
Novos tempos, 
novos rumos

Reunião vai definir 
plano para conter 
suicídios na ponte

Assembleia instala 
comissão que vai 
analisar PEC do teto

Advogado critica 
ações do MP e pede 
código de ética

Sob forte comoção, 
corpo de Gabriel Diniz 
é velado e sepultado

O jornal Agora RN, o 
primeiro tabloide gratuito de 
informação e notícias do Rio 
Grande do Norte, apresenta, 
nesta quarta-feira 29, um novo 
formato aos seus milhares de 
leitores. Trata-se de um jornal 
maior, embora ainda tabloide. 
Nosso objetivo é oferecer mais 
conteúdo para os leitores e 
espaço para os anunciantes.

Com proposta inovadora, o 
Agora RN mantém-se, conforme 
registrado ao longo dos últimos 
17 meses, como um jornal 
impresso de grande circulação e 
tiragem. Distribuído de segunda 
a sexta em semáforos e em mais 
de 450 pontos fixos, na Região 
Metropolitana e em cidades-
polo do Estado, nosso impresso 
reafirma o seu compromisso 
com a independência na 
apuração e divulgação dos 
fatos, assim como pela busca 
da verdade e a defesa dos 
interesses coletivos.   

Com a aquisição de um 
parque gráfico próprio, as 
mudanças de formato foram 
inevitáveis. Nesses últimos 
meses, alteramos duas vezes 
nosso tamanho original: de 
tabloide revista para tabloide 
jornal e, agora, para tabloide 
germânico/berliner.  

O jornal que está em 
suas mãos é um jornal mais 
estruturado, com espaços 
redefinidos que podem ser 
aproveitados para matérias 
e reportagens mais extensas, 
quando necessário, assim como 
para múltiplos conteúdos postos 
de forma resumida, seguindo o 
padrão original do veículo.

Desejamos com isso premiar 
nossos leitores com um produto 
cada vez mais bem elaborado, 
na forma e no conteúdo. O 
aumento do tamanho do jornal 
reflete, em suma, também, 
o crescimento da empresa, 
hoje constituído Grupo de 
Comunicação, que, além de 
abrigar o maior impresso do 
estado em circulação e tiragem, 
conforme atesta o Instituto 
Verificador de Comunicação 
(IVC), dispõe do maior portal 
de Notícias (Agora RN) e da 
emissora de rádio número 1 em 
informação (97 FM). 

Vereador Robson Carvalho 
articula construção de proteção 
na estrutura da Newton Navarro.

Pela proposta, Estado não 
poderá, em 2020, gastar mais do 
que a despesa do ano anterior.

Especialista em direito eleitoral, 
Felipe Cortez condenou o uso 
das redes sociais por promotores.

Dono do hit do Carnaval 2019, 
cantor morreu em acidente 
aéreo na última segunda-feira.

Em reunião com a 
governadora Fátima Bezerra e 
membros da bancada federal, 
presidente da estatal, Roberto 
Castello Branco, prometeu 
que a empresa vai investir 
mais de R$ 790 milhões no 
Rio Grande do Norte em 2019 
nos segmentos de exploração 

de petróleo e gás. Ele 
confirmou, ainda, a presença 
da companhia em cerca de 
60% dos campos terrestres e 
a reestruturação da refinaria 
Clara Camarão.

“A audiência foi muito 
positiva. A Petrobras 
desempenha um papel muito 

importante na promoção do 
desenvolvimento social e 
econômico do Estado”, ressaltou 
a governadora Fátima Bezerra, 
após sair da reunião com 
Castello Branco no Rio de 
Janeiro nesta terça-feira.

Estatal também anunciou 
investimentos na reserva 

do campo marítimo de Pitu, 
próximo à divisa com o Ceará.

“O presidente da Petrobras 
garantiu a ampliação de 
investimento no setor, que é 
um dos principais da economia 
do RN", disse o secretário de 
Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire.

Estratégia 04 Legislativo 03 Opinião 04 Adeus 13

Petrobras investirá mais 
de R$ 790 milhões no RN
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A melodia de

Valéria
Em parceria com Renato Piau, cantora potiguar apresenta 
em Natal - amanhã e sábado - homenagem a Luiz Melodia.
Shows acontecem no Teatro de Cultura Popular e no 

Tributo 13

Brunno M
artins



Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra porque muitas 
corporações ligadas ao alto funcionalismo público não querem nem 
saber da reforma da Previdência.

