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FALTAM NOVIDADES
Com a saída de cena de 

lideranças políticas tradicionais, 
como Henrique Alves, Wilma 
de Faria, Garibaldi Filho, José 
Agripino e Robinson Faria, o 
quadro político estadual sugere 
abertura para novidades.

DESAFIOS
Apesar disso, não há horizonte 

futuro promissor para as atuais 
lideranças. A governadora Fátima 
Bezerra tem enorme desafi o pela 
frente se quiser se fi rmar. E o 
prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
luta para se popularizar, tentando 
aproveitar a oportunidade de 
governar a capital.

SURFISTAS
Correndo por fora, 

representantes estaduais em 
Brasília surfam em onda de 
campos políticos em aberto, entre 
elas Zenaide Maia à esquerda, 
Girão Monteiro à direita e 
Styvenson Valentim ao centro.

CRUZ PESADA
Filhos do tradicionalismo 

político potiguar, Fábio Faria e 
Walter Alves carregam pesados 
fardos no sobrenome. Nomes 
como João Maia, Natália 
Bonavides, Rafael Mota e Beto 
Rosado, por sua vez, apresentam 
limitações óbvias.

INCÓGNITA
Em 2020, teremos eleições 

municipais. Com elas, as 
defi nições sobre os futuros de 
Fátima, Álvaro e Girão. O ex-
prefeito Carlos Eduardo Alves 
estará fora da disputa. Em 
Natal, nomes como Kelps Lima 
e Hermano também soam como 
ultrapassados. O cenário, como se 
vê, é totalmente imprevisível.

PEDRA NO CAMINHO
O presidente da Assembleia 

Legislativa, Ezequiel Ferreira, 
seria uma alternativa, mas 
precisa resolver primeiramente 
problemas domésticos.

ALTERNATIVA
O deputado estadual 

Hermano Morais não descarta 
concorrer à Prefeitura mais uma 

vez. Negocia saída consensual do 
MDB para se fi liar ao PDT. Se 
obtiver apoio de Carlos Eduardo, 
que não pode se candidatar, topa 
entrar na disputa. 

INDICADO
A Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado aprovou nesta terça-feira, 
29, após sabatina, a indicação do 
promotor potiguar Rinaldo Reis 
Lima, ex-procurador-geral de 
Justiça do Rio Grande do Norte, 
para ocupar uma das vagas do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público, no biênio 2019-2021. 
Agora cabe ao Plenário do Senado 
confi rmar.

DE VOLTA AO NINHO
Nem Natália Bonavides, nem 

Fernando Mineiro, nem Jean 
Paul Prates. Diante do problema, 
Fátima teria convidado o ex-
petista Carlos Alberto Medeiros, 
atual PSOL, para voltar ao 
petismo e disputar novamente 
a prefeitura da capital com 
o apoio dela pelo Partido dos 
Trabalhadores. Um bom quadro.

JEAN PAUL PRATES

ARTIGO
► Senador da República
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A pecuária brasileira represen-
ta 7,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e gera 3 milhões de empregos. 
Apesar de o Brasil ser o maior expor-
tador de carne bovina mundial, 80% 
da produção de gado para corte é 
consumida no mercado interno. No 
Rio Grande do Norte, a cadeia pro-
dutiva de carnes está agonizando, 
embora o mercado consumidor local 
seja importante. Tenho debatido com 
órgãos do Governo do Estado e com 
a Associação Norte Rio-Grandense de 
Criadores (Anorc) alternativas para re-
vitalizar o setor. 

O Rio Grande do Norte viu sua 
pecuária de corte defi nhar quando 
houve a mudança nos hábitos de con-
sumo da população e o fortalecimen-
to da fi scalização fi scal e sanitária. As 
pessoas trocaram as feiras livres, pe-
quenos açougues e mercados de bair-
ros pelos supermercados e açougues 
de maior porte. Como os atacadistas e 
representantes de industrias de outros 
estados estavam mais preparados pa-
ra a nova realidade, eles rapidamente 
dominaram o nosso mercado.

Estimativas apontam que, em 
2017, foram abatidas 425 mil cabeças 
para atender a demanda por carne 
bovina no RN, ao preço de R$ 914 
milhões. Do total, R$ 690 milhões 
foram repassados para trazer o ga-
do de estados como Pará, Tocantins 
e Maranhão. Ou seja, 75,5% (320 mil 
carcaças) para atender a demanda 
potiguar veio de fora, na forma de 
carne resfriada. 

Os estados que exportaram carne 
para o Rio Grande do Norte arreca-
daram mais de R$ 48 milhões em 
ICMS, valor que poderia ter fi cado 

no Tesouro local. Vale registrar que, 
para cada R$ 100 milhões apurados 
na venda de carnes, são gerados 
outros R$ 50 milhões na cadeia de 
insumos. O impacto na arrecadação 
é de R$ 15 milhões, em impostos e 
contribuições. Sem falar na quantida-
de de empregos gerados. Os dados 
demonstram que é urgente revitalizar 
nossa pecuária de corte.

No Rio Grande do Norte – se-
gundo dados de 2017 da Secretaria 
de Tributação – quatro empresas que 
se benefi ciam de renúncia fi scal ad-
quiriram quase 19 milhões de quilos 
de carne, por R$ 172 milhões. Acabar 
com a possibilidade de as empresas 
da carne participarem do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Indus-
trial (Proadi) é um dos pontos que es-
tá sendo negociado com o governo, 
até porque apenas quatro empresas 
atacadistas, que não compram o boi 
do produtor local, são benefi ciadas 
pela isenção. O crédito presumido já 
é aplicado em outros estados. 

As vantagens da revitalização na 
indústria de abates não seriam apenas 
tributárias e econômicas. É certo que 
arrecadação aumentaria, inclusive via 
o fomento da cadeia de insumos, os 
subprodutos e o valor agregado da 
carne. Além disso, milhares de novos 
empregos seriam gerados. O setor 
contribuiria para o desenvolvimento 
do estado, por meio do estímulo a 
investimentos na indústria, fazendas 
e na cadeia de insumos. Milhares de 
famílias permaneceriam no campo, 
gerando riqueza nas cidades do inte-
rior. Haveria uma drástica redução no 
abate informal. As condições sanitá-
rias da carne melhorariam.

Valorizando a
pecuária de corte

José Aldenir / Agora RN

Quase ao mesmo tempo em que Supremo Tribunal 
Federal proíbe a Petrobras de se desfazer de ativos, a 
companhia anuncia investimentos de mais de R$ 790 
milhões (US$ 198 milhões) no Rio Grande do Norte já 
no ano de 2019. 

O próprio presidente da empresa, Roberto Castello 
Branco, ao anunciar a medida, tratou de garantir a pre-
sença em cerca de 60% dos campos terrestres e a re-
estruturação da refi naria Clara Camarão, em Guamaré.

Não foi um anúncio espontâneo; ocorreu por oca-
sião de uma reunião com a governadora Fátima Bezer-
ra, na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, pautado 
justamente para debater os planos de investimento da 
empresa no Rio Grande do Norte nos próximos anos.

Em nota, a governadora Fátima Bezerra, é claro, co-
memorou o resultado do encontro, já que a Petrobras 
sempre desempenhou um papel importantíssimo na 
economia do Estado, graças aos royalties que distribui 
ao poder público, nem sempre usados com sabedoria 
pelos gestores. 

Basta lembrar que essa verba já foi usada no passa-
do para fi nanciar clube de vaquejada e outros investi-
mentos de importância duvidosa. 

Mas o fato é que o anúncio foi feito e, diante de 
tantas informações desanimadoras que brotam todos 
os dias no noticiário, enfi m, temos algo a comemorar. 

Só que, como diz o ditado, gato escaldado tem me-
do de água fria. 

É preciso saber qual é o ponto de amarração desse 
anúncio, já que a Petrobras vem de uma série de de-
sinvestimentos, organizados justamente como parte 
da política para tirar a empresa da situação em que foi 
colocada durante a ruinosa gestão da ex-presidente 
Dilma Rousseff.

Mas pode ter a ver, sim, com o lucro líquido de R$ 
4 bilhões no primeiro trimestre de 2019 registrado pela 
companhia, um aumento de 92% em relação ao quarto 
trimestre de 2018. 

O fato da audiência entre a governadora e Roberto 
Castello Branco ter sido considerada “muito positiva” é 
alentador, sem dúvida, mas seus termos ainda devem 
ser ratifi cados pelos fatos vindouros.

Sabe-se que a descoberta de óleo e gás, a primeira 
em águas profundas da Bacia Potiguar, comunicada 
ofi cialmente em 2013, indica para a suposição de que 
não estamos fora do jogo.

O envelhecimento de nossos mananciais terrestres, 
produtores de um óleo pesado, deve ser reposto por 
uma grande especialidade da Petrobras do mundo, que 
é a exploração de petróleo em águas profundas. No ca-
so, os Campos de Pitu, localizados a 60 Km do litoral do 
Estado, com profundidade fi nal de 4,2 mil metros.

Ao fi nal da reunião, a governadora convidou o pre-
sidente da Petrobras a visitar o RN e a participar de uma 
reunião com o Fórum de Governadores do Nordeste. 

Fez bem. Cumpriu o dever de casa.

Gato escaldado tem
medo de água fria
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Entrevista Gustavo Carvalho
DEPUTADO ESTADUAL (PSDB)

AGORA RN – Que avalia-
ção o senhor faz do governo 
Fátima Bezerra?

GUSTAVO CARVALHO – 
Acho que teríamos de já ter me-
didas muito mais impactantes do 
que as que foram tomadas pelo 
Poder Executivo até agora. Se o 
governo não tomar providências 
muito maiores do que as que vem 
tomando, ele vai deixar o Estado 
ingovernável. Acho que, até o 
fi nal do ano, poderemos compro-
var (essa tese), embora eu não 
torça por isso.

 AGORA – O senhor acha 
que isso está acontecendo por 
falta de maturidade do go-
verno?

GC – Eu estou sentindo o go-
verno sorridente, vibrante, com 
a vontade de quem chegou ao 
poder. Estão muito confi antes e 
ainda festejando a chegada nes-
se patamar. O perigo é estarmos 
numa situação de ingovernabili-
dade quando o governo abrir os 
olhos.

 
AGORA – O que o senhor 

sugeriria ao governo?
GC – O Estado precisa tomar 

medidas impopulares. Não são 
medidas politicamente agradá-
veis para a sociedade, mas o Es-
tado precisa rever posicionamen-
tos fortes com relação a Uern. 
Acho que deveria haver uma ten-
tativa de federalização. A Uern é 
cara, custa ao Estado quase R$ 
360 milhões ao ano. O Rio Gran-
de do Norte precisa fazer tam-
bém um plano de recuperação, 
de venda de ativos, de venda da 
Caern, privatização da Ceasa, do 
Centro de Convenções... o Estado 
moderno é isso.

AGORA – O senhor acha 
que o governo está perdendo 
tempo com relação à reforma 
da Previdência?

GC – Sim. Cinco meses é 
muito tempo. Essa matéria já de-
veria ter chegado na Assembleia. 
Eu não sei qual vai ser o posi-
cionamento da governadora em 
relação a essa reforma. E não sei 
se a reforma de Previdência vai 
dar aos estados esse conforto, de 
não precisar mandar (a proposta 
de) um aumento de alíquota (de 
contribuição à Previdência) para 
a Assembleia. Se não houver is-
so, o Estado quebra.

Governo Fátima precisa adotar "medidas 
impopulares", defende deputado estadual

O deputado estadual Gustavo Carvalho 
(PSDB) defende que, em razão da atual crise 
econômica que afl ige o Rio Grande do Norte, o 
Governo do Estado adote plano de recupera-
ção e de venda de ativos. Ele sugere, inclusive, 
a comercialização de empresas públicas, como 
a Caern, e do Centro de Convenções de Natal.

O parlamentar também defende a federali-
zação da Universidade Estadual do Rio Gran-
de do Norte (UERN). Segundo ele, em razão do 

custo anual de R$ 360 milhões da instituição 
de ensino, o Estado deve entregá-la para o Mi-
nistério da Educação.

Em entrevista ao Agora RN, Gustavo Car-
valho também falou sobre os trabalhos do 
Legislativo, além das discussões de projetos 
enviados pelo Estado, como a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que limita o 
teto de gastos estaduais.

Leia a entrevista:

Deputado estadual Gustavo Carvalho também defende a federalização da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte

AGORA – Qual a sua opi-
nião em relação ao projeto que 
aumenta os salários dos pro-
curadores do Estado?

GC – Estamos em um momen-
to de extrema difi culdade. Não é 
bom. Mas o governo encaminhou 
isso. E, se encaminhou essa maté-
ria, é porque pode pagar. Então, 
eu não vou votar contra.

AGORA – Diante dos atra-
sos de salários dos servidores, 
isso não é um contrassenso?

GC – Totalmente. Mas infeliz-
mente nós recebemos essa mensa-
gem vinda do Executivo.

AGORA – Em relação a 
PEC do Teto de Gastos?

GC –  Eu estou na comissão, e, 
inclusive, vou presidir. Nós vamos 
começar a estudar essa matéria a 
partir de quinta-feira, com asses-
soramento técnico da Casa. De-

pois deveremos ter uma segunda 
reunião, e nós temos na institui-
ção dessa comissão um prazo de 
30 dias para concluir o trabalho. 
Acho que é um prazo muito gene-
roso.

AGORA – Sobre a Previdên-
cia. O que se discute é a nacio-
nal, qual sua posição sobre co-
mo o RN deve participar desse 
processo?

