns man-
datos, inclusive na loja que ele tra-
balha ou que é propriedade dele e a 
gente achou munição. Carregador 
de 380 e munição de revólver tam-
bém”, disse o delegado, que é res-

Polícia acha munições na oficina 
do suspeito de matar Rafael Miguel

Ator de Chiquititas

Ator morreu no último domingo, 9

Instagram / Reprodução

ponsável pelo caso do assassinato de 
Rafael Miguel. “A gente apreendeu 
uma caixa de uma pistola taurus e 
também calibre 380”, completou.

No domingo passado, Rafael 
Miguel e os pais dele, João Alci-
sio Miguel, de 52 anos, e Miriam 
Selma Miguel, de 50 anos, foram 
mortos quando chegavam à casa 
da namorada de Rafael, Isabela 
Tibcheran. O pai da moça, Paulo 
Curpertino, principal suspeito do 
crime, não aceitava o namoro e era 

agressivo, segundo ela.
A defesa de Isabela negou que 

os três - Rafael Miguel e os pais - 
estivessem a caminho da casa dela 
para fazer algum anúncio sobre 
o namoro. Segundo ela, os pais de 
Rafael estavam dando uma carona 
para ela na volta para casa.

Ontem, ela desabafou: “Quero 
que isso acabe. Que isso se resolva. 
Quero justiça e quero paz. Preciso 
viver meu luto. Estou cansada. 
Bem cansada".

Ana Durão está acusando 
Carlinhos Brown de calote. 
Durante o programa “Fofo-
calizando”, do SBT, desta 
quinta-feira, 13, ela afi rmou 
ter prestado serviços a uma 
empresa ligada ao cantor e 
não recebeu o pagamento.

Em vídeo enviado ao pro-
grama, Ana, sócia de uma 
empresa que prestou servi-
ços de segurança no bloco de 
Carnaval de Carlinhos em 
São Paulo, faz um apelo para 
receber o que foi combinado.

Para Ana, a empresa liga-
da a Brown teria alegado “não 
ter o dinheiro” que falta para 
o pagamento. “Eu paguei do 
meu bolso os funcionários”, 
revelou.

Torcedor do Flamengo e 
desafeto de Jair Bolsonaro, o 
ator José de Abreu se revol-
tou com a ida do presidente 
ao estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, na quarta-feira 
passada, para ver o jogo do 
time carioca contra o CSA.

Pelas redes sociais, o Fla-
mengo enalteceu a presença 
de Bolsonaro e relacionou a 
ida do presidente ao Mané 
Garrincha à vitória por 2 a 0 
sobre os alagoanos, pelo Bra-
sileirão. A publicação rubro-
-negra levou Zé de Abreu a 
tomar uma atitude drástica.

“Acabo de queimar mi-
nhas camisas do Flamengo. 
Jamais voltarei a torcer por 
este clube de merda”, disse.

Empresária acusa 
Carlinhos Brown 
de dar calote no 
Carnaval de SP

Zé de Abreu vai 
queimar camisas 
do Flamengo após 
post de Bolsonaro

Não pagou Revolta

Débito seria de empresa de Brown Ator vai deixar de torcer pelo time

Reprodução Reprodução

Casamento de Flávia 
Alessandra e Otaviano 
vai acabar, diz vidente

Desgaste na relação

Casal de atores está junto há 13 anos

AGNews

A vidente Leni Sensitiva, que 
costuma fazer previsões para os 
mais diversos artistas e famosos, 
acaba de fazer uma previsão en-
volvendo a atriz Flavia Alessan-
dra e o também ator e apresenta-
dor Otaviano Costa.

Segundo a vidente, o casal 
que está junto há mais de 13 
anos, não deverão mais continu-
ar juntos.

AO CONTRÁRIO
Deputado federal General 

Girão sobre mensagens entre 
Moro e Dellagnol: "Deputado 
General Girão:
A Lava Jato tem sido o maior 
grito de independência do 
Brasil nos últimos anos contra 
a corrupção. A decisão é sua! De 
que lado vc quer fi car? Do lado 
dos criminosos ou do lado de 
quem os ataca? Eu sempre tive 
um só lado: o da honestidade 
acima de qualquer coisa!".