Das dez ocupações com maior ganho segundo o Imposto de 
Renda de Pessoa Física, no Brasil, sete pertencem à elite do serviço 
público, com ênfase à área jurídica. 

Os maiores salários, com efeito, estão nas mãos dos titulares de 
cartório e membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 

A informação, que foi adiantada há uma semana pelo colunista do 
jornal "O Globo" Ancelmo Gois só agora começa a pipocar na imprensa. 

E as cifras generosas falam por si.
Em primeiro lugar no ranking, estão os titulares de cartório, que 

recebem, em média, R$ 107,6 mil por mês. Em segundo, estão os 
membros do Ministério Público, com R$ 53,2 mil, metade do que re-
cebem os afortunados tabeliães. Em terceiro, estão os membros do 
Poder Judiciário, com renda média de R$ 52,8 mil.

Segundo a mesma fonte, entre as dez ocupações mais bem remu-
neradas, apenas três estão ligadas ao setor privado: médicos, pilotos 
de aeronave e atletas, mas estes ocupam, apenas e respectivamente, a 
6ª, 9ª e 10ª posições na lista.

Enquanto profissionais da saúde têm rendimento médio de R$ 
29,7 mil, os pilotos de aeronave ganham R$ 24,9 mil por mês e os 
atletas têm rendimento médio de R$ 24 mil.

Por outro lado, entre os contribuintes que ajudam a pagar essa 
farra, estão os trabalhadores de serviços domésticos e de serviços de 
embelezamento e cuidados, cujo rendimento médio é de R$ 3,23 mil 
mensais em média, de acordo com o levantamento da Fundação Ge-
túlio Vargas.

Daí para pior. 
Toda vez que se fala em reformar a Previdência, drenada por uma 

seleta parcela de felizardos, esses bem aquinhoados acionam seus lob-
bies em Brasília para pressionar deputados e senadores a argumenta-
rem que qualquer mudança nessa lógica retiraria direitos dos pobres. 

Na verdade, essas castas são as grandes responsáveis pelo dreno 
nas contas públicas que está conduzido o país a níveis perigosos na 
economia. 

Não tem outra explicação.

Ricos e pobres na
reforma da Previdência

A HORA É AGORA
Pelo fato de as duas cidades 

terem áreas conturbadas, 
empresários, políticos e 
investidores de Parnamirim 
observam com atenção os debates 
em torno da revisão do Plano 
Diretor de Natal. Há, inclusive, 
quem defensa que Parnamirim 
acompanhe de perto as discussões 
e aproveite o embalo para revisar 
o seu Plano Diretor. Avaliam, 
por exemplo, que o centro da 
cidade tem o desenvolvimento 
travado porque a lei veta grandes 
empreendimentos na região.

ACENO
O deputado estadual Kelps 

Lima, pré-candidato a prefeito 
de Natal pelo Solidariedade, 
convidou a vereadora Carla 
Dickson (Pros) para ser candidata 
a vice-prefeita em sua chapa no 
ano que vem. A revelação foi feita 
pelo deputado estadual Albert 
Dickson, marido de Carla, em 
entrevista nesta terça-feira, 28, 
na rádio 91 FM. 

NÚMEROS
Carla Dickson foi candidata 

a deputada federal nas eleições 
do ano passado e obteve 60.590 
votos, quase o dobro da votação 
de Kelps Lima na mesma eleição. 
Ele conseguiu 33.819 votos e 
elegeu-se deputado estadual. 
Apesar da expressiva votação 
de Carla, ela não conseguiu sua 
eleição para a Câmara Federal e 
continua exercendo seu mandato 
de vereadora em Natal.

CONGRESSO EM FOCO
Foi divulgada nesta terça-

feira a lista preliminar dos 
deputados federais e senadores 
que estão aptos a concorrer no 
Prêmio Congresso em Foco 2019. 
São aqueles que exerceram o 
mandato na legislatura iniciada 
em fevereiro e que não respondem 
a acusações criminais. Todos os 
11 representantes do Rio Grande 
do Norte (três senadores e oito 
deputados federais) estão aptos a 
concorrer.