GC –Se vier de cima, ótimo. 
Se não vier, eu creio que a gover-
nadora vai ter que tomar uma 
providência e encaminhar. Ela 
precisará contar com o apoio da 
base na Casa. Eu não tenho ne-
nhum problema de votar de forma 
favorável, porque sei que é um 
problema do Brasil e dos Estados.

AGORA – Qual seria, no ca-
so do RN, o encaminhamento 
para a resolução do problema?

GC – Eu acho que vai haver 
um acordo a nível federal da apro-
vação da reforma ser extensiva 
também aos Estados.

AGORA – Como estão as 
bancadas na Assembleia?

GC –São cinco meses e a gente 
ainda não conseguiu defi nir. Eu 
acho que a matéria em que pode-
remos defi nir isso será a da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que é algo que está na Casa. Aí, 
nesta votação, eu acredito que 
poderemos visualizar realmente 
o que é bancada do Governo e de 
oposição.

AGORA – Como você vê o 
posicionamento político da go-
vernadora frente ao Governo 
Federal?

GC – Ainda está prevalecendo 
a questão ideológica. É muito duro 
para todos nós. É triste, inclusive. 

Eu acho que os governos têm que, 
após as campanhas, desarmar os 
palanques. É assim que eu penso. 

AGORA – Qual avaliação 
que você faz hoje do quadro 
político na Casa?

GC – Inerte. Não teremos elei-
ções estaduais no ano que vem, 
apenas municipais, e como a vida 
é uma realidade local, essa coisa 
está acontecendo muito mais nos 
municípios do que em nível de Es-
tado. Acho que a Casa está muito 
madura, consciente do seu papel, 
tem consciência da situação que 
vive o Estado, e o que for bom para 
o Governo vai ser votado e aprova-
do pelos deputados.

AGORA – O que o Legisla-
tivo tem feito neste ano e que a 
colocava como protagonista?

GC – A Assembleia já teve 
alguns gestos. A antecipação dos 
royalties e a matéria da reforma 
do Estado – que apesar de algo 
muito discreto a Casa também 
aprovou, mesmo eu lamentando 
a diminuição da estrutura da 
área da Secretaria de Agricultu-
ra. A Emater sempre foi ligada à 
Agricultura e está hoje na Sedraf 
[Desenvolvimento Rural e Agri-
cultura Familiar]. Acho que isso 
foi um equívoco – foram gestos 
enormes do Legislativo, mas vejo 
o Governo com matérias de muito 
pouca efi ciência em relação ao que 
é necessário para o Estado.

AGORA – PT e PSDB sem-
pre foram partidos antagôni-
cos nacionalmente. Mas no RN 
houve uma união através do 
presidente do partido com a 
atual governadora, e isso pode 
ter refl exos nas eleições muni-
cipais?

GC –  Eu não acredito. Acho 
que o PSDB foi maduro quando 
tomou a decisão de que os seus 
fi liados e os deputados eleitos 
pudessem tomar a decisão que 
achassem   ser a mais correta. A 
minha posição não foi igual à do 
presidente – e nem por isso perdi 
o respeito. Hoje o momento é de 
agir.

AGORA – Mas há uma pos-
sibilidade de união no palan-
que?

GC –  Não, não vejo isso. Acho 
contraditório. Não vejo essa possi-
bilidade.

João Gilberto / ALRN
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O deputado estadual Hermano 
Morais (MDB) disse que a aprova-
ção no Congresso Nacional do tex-
to que promove a abertura do ca-
pital estrangeiro na aviação civil 
vai favorecer a livre concorrência 
e, consequentemente, incentivar o 
barateamento das passagens aé-
reas no país. Para o parlamentar, 
o sinal verde do Congresso será 
benéfi co principalmente para o 
Rio Grande do Norte, que vê, atu-
almente, sua principal atividade 
econômica declinar.

"A abertura de capital estran-
geiro foi uma ótima novidade. An-
tes era limitado a 20%, agora deve 
se abrir até 100% para investir na 
aviação civil do Brasi", disse o de-
putado estadual.

Para o emedebista, a decisão 
do Congresso vai favorecer a livre 
concorrência. Ele avalia que, em 
seguida,  as tarifas vão cair. "Para-
lelo a isso, outra novidade é que o 

Confaz está revendo a sua posição, 
permitindo também ao RN redis-
cutir a questão do querosene da 
aviação, desta vez com contraparti-
da das companhias aéreas", disse. 

completou.
Hermano Morais também falou 

sobre a audiência pública realizada 
nesta quarta-feira, 29, na Assem-
bleia Legislativa, para discutir o 

projeto de reurbanização da Aveni-
da Engenheiro Roberto Freire, na 
zona Sul de Natal. De acordo com 
o deputado, o Governo do Estado 
de busca uma solução no Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional 
quanto aos recursos para o projeto, 
que correm risco de serem perdi-
dos. "A Caixa Econômica Federal  
notifi cou o Governo em virtude 
da não utilização dos recursos du-
rante todo esse tempo, e havia um 
risco de perda desse dinheiro, o que 
seria muito ruim para o Rio Gran-
de do Norte", completou.

Sobre as percepções da audiên-
cia na Assembleia, Hermano disse 
ter saído satisfeito do encontro. "O 
que nós pudemos perceber é que 
há uma predisposição de se buscar 
uma solução interessante que favo-
rece não só a Roberto Freire, mas 
toda aquela região que está bem 
próxima de Parnamirim", encerrou 
o deputado.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse nesta quarta-feira, 29, 
que com o “diálogo da política com a 
sociedade” será possível “recuperar 
o Brasil”. Após o presidente Jair 
Bolsonaro ter aparecido na manhã 

de hoje de surpresa em uma sessão 
solene em homenagem ao humo-
rista Carlos Alberto de Nóbrega na 
Câmara, Maia avaliou que foi bom 
o presidente ter ido ao Congresso. 
“É bom o presidente vir aqui pres-
tigiar o homenageado, prestigiar 

a Câmara, precisamos mais disso, 
mais de diálogo e proximidade que 
de confl ito. Acho que o Brasil está 
precisando disso”, ressaltou.

Ainda sobre a relação com o 
Palácio do Planalto, Maia avaliou 
que o importante no momento é 

manter “o ambiente distensionado” 
para que o brasileiro veja o Legis-
lativo e o Executivo como Poderes 
preocupados em reduzir o desem-
prego e a desigualdade social.

O presidente da Câmara tam-
bém negou que tenha dito que iria 

pedir uma antecipação do relató-
rio da reforma da Previdência ao 
deputado Samuel Moreira (PSDB-
-SP). " O que eu pedi foi um pré-re-
latório antes, para que a comissão 
[especial] mesmo pudesse avaliar 
antes", encerrou.

Hermano avalia que o turismo será benefi ciado com entrada de novas empresas

Hermano avalia que capital estrangeiro
vai permitir livre concorrência nas aéreas

"Precisamos mais de diálogo", diz Rodrigo Maia

Deputado estadual avalia que o novo texto abrindo a aviação civil para o mercado internacional vai 
favorecer a livre concorrência e, consequentemente, incentivar o barateamento das passagens aéreas

Análise

Câmara dos Deputados

José Aldenir / Agora RN

Os juízes federais se declara-
ram nesta quarta, 29, "preocupa-
dos" com o pacto anunciado entre 
o Executivo, o Legislativo e o Ju-
diciário. Em nota pública, a Asso-
ciação dos Juízes Federais (Ajufe), 
principal entidade da classe, apon-
tou "especialmente" para a concor-
dância do presidente do Supremo, 
ministro Dias Toffoli, à reforma da 
Previdência e dizem que pacto é 
para "atores políticos".

“Sendo o STF o guardião da 
Constituição, dos direitos e garan-
tias fundamentais e da democra-

cia, é possível que alguns temas 
da reforma da Previdência tenham 
sua constitucionalidade submeti-
da ao julgamento perante a Corte 
máxima do país”, alertam os ma-
gistrados.

Toffoli afi rmou que um pacto 
entre os poderes é fundamental 
para o atendimento das demandas 
da população e marcará ‘um novo 
tempo’ nesse relacionamento.

O esboço do "Pacto pelo Brasil" 
foi discutido na terça-feira, 28, no 
Palácio da Alvorada. O documento 
será assinado em 10 de junho. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF

Juízes reagem a Toffoli e dizem
que pacto é para "atores políticos"

Críticas 

Nelson Jr. / STF

O presidente Jair Bol-
sonaro surpreendeu nesta 
quarta-feira, 29, ao deixar o 
Palácio do Planalto por volta 
das 9h30 e ir a pé em direção 
ao Congresso Nacional.

Cercado por seguranças, 
Bolsonaro foi direto para a 
Câmara dos Deputados, onde 
foi realizada uma sessão em 
homenagem ao humorista 
Carlos Alberto de Nóbrega, 
do programa "A Praça é Nos-
sa", do SBT.

Bolsonaro faz 
visita surpresa
à Câmara

Encontro

Presidente Jair Bolsonaro

Fabio Rodrigues / Agência Brasil
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O senador Styvenson Valentim 
(Pode-RN) criticou a possibilidade 
de disponibilizar, sem delimitar 
critérios rigorosos, o porte de ar-
mas para a população. O decreto 
presidencial 9.785 de 2019, que 
trata da fl exibilização do uso de 
armamento no País, foi o tema da 
audiência pública na Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) do Sena-
do, nesta quarta-feira, 29. 

O senador potiguar reiterou a 
necessidade de maior rigidez nas 
regras para aquisição, cadastro, 
registro, posse, porte e comerciali-
zação de armas de fogo e munições 
no Brasil. 

“Se o cidadão é do bem, qual o 
medo de se submeter a um teste 

toxicológico? Quer ter armas? Eu 
não sou contra, mas também não 
sou a favor. Precisam ter critérios e 
punições mais rígidas. Sabe quan-
tas mulheres já morreram por bri-
gas de casal? Imagine agora com a 
liberação das armas? Não dá para 
mensurar o impacto. Eu apren-
di uma coisa simples na polícia: 
número é superior a armas. Um 
cidadão sozinho vai se defender? É 
a falsa ilusão da segurança”, argu-
mentou Styvenson.

O parlamentar defendeu ain-
da o projeto de lei 603 de 2019, de 
sua autoria, que pretende facilitar 
a identifi cação de projétil de arma 
de fogo para rastrear mais rapida-
mente a origem. 

A proposta vai alterar a lei 
10.826 de 2003, para defi nir que to-
do projétil de arma de fogo conterá 
dispositivo que possibilite a identi-
fi car o lote. Cada lote deve ser de, 
no máximo, de mil unidades. Nor-
ma atual do Exército determina 
a quantidade máxima de 10 mil 
itens em um lote de munição. 

O presidente da instituição Po-
lice Association (IPA Brasil), Joel 
Mazo, defendeu o posicionamento 
do senador Styvenson. “Concordo 
com o senhor, senador Styvenson. 
Nós defendemos que o que mata é 
a bala, não a arma. Iremos apoiar 
o senhor. Precisamos saber tudo 
sobre de onde vem e para onde vai 
a munição”, encerrou. Senador Styvenson Valentim

“Armar a população sem critérios não é 
saída para a violência”, diz Styvenson
Senador potiguar participou da audiência e reiterou a necessidade de maior rigidez nas
regras para aquisição, cadastro, registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo

Opinião

José Aldenir / Agora RN

O Papa Francisco enviou 
uma carta ao ex-presidente 
Lula neste mês, em que ele 
pede para o petista não “desa-
nimar e continuar confi ando 
em Deus” diante das “duras 
provas” vividas ultimamente.

“Tendo presente as duras 
provas que o senhor viveu ul-
timamente, especialmente a 
perda de alguns entes queri-
dos – sua esposa Marisa Letí-
cia, seu irmão Genival Inácio 
e, mais recentemente, seu ne-
to Arthur de somente 7 anos 
-, que lhe manifestar minha 
proximidade espiritual e lhe 
encorajar pedindo para não 
desanimar e continuar con-
fi ando em Deus”, diz o Papa.

O Banco Central (BC) 
quer simplifi car a legislação 
cambial do país, o que permi-
tirá, no futuro, a conversibili-
dade do real, ou seja, a moeda 
brasileira poderá ser aceita 
no exterior e usada em tran-
sações internacionais no Bra-
sil. “Nosso objetivo imediato 
não é que pessoas tenham 
conta em dólar [no Brasil] ou 
que a gente tenha conversibi-
lidade plena, estamos tão lon-
ge disso", disse Campos Neto. 
“A conversibilidade é um pro-
cesso muito longo”, destacou 
o presidente do BC, Roberto 
Campos Neto, ao anunciar a 
nova agenda do BC.

Papa Francisco 
envia carta e 
pede a Lula que 
"confie em Deus" 

Banco Central 
pede mudanças 
para a legislação 
cambial

Correspondência

Conversão

Papa Francisco: "não desanime"

 Roberto Campos Neto, do BC

Max Rossi / Reuters

José Cruz / Agência Brasil

A procuradora-geral da Repú-
blica (PGR), Raquel Dodge, apre-
sentou nesta quarta-feira, 29, ao 
Supremo Tribunal Federal (STF),  
denúncia contra o senador licen-
ciado Fernando Collor (Pros-AL) 
pelo crime de peculato.