Deputada federal Natália 
Bonavides sobre mensagens 
entre Moro e Dellagnol: 
"Escandaloso, ultrajante, 
afrontoso, criminoso! Enquanto 
contra Lula não há provas, as 
provas de que o Partido da Lava 
Jato agiu para perseguir por 
interesses políticos eleitorais 
se avolumam a cada dia. Lula 
livre!".

LIBERDADE 
Atento ao momento de 

fragilidade pelo qual passa a 
democracia no Brasil, e com 
as constantes ameaças aos 
professores e servidores da 
Educação de modo geral, o 
deputado estadual Francisco 
do PT conseguiu aprovar, nesta 
quinta-feira, na reunião da 
Comissão de Educação, Ciência 
e Tecnologia, Desenvolvimento 
Econômico e Social da 
Assembleia Legislativa, o Projeto 
de Lei 71/2019, "que dispõe 
sobre a liberdade de expressão, 
de opinião e de pensamentos 
no ambiente escolar das redes 
pública e privada de ensino do 
Rio Grande do Norte".

SEM CENSURA
Segundo o deputado, o 

projeto, que também institui 
o Mês da Escola Democrática, 
"garante a democracia nas 
escolas e inibe qualquer censura 
a professores e estudantes. 
Garante a liberdade de cátedra e 
de expressão".
Agora, a proposta segue para 
discussão e votação fi nal 
no Plenário da Assembleia 
Legislativa.

DIREITO DE PERGUNTA
“Pergunto respeitosamente, 

senhor ministro, quando as águas 
da transposição chegarão ao 
RN? A transposição era sonho 
quase impossível que se tornou 
realidade. Os estados do RN, PB, 
PE e CE, estão localizados no 
nordeste setentrional, no coração 
do semiárido nordestino. Passamos 
agora por sete anos de estiagem. A 
transposição é uma grande obra e 
precisamos ter um olhar especial 
porque vai benefi ciar 12 milhões 
de pessoas e assegurar o direito 
à água que é um bem universal”. 
Da governadora Fátima Bezerra 
durante audiência com o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto

Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br
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 Um dos juristas mais respei-
tados do Estado, professor de 
Direito da UFRN, advogado, 
desembargador federal apo-
sentado do Tribunal Regional 
Federal da 5a. Região, ex-juiz 
federal no RN e na Paraíba e 
ex-promotor de Justiça do RN, 
Francisco Barros Dias disse ao 
Agora News, na 97FM, nesta 

quarta-feira, que o teor das 
conversas de Moro e Dellagnol 
no Telegram não pode ser 
considerado "normal".

 Na análise de Barros, as 
normas jurídicas impedem cla-
ramente que um juiz que está 
julgando um determinado caso 
dê dicas, aconselhamentos ou 

faça sugestões de fontes junto à 
acusação, como é o caso confi gu-
rado nas mensagens divulgadas. 

 O professor, inclusive, fez 
uma pergunta ao ouvinte do 
Agora News: E se fosse você, por 
pior que tenha sido o crime, que 
visse o juiz do seu caso agindo 
com parcialidade e ajudando a 

acusação? Você aceitaria?

 Além disso, o desembargador 
federal aposentado e também 
ex-juiz federal, assim como Sér-
gio Moro, opinou favoravelmen-
te à possibilidade de utilização 
das mensagens, mesmo se elas 
tiverem sido "hackeadas", para 
alterar ou anular uma sentença.