EMENDAS
Encerrou o prazo nesta 

terça-feira para os vereadores 
da Câmara Municipal de Natal 
encaminharem suas emendas 
impositivas do orçamento 
de 2019. Cada um dos 29 
parlamentares poderá apresentar 
até R$ 516 mil em emendas 

A fração destinada, na compo-
sição dos tribunais, à advocacia e 
ao Ministério Público foi criada pela 
Constituição de 1934, após exitosa ex-
periência pioneira na Justiça do antigo 
Distrito Federal um decênio antes.

 Aperfeiçoado na Carta Magna se-
guinte (1946), que introduziu o rodízio 
entre os integrantes dessas categorias 
e passou a exigir pelo menos dez anos 
de efetiva prática, o chamado Quinto 
Constitucional desde então esteve 
entre as normas das diversas consti-
tuições de nosso país, até a vigente, 
onde figura com a seguinte redação: 
“Art. 94. Um quinto dos lugares dos 
Tribunais Regionais Federais, dos tri-
bunais dos Estados, e do Distrito Fe-
deral e Territórios será composto de 
membros do Ministério Público, com 
mais de dez anos de carreira, e de 
advogados de notório saber jurídico 
e de reputação ilibada, com mais de 
dez anos de efetiva atividade pro-
fissional, indicados em lista sêxtupla 
pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. Parágrafo único. 
Recebidas as indicações, o tribunal 
formará lista tríplice, enviando-a ao 
Poder Executivo, que, nos vinte dias 
subsequentes, escolherá um de seus 
integrantes para nomeação”.

Por conseguinte, o Quinto tem tra-
dição no Direito Brasileiro como me-
canismo de oxigenação e renovação 
do nosso Judiciário, garantindo uma 
diversidade de pensamento às cortes 
jurisdicionais, incorporando distintas 
linhas de formação, o que é imprescin-
dível num país como o Brasil.

O Quinto melhora os tribunais, no 
sentido de propiciar a estes contar, 
entre seus integrantes, com pessoas 
com outra sensibilidade para a análise 
dos processos, porque tiveram expe-
riências de vida diferentes daquelas 
próprias da magistratura de carreira.

Essa diversidade que ele agrega, 
justamente em instituições que não são 
unipessoais, diferentes, portanto, dos 
Juízos de primeiro grau, amplia, qualifi-
ca e aprofunda os debates que ali preci-
sam ocorrer, para um aprofundamento 
na discussão das provas e das teses jurí-
dicas em conflito nos processos.

Demais disso, o Quinto tem uma 
função democrática: insere na forma-
ção dos órgãos colegiados de juris-

dição a participação não apenas dos 
integrantes de duas instituições de 
gabaritada formação jurídica - a OAB 
e o MP -, mas do Poder Executivo, 
que faz a nomeação dos Juízes que 
entram por essa via, demonstrando 
fazer parte do sistema de freios e con-
trapesos entre os Poderes.

Não se pode ter a visão estreita de 
que só o Juiz concursado é capaz de 
exercer a jurisdição. Até porque os in-
tegrantes do Quinto oriundos do Par-
quet também fizeram concursos tão 
rigorosos quanto os da magistratura. 
E boa parte dos advogados também 
já se submeteram a certames similares 
em procuradorias jurídicas e defenso-
rias públicas, municipais estaduais e 
federais, por exemplo. Mas sobretudo 
porque há profissionais de altíssimo 
preparo no seio da advocacia privada.

Aqui mesmo no Rio Grande do 
Norte, luminares como Amaro Caval-
canti, único potiguar na História a ter 
assento como Ministro do Supremo, 
e Seabra Fagundes, o maior dos De-
sembargadores do Tribunal de Justiça 
do Estado, para ficar em apenas dois 
nomes, saíram dos quadros da advo-
cacia, tornando-se julgadores, sem fa-
zer concurso, e ninguém ousará dizer 
que não foram Juízes de escol.

Na Justiça do Trabalho, braço es-
pecializado do Judiciário que lida com 
a harmonização das forças do capital e 
do trabalho, o Quinto Constitucional, 
mais até do que em outros ramos des-
se Poder, é importante para trazer para 
os julgamentos a visão de mundo de 
quem esteve diretamente ao lado de 
um dos atores desse mundo do labor.

Os procuradores do Trabalho e os 
advogados trabalhistas, isto é, aqueles 
que realmente têm atuação específica 
na área juslaboral, são profissionais 
com um tesouro de vivências que po-
dem efetivamente enriquecer a com-
posição das cortes especializadas na 
aplicação desse Direito do Labor, que 
tem uma imensa ligação com aspec-
tos econômicos e sociais da vida.