Ele é acusado de atuar para 
que a BR Distribuidora fechasse 
três contratos fraudulentos com a 
empresa Laginha Agro Industrial, 
de seu amigo e aliado político João 
Lyra, que encontrava-se à beira da 
falência. O crime teria sido come-
tido em 2010, quando Collor era 
fi liado ao PDT, partido pelo qual 
foi candidato derrotado ao governo 
de Alagoas.

Segundo a denúncia, Collor 
teria atuado para que os contratos 
fossem assinados “em tempo re-
corde”, de apenas 10 dias, mesmo 
diante da situação de crise fi nan-
ceira da Laginha Agro Industrial. 
Os acordos permitiam que Lyra 
utilizasse recebíveis futuros como 
garantia para obtenção de crédito 
junto a instituições fi nanceiras pú-
blicas, diz a acusação. 

“Pelas circunstâncias em que 
foram celebrados e executados, 
conclui-se que os negócios jurídi-
cos fi rmados, e de alto risco para 
a BR Distribuidora S.A., eram, na 
verdade, espécie de instrumento 
para a apropriação e o desvio de 
recursos em proveito da Lagi-
nha Agro Industrial S.A e de seu 
proprietário João Lyra, graças à 

participação delituosa do senador 
da República Fernando Collor de 
Mello”, escreveu Raquel Dodge.

A PGR aponta que, no mo-
mento de assinatura dos contra-
tos, a empresa respondia a ações 
de cobrança no valor de R$ 175,4 
milhões e era alvo de mais de 6,5 
mil protestos de dívidas, no mon-
tante de R$ 72,7 milhões, além de 
ter tido pedidos de empréstimos 
negados pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico So-
cial (BNDES).

“Apenas o poder do senador 
Fernando Collor e seu exercício so-
bre os funcionários da BR Distri-
buidora S.A. justifi cam a supera-
ção de obstáculos intransponíveis 
para que fossem fi rmados con-
tratos com a empresa”, afi rmou a 
PGR.

Senador Fernando Collor (PROS-AL)

Raquel Dodge denuncia Collor 
ao STF pelo crime de peculato

PGR

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN
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O governo decidiu acabar com a farra de diárias e 
passagens de integrantes de conselhos ministeriais. So-
mente no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos são quase 400 conselheiros em 12 conselhos, 

na maioria militantes partidários. Metade dos conselhei-
ros é de representantes de ONGs, “organizações não-
-governamentais” que não vivem sem dinheiro gover-
namental, até para bancar suas viagens. 

Governo vai acabar farra de conselhos ministeriais

"Novo Código Comercial" é monumento ao atraso

VIDEOCONFERÊNCIAS
O governo pretende 

substituir a farra de viagens por 
videoconferências, aproveitando 
as possibilidades oferecidas pela 
moderna tecnologia.

FARRA DE ONGS
No Conama, conselho 

dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, 14 dirigentes de 
ONGs torram R$40 mil por mês 
com suas idas e vindas.

NOSSO BOLSO
Cada conselheiro de ONG 

recebe diárias de R$321 e mais 
R$95 para deslocamento, além 

das passagens aéreas de ida e 
volta para Brasília.

UTILIDADE DUVIDOSA
Tem de tudo nos 12 conselhos 

no âmbito do Ministério da 
Mulher Etc, alguns superpostos 
e grande parte de utilidade 
duvidosa.

PESSIMISMO MILITANTE
A queda no superávit em abril 

foi alardeada por jornalistas como 
fruto da queda na arrecadação e 
não pelo aumento das despesas. 
Só que a arrecadação subiu 
1,28% em abril e foi a melhor 
desde 2014. Mas esse é apenas 
um detalhe para os que sofrem do 
Complexo de Cassandra. 

VAI PARA O SACO
Com dívidas fi nanceiras 

de R$11 bilhões a Atvos, 
braço sucroalcooleiro do grupo 
Odebrecht, entrou com pedido 
de recuperação judicial em São 
Paulo, após tentar sem sucesso 
um acordo com os credores.

PSB NO PODER
O senador Fernando Bezerra 

conseguiu a substituição de 
Alfredo Bertini, que foi da equipe 

PODER SEM PUDOR

SENADOR INTERROMPIDO
Disposto a ajudar o governo a 

assegurar o quorum da Comissão 
de Orçamento, certa vez, o senador 
Wellington Salgado (PMDB-MG) saiu 
às pressas do banheiro. Chegando ao 
plenário, reclamou de Heráclito Fortes 
(PFL-PI), que tentava obstruir a sessão. 
Língua afi ada, Heráclito não perdoou:

- O senador Wellington Salgado 
reclamou que saiu correndo do banheiro. 
Agora, pode retornar o interrompido...

Na lista de propostas para destravar 
a economia, que o governo Jair Bolsonaro 
negocia com os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, 
esconde-se um que, aprovado, teria efeito 

oposto, devastador. Trata-se do projeto de 
“Novo Código Comercial”, monumento ao 
engessamento burocrático dos negócios. O 
autor ofi cial é Renan Calheiros (MDB-AL), mas 
um petista religioso o elaborou.

ATENTADO À LIBERDADE
Defi nido como um “atentado ao empreendedo-

rismo”, o projeto é de autoria intelectual do jurista 
fi lopetista Fábio Ulhôa Coelho, da PUC-SP.

ELOGIO AO ATRASO
Ulhôa Coelho fez um projeto de concepção 

antiquada, burocratizante, com quase mil artigos 
que constituem verdadeiro elogio ao atraso. 

ABRA O OLHO, CAPITÃO
O autor do projeto é ligado aos petistas José 

Eduardo Cardozo, ex-ministro de Dilma, Vicente 
Cândido e Paulo Teixeira, de São Paulo.

Estamos confiantes que vamos 
atingir um meio termo”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia) 
sobre reforma da Previdência, 
tentando agradar o PP

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Valter Campanato / Agência Brasil

de Paulo Guedes (Economia), 
por Antônio, irmão de Eduardo 
Campos (PSB), na Fundação 
Joaquim Nabuco.

DEM NO PODER
O ex-ministro Mendonça 

Filho (DEM) emplacou um 
ex-assessor no MEC, Leonardo 
de Souza Leão, na diretoria de 
Gestão e Articulação do bilionário 
FNDE, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação.

AQUI, NÃO
O presidente do Cidadania 

(ex-PPS), Roberto Freire, nega 
qualquer chance de fi liação 
do tucano Aécio Neves (MG). 
Segundo ele, o partido busca 
lideranças que contribuam com a 
renovação política brasileira.

TRILHA DE ACM
A iniciativa do presidente Jair 

Bolsonaro de ir a pé à Câmara fez 
lembrar o velho ACM, que fazia 
sempre a mesma caminhada. Em 
sentido contrário.

Muito aguardada pela popula-
ção da zona Sul de Natal, a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
de Ponta Negra está caminhando 
a passos largos para se tornar re-
alidade. Com emenda aprovada 
pela Câmara Municipal em de-
zembro do ano passado, o projeto 
do equipamento está tramitando 
na Secretaria de Saúde e se encon-
tra bem próximo de sair do papel. 
Segundo o vereador Klaus Araújo 
(Solidariedade), falta a viabilização 
de recursos complementares para 
que a construção se inicie. 

"Aprovamos uma emenda em 
dezembro do ano passado autori-
zando a construção da UPA Ponta 
Negra. Estive na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, e já está na Direto-
ria de Planejamento a construção 
desta unidade para favorecer a 
população da zona Sul. Tenho ido 
constantemente ao conjunto Ponta 
Negra. Agora estou disposto a ir 
até Brasília buscar os recursos fe-
derais para viabilizar a construção 
e a manutenção da unidade", disse 
ao programa Agora É show, da rá-
dio 97 FM, nesta quarta-feira, 29.

Além da unidade de Ponta Ne-
gra, Klaus disse que vem lutando 
para viabilizar, também, a cons-
trução de uma UPA Pediátrica em 
Felipe Camarão e outra no Parque 
dos Coqueiros. Dando certo, essas 
três unidades solucionariam - na 

visão do parlamentar - o problema 
da Saúde pública em três impor-
tantes regiões de Natal, levando 
uma melhor qualidade de vida pa-
ra as pessoas.

Questionado sobre os recur-
sos para a construção destas três 
unidades, o vereador lembrou que 
a iniciativa deve partir não só do 
Poder Público Municipal, mas tam-
bém das esferas estadual e federal, 
já que trata-se de um investimento 
primordial para a população. "O 
problema hoje não é nem a cons-
trução, mas sim a manutenção, 
que custa cerca de R$ 1,2 milhão 
ao ano. Os deputados federais e se-
nadores podem muito bem colocar 
nas suas emendas uma parte do 
repasse para a Saúde", encerrou.

A vereadora Nina Souza 
(PDT) prepara audiência públi-
ca na Câmara Municipal no dia 
17 de junho para defender a re-
abertura do Fórum Varella Bar-
ca, na zona Norte. Ela explicou 
a importância da manutenção 
deste equipamento jurídico para 
a população que mora na região. 
"Tínhamos um fórum que era efi -
ciente e prestava um grande ser-
viço à população, mas que foi de-
sativado. Isso é uma catástrofe", 
lamentou a vereadora, que conta 
com o apoio do deputado estadual 
Ubaldo Fernandes (PTC) na co-
brança pela reativação do fórum.

O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte (TJRN) 
desativou o fórum no fi nal do 
ano passado. Os serviços foram 
transferidos para o Complexo Ju-
diciário de Potilândia. Deixaram 
de operar na zona Norte quatro 
juizados especiais e três varas 

criminais. 
"A Justiça precisa estar perto do 

povo. O TJRN é muito organizado; 
eles têm condição de manter um fó-
rum aberto e funcionando na zona 
Norte", declarou Nina. "O cidadão, 
independente de onde more, tem di-
fi culdade de acessar a Justiça. Não 
podemos admitir isso".

Vereador Klaus Araújo (Solidariedade)

Projeto da UPA em Ponta Negra 
está avançado, diz Klaus Araújo 

Nina Souza defende reabertura
de Fórum na zona Norte de Natal

Atendimento

Pleito

José Aldenir / Agora RN

Segundo o vereador, obra espera concretização dos
recursos; emenda parlamentar foi destinada à unidade

Vereadora de Natal Nina Souza (PDT)

Elpídio Júnior / Câmara de Natal
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Mais de dois meses depois de 
ofi ciar o grupo de Hotéis Pernam-
buco a realizar a restauração do 
hotel dos Reis Magos, na Praia do 
Meio, só agora começa a circular o 
teor do ofício da procuradora esta-
dual Marjorie Madruga. 

Depois de solicitar aos pro-
prietários a restauração do prédio 
abandonado há anos, a promotora 
recebeu a resposta do advogado da 
empresa no Recife, João Vicente 
Gouveia, de que essa tarefa seria 
impossível dadas as condições atu-
ais da estrutura. 

Desconhecendo uma sentença 
de 2014 do juiz Airton Pinheiro, en-
tão na 1ª Vara da Fazenda Pública, 
que negou o pedido de liminar do 
Ministério Público Estadual para 
impedir a demolição do Hotel Reis 
Magos, a procuradora pediu o con-
serto da laje da recepção da extin-
ta boate Royal Salute, que fi cava 
dentro do hotel e desabou no mês 
passado.

Ouvido nesta quarta-feira, 29, 
pelo Agora RN, João Vicente Gou-
veia lembrou que até o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), provocado pelo 
Instituto dos Amigos do Patrimô-
nico Histórico e Cultural (IAPAC), 
deliberou há já um ano que o hotel 
dos Reis Magos não tem qualquer 
valor arquitetônico e histórico que 
impeça sua demolição. 

“Mas como a mesma questão, a 
pedido do mesmo Instituto, ainda 
tramita nas secretárias de Cultura 
do Estado e do Município, estamos 
impedidos legalmente de pôr tudo 

abaixo”, acrescentou o advogado.
Na resposta à procuradora 

Marjorie Madruga, ele repetiu um 
argumento usado há anos pelo 
grupo Hotéis Pernambuco: “Não 
há como recuperar o hotel dos Reis 
Magos; sairia muito mais caro fa-
zer isto do que demolir”. 

Ainda segundo o advogado, a 
deterioração ali tão grande “que 
manter uma equipe de operários 
no interior do prédio colocaria em 
sério risco a vidas dessas pessoas”. 

O Hotel dos Reis Magos cessou 
seu funcionamento em 1995. Foi 
quando a estrutura foi arrendado 
por empresários potiguares, que fi -
caram um longo tempo sem pagar 
os alugueis. 

Há cinco anos, o grupo pernam-
bucano ainda alimentava o projeto 
de construir no terreno um centro 
comercial modular, baseado numa 
praça de convivência. Ou seja, a es-
trutura seria levantada aos poucos 
de acordo com a resposta do mer-
cado. 

Hoje, segundo o advogado João 
Vicente Gouveia, o segmento imo-
biliário mudou tanto que só depois 
da demolição do prédio seria possí-
vel avaliar o que se poderá empre-
ender no terreno. 

Enquanto isso, continua valen-
do ali o que escreveu em sua deci-
são de 2014 o juiz Airton Pinheiro, 
então na 1ª Vara da Fazenda Pú-
blica, ao negar um pedido do Mi-
nistério Público para a recuperação 
do hotel. 

"O que existe ali é um ninho de 
ratos, cobras e maconheiros, escol-
tados todas as noites por um séqui-
to de prostitutas e travestis que lhe 
cerca os limites!”, encerrou.