Destaques da coluna

Sorrisos: O bom clima 
do almoço, nesta 

quarta-feira, entre 
o deputado federal 

potiguar Walter 
Alves, o presidente 

da Câmara Federal, 
Rodrigo Maia, a líder 

do governo Bolsonaro 
na Casa, deputada 

Joice Hasselman, e o 
líder do MDB, deputado 

Baleia Rossi

Augusto Bezerril e Sheila Morais - leia-se Sd por Sheila 
Morais - em instante 'Inspira Mais', em São Paulo

Marisa Sonehara, diretora da Camanor, 
no lounge da Abrasel na feira de food 
service Fispal, uma das mais importantes 
do segmento no país. A Abrasel convidou a 
Camanor para participar do lounge, onde o 
camarão da empresa está sendo degustado

Presidente do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), o 
ministro João Otávio de 
Noronha se deixou fotografar 
com o jogo americano 
produzido por reeducandos 
do projeto da Justiça potiguar 
'Cidadania Plena', que integra 
o Programa Caminhos da 
Justiça, coordenado pela juiza 
Lena Rocha, diretora do Foro 
Distrital da Zona Norte de 
Natal
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INÉDITO 
A Justiça Federal no Rio 

Grande do Norte promoveu 
pela primeira vez na sua 
história uma mediação 
sistêmica. Ou seja, um 
processo de conciliação onde 
foram adotadas técnicas com 
abordagens sobre constelação 
sistêmica e organizacional. O 
caso ocorreu com uma ação 
ajuizada pela Associação 
Brasileira de Defesa dos 
Mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação contra 
a Caixa.



SEXTA-FEIRA, 14.06.2019 Zapping 13

O delegado Bruno Tessari in-
formou nesta quinta-feira, 13, que 
foram encontradas munições de 
pistola 380 e de um revólver na ofi -
cina do sogro do ator Rafael Miguel, 
Paulo Curpertino Matias.

“Fomos cumprir alguns man-
datos, inclusive na loja que ele tra-
balha ou que é propriedade dele e a 
gente achou munição. Carregador 
de 380 e munição de revólver tam-
bém”, disse o delegado, que é res-

Polícia acha munições na oficina 
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ponsável pelo caso do assassinato de 
Rafael Miguel. “A gente apreendeu 
uma caixa de uma pistola taurus e 
também calibre 380”, completou.

No domingo passado, Rafael 
Miguel e os pais dele, João Alci-
sio Miguel, de 52 anos, e Miriam 
Selma Miguel, de 50 anos, foram 
mortos quando chegavam à casa 
da namorada de Rafael, Isabela 
Tibcheran. O pai da moça, Paulo 
Curpertino, principal suspeito do 
crime, não aceitava o namoro e era 

agressivo, segundo ela.
A defesa de Isabela negou que 

os três - Rafael Miguel e os pais - 
estivessem a caminho da casa dela 
para fazer algum anúncio sobre 
o namoro. Segundo ela, os pais de 
Rafael estavam dando uma carona 
para ela na volta para casa.

Ontem, ela desabafou: “Quero 
que isso acabe. Que isso se resolva. 
Quero justiça e quero paz. Preciso 
viver meu luto. Estou cansada. 
Bem cansada".

Ana Durão está acusando 
Carlinhos Brown de calote. 
Durante o programa “Fofo-
calizando”, do SBT, desta 
quinta-feira, 13, ela afi rmou 
ter prestado serviços a uma 
empresa ligada ao cantor e 
não recebeu o pagamento.

Em vídeo enviado ao pro-
grama, Ana, sócia de uma 
empresa que prestou servi-
ços de segurança no bloco de 
Carnaval de Carlinhos em 
São Paulo, faz um apelo para 
receber o que foi combinado.

Para Ana, a empresa liga-
da a Brown teria alegado “não 
ter o dinheiro” que falta para 
o pagamento. “Eu paguei do 
meu bolso os funcionários”, 
revelou.

Torcedor do Flamengo e 
desafeto de Jair Bolsonaro, o 
ator José de Abreu se revol-
tou com a ida do presidente 
ao estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, na quarta-feira 
passada, para ver o jogo do 
time carioca contra o CSA.

Pelas redes sociais, o Fla-
mengo enalteceu a presença 
de Bolsonaro e relacionou a 
ida do presidente ao Mané 
Garrincha à vitória por 2 a 0 
sobre os alagoanos, pelo Bra-
sileirão. A publicação rubro-
-negra levou Zé de Abreu a 
tomar uma atitude drástica.