O Quinto Constitucional, por 
conseguinte, é uma ferramenta fun-
damental para a vivificação e a de-
mocratização dos órgãos judiciais 
colegiados de nosso país e um instru-
mento de acesso à diversidade e a um 
Judiciário mais justo e mais humano.

O Quinto Constitucional
e sua importância para
o Judiciário do Brasil

EDUARDO SERRANO DA ROCHA

ARTIGO
► Advogado Trabalhista com mais de 30 anos de efetiva atividade profissional
►  Candidato ao Quinto Constitucional da OAB no TRT21

individuais, destinando recursos 
para obras, projetos e instituições.

BLOQUEIO
O juiz da 6ª Vara Federal 

Criminal de São Paulo, João 
Batista Gonçalves, determinou o 
bloqueio de até R$ 128 milhões do 
deputado federal Aécio Neves, no 
âmbito de investigações em torno 
de supostas propinas do Grupo 
J&F. De acordo com a decisão, 
este seria o valor das vantagens 
indevidas que o tucano teria 
recebido para si e em nome de 
outros investigados.

MARIA DO ROSÁRIO POTIGUAR
O deputado estadual coronel 

André Azevedo (PSL) chamou a 
colega deputada Isolda Dantas 
(PT), nesta terça-feira, de 
“Maria do Rosário potiguar”. O 

apelido foi pregado pelo coronel 
após Isolda reagir duramente 
a um pronunciamento dele que 
repercutiu críticas do tenente-
coronel Rodrigo Trigueiro, 
ex-comandante do Batalhão de 
Choque, a uma suposta “patrulha 
ideológica” na Governadoria.

MOBILIZAÇÃO
Policiais e bombeiros militares 

se reunirão em assembleia geral 
na próxima sexta-feira para 
decidir sobre novas mobilizações. 
A pauta prioritária da categoria 
é a reivindicação de uma 
atualização salarial. Segundo 
o subtenente Eliabe Marques, 
presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos Policiais 
e Bombeiros Militares do RN, o 
déficit salarial atualmente chega 
a espantosos 60,49%.
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A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte iniciou nesta ter-
ça-feira, 28, a discussão da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que altera o limite individualizado 
para as despesas primárias corren-
tes para o exercício de 2020 a 2027.

Uma comissão especial irá dis-
cutir o assunto, chamado de Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), que também 
vai regulamentar parâmetros pa-
ra o crescimento sustentável das 
despesas de todos os poderes e 
órgãos autônomos vinculados ao 
orçamento fiscal. 

O deputado estadual Gustavo 
Carvalho (PSDB) será o presidente 
da comissão especial. George Soa-
res (PR) será o vice e Francisco do 
PT, o relator da comissão.

“É uma grande responsabilida-
de presidir esta comissão que vai 
alterar a Constituição Estadual, 
no que diz respeito aos limites de 

gastos. Pretendemos ouvir equipe 
financeira do Governo, a comis-
são de finanças da Assembleia e 
concluir os trabalhos em 30 dias”, 
afirma o presidente Gustavo Car-
valho, que convocou nova reunião 

para a próxima quinta-feira, 6 de 
junho, às 11h.

De acordo com a mensagem 
enviada pela governadora Fátima 
Bezerra (PT) ao Poder Legislativo 
no dia 11 de fevereiro de 2019, a 

medida visa reequilibrar as finan-
ças, acrescentando quatro artigos 
ao ADCT, regulamentando assim o 
crescimento das despesas do Esta-
do. “É importante destacar que os 
limites de gastos não se aplicam aos 
investimentos em áreas essenciais, 
como saúde, educação e segurança 
pública”, ressalta Francisco do PT.

A ideia é fazer com que o  limite 
individualizado para as despesas 
primárias correntes, deduzidas das 
despesas com inativos e pensionis-
tas, seja equivalente ao valor das 
despesas executadas no período de 
doze meses encerrados em junho 
do exercício anterior, acrescido de 
até 70% do crescimento da Receita 
Corrente Liquida (RCL) apurado 
no referido período ou corrigido 
pela variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), ou outro que vier a substi-
tuí-lo, de acordo com o que corres-
ponder ao maior valor.    