 Hotel dos Reis Magos está fechado desde o encerramento das atividades, em 1995

Hotel Reis Magos não será reformado, 
diz empresa responsável pelo imóvel
Representante da empresa Hotéis Pernambuco, João Vicente Gouveia afirma que será impossível 
reformar a atual estrutura, localizado na zona Leste de Natal, dadas as péssimas condições do prédio  

Inservível

José Aldenir/AgoraRN

MARCELO HOLLANDA
Editor de Economia

O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) apresentou na 
última quarta-feira, 29, um projeto 
de lei que dispõe sobre a obrigato-
riedade da instalação de equipa-
mento de proteção de vida, como 
grades ou telas nas construções 
públicas de passarelas, viadutos, 
pontes e barragens. A medida é 
voltada para evitar acidentes e evi-
tar a ocorrência de suicídios.  

Segundo o texto, o equipamen-
to de proteção deve ser instalado 
nas laterais da área destinada ao 
pedestre, acima do guarda corpo 
existente, como determinado pelas 
instruções do Corpo de Bombeiros. 
Além disso, a obra deverá ser pla-
nejada e dimensionada por profi s-
sionais de arquitetura e de enge-
nharia habilitados pelos Conselhos 
competentes.  O projeto determina 
ainda a obrigatoriedade da dispo-

sição de placas com os telefones 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), Centro de 

Valorização da Vida (CVV), Polícia 
Militar (PM) e Corpo de Bombeiros 
do RN.

A iniciativa de Sandro veio 
após o deputado acompanhar de 
perto o trabalho dos Sentinelas de 
Cristo que fazem um revezamento 
na ponte Newton Navarro para 
evitar suicídios no local. Ele acre-
dita que, para além de soluções 
emergenciais, o Executivo deve 
discutir ações para fortalecer os 
equipamentos de saúde pública 
voltadas para pessoas que preci-
sam de acompanhamento psiquiá-
trico e  psicológico. 

“O projeto visa evitar que as 
estruturas construídas pelo poder 
público continuem facilitando a 
ocorrência de suicídios. É um ato 
para evitar perdas de vidas huma-
nas, mas também é necessário que 
o Poder Público, nas esferas esta-
dual e municipal, fortaleçam as 
redes de cuidado”, concluiu Sandro 
Pimentel.

Sandro Pimentel é o autor do projeto sobre instalação equipamento de proteção

Deputados analisam projeto que garante 
a proteção à vida em pontes e viadutos 

Segurança

João Gilberto / ALRN

Entidades estudantis 
realizam em Natal, nesta 
quinta-feira, 30, novo protes-
to contra corte de verbas nas 
universidades e institutos 
federais. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), o ato vai modifi car o 
transporte público e trânsito 
nas proximidades do cruza-
mento das avenidas Bernar-
do Vieira e Salgado Filho. 
Intervenções no trânsito vão 
começar às 15 horas. Além de 
Natal, segundo a União Na-
cional dos Estudantes (UNE), 
outras 150 cidades terão pro-
testos nesta quinta-feira. 

Natal terá novo 
protesto contra 
cortes de verbas 
nas universidades

Manifestação

Protesto em Natal no último dia 15

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria de Governo 
da Presidência confi rmou 
nesta quarta-feira, 29, a li-
beração de R$ 19 milhões 
para a conclusão das obras na 
barragem de Oiticica, em Ju-
curutu. A obra alcançou 74% 
do trabalho realizado, com 
previsão de custo chegando a 
R$ 550 milhões.

A governadora Fátima 
Bezerra avalia que o recurso 
será vital para o aumento da 
oferta hídrica para a região 
Central do Rio Grande do 
Norte. “Saímos com a garan-
tia de liberação dos recursos 
na próxima semana. Oiticica 
é um importante reservatório 
do estado que trará seguran-
ça hídrica para a região do 
Seridó”, conclui Fátima.

Ministro anuncia 
R$ 19 milhões 
para a conclusão 
de Oiticica

Obras
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O Ministério Público Federal 
(MPF) divulgou nesta quarta-
-feira, 29, que está investigando 
o contrato fi rmado entre a Fun-
dação Norte-Rio-Grandense de 
Pesquisa e Cultura (Funpec) e 
a empresa Fields Comunicação 
Ltda, em 2018, cujo preço foi fe-
chado em R$ 50 milhões. O alto 
valor da contratação chamou a 
atenção dos procuradores da Re-
pública.

Os questionamentos sobre o 
contrato surgiram após a polêmi-
ca relacionada com a posse do no-
vo reitor da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
José Daniel Diniz, que iria acon-
tecer no Teatro Riachuelo, em 
Natal, ao custo de R$ 27 mil. 
Os custos da solenidade seriam 
pagos pela Funpec, segundo a 
UFRN. Entretanto, após diversas 
críticas nas redes sociais, por con-
ta dos recentes contingenciamen-
tos feitos às despesas da UFRN 
(cerca de R$ 60 milhões, segundo 
o Ministério da Educação), a ceri-
mônia foi cancelada.

Logo em seguida, ainda nas 

redes sociais, os altos contratos 
pagos pela Funpec passaram a 
ser questionados. O principal al-
vo, contudo, foi o pagamento de 
R$ 50 milhões feito à Fields Co-
municação Ltda. A justifi cativa 

do pagamento foi para realizar 
“campanhas para o fortalecimen-
to das ações de comunicação em 
saúde para dar visibilidade à 
vigilância em saúde nas três ins-
tâncias de governo”.

O contrato com a empresa, 
com duração de 12 meses, foi 
fi rmado em setembro do ano pas-
sado. O valor do contrato está 
sob apuração do procurador da 
República Kleber Martins, que 
abriu o Inquérito Civil Público 
(1.28.000.001862/2018-51), não 
sigiloso, sobre o assunto.

Segundo o Ministério Público, 
a Funpec já encaminhou informa-
ções sobre o contrato. O material 
está sob análise dos procuradores 
federais e da Controladoria-Geral 
da União.

Procurado pelo AGORA RN, 
o vice-diretor da Funpec, Gu-
mercindo Fernandes de Amorim 
Filho, disse que a instituição 
está ciente da investigação pro-
movida pelo Ministério Público 
Federal. Segundo ele, todas as 
informações sobre o contrato já 
foram esclarecidas. Além disso, 
toda a documentação relacionada 
com o pagamento e os serviços 
prestados pela empresa Fields 
Comunicação serão divulgadas 
pela própria instituição e pela 
Universidade Federal.

Ministério Público Federal quer explicações sobre o alto valor do contrato público

Ministério Público Federal investiga 
contrato de R$ 50 milhões da Funpec
Após polêmica envolvendo aluguel de teatro para a posse do novo reitor da UFRN, as licitações feitas 
pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura são alvo de críticas nas redes sociais 

Apuração

José Aldenir / Agora RN

A Prefeitura de Macaíba 
assinou renovação de contra-
to com a Superintendência 
Regional do Trabalho no Es-
tado do Rio Grande do Norte 
(SRT/RN), pelos próximos 
quatro anos, para a emissão 
de carteiras de trabalho.

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social 
informa que atende aproxi-
madamente 400 pessoas por 
mês. O serviço é feito diaria-
mente, das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

O cidadão que desejar 
solicitar o documento deve 
procurar a sede da Secreta-
ria Trabalho e Assistência 
Social, localizada ao lado da 
Prefeitura. O prazo para re-
cebimento está estimado em 
até 15 dias após conclusão do 
processo de solicitação.

Macaíba renova 
convênio para 
emitir carteiras 
de trabalho

Serviço

A Secretaria Nacional da 
Habitação assegurou nesta quar-
ta-feira, 29, o valor de R$ 60 mi-
lhões para restabelecer os contra-
tos com o programa Pró-Moradia, 
que prevê a construção de 1,3 mil 
unidades habitacionais no Rio 
Grande do Norte.

O andamento das obras foi 
garantido em audiência entre a 
governadora Fátima Bezerra e o 
diretor substituto da Secretaria 
Nacional de Habitação, Vladimir 
Lima, em Brasília.

Em fevereiro, quando assu-
miu a  atual gestão da Compa-
nhia Estadual de Habitação e De-
senvolvimento Urbano (Cehab), 
foi constatado que existia este 
contrato de repasses do programa 
Pró-Moradia. 

No entanto, a Secretaria Nacio-
nal da Habitação havia determi-
nado a devolução de todo o recurso 
para o projeto, pois havia a falta de 
contrapartida fi nanceira por parte 
do Governo do Estado.

Em março, a Cehab encami-
nhou um projeto com pedido de 
reprogramação dos recursos, in-
cluindo a contrapartida do Estado, 
que seria garantida pelo Fundo de 
Combate à Pobreza e obteve da 
secretaria Nacional de Habitação 
autorização para retomada desses 
contratos.

“Conseguimos recuperar um 
convênio importante, que vai as-
segurar a construção de mil e tre-
zentas moradias no Rio Grande 

do Norte para a população mais 
humilde. Desses mais de R$ 60 
milhões, o governo vai entrar com 
uma contrapartida de R$ 10,4 mi-
lhões. As tratativas entre a Cehab 
e a Caixa Econômica Federal já 
estão em curso para agilizar o pro-
cesso licitatório”, ressaltou a gover-
nadora Fátima Bezerra. 

Segundo a Companhia Estadu-
al de Habitação, aproximadamente 
8 mil pessoas devem ser benefi cia-
das com o projeto de habitação.

Reunião entre governadora Fátima Bezerra e o diretor da SNH, Vladimir Lima

Governo federal restabelece envio
de recursos para habitação no RN

Decisão

Ricardo Borges / Assessoria

O deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade) 
sugeriu que o governo poti-
guar lidere a unifi cação do 
transporte público da Grande 
Natal, criando um consórcio 
entre os municípios. Para ele, 
o transporte público de Natal 
não é viável. Ele diz que com 
a ampliação da rede, unifi -
cando os municípios, a licita-
ção fi caria mais atrativa.

Deputado Kelps 
Lima sugere 
consórcio para o 
transpor público

Região Metropolitana

Deputado Kelps Lima (Solidariedade)

João Gilberto / ALRN
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A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap) divulgou 
novo boletim das arboviroses no 
Rio Grande do Norte, referente ao 
período das semanas epidemioló-
gicas 1 a 19, encerrada em 11 de 

maio de 2019. Ao total, só este ano 
foram notifi cados 8.049 casos sus-
peitos de dengue, sendo confi rma-
dos 1.537, o que representa uma 
incidência de 231 casos por 100 de 
mil habitantes.

Em 2018, considerando o mes-
mo período, foram 12.107 casos 
notifi cados e 5.501 confi rmados, 
gerando uma incidência de 348 
casos por 100 mil habitantes. 

Do total de confi rmações, fo-

ram 57 como sinais de alarme e 7 
como grave.

Com relação ao zika vírus, fo-
ram notifi cados 37 casos. Quanto 
à chikungunya, em 2019, foram 
confi rmados 318 casos.

RN tem 1,5 mil casos confirmados de dengue
Secretaria Estadual 
de Saúde registrou 
mais de 8 mil casos 
suspeitos da doença

Só em 2019
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O ex-prefeito Carlos Edu-
ardo Alves, que teve uma 
vitória em Natal de noventa 
mil votos e, no Estado, per-
deu a campanha por mais 
de trezentos mil, tem hoje 
um desafi o na fronha do seu 
travesseiro: escolher quem vai 
apoiar para prefeito de Natal. 
A menos que prefi ra a aliança 
com a governadora Fátima 
Bezerra - decisão teria o pre-
ço de abrir mão da sua legião 
- muito alto para quem tem a mais expressiva liderança 
nos votos desta Natal irredenta e imprevisível. 

É assim: se de um lado não se pode negar ao ex-
-prefeito ter hoje um patrimônio eleitoral valioso em 
Natal - dele ou de sua efi ciência, não importa - não 
pode mais arriscar levar à frente uma chapa familiar de 
nomes em processo de fadiga. O modelo não passou 
no tal teste de ferro das urnas, repetindo-se o que antes 
o eleitor fi zer quando da candidatura de Henrique Alves 
a governador. É preciso chancelar um nome capaz de 
refl etir a representação real da renovação. 

Seria fácil se a política fosse apenas uma ciência, 
sem a arte que encerra em si mesma. Distante do MDB, 
e precisando fortifi car o PDT que preside, sob pena 
de perdê-lo - e já houve quem tentasse tomá-lo - o 
desafi o é claro: nem pode isolar-se, longe das alianças 
garantidoras de recursos partidários e tempo de tevê, 
nem deve fazê-lo de forma doméstica. O caminho, hoje 
há os defendam, seria uma aliança com partidos sem os 
pecados que a sociedade já castigou.

O raciocínio repousa na 
assertiva cada dia mais evi-
dente de que não parece 
disposto a apoiar o prefeito 
Álvaro Dias, nem a nomes 
de partidos mitigados pela 
Lava Jato, como parece ser o 
pecado do MDB. Nesse dia-
pasão, e para ser o escolhido, 
o deputado Hermano Morais 
teria que assumir a legenda 
do PDT de Carlos, abrindo 
espaço para um vice capaz de 

atrair as siglas próximas bafejadas pela modernidade, 
coisa que no RN não se sabe bem o que vem a ser.

Por sua vez, a considerar as regras da política, o 
prefeito Álvaro Dias não tem condições de segurança 
para continuar no MDB. E, não tendo, pode fi car mais 
próximo ou também mais distante de Carlos. Tudo vai 
depender da capacidade dos arranjos que venham a ser 
feitos no futuro. Neste grupo, se existir, não há como se 
abrigar, hoje sob o controle do deputado Walter Alves 
que, de forma dura e intempestiva, vetou a presença de 
Henrique Alves na presidência.