“Acabo de queimar mi-
nhas camisas do Flamengo. 
Jamais voltarei a torcer por 
este clube de merda”, disse.

Empresária acusa 
Carlinhos Brown 
de dar calote no 
Carnaval de SP

Zé de Abreu vai 
queimar camisas 
do Flamengo após 
post de Bolsonaro

Não pagou Revolta

Débito seria de empresa de Brown Ator vai deixar de torcer pelo time

Reprodução Reprodução

Casamento de Flávia 
Alessandra e Otaviano 
vai acabar, diz vidente

Desgaste na relação

Casal de atores está junto há 13 anos

AGNews

A vidente Leni Sensitiva, que 
costuma fazer previsões para os 
mais diversos artistas e famosos, 
acaba de fazer uma previsão en-
volvendo a atriz Flavia Alessan-
dra e o também ator e apresenta-
dor Otaviano Costa.

Segundo a vidente, o casal 
que está junto há mais de 13 
anos, não deverão mais continu-
ar juntos.



SEXTA-FEIRA, 14.06.2019Geral14

LICENÇA AMBIENTAL

CLUBE MULTINÍVEL COMÉRCIO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS E BAZAR DE NATAL 
LTDA inscrito no CNPJ: 32.789.123/0001-40 torna público, conforme a resolução do CONAMA 
Nº. 237/97, que requereu à SEMURB em 05/04/2019, através do Processo Administrativo Nº. 
012338/2019-34, a Licença Ambiental Simplifi cada para o funcionamento de um edifício comer-
cial com área construída de 309,46m² em um terreno de 360,00m², situado na Av. Hermes da 
Fonseca, 505 – Petrópolis, fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

BAIXA VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BAIXA VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 13.367.828/0001-24 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte (IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Transporte 
de Cargas Perigosas  localizado na Av. Antônio Severiano da Câmara, 1721 sala 02 térreo 
Centro CEP: 59.550-000 no Município de João Câmara/RN.

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Adriana Cristina Gomes Paulino da Silva - ME, 20.521.942/0001-22, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema a Licença de Regularização de Operação para Casa de Eventos, localizada à Rua 
Projetada, 600, Carnaubinha – Touros/RN. 

Adriana Cristina Gomes Paulino da Silva
Proprietária

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00025/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que a Concorrência para a Contratação de em-
presa que preste o serviço de relocação de Compressores odontológicos do SEST SENAT 
Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 01/07/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 28/06/2019, 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 SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00026/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Kit Alimentação para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 02/07/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 01/07/2019, 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

O navio hidroceanográfi co 
Cruzeiro do Sul, da Marinha 
do Brasil, abre para visita-
ção pública neste sábado, 15, 
e domingo, 16, das 14h às 
17h, no Terminal Marítimo 
de Passageiros de Natal, no 
bairro da Ribeira, na Zona 
Leste da cidade.

Incorporado à Armada 
no dia 28 de fevereiro de 
2008, fruto de um convênio 
assinado entre a Marinha do 
Brasil e o Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, o navio tem 
por fi nalidade desenvolver 
atividades de pesquisa no 
ambiente marinho. A estru-
tura da embarcação permite 
realizar levantamentos hi-
droceanográfi cos e coletas de 
dados ambientais.

Desde que iniciou as 
atividades, o “Leão dos Ma-
res”, como é conhecido, na-
vegou por 150.293,8 milhas 
náuticas (cerca de 278.342 
quilômetros). A estrutura 
tem mais de 65,7 metros de 
comprimento, mais de 2,1 mil 
toneladas e alcança uma velo-
cidade máxima de 9 nós.

As visitas têm entrada 
gratuita. No entanto, devido 
às características e limitações 
do local (banheiros e bebedou-
ros) e peculiaridades do navio 
(como existência de escadas 
para acesso aos comparti-
mentos), recomenda-se que 
sejam evitadas, na visitação, 
crianças menores de cinco 
anos e pessoas com difi culda-
des de locomoção.