Deputados George Soares, Gustavo Carvalho e Francisco do PT discutem projeto

Assembleia Legislativa instala comissão 
que vai analisar PEC do teto de gastos
De acordo com a proposta enviada pela governadora Fátima Bezerra, Estado não poderá, a partir de 
2020, gastar mais do que a despesa do ano anterior acrescida de até 70% do crescimento da receita

Despesa

João Gilberto  / ALRN

O deputado estadual 
Tomba Farias (PSDB) clas-
sificou como "paliativas" as 
medidas adotadas pela gover-
nadora Fátima Bezerra na 
gestão estadual. Segundo o 
tucano, as ações anunciadas 
até agora não são suficientes 
para que o Estado contorne a 
crise econômica.

"O governo está desti-
nando todo o dinheiro que 
tem para manter a folha de 
pagamento”, disse o parla-
mentar nesta terça-feira, 28, 
em entrevista à rádio 96 FM. 
Ele denunciou, ainda, que há 
cinco meses o governo não pa-
ga fornecedores que prestam 
serviços ao Estado.

Na opinião do parla-
mentar, a busca do governo 
pelos chamados “recursos 
extraordinários”, que seriam 
destinados para o pagamento 
de servidores, é apenas uma 
forma de “adiar a dor”.

Governo adota 
apenas medidas 
paliativas, opina 
Tomba Farias

Crítica

Em manifestação enviada ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
a Advocacia-Geral da União (AGU) 
defendeu o contingenciamento pro-
movido pelo governo de 30% das 
verbas discricionárias (não obriga-
tórias) das universidades e de ou-
tras instituições de ensino federais.

O bloqueio foi questionado no 
Supremo, em diferentes ações, por 
ao menos cinco partidos que fazem 
oposição ao governo: PDT, Rede, 
PSB, PCdoB e PV. Entre outros 
argumentos, as siglas alegam que 
o Decreto 9.741, que permitiu o 
contingenciamento, compromete o 
direito constitucional à educação 
e fere o princípio de “vedação ao 
retrocesso”, além de violar a auto-
nomia universitária.

Ao relator dos processos, mi-
nistro Celso de Mello, o advogado-
-geral da União, André Mendon-
ça, afirmou que, ao contrário do 
alegado pelos partidos, o bloqueio 
não compromete de imediato os 
serviços prestados pelas institui-
ções de ensino, pois o dinheiro pode 
ser liberado no futuro, antes que os 
recursos já disponíveis se esgotem.

“É importante deixar claro que 
o percentual bloqueado de 30% 

é da dotação discricionária das 
universidades. Ou seja, dos 100% 
que elas teriam para todo o ano de 
2019, 30% foram bloqueados neste 
momento. Tendo em vista que não 
há possibilidade de as universi-
dades e os institutos executarem 
100% de suas despesas no primei-
ro semestre do ano, esse bloqueio 
não afetará de imediato nenhuma 
política ou pagamento dessas uni-
dades”, escreveu o advogado-geral 

da União.
Sendo assim, “o contingencia-

mento orçamentário em análise 
obedece fielmente à legislação de 
regência e à finalidade pública 
para a qual está autorizado, sem 
interferência na autonomia univer-
sitária”, acrescentou Mendonça.

O AGU argumentou ainda que 
o direito à educação deve ser pon-
derado com outros princípios, como 
o da eficiência na administração 
pública e da aplicação responsável 
do dinheiro disponível, “diante do 
cenário de escassez de recursos pú-
blicos ora vivenciado pelo Estado 
brasileiro”.

Mendonça também negou que 
tenha havido discriminação de ins-
tituições específicas. “No presente 
caso concreto, o ‘bloqueio orçamen-
tário’ ou a ‘contenção de despesa’ 
foi realizada de forma linear, no 
mesmo percentual, para todas as 
instituições, o que afasta qualquer 
alegação de uso com fins persecutó-
rios ou punitivos”, escreveu o AGU.

O ministro Celso de Mello ado-
tou rito abreviado para julgar as 
ações sobre o caso, que deve assim 
ser levado diretamente a julga-
mento pelo plenário do Supremo.