A desidratação do MDB é evidente. Sem prestígio 
popular e perdendo quadros a cada dia, sua tendência 
é minguar a ponto de acabar transformado no tama-
nho de um simples acólito sem chance de luta. É cedo, 
dirão alguns. Estamos na trilha das especulações, sem 
sinal dos destinos no fi m da estrada. É verdade. Mas já 
não é tão tarde assim para vislumbrar a crise que cerca 
o MDB. O que não é, diga-se, um quadro só daqui. Mas, 
aqui, parece ser mais grave. 

Uma decisão
serejo@terra.com.br

Vicente SerejoVicente Serejo

LIÇÃO
O episódio da cerimônia de 

posse do novo reitor da UFRN, 
cancelada em razão das críti-
cas sofridas, só terá alguma 
serventia prática se conscien-
tizar a instituição da força da 
sociedade.

ILHA
Erguida e exercida como se 

fosse um território independen-
te - e até cercado e com portões 
que a fecham - imaginou-se 
algo acima do bem e do mal 
a quem todos devem render 
homenagem. 

ATRITO
Está na hora - e o exemplo 

foi duro, mas verdadeiro - da 
Universidade não mais acre-
ditar-se magnífi ca. Sob pena 
de provar o gosto amargo da 
reprovação pública por falta de 
transparência. 

ALÉM...
Do mais, posse de reitor 

é uma cerimônia e não uma 
solenidade, muito menos 
exibicionismo ou demonstração 
de poder. A pompa e a circuns-
tância são incompatíveis com a 
vida universitária. 

ASSEMBLÉIA
As mais de cem laudas da 

denúncia do MP contra as irre-
gularidades na contratação de 
vários servidores na AL é um 
verdadeiro libelo. Sua defesa, 
pela documentação anexa, não 
será fácil. 

 
EFEITO

Se a Justiça, mesmo no 
Tribunal de Justiça local, antes 
até do STJ, acatar a tese de 
formação de quadrilha - argu-
menta um advogado - o pro-
cesso pode tomar um rumo de 
altíssima voltagem.

ANOTE
Dos pequenos partidos, 

dois chegarão à campanha do 
próximo ano com boas nomina-
tas, com lastro capaz de eleger 
bancadas: o Partido Comunista 
do Brasil (PC do B) e o Partido 
Verde. 

MAS
Alguns outros, segundo a 

previsão dos bruxos da política, 
sequer sobreviverão até os dias 
da luta. A proibição de alian-
ças na chapa proporcional vai 
produzir alterações acima do 
esperado. 

AGENDA
Hoje, a partir das 18h, no 

espaço Chiriboga, no Shopping 
Midway, Ivan Lira de Carvalho 
lança seu novo livro ‘Brevi-
dades’. Com um conjunto de 
pequenas narrativas sobre o 
mundo e a vida.

CASCUDO
Também tem o lançamento 

do livro de Dácio Galvão - “O 
poeta Câmara Cascudo, um 
livro no inferno da biblioteca”, 
tese de doutor em Letras, na 
UFRN. Hoje, no Sesc Cidade 
Alta, 18h30.

BOEMIA
Gutemberg Costa, estudioso 

da cultura popular, deu o ponto 
fi nal na história dos bares e dos 
botecos na Natal boêmia. Desde 
os velhos bares da Ribeira, 
quando a vida era risonha e 
franca.

DERROTA
O turismo natalense sofre 

outra grande derrota: a Latam 
acaba de fechar um pacote com 
mais cinco voos a partir de 
Fortaleza. Enquanto o trade 
ofi cial, aqui, mantém o cansado 
blá-blá-blá.

PALCO

CAMARIM

O estudante Caio César da 
Silva, considerado uma das 
grandes descobertas entre os 
talentos musicais a despontar 
na Escola de Música da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte (EMUFRN), iniciou uma 
campanha de fi nanciamento co-
letivo, com o objetivo de custear 
as despesas com deslocamento 
para a Suíça, onde irá realizar 
o curso de mestrado em Música. 
Caio César é um dos aprovados 
para o mestrado com bolsa inte-
gral na Universidade das Artes 
de Berna.

Aluno do professor Fernando 
Deddos, Caio César da Silva ini-
ciou a campanha no começo des-
te mês de maio, com o apoio de 
diversos professores da UFRN. 
Até agora, porém, os recursos ar-
recadados, pouco mais de 20% do 
valor necessário, ainda não são 
sufi cientes para que ele possa 
providenciar seu visto de estu-
dante, cujo pedido deve ser soli-

citado no início de julho, já que 
as aulas começam em setembro. 
Além do visto, o estudante preci-
sará comprovar que terá meios 
de subsistência por, pelo menos, 
um ano, período em que não po-
derá exercer nenhum trabalho 
na Suíça, de acordo com a legis-
lação local. O link da campanha: 
https://www.vakinha.com.br/
vaquinha/caio-na-suica 

Com o objetivo de ampliar a 
arrecadação, o estudante promo-
ve recital benefi cente no dia 13 
de junho, às 19h30, no Auditório 
Onofre Lopes da Escola de Músi-
ca. Os ingressos custarão o preço 
de R$ 20.

Caio é o 1º bacharel em Eufô-
nio formado por uma universidade 
federal brasileira, tendo se desta-
cado em inúmeros festivais nacio-
nais e internacionais, além de ter 
recebido vencido diversas premia-
ções, como o Concurso Nacional de 
Eufônio e o Concurso Jovens Solis-
tas da Filarmônica UFRN.

Um novo golpe no WhatsApp 
usa dados de pessoas que fi zeram 
vendas ou anúncios na Internet pa-
ra roubar suas contas no aplicativo 
de mensagens. Para clonar o app, 
os ladrões usam o número de tele-
fone disponibilizado nas platafor-
mas anunciantes e se passam por 
representantes dos próprios sites 
de vendas. 

Os golpistas entram em conta-
to com a vítima e afi rmam que há 
reclamações referentes ao contato 
do cliente no anúncio de venda e 
pedem que ele confi rme seu nú-
mero, fornecendo o código enviado 
por SMS.  Ao mesmo tempo, eles 
tentam ativar o WhatsApp em um 
novo dispositivo com o número da 
pessoa. Logo, o código enviado por 
SMS se refere a uma autenticação 
do novo dispositivo, enviado pelo 
próprio WhatsAp. Quando a pes-
soa fornece a informação que chega 

no seu aparelho, os criminosos são 
capazes de clonar a conta no men-
sageiro.

Na segunda parte do golpe, os 
fraudadores enviam mensagens 
para os contatos mais recentes, ge-
ralmente familiares ou amigos pró-
ximos da pessoa, e pedem emprés-
timo para uma despesa urgente. 

Para o analista sênior de segu-
rança da Kaspersky Lab no Brasil 
Fabio Assolini, a melhor forma de 
se proteger desse golpe é ativando 
a dupla autenticação do WhatsA-
pp. Com a verifi cação em duas eta-
pas, além de usar o número forne-
cido por SMS, é possível criar uma 
espécie de “senha” para instalar o 
app. “Trata-se de uma senha que 
o usuário cria e é solicitada de vez 
em quando pelo aplicativo. Mesmo 
que se informe o código de ativação, 
o criminoso terá de pedir a senha 
da dupla autenticação", conclui.

Caio César da Silva passou para o mestrado na Universidade das Artes de Berna

Aluno da UFRN faz campanha 
para cursar mestrado na Suíça

Novo golpe rouba conta do 
WhatsApp; saiba como evitar

Talento

Digital

José Aldenir/AgoraRN
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FORMIDAVEL
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Setor mais
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tado do
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Protege;
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vitamínico

A divisão
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resto
(Mat.)

Aquele de
quem se

fala

Enfeitar;
adornar 

Ministério 
Público
(sigla)

Xenônio
(símbolo)

Congela-
mento de
orvalho

Humberto
Martins,
ator de

"Verão 90"
Pintar da

cor de
certo
metal

(?)-mail,
correio da
internet

O "esque-
leto"

de um
edifício

Previsão
do que a-
contecerá
no futuro

Mem de
(?), figura
histórica

Conso-
ante de
"era"

Até, em
espanhol

(?)
Borges,
cantor

brasileiro

Fiscal
dos am-
bulantes

(pop.)

De pouca
profundi-

dade

Tecido do
saiote das
bailarinas

Genial; 
maravi-
lhoso

De jeito
nenhum!

Dígrafo de
"farrapo"
Ambição;

cobiça

Antigo
aparelho

para tocar
discos de

vinil

Consumir
(o jornal) 
Fixar o
preço

Artista de
teatro

Olívio Du-
tra, político

Arreio
para

cavalos
Amarrar 

Está aí
(red.)

Em + um
(Gram.)

Juro
ilegal

Qualquer
tecido

O lombo
traseiro
do boi

Diante de

Sílaba de
"feliz"

Permane-
cia; ficava

Colocar

Trabalho
a ser

executado

A rosa
Quarto,

em inglês

Posição do
jogador

da defesa
(fut.)

4/room. 5/hasta. 7/picanha — pratear — vitrola. 9/estrutura.
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HORÓSCOPO

 Aproveite o astral favorável para resolver qualquer pendência 
no trabalho. Preste atenção a uma boa oportunidade de 
ganhar dinheiro. Você tem tudo para fazer sucesso na 
paquera!

Você vai fazer qualquer tarefa em grupo com mais 
rapidez. Abandonar velhos hábitos pode ser uma 
ótima pedida. Deve pintar atritos com a família. Lance 
iniciado agora pode se tornar duradouro.

Se tem planos para viajar, planeje cada etapa para evitar 
imprevistos. Seu interesse em assuntos misteriosos ou 
místicos tem tudo para crescer. A dois, reforce a confi ança.

Concentre-se no que precisa ser feito, deixe tudo em 
dia e mostre sua dedicação no serviço. Só precisa ter 
cautela com mal-entendido. Na relação, capriche nas 
demonstrações de carinho.

Seu lado sonhador se destaca, mas terá que manter os 
pés no chão para evitar dissabores. Estabeleça metas 
concretas e procure agir nos bastidores para subir na 
carreira. União com seu bem.

É hora de cuidar de algumas pendências. Mas reserve 
tempo para relaxar e se divertir também, ok? Se anda 
pensando em comprar algo, pense duas vezes primeiro. 
Terá sucesso na paquera.

No trabalho, mostre que pode assumir novas 
responsabilidades. Só não deixe que tanta dedicação 
interfi ra em seus relacionamentos pessoais. Faça algo 
diferente com o par.

Um problema envolvendo a família pode se tornar uma dor 
de cabeça. Mas você pode resolver as coisas se tiver jogo de 
cintura. No romance, declaração de amor aquece seu coração.

A vontade de aprender e compartilhar o que sabe 
deve marcar esta quinta. Mudança na carreira não 
está descartada, mas tudo indica que será positiva. A 
descontração animará a vida a dois.

Terá muita habilidade para se comunicar e fazer contatos 
importantes no trabalho. Pode surgir a oportunidade de 
recuperar dinheiro que emprestou a familiar. Faça um 
passeio com o par!

Ótimo dia para tentar algo mais ousado no trabalho, 
ainda mais se anda buscando um novo desafio. Se 
pensa em mexer na casa vai contar com boas energias. 
Pode surgir briga no namoro.

Você pode se entusiasmar com a oportunidade de um 
grande negócio. Há chance de conquistar uma promoção 
ou até um emprego novo. Seu jeito descontraído pode 
animar a conquista.

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria ajuda Dorotéia e Eusébio a aceitarem Britney. Fabiana explica o plano de economia para as freiras no convento. Virgínia é entrevistada no 
programa de TV e mostra seu amuleto. Fabiana reconhece a irmã pela TV e se emociona. Britney vai à fábrica de bolos e Abel se encanta por ela. 
Maria contrata Britney. Amadeu marca uma entrevista de emprego para Gilda na construtora de Agno e Otávio. Maria vai com Kim e Josiane ao 
shopping. Fabiana conta sua descoberta para a Madre e pede ajuda para ir a São Paulo.

A DONA DO PEDAÇO

Cibele e Benjamin garantem a Tomás que são vítimas de uma armação. Rania decide pagar a suposta promessa de Miguel ao lado do marido, que 
se desespera. Camila vê quando Paul dá dinheiro a um rapaz, e desconfi a. Sara não reconhece Davi, e Eva sofre. Almeidinha identifi ca o homem 
que plantou a bomba na mochila de Cibele. Abner pede Sara em casamento. Paul e Dalila são chantageados pelo homem que contrataram para 
prejudicar Cibele, e Camila observa os três sem ser vista.

ÓRFÃOS DA TERRA

João ameaça Jerônimo depois de descobrir que o irmão prejudicou a mãe. Quinzinho fi ca impressionado com a atenção de Vanessa. Lidiane 
fl agra João com Manu, que tenta esconder o namorado da mãe. Madá tem uma visão sobre Álamo e avisa ao ex-marido para ele não acreditar em 
um homem estranho. Vanessa conta a Dandara que estava no coquetel em São Paulo com Quinzinho. 