Serviço:

Evento: Visitação pública 
do Navio Hidroceanográfi co 
Cruzeiro do Sul
Data: 15 e 16 de junho
Horários: 14h às 17h
Endereço: Terminal Marítimo 
de Passageiros, na Rua 
Chile, bairro da Ribeira.
Entrada: Gratuita

Navio Cruzeiro 
do Sul abre para 
visitação pública 
em Natal

Marinha

Navio recebe visitas até domingo

Marinha / Reprodução

SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER-SEEC

AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS 

A Presidente da CPL/SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura da Tomada de 
Preços em referência, para o *dia 01/07/2019, às 09:30m (horário local), cujo objeto é: Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de Conclusão da Construção da Quadra 
Poliesportiva na E.E. 15 de outubro, em Natal/RN, o edital encontra-se à disposição dos 
interessados através do site: www.rn.gov.br. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
PROCESSO N° *004100015.000046/2018-93

Natal/RN,12 de junho de 2019.
Ana Santana Alves de Medeiros - Presidente – CPL/SEEC

 

*Republicado por incorreção

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC
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Memearia

Depois de fi car fora da estreia 
diante da Jamaica, pois ainda es-
tava em fase fi nal de recuperação 
de uma lesão muscular na coxa 
esquerda sofrida em 24 de maio, 
Marta fez o seu primeiro jogo no 
Mundial Feminino da França 
nesta quinta-feira, 13. A melhor 
jogadora do mundo correspondeu 
ao retornar com um gol de pênal-
ti, e o Brasil chegou a abrir 2 a 0 
com Cristiane. Mas o time nacional 
acabou sendo derrotado de virada 
pela Austrália, por 3 a 2, em Mon-
tpellier, pela segunda rodada do 
Grupo C da competição.

Com a escalação confi rmada 
apenas nesta quinta pelo técnico 
Vadão, Marta formou dupla de ata-
que com Cristiane e fez a seleção 
entrar em campo mais confi ante 
na conquista de um novo bom re-
sultado, depois de ter aberto cam-
panha com vitória por 3 a 0 sobre 
as jamaicanas, no último domingo. 

Porém, sofreu o seu primeiro gol 
diante das australianas no fi nal 
do primeiro tempo e depois viu as 
adversárias marcarem mais dois 
no segundo, período no qual o time 
brasileiro atuou sem Formiga e 
Marta. A primeira já tinha cartão 

amarelo e foi sacada para a entra-
da de Luana. Já a atacante, ainda 
fora das condições físicas ideais, foi 
substituída.

Apesar da derrota, o Brasil se 
manteve de forma provisória na 
liderança do Grupo C do Mundial.

Kathellen dá carrinho em Alanna Kennedy na derrota do Brasil diante da Austrália

Brasil abre 2 a 0, mas leva virada 
da Austrália e perde a 1ª na Copa
Apesar da derrota, Seleção se manteve de forma provisória na liderança do 
Grupo C, cuja segunda rodada será fechada nesta sexta com Itália x Jamaica

Mundial Feminino

Eric Gaillard / EFE

O Palmeiras anunciou 
nesta quinta-feira, 13, a con-
tratação do meia Ramires, de 
32 anos. O jogador assinou 
vínculo por quatro tempora-
das e estava livre no mercado 
depois de rescindir contrato 
com o Jiangsu Suning, da 
China. Além de passagens 
por Cruzeiro, Benfi ca e Chel-
sea, o atleta defendeu a sele-
ção brasileira nas Copas do 
Mundo de 2010 e de 2014.

A negociação entre o clube 
e o atleta foi rápida. Ramires 
gostou bastante das condi-
ções oferecidas pela diretoria, 
como um contrato longo e 
a oportunidade de disputar 
competições importantes, co-
mo a Copa Libertadores. 

“É com muita honra que 
venho dizer que agora tam-
bém faço parte dessa família. 
Vamos em busca de grandes 
conquistas. Avanti Palestra!”, 
disse o jogador em entrevista 
ao site ofi cial do Palmeiras.