VERÃO 90

A atriz Bianca Bin usou as re-
des sociais para compartilhar uma  
imagem em que aparece de topless 
tomando um banho de cachoeira. 
Na legenda da foto, ela citou um 
trecho da canção "Agua de Es-
trellas", de Ravi Ramoneda, Happy 
Banda e Rafa Martínez."Limpa 
o coração, água brilhante/ Cura o 
coração,água bendita/ Acalma o 
coração, água do céu, mãe", escre-
veu. A foto recebeu mais de 40 mil 
curtidas e muitos elogios. “Maravi-
lhosa”, “Linda demais" e “Uma di-
va” e “Rainha” foram alguns deles. 
Famosos como Alice Wegmann, 
Leticia Spiller e Rainer Cadete 

também comentaram a imagem 
com emojis. Bianca Bin está longe 
das telas desde "O Outro Lado do 
Paraíso" (Globo).

O ator Kit Harington, que eternizou o papel de 
Jon Snow em "Game of Thrones" (HBO), está em 
uma clínica de reabilitação, buscando ajuda com 
estresse e com o alto consumo de álcool.

Kit Harington falou abertamente sobre os altos 
e baixos emocionais de estrelar a série. Sua saúde 
mental realmente piorou depois que Jon Snow foi 
morto na sexta temporada e os fãs passaram um 
ano especulando sobre se ele voltaria ou não.

"Essa foi uma época em que comecei a terapia e 
comecei a conversar com as pessoas", disse ele à revis-
ta Variety.  

Durante seu período de reabilitação, Harington 
passou por treinamento psicológico, praticando medi-
tação consciente e terapia comportamental cognitiva 
para combater o estresse e lidar com emoções negati-
vas na instalação. 

Atriz Bianca Bin faz pose de topless

Bianca Bin posa de topless
em cachoeira e ganha elogios

Kit Harington em reabilitação 
após fim de Game of Thrones

Ousadia Tratamento

Instagram/Reprodução

HBO/Reprodução
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A Prefeitura do Natal lançou 
nesta quarta-feira, 29, a programa-
ção ofi cial do São João da capital. 
O evento será distribuído pelos 
quatro cantos de Natal. Os festejos 
terão início já nesta sexta-feira, 31, 
na Arena Itapetinga, na zona Nor-
te, com shows de Circuito Musical, 
Banda Grafi th, As Estrelas e ban-
da Balanço do Brega. 

O investimento inicial da Pre-
feitura  será de R$ 2 milhões e vai 
movimentar a classe artística local. 
Serão mais de 2,5 mil  artistas par-
ticipando dos festejos juninos.

“Queremos transformar o São 
João numa das principais festas da 
Cidade de Natal. Quem não se lem-
bra das festas juninas do passado? 
Não podemos deixar a cultura po-
pular morrer. Ela precisa ser pre-
servada e esse é um dos grandes 
objetivos desse evento”, comentou 
o prefeito Álvaro Dias.

A Prefeitura do Natal montará 
palcos na Cidade da Esperança 
(zona Oeste), Pátio da Funcarte e 
Palco Rocas (zona Leste), Arena 
Itapetinga e Ginásio Nélio Dias 
(zona Norte) e Arena das Dunas 

(zona Sul). A Prefeitura também 
investiu em diversos arraiás de 
rua e quadrilhas (tradicionais, es-
tilizadas e cômicas), contemplados 
através das chamadas públicas.

“Dentro da nossa tradição, cul-
tura e economia, temos o turismo 
como principal fonte de renda de 
Natal. Nosso potencial com a be-
leza da cidade é enorme e se além 
disso aliamos o turismo de eventos, 
vamos impulsionar o desenvolvi-
mento e gerar emprego e renda”, 
explicou Álvaro Dias.

Além das atrações locais, des-
taque para a presença de artistas 
nacionais que se apresentarão no 
pátio da Arena das Dunas. Dia 
12, as atrações serão Zé Hilton do 
Acordeon, Genival Lacerda e Xand 
Avião. 

No dia 13, sobem ao palco For-
ró Meirão, Pedro e Erick e Zezé de 
Camargo e Luciano. No dia 14, os 
veteranos César Menotti e Fabia-
no, Alexandre Moreira e Banda e 
Luizinho Calixto fazem a festa.

No dia 15, o palco será da du-
pla Simone e Simaria, além dos 
lendários Roberto do Acordeon e 

Joquinha Gonzaga. Já Cavaleiros 
do Forró, Banda Saia Rodada e 
Banda Rojão embalam os forrozei-
ros no dia 16.

Segundo o secretário de cultura 
de Natal, Dácio Galvão, a prefei-
tura ainda está em busca de par-
ceiros na iniciativa privada para 
aumentar o aporte fi nanceiro da 
festa. “Vamos ter uma festa belís-

sima e multicultural, com a parti-
cipação de todas as tendências. O 
tradicional e contemporâneo jun-
tos. Pela primeira vez o São João 
vai dialogar com as quatro zonas 
administrativas da cidade”, expli-
cou Galvão.

Durante a apresentação das 
atividades, o secretário pediu um 
minuto de silêncio em homenagem 

ao cordelista Xexéu e ao músico 
Gabriel Diniz, falecidos recente-
mente. Gabriel Diniz seria uma 
das atrações do São João de Natal.

Ainda na área externa da Are-
na, mais especifi camente no Coreto 
do Festival Gastronômico, muito 
mais música e diversão. Na terça-
-feira, 17, se apresentam trios de 
forró. Na quarta-feira, 18, bandas 
Fuxico de Feira e o festival “Faz 
Mais Elino – 2º Concurso de Mar-
chinhas Juninas”. A noite encerra 
com a homenagem a Elino Julião 
na voz de Galvão Filho e show de 
Carlos Zens. 

No dia 19, a atrações do coreto 
são Forró Na Manha, Luizinho No-
bre. No dia 20, Messias Paraguai 
sobe ao palco e terá como convida-
do o cantor Carlos Alexandre Jr. A 
noite encerra com banda Cebola 
Ralada. Na sexta-feira, 21, se apre-
sentam o Quarteto Linha no Forró 
e Gisele Alves.  

No sábado, 22, tem Leão Neto 
e Jaina Elne. E no domingo é a vez 
do São João das Crianças, a partir 
das 17h, com shows de Nara Costa, 
Forró Estribado.

Festejos terão início já nesta sexta-feira, 31, na Arena Itapetinga, na zona Norte

Prefeitura lança "São João de Natal" e 
divulga programação oficial para a festa
Com investimento total de R$ 2 milhões, as festas juninas na capital potiguar contarão com a participação de mais de 2,5 mil 
artistas; festejos terão shows de artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Simone e Simaria, César Menotti e Fabiano 

Arraiás

José Aldenir / Agora RN

O fi lme “Rocketman” é a grande 
estreia nesta quinta-feira, 30, nos 
cinemas de Natal. A película – um 
musical biográfi co – retrata a vida 
do músico inglês Elton John. Nas 
telas, o excêntrico artista é vivido 
pelo ator Taron Egerton.

O fi lme percorre desde os dias 
do jovem Elton John, um prodígio 
musical da na Royal Academy of 
Music, em Londres, até alcançar o 
estrelato e lotar estádios por todo 
o mundo.

O enredo traz passagens como 
a amizade e a longa parceria fi r-
mada com o compositor Bernard 
Taupin, além das lutas contra as 
drogas, amores perdidos e detalhes 
sobre a produção de discos clássi-
cos, como “Goodbye Yellow Brick 
Road”, de 1973. No entanto, a his-
tória não traz qualquer menção à 
princesa Diana, morta em 1997, 
de quem Elton John era amigo – e 
confi dente.  

A cinebiografi a estreou no 
Festival de Cannes, na França, 
em 16 de maio de 2019. O traba-
lho de Taron Egerton, de 29 anos, 
foi bastante elogiado, pois trouxe 
as nuances do personagem princi-
pal. Na última semana, quando o 
fi lme foi exibido no festival, Elton 

John e Taron Egerton se uniram 
para fazer uma performance de 
Rocket Man, canção que deu no-
me ao fi lme.

O elenco conta também com 
Jamie Bell e Bryce Dallas Howard, 
e tem direção assinada por Dexter 
Fletcher. 

 Ator Taron Egerton, de 29 anos, encarna nas telas a vida de Elton John

"Rocketman" é a grande estreia
dos cinemas de Natal nesta semana

Cinebiografia 

Reprodução
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...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Depois de 
contestar dados do IBGE e do 
Inpe, o governo agora sabota 
uma pesquisa da Fiocruz. O 
poder está nas mãos de gente 
que vê as universidades 
como 'balbúrdia' e busca 
conhecimento nos livros de 
Olavo de Carvalho";
...do jornal Folha de S. Paulo: 
"Governo promete R$ 10 mi 
por semestre a parlamentar 
pró-reforma, dizem 
deputados";
...do jornalista George 
Marques: "Ódio à ciência: A 
pesquisa da Fiocruz custou 
R$ 7 milhões aos cofres 
públicos, mas o estudo foi 
engavetado porque o atual 
governo não gostou do 
resultado, que não confi rma 
a existência de uma epidemia 
de drogas no país, como 
costuma professar Terra, que 
resolveu atacar a fundação".

>> GIRO PELO TWITTER...

Vereadores Maurício Gurgel, Divaneide Basílio e Ranieri Barbosa, e mais o deputado 
estadual Sandro Pimentel, não engoliram o aumento das passagens de ônibus em Natal, 
como mostra a imagem. Sandro e Maurício protocolaram ação popular questionando o 
aumento. A alteração na tarifa de ônibus se deu após sanção do prefeito de Natal Álvaro 
Dias à decisão do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana

Deputado Fábio Faria representou Sílvio Santos em homenagem ao humorista Carlos 
Alberto da Nóbrega, na Câmara dos Deputados

Aniversariante desta terça-feira, o deputado estadual Sandro Pimentel ganhou festa 
surpresa da equipe e camisa do time preferido, o Flamengo, com seu nome assinado

Deputado federal Walter Alves 
fez uma visita nesta segunda-

feira ao Instituto Metrópole 
Digital, acompanhado do 
diretor Ivonildo Rêgo. "A 

unidade acadêmica da UFRN 
é um polo em Tecnologia da 

Informação no RN", comentou 
o parlamentar após a visita

Desfi le Dior Resort 2020, em Paris

Divulgação

InstagramInstagram

Instagram

InstagramREPRESENTANDO SÍLVIO 
O deputado potiguar Fábio 

Faria e Jair Bolsonaro tiveram 
um encontro cheio de risos e 
afagos nesta quarta-feira, em 
Brasília, durante sessão solene 
em homenagem ao humorista e 
apresentador do programa A Pra-
ça É Nossa, do SBT, Carlos Alber-
to da Nóbrega. Fábio representou 
o sogro famoso, o apresentador 
e dono do SBT Silvio Santos, no 
evento. Como representante do 
comunicador, Fábio teve assento 
na Mesa da Casa ao lado do 
presidente da República.

AGENDA
O deputado federal João Maia 

participou ontem de duas impor-
tantes reuniões em Brasília. A 
primeira, no Ministério da Saúde, 
acompanhado da governadora Fá-
tima Bezerra, para uma audiência 
com o ministro Luiz Henrique 
Mandetta. Na pauta, a solicitação 
de repasses federais para a Saúde 
do Rio Grande do Norte, e em 
especial recursos para o Hospital 
da Polícia Militar. Presentes 
também a senadora Zenaide Maia 
e o secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Correia.

IMPORTANTE
A segunda reunião foi na 

Secretaria Nacional de Segurança, 
onde o Projeto de Segurança do 
Rio Grande do Norte, desenvolvido 
pelo Instituto Metrópole Digital, 
UFRN e Secretaria Estadual de 
Segurança, foi apresentado. O de-
putado João Maia estava acompa-
nhado do diretor do IMD, Ivonildo 
Rêgo, do reitor da UFRN, Daniel 
Diniz e o secretário estadual de 
Segurança, Coronel Araújo.

POSIÇÃO 
A coluna recebeu do Minis-

tério Público do Trabalho no RN 
um esclarecimento a respeito de 
questionamento feito por leitor 
destas linhas quanto ao pagamen-
to de gratifi cações e adicionais 
de insalubridade aos servidores 
recém-contratados pelo Município 
de Natal. Segundo o MPT,  os ser-
vidores do Município são regidos 
pelo regime jurídico estatutário, 
o que signifi ca que, neste caso, o 
MPT somente está legitimado a 
atuar na defesa do meio ambiente 
do trabalho, para evitar acidentes 
e doenças do trabalho, "pois o 
Supremo Tribunal Federal deli-
mitou as atribuições da Justiça do 
Trabalho e do Ministério Público 
do Trabalho ao meio ambiente de 
trabalho". "Portanto, o MPT não 
pode buscar direitos tão somente 
pecuniários. Assim, a atuação do 
MPT é destinada à diminuição e 
à eliminação de riscos no am-
biente de trabalho, a qual, não 
sendo possível, é compensada 
pelo pagamento de adicionais de 
insalubridade e periculosidade", 
diz o órgão .

AGINDO
O Ministério Público do 

Trabalho afi rma ainda que, por 
isso, tem um procedimento de 
investigação para que o Municí-
pio de Natal promova a saúde e 
segurança do trabalho na rede 
pública de saúde. 
O MPT informa ainda que em 
audiência com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), na manhã 
desta terça-feira, 28, a procurado-
ra Regional Ileana Neiva solicitou 
que fosse apresentado o quantita-
tivo de trabalhadores que fi zeram 
requerimento de implantação do 
adicional de insalubridade. "Foi 
esclarecido que esses requeri-
mentos são dirigidos  à Secretaria 
Municipal de Administração 
(Semad), que tem comissão de 
médicos do trabalho para analisar 
se o local de trabalho é insalubre".
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A Prefeitura do Natal lançou 
nesta quarta-feira, 29, a programa-
ção ofi cial do São João da capital. 
O evento será distribuído pelos 
quatro cantos de Natal. Os festejos 
terão início já nesta sexta-feira, 31, 
na Arena Itapetinga, na zona Nor-
te, com shows de Circuito Musical, 
Banda Grafi th, As Estrelas e ban-
da Balanço do Brega. 