Palmeiras fecha 
acordo com meia 
Ramires por 4 
temporadas

Reforço

Ex-Chelsea, jogador retorna ao País

Divulgação / Palmeiras

Quarto advogado a as-
sumir a defesa de Najila 
Trindade, modelo que acusa 
Neymar de agressão e estu-
pro, Cosme Araújo Santos 
afi rmou nesta quinta-feira, 
13, em entrevista à TV Ban-
deirantes, que Neymar tam-
bém precisa apresentar con-
traprovas para o depoimento 
de sua cliente.

“Quem tem que provar 
que não cometeu o estupro e 
as agressões é o cidadão que 
está sendo acusado. Quem 
tem que buscar provas con-
trárias é ele. É fato que ele 
estava com ela, que teve te-
lefonemas com ela, que está 
assumindo o crime de exposi-
ção de nudes, que é um crime 
menor, para tentar com isso 
buscar uma situação benéfi -
ca”, completou.

Cosme também elogiou as 
promotoras que foram desig-
nadas pelo Ministério Público 
paulista para as investigações.

Advogado diz 
que Neymar tem 
de provar que 
não estuprou

Acusação

Neymar em depoimento no Rio

Lucas Landau / Reuters

O presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, revelou nesta quinta-fei-
ra, 13, que a multa rescisória pa-
ra Edu Gaspar deixar a entidade 
é de R$ 8 milhões. O coordenador 
de seleções tem proposta para 

sair da CBF e ir para o Arsenal. 
Ele pretende anunciar a sua deci-
são após a Copa América.

"A multa é de R$ 8 milhões, 
mas não vou atrapalhar a carrei-
ra de ninguém", disse Caboclo.

Multa para Edu Gaspar sair da CBF
é de R$ 8 milhões, revela Caboclo

Cobiçado pelo Arsenal

Edu Gaspar pode deixar a Seleção

Lucas Figueiredo / CBF
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A estreia da Seleção Brasileira 
na Copa América contra a Bolívia, 
nesta sexta-feira, 14, guarda uma 
expectativa por um bom resulta-
do pelo menos quando se trata de 
retrospecto histórico no local da 
partida. O estádio do Morumbi, em 
São Paulo, já recebeu 28 partidas 
do Brasil, com um currículo bas-
tante favorável. A última (e única) 
derrota em toda essa trajetória foi 
registrada há 56 anos.

A Seleção Brasileira só perdeu 
no Morumbi no primeiro jogo reali-
zado no local em abril de 1963, pela 
Copa Roca. O time perdeu para a 
Argentina por 3 a 2 na ocasião, gols 
marcado por Pepe. Depois disso, a 
equipe construiu uma sequência 
de 27 partidas de invencibilidade 
no estádio, com nove empates e 18 
vitórias, parte delas nos compro-
missos recentes.

Os quatro últimos jogos da 
seleção brasileira no Morumbi 
terminaram com resultado positi-
vo. A partida mais recente foi em 
junho de 2014, às vesperas da Co-
pa do Mundo, com vitória por 1 a 

0 sobre a Sérvia em amistoso, gol 
de Fred. Antes disso, em setembro 
de 2012, a equipe comandada por 
Mano Menezes fez 1 a 0 na Áfri-
ca do Sul em amistoso. Hulk foi 
quem marcou.

O Morumbi recebeu um encon-
tro entre Brasil e Bolívia em três 
ocasiões. A primeira foi na Copa 

América de 1979, com vitória bra-
sileira por 2 a 0, gols de Tita e Zico. 
Anos depois, pelas Eliminatórias 
para a Copa, houve empate por 1 
a 1 em 1985. Careca anotou o gol. 
O encontro mais recente foi em 
setembro de 2004, também pelas 
Eliminatórias. Ronaldo, Ronaldi-
nho Gaúcho e Adriano marcaram 

na vitória por 3 a 1.
O estádio são-paulino rece-

berá nesta Copa América mais 
duas partidas além da abertura 
da competição. O encontro entre 
Japão e Chile também será no 
Morumbi, assim como Colômbia 
e Catar. Todas essas partidas são 
pela fase de grupos da competição.