O investimento inicial da Pre-
feitura  será de R$ 2 milhões e vai 
movimentar a classe artística local. 
Serão mais de 2,5 mil  artistas par-
ticipando dos festejos juninos.

“Queremos transformar o São 
João numa das principais festas da 
Cidade de Natal. Quem não se lem-
bra das festas juninas do passado? 
Não podemos deixar a cultura po-
pular morrer. Ela precisa ser pre-
servada e esse é um dos grandes 
objetivos desse evento”, comentou 
o prefeito Álvaro Dias.

A Prefeitura do Natal montará 
palcos na Cidade da Esperança 
(zona Oeste), Pátio da Funcarte e 
Palco Rocas (zona Leste), Arena 
Itapetinga e Ginásio Nélio Dias 
(zona Norte) e Arena das Dunas 

(zona Sul). A Prefeitura também 
investiu em diversos arraiás de 
rua e quadrilhas (tradicionais, es-
tilizadas e cômicas), contemplados 
através das chamadas públicas.

“Dentro da nossa tradição, cul-
tura e economia, temos o turismo 
como principal fonte de renda de 
Natal. Nosso potencial com a be-
leza da cidade é enorme e se além 
disso aliamos o turismo de eventos, 
vamos impulsionar o desenvolvi-
mento e gerar emprego e renda”, 
explicou Álvaro Dias.

Além das atrações locais, des-
taque para a presença de artistas 
nacionais que se apresentarão no 
pátio da Arena das Dunas. Dia 
12, as atrações serão Zé Hilton do 
Acordeon, Genival Lacerda e Xand 
Avião. 

No dia 13, sobem ao palco For-
ró Meirão, Pedro e Erick e Zezé de 
Camargo e Luciano. No dia 14, os 
veteranos César Menotti e Fabia-
no, Alexandre Moreira e Banda e 
Luizinho Calixto fazem a festa.

No dia 15, o palco será da du-
pla Simone e Simaria, além dos 
lendários Roberto do Acordeon e 

Joquinha Gonzaga. Já Cavaleiros 
do Forró, Banda Saia Rodada e 
Banda Rojão embalam os forrozei-
ros no dia 16.

Segundo o secretário de cultura 
de Natal, Dácio Galvão, a prefei-
tura ainda está em busca de par-
ceiros na iniciativa privada para 
aumentar o aporte fi nanceiro da 
festa. “Vamos ter uma festa belís-

sima e multicultural, com a parti-
cipação de todas as tendências. O 
tradicional e contemporâneo jun-
tos. Pela primeira vez o São João 
vai dialogar com as quatro zonas 
administrativas da cidade”, expli-
cou Galvão.

Durante a apresentação das 
atividades, o secretário pediu um 
minuto de silêncio em homenagem 

ao cordelista Xexéu e ao músico 
Gabriel Diniz, falecidos recente-
mente. Gabriel Diniz seria uma 
das atrações do São João de Natal.

Ainda na área externa da Are-
na, mais especifi camente no Coreto 
do Festival Gastronômico, muito 
mais música e diversão. Na terça-
-feira, 17, se apresentam trios de 
forró. Na quarta-feira, 18, bandas 
Fuxico de Feira e o festival “Faz 
Mais Elino – 2º Concurso de Mar-
chinhas Juninas”. A noite encerra 
com a homenagem a Elino Julião 
na voz de Galvão Filho e show de 
Carlos Zens. 

No dia 19, a atrações do coreto 
são Forró Na Manha, Luizinho No-
bre. No dia 20, Messias Paraguai 
sobe ao palco e terá como convida-
do o cantor Carlos Alexandre Jr. A 
noite encerra com banda Cebola 
Ralada. Na sexta-feira, 21, se apre-
sentam o Quarteto Linha no Forró 
e Gisele Alves.  

No sábado, 22, tem Leão Neto 
e Jaina Elne. E no domingo é a vez 
do São João das Crianças, a partir 
das 17h, com shows de Nara Costa, 
Forró Estribado.

Festejos terão início já nesta sexta-feira, 31, na Arena Itapetinga, na zona Norte

Prefeitura lança "São João de Natal" e 
divulga programação oficial para a festa
Com investimento total de R$ 2 milhões, as festas juninas na capital potiguar contarão com a participação de mais de 2,5 mil 
artistas; festejos terão shows de artistas como Zezé de Camargo e Luciano, Simone e Simaria, César Menotti e Fabiano 

Arraiás

José Aldenir / Agora RN

O fi lme “Rocketman” é a grande 
estreia nesta quinta-feira, 30, nos 
cinemas de Natal. A película – um 
musical biográfi co – retrata a vida 
do músico inglês Elton John. Nas 
telas, o excêntrico artista é vivido 
pelo ator Taron Egerton.

O fi lme percorre desde os dias 
do jovem Elton John, um prodígio 
musical da na Royal Academy of 
Music, em Londres, até alcançar o 
estrelato e lotar estádios por todo 
o mundo.

O enredo traz passagens como 
a amizade e a longa parceria fi r-
mada com o compositor Bernard 
Taupin, além das lutas contra as 
drogas, amores perdidos e detalhes 
sobre a produção de discos clássi-
cos, como “Goodbye Yellow Brick 
Road”, de 1973. No entanto, a his-
tória não traz qualquer menção à 
princesa Diana, morta em 1997, 
de quem Elton John era amigo – e 
confi dente.  

A cinebiografi a estreou no 
Festival de Cannes, na França, 
em 16 de maio de 2019. O traba-
lho de Taron Egerton, de 29 anos, 
foi bastante elogiado, pois trouxe 
as nuances do personagem princi-
pal. Na última semana, quando o 
fi lme foi exibido no festival, Elton 

John e Taron Egerton se uniram 
para fazer uma performance de 
Rocket Man, canção que deu no-
me ao fi lme.

O elenco conta também com 
Jamie Bell e Bryce Dallas Howard, 
e tem direção assinada por Dexter 
Fletcher. 

 Ator Taron Egerton, de 29 anos, encarna nas telas a vida de Elton John

"Rocketman" é a grande estreia
dos cinemas de Natal nesta semana

Cinebiografia 

Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP

• SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0001-93, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a LP, para a Implantação de uma fábrica de embalagens de polpa 
para ovos e frutas, a ser localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Pólo Industrial 
Avançado de Goiainha/RN. 

Edson Roberto Donzeli
Gerente Geral

SAMARIA UNIDADE DE PÓS-LARVAS LTDA.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Samaria Unidade de Pós-Larvas LTDA, CNPJ 29.556.841/0001-61, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA uma Renovação de Licença de Operação -RLO, para a produção de pós-larvas 
na unidade localizada na Rua Principal, 220, São José de Touros, Touros/RN.

Roseli Pimentel Pinheiro e Silva
Gerente

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

ENTULHO POTIGUAR LTDA-ME, CNPJ:16.723.342/0001-70, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Autorização Especial para Transporte de Residuos Não Perigosos, 3 Veiculos, 
entre municipios Parnamirim e Ceará-Mirim, Localizado Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, 686, 
Centro, Ceará-Mirim-RN.

LUIZA CARLA FRANCO ALVES
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE E COMUNIDADE – AHSUC/RN -  CNPJ 06.315.123/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 A Diretoria da Associação Habitacional dos Servidores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte e Comunidade – AHSUC/RN, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o Artigo 40, do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de junho de 2019, na sala da Unicoopes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Bairro de Lagoa Nova, em Natal (RN), em 1ª 
(primeira) convocação, às 7hs, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; 
em 2ª (segunda) convocação, às 8hs, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados 
ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 9hs, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associa-
dos, para deliberarem sobre o seguinte:
 ORDEM DO DIA
 I. Eleição e posse da Diretoria;
 II. Eleição e posse do Conselho Fiscal.
Nota: I) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da Associa-
ção, nesta data, é de 17.
II) Para efeitos legais, ratifi camos o presente edital, considerando o lapso temporal ocorrido.

Natal (RN), 29 de junho de 2019.

 
Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira

Presidente

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSÉ MENDES DA SILVA - POSTO DE GASOLINA, CNPJ: 03.315.118/0001-05 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) para a atividade de Revenda de Combus-
tíveis líquidos e Gasoso localizado na Av. Francisco Mota, 1778 - Rodovia BR 101  Km 06 
Pintos CEP: 59.625-526 no Município de Mossoró/RN.

JOSE MENDES DA SILVA 
Titular

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

SETOR DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATORIO Nº. 037/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO EVENTUAL SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O CONJUNTO TOTAL DO GRUPO GERADOR DE ENER-
GIA, MARCA STEMAC, MOTOR/MODELO MWM 612TCA, Nº DE SERIE F1A073078 – GERA-
DOR MODELO CROMADO G2R, SERIE 581382 – POTENCIA 230/210 KVA – TENSÃO 380 
V – CORRENTE 319 A – FREQUENCIA 60 HZ – ROTAÇÃO 1.800 RPM, COMO TAMBÉM DO 
SISTEMA DO CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO DO MODELO SERIE DSE 7120, E DEMAIS 
ACESSÓRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE TODO CONJUNTO PARA GERAÇÃO 
DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO ALUÍZIO ALVES.     
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E REABERTURA DOS PRAZOS 
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
análise e julgamento da impugnação apresentada pela empresa MFMB ELETROCEL GRUPOS 
GERADORES LTDA – CNPJ Nº 08.519.304/0001-71 ao edital do processo em comento. Após 
análise, o Pregoeiro decidiu pelo conhecimento e provimento parcial da impugnação apresentada 
com a respectiva alteração do Edital. Diante do exposto, fi cam reabertos os prazos do processo 
em comento. A sessão pública dar-se-á no dia 12/06/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 29/05/2019. Pregoeiro/PMM.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 037/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0292/2019

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público 
que irá realizar no dia 11/06/2019 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2019. O edital encontra-
se à disposição na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

PREGÃO PRESENCIAL

Jesiel André Faustino da Silva

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Pendências/RN, CNPJ nº 
08.122.657/0001-33, irá realizar licitação no dia 02/07/2019 as 09h00min. OBJETO: 
REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES E DA AVENIDA ALBA 
MIRANDA, PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO BRIPAR DAS MARGINAIS À SEREM 
CONSTRUÍDAS NA RUA FRANCISCO RODRIGUES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO TREVO E RUA 
FRANCISCO RODRIGUES, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA 
FRANCISCO RODRIGUES, DUPLICAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O 
TREVO DA ENTRADA DA CIDADE ATÉ O ACESSO A RUA DOMINGOS PRAXEDES. 
Encontra-se a disposição o edital na integra. Informações (84) 3522-2204.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2019

Anne Keilly de Oliveira Souza
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 026/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

 O projeto "Travessia de Rit-
mos" irá estacionar no próximo 
domingo, 2, na Praça Senador 
Dinarte Mariz, no Centro de São 
Gonçalo do Amarante, com o musi-
cal “Komboio do Sol”, às 20h30.

Por meio da arte, tecnologia e 
inovação social, o projeto – ideali-
zado pelos artistas potiguares Zeca 
Santos e Rafaela Brito – propõe o 
livre acesso à cultura popular, pro-
movendo a troca de saberes e o for-

talecimento da identidade potiguar 
e da rede cultural do estado.

A Kombi do Projeto é um pal-
co móvel adaptado com som, luz e 
energia solar, e homenageia mu-
lheres que são fonte de inspiração, 
resiliência e resistência: Dona Mi-
litana (cancioneira e romancista), 
Dona Maria de Lourdes (rendeira 
de bilro mais antiga do estado) e 
Auta de Sousa (poetisa).

São Gonçalo do Amarante foi 

escolhida como sede nesta primei-
ra etapa do projeto, por ser consi-
derada berço cultural e que ainda 
resiste e dissemina a rica tradição 
de seus ritmos como bambelô, con-
gos e boi, através de seus mestres 
de tradição e brincantes da cultura 
popular e outros grupos que repre-
sentam a sabedoria tradicional.

A cidade de São Gonçalo do 
Amarante também conta com ar-
tistas plásticos e artesãos, que du-

rante todo o ano produzem eventos 
que alimentam a cadeia produtiva 
local.

A partir da criação de uma rede 
de artistas, moradores e colabora-
dores, a plataforma proporcionará 
uma maior visibilidade das ações 
territoriais, promovendo a convi-
vência comunitária, incentivando 
o respeito entre gerações (mestres 
e participantes) e despertando o 
amor pelo território.

Projeto Travessia de Ritmos chega a São Gonçalo
Iniciativa cultural irá realizar apresentações na Praça Senador Dinarte Mariz, no Centro de São Gonçalo do Amarante, com o 
musical “Komboio do Sol”, no próximo domingo, às 20h30, fortalecendo a a identidade potiguar e da rede cultural do Estado

Artes

Projeto Travessia de Ritmos

Reprodução

O 4º Mercado Audiovisu-
al do Nordeste (MAN), que 
acontece em Fortaleza de 25 
a 28 de junho de 2019, está 
com inscrições abertas para 
produtoras e realizadores 
interessados em participar 
das rodadas de negócios. Os 
interessados podem inscre-
ver até três projetos sendo 
que, dois deles também po-
dem ser inscritos para os Pi-
tchings abertos e um para o 
Encontro Ibero-americano de 
Coprodução.

A participação das em-
presas produtoras e realiza-
dores no 4º Mercado Audio-
visual é uma oportunidade 
de apresentar diversos pro-
jetos audiovisuais de uma 
única vez para representan-
tes de vários canais ou pla-
taformas de exibição online, 
e de viabilizar contratos nas 
Rodadas de Negócios e no 
Encontro Ibero-americano 
de Coprodução.

Os interessados podem ins-
crever até três projetos para o 
evento, por meio do site www.
mercadoaudiovisual.com.br.

Mercado 
Audiovisual 
tem inscrições 
abertas até dia 2

Evento

Ação discute setor audiovisual

Reprodução
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A CBF acatou pedido do Supe-
rior Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) e retirou nesta quarta-fei-
ra, 29, os pontos conquistados pelo 
Palmeiras na vitória por 1 a 0 con-
tra o Botafogo, no sábado, no está-
dio Mané Garrincha, em Brasília, 
pela 6ª rodada do Campeonato do 
Brasileiro. O Palmeiras, que antes 
aparecia na tabela de classifi cação 
do Nacional disponsível no site da 
CBF com 16 pontos, agora tem 13.

O Botafogo entrou no STJD 
com pedido para anular o resulta-
do do jogo com o Palmeiras. O ór-
gão, então, pediu à CBF para não 
homologar o resultado da partida 
e intimou o clube paulista para se 
manifestar sobre o caso no prazo de 
até dois dias.

O time carioca reclama que o 
árbitro Paulo Roberto Alves Junior 
não poderia ter usado o árbitro de 
vídeo (VAR) no lance de pênalti 
que originou o gol da vitória do Pal-
meiras por 1 a 0. A queixa do clube 

não é pela marcação, mas sim por 
entender que a partida já havia si-
do reiniciada quando foi interrom-
pida para a revisão da jogada. O 
procedimento é irregular, segundo 
a cartilha de VAR escrita pela Fifa.

No despacho, o presidente do 
STJD afi rmou que o pedido do Bo-
tafogo foi encaminhado no prazo e 
que o tema cumpre os requisitos 
para ser analisado. “Recebo a pre-
sente impugnação e determino que 

se dê imediato conhecimento da 
instauração do processo ao Presi-
dente da Confederação Brasileira 
de Futebol, para que não homolo-
gue o resultado da partida”, escre-
veu Salomão Filho.

O presidente determina que o 
caso seja julgado com “prioridade” 
na próxima sessão do Pleno do ST-
JD, em junho. Depois da primeira 
manifestação do Palmeiras sobre 
o caso, o próximo passo será abrir 
um prazo para outra manifestação, 
desta vez da Procuradoria da Jus-
tiça Desportiva.

Procurado pelo jornal O Esta-
do de São Paulo, o departamento 
jurídico do Palmeiras garantiu 
ter convicção na manutenção dos 
pontos conquistados na partida e 
disse que a atitude adotada pelo 
STJD foi meramente “procedi-
mental”. 

O clube garante que vai lugar 
para se defender na esfera jurídica 
sobre o tema.

Equipes se enfrentaram em Brasília no último fi m de semana, com vitória do Verdão

CBF acata pedido do STJD e retira pontos 
da vitória do Palmeiras contra Botafogo
Clube carioca pede a suspensão do jogo sob justificativa de que o VAR foi utilizado incorretamente; 
presidente do STJD afirmou que o pedido foi encaminhado no prazo e que o tema cumpre requisitos

Brasileirão

Jorge William / Agência O Globo

O técnico Abel Braga pediu de-
missão do Flamengo nesta quarta-
-feira, 29. A decisão foi anunciada 
na parte da tarde pelo presidente 
do clube, Rodolfo Landim. Após 
semanas de muita pressão interna, 
protestos da torcida, desgaste com 
dirigentes e atuações instáveis da 
equipe, o treinador de 66 anos op-
tou por se reunir com a diretoria e 
anunciar a saída do cargo. O nome 
mais cotado para substituí-lo é o 
português Jorge Jesus, ex-coman-
dante de Benfi ca e Sporting.

Abel retornou ao Flamengo no 
início desta temporada e teve um 
começo promissor em janeiro. O 
time venceu a Flórida Cup, ao der-
rotar o Ajax na decisão, e iniciou 
o ano otimista. Ao longo do calen-
dário, porém, a equipe não apre-
sentou bom rendimento e sofreu 
com a cobrança da torcida para 
corresponder ao alto investimento 
realizado em reforços, como as che-
gadas de Arrascaeta, Rodrigo Caio, 
Gabriel e Bruno Henrique.

O título do Campeonato Ca-
rioca não amenizou esse clima de 

insatisfação. Como ao mesmo tem-
po o Flamengo enfrentou difi cul-
dades na fase de grupos da Copa 
Libertadores, a torcida continuou 
a protestar. O Campeonato Bra-
sileiro aumentou a pressão. Na 
última rodada, a equipe recebeu 
algumas vaias no Maracanã en-
quanto conseguia uma virada nos 
minutos fi nais diante dos reservas 
do Athletico-PR.

Nos bastidores a diretoria era 
pressionada para demitir o téc-
nico. Pesou para a saída do trei-
nador o plano do clube de utilizar 
a parada para a Copa América 
para preparar o time para o se-
gundo semestre, avaliar possíveis 
reforços e ter uma formação mais 
ajustada para a sequência da 
temporada, que terá compromis-
sos como as oitavas de fi nal da 
Copa Libertadores.

Nos próximos jogos do time, 
quem fi cará no comando é o auxi-
liar técnico Marcelo Salles. O Fla 
tem mais quatro jogos até a pa-
rada para a Copa América: 3 pelo 
Brasileiro e 1 pela Copa do  Brasil.Abel Braga achou melhor pedir demissão do comando técnico do Rubro-Negro carioca

Em processo de “fritura”, Abel pede para 
sair e não é mais treinador do Flamengo

Fim da linha

Thiago Ribeiro / AGIF

Lionel Messi treinou, 
nesta quarta-feira, 29, pela 
primeira vez com a seleção 
argentina como preparação 
para a Copa América, que 
será disputada entre 14 de 
junho e 7 de julho, no Brasil. 
O craque do Barcelona se 
juntou aos jogadores na ter-
ça, mas com o atraso, o que o 
impediu de participar dos tra-
balhos do dia. Os jogadores 
realizaram trabalhos táticos 
por trinta minutos.

Com dores no joelho, o 
atacante Neymar fi cou de 
fora do treino com bola da 
seleção brasileira realizado 
na tarde desta quarta-feira, 
na Granja Comary, em Te-
resópolis. O jogador do PSG, 
que na terça deixou o campo 
mais cedo após sentir o joelho 
esquerdo, já havia sido pou-
pado do treino pela manhã. 
Ele também deverá fi car de 
fora das atividades com bola.

Messi treina pela 
primeira vez com 
a Argentina para 
a Copa América

Com dores no 
joelho, Neymar 
fica fora de treino 
em Teresópolis

Camisa 10

Problema

Messi durante treino da Argentina

Médico Rodrigo Lasmar com Neymar

EFE

Antonio Lacerda / EFE
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Desde que chegou ao 
América, o técnico Moacir 
Júnior costuma fechar trei-
namentos às vésperas de 
jogos importantes. Na Série 
D do Brasileirã, essa prática 
se tornou mais corriqueira. 
O lateral-direito Joazi falou 
à imprensa sobre o estilo do 
técnico. “É algo dele. Talvez 
vá testar alguma situação 
importante e não quer que o 
adversário saiba", despistou.

Com direito a um show de 
Hazard no segundo tempo, 
quando o craque belga mar-
cou dois gols e ainda deu as-
sistência para Pedro balançar 
as redes, o Chelsea goleou o 
Arsenal por 4 a 1, nesta quar-
ta-feira, no estádio Olímpico 
de Baku, no Azerbaijão, e con-
quistou o seu segundo título 
da Liga Europa. O primeiro 
título havia sido conquistado 
na temporada de 2013.

Joazi despista 
sobre treinos 
fechados 
no América

Chelsea goleia o 
Arsenal e se torna 
o campeão da 
Liga Europa 2019

Opção do técnico Internacional

Lateral durante treino no América Jogadores celebram novo troféu

Canindé Pereira / América FC Kirill Kudryavtsev / AFP

Último grande ídolo da histó-
ria do ABC, o atacante Wallyson, 
de 30 anos, está de volta ao clube 
alvinegro. Nesta quarta-feira, 29, 
o atleta rescindiu seu contrato 
com o Deportivo Maldonado, do 
Uruguai, e vai retornar a Natal 
para assinar em defi nitivo com o 
time de Ponta Negra.

A expectativa é de que Wally-
son desembarque em Natal nesta 
quinta-feira, 30, e seja apresentado 
na sexta-feira, 31. Ele será o gran-
de reforço da equipe para a disputa 
do Campeonato Brasileiro da Série 
C, onde o ABC tenta o acesso para 
a segunda divisão nacional.

Lançado para o mundo do fute-
bol em 2007, quando foi artilheiro 
do Campeonato Potiguar e golea-
dor máximo da equipe na Série C 
daquele ano, Wallyson rodou por 
vários grandes clubes do Brasil nos 
anos seguintes. O Atlético-PR foi o 
primeiro, onde fi cou até 2009.

Depois, seguiu para Cruzeiro 

(foi artilheiro da Libertadores de 
2011, com sete gols), São Paulo, 
Bahia, Botafogo, Coritiba, Santa 
Cruz-PE e Vila Nova-GO. No ano 

passado, retornou ao ABC, foi 
campeão potiguar e novamente 
artilheiro do Estadual, com 9 gols, 
mas acabou negociado com o Vitó-

ria-BA.
No time baiano, disputou a 

Série A do ano passado, mas não 
teve bom desempenho, marcando 

apenas 1 gol em 19 jogos. Desde 
o fi m de 2018, ele não entra em 
campo. Em 2019, chegou a ser 
anunciado pelo CRB-AL, mas se-
quer assinou contrato por causa 
de uma lesão.

Em meados de fevereiro, viajou 
ao Uruguai para se apresentar ao 
Deportivo Maldonado, clube que 
tinha seu passe desde 2010. Lá, 
tratou da canelite que o impediu 
de atuar até agora. Com o distrato 
realizado no país vizinho, ele fi cou 
livre para voltar ao ABC, agora 
com contrato defi nitivo.

No ataque Alvinegro, Wallyson 
vai encontrar a concorrência de 
Luan, Moisés, Anderson, Rodrigo 
Rodrigues, Hélio Paraíba, Jefi nho 
e Éder. Historicamente, o ídolo cos-
tuma atuar como velocista, pelos 
lados do campo, mas a depender 
da ideia de jogo do treinador Sérgio 
Soares, poderá também ser utili-
zado de maneira centralizada. A 
princípio, ele precisará de tempo.

Em 2018, Wallyson (centro) havia retornado ao ABC e foi artilheiro do Campeonato Estadual, mas saiu no 2º semestre para o Vitória

Wallyson rescinde contrato no Uruguai e 
vai reforçar o ABC na Série C do Brasileiro
Expectativa é de que o último grande ídolo abecedista desembarque em Natal nesta quinta-feira, 30, e seja apresentado na 
sexta-feira, 31; em 2018, ele havia retornado ao Alvinegro, mas precisou se desligar para defender o Vitória-BA na Série A

De volta

Andrei Torres / ABC FC

O meia Lucas Paquetá, do Mi-
lan, chegou à Granja Comary, em 
Teresópolis (RJ), na manhã desta 
quarta-feira e se tornou o 17.º con-
vocado pelo técnico Tite a iniciar a 
preparação para a Copa América. 
O jogador já particiou do treino 
marcado para a parte da tarde no 
CT da seleção brasileira. O atacan-
te Neymar, por sua vez, ainda será 
reavaliado.

“Fico feliz por essa oportuni-
dade. É sempre muito especial vir 
aqui à Granja, vivenciar esse am-
biente, e hoje pela seleção princi-
pal, disputando uma Copa Améri-
ca no nosso País. Estou muito feliz 
e espero dar o meu melhor junto 
com todo o grupo para trazer esse 
título”, disse Lucas Paquetá em en-
trevista à CBF TV.

Outros seis jogadores são 
aguardados por Tite para comple-
tar o grupo. O zagueiro Miranda, 
da Inter de Milão, deverá ser o pró-
ximo a se juntar ao grupo. O ata-
cante Everton, do Grêmio, deve se 
apresentar até o fi nal desta sema-

na. Na próxima, Alisson e Firmino, 
que neste sábado disputam a fi nal 
da Liga dos Campeões da Europa 
pelo Liverpool, chegarão à Granja 
Comary.

Já os corintianos Cássio e Fag-
ner deverão se juntar ao grupo ape-
nas em Porto Alegre, já depois do 

amistoso contra o Catar, em Brasí-
lia, marcado para o dia 5 de junho. 

Isso porque a dupla ainda joga-
rá diante do Flamengo, na próxima 
terça, no Rio de Janeiro, pela parti-
da de volta das oitavas de fi nal da 
Copa do Brasil, valendo vaga na 
próxima fase do torneio.

Lucas Paquetá em apresentação na Granja Comary para disputar a Copa América

Paquetá chega a Teresópolis e se 
junta ao elenco da Seleção Brasileira

Copa América

Lucas Figueiredo / CBF