HOMENAGEM
A Seleção Brasileira vai entrar 

em campo hoje para a estreia da 
Copa América, com um uniforme 
bem diferente do habitual. O time 
do técnico Tite vai enfrentar a 
Bolívia, no Morumbi, de camisas 
brancas e não com a tradicional 
cor amarela. 

A peça é um lançamento da 
CBF para reproduzir o modelo 
usado pelo Brasil em 1919, ano 
da conquista do primeiro título da 
história da equipe, o Campeonato 
Sul-Americano.

A camisa branca foi lançada 
pela CBF em abril, em evento que 
marcou a posse do novo presidente 
da entidade, Rogério Caboclo. 

Seleção tem bom retrospecto quando atua no estádio do Morumbi, em São Paulo

Seleção Brasileira defende tabu de 56 
anos no palco da estreia da Copa América
Estádio do Morumbi já recebeu 28 partidas do Brasil, com um currículo bastante favorável; a última (e 
única) derrota em toda essa trajetória foi registrada há mais de 5 décadas, quando caiu para Argentina

Morumbi

Rubens Chiri / São Paulo FC

Giscard Salton, ex-executivo de futebol

Canarinho fez muito sucesso na Rússia

José Aldenir / Agora RN

Reprodução / CBF TV

O presidente do ABC, Fer-
nando Suassuna, comunicou na 
quarta-feira, 12, a saída de Giscard 
Salton do comando do Departa-
mento de Futebol. O profi ssional 
conversou com a direção e deixou a 
função logo após a partida contra o 
Imperatriz-MA.

Salton, que tem conhecimento 
e livre trânsito no futebol do eixo 

Sul e Sudeste, sendo reconhecido 
nacionalmente como profi ssional 
honesto e ético, prestará agora as-
sessoria à presidência nas questão 
de negociação de atletas e viabili-
zação de parcerias com grandes 
clubes do futebol brasileiro.

No clube desde dezembro de 
2017, como executivo de futebol foi 
responsável pela negociação e defi -

nição de parcerias de mais de dez 
jogadores formados no Alvinegro, 
o que gerou importantes receitas 
para o clube.

Durante o jogo contra o Impe-
ratriz no último sábado, os torce-
dores cobraram o então executivo 
de futebol. Com uma faixa na ar-
quibancada, indagaram: "Quais os 
resultados de Salton?."

O Canarinho Pistola não pode-
rá estar presente nos ambientes 
ofi ciais da Copa América. A ave 
com cara de enfezada da CBF e da 
seleção brasileira fi cará de fora por 
razões comerciais, já que a Con-
mebol quer que o mascote da com-
petição, a capivara Zizito, tenha 
exclusividade. A informação é do 

blog "De Primeira", do portal UOL.
Não é a primeira vez que isso 

acontece: na Copa de 2018, a Fifa 
também não permitiu que o masco-
te brasileiro entrasse nos estádios, 
pela mesma razão. Na ocasião, a 
entidade queria prestigiar o lobo 
Zabivaka, símbolo do Mundial na 
Rússia. Ainda assim, o Canarinho 

fez a alegria dos torcedores brasi-
leiros que viajaram até o país euro-
peu. Dessa maneira, o Canarinho, 
que caiu no gosto da torcida bra-
sileira, deve participar apenas de 
ações e eventos da seleção fora dos 
estádios, acompanhando a equipe 
em todas as cidades para as quais 
o time viajar.

Pressionado pela torcida, ABC modifica 
atribuições de Giscard Salton dentro do clube

Canarinho Pistola não poderá estar nos 
estádios durante a Copa América do Brasil

Mudança de cargo

Mascote

O América vai conhecer 
nesta sexta-feira, 14, o seu 
adversário na 2ª fase da Sé-
rie D. Isso porque o Bahia 
de Feira será julgado por 
escalação irregular. Se o 
time baiano perder, o Amé-
rica-PE é quem vai medir 
forças diante do Alvirrubro. 
Se ganhar, o próprio Bahia 
de Feira será o oponente.

América vai 
conhecer hoje 
adversário na 2ª 
fase da Série D

No Tribunal

Elenco trabalha sem saber adversário

José Aldenir / Agora RN