André Mendonça, advogado-geral da União

AGU defende no Supremo bloqueio 
nos orçamentos das universidades

Posicionamento

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Poderes assinarão "pacto" com 
Bolsonaro, diz Onyx Lorenzoni

Acordo

Os presidentes da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ); do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP); e do 
Supremo Tribunal Federal, Dias 
Toffoli, se reuniram com o presi-
dente Jair Bolsonaro no Palácio 
da Alvorada nesta terça-feira, 28, 
e conversaram sobre um “pacto en-
tre poderes”. O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes; da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni; e do Gabinete de 
Segurança Institucional, Augusto 
Heleno, também participaram.

Bolsonaro tenta uma reaproxi-
mação com os chefes dos Poderes. 
Nos bastidores, integrantes do 
Congresso e do Judiciário avaliam 
que, mesmo com desconfianças em 
relação a Bolsonaro, é necessário 
investir rapidamente em um acor-
do para evitar que as crises política 
e econômica se aprofundem.

Após o café, Onyx afirmou que 
os presidentes dos três Poderes 
da República assinarão um pacto 
com um conjunto de metas e ações 
possivelmente na semana do dia 10 
de junho. Sem dar detalhes sobre o 
documento, ele destacou que o Bra-
sil vive uma crise de empregabili-
dade e de dificuldades econômicas, 
e que da reunião realizada hoje se 
consolida a ideia de formalizar um 
pacto “a favor da retomado do cres-

cimento”.
“Da reunião de hoje (terça-feira, 

28) se consolida a ideia de que se 
formaliza um pacto de entendimen-
to e algumas metas de interesse da 
sociedade brasileira a favor da reto-
mada do crescimento”, disse.

Segundo ele, o pacto será cons-
truído em comum acordo entre os 
Poderes, sendo que o texto base já 
foi apresentado durante o encontro, 
“praticamente validado por todos”. 
Onyx observou que o texto inicial é 
do presidente da Suprema Corte.

Ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil)

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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O especialista em direito eleito-
ral Felipe Cortez defende a criação 
de um código de ética para o Minis-
tério Público. Ele avalia que pro-
motores usam com desenvoltura 
excessiva as redes sociais.

“É no Twitter que se pauta hoje 
todos os temas relevantes da Na-
ção”, disse, em entrevista ao Jornal 
Agora, na rádio Agora FM (97,9).

Lembrou o episódio no qual o 
procurador Federal Deltan Dallag-
nol criticou duramente decisão 
do Supremo Tribunal Federal de 
enviar para a Justiça Eleitoral 
processos da Lava Jato sobre cor-
rupção ligados à prática de caixa 2. 

“O ambiente inicial dessas crí-
ticas, que depois passaram para a 
mídia, foi a rede social”, lembrou.

Para o advogado, “setores do 
Minstério Público agem desse jeito, 
influenciando a sociedade de manei-

ra grave em situações jurídicas que 
não são reais quando, na verdade, 
refletem o pensamento individual 
de procuradores e promotores, mas 
que acaba em comoção social fora do 
devido processo legal”. 

Isso acontece, segundo ele, 
porque até hoje o MP não tem um 
código de ética a seguir. Parlamen-
to estadual, federal, câmaras de 
vereadores têm códigos de ética; na 
magistratura, na advocacia tem. 
No MP, não tem”.

O advogado, que também ocu-
pou cargo no Conselho Federal da 
OAB, disse estar impressionado 
com o número de infrações do Có-
digo de Ética. “Passei três anos no 
Conselho Federal da OAB julgando 
advogados que infringem o Código 
de Ética. Fiquei impressionado 
com a grande quantidade de pro-
fissionais cassados. Integrei uma 

área que julgava advogados do país 
inteiro. E isso não se vê no Ministé-
rio Público”

No entanto, Cortez elogiou o 
recém-eleito procurador-geral de 
Justiça, Eudo Leite, que vem bus-
cando acordos com acusados de im-
probidade administrativa antes de 
fechar uma acusação. “Um prefeito 
investigado e que pode ser conde-
nado a até quatro anos marca uma 
audiência de não persecução crimi-
nal e, desde que confesse o crime 
e pague uma quantia reparadora, 
não é denunciado. É uma coisa boa 
a ser atribuída ao Eudo”, afirmou. 

Quanto a ele mesmo, Cortez 
diz que desde começou a criticar o 
Ministério Público já teve até seu 
sigilo bancário quebrado. “O fato 
é que o advogado vem sendo cri-
minalizado e isto precisa mudar”, 
encerrou. Advogado Felipe Cortez em entrevista ao Jornal Agora, da rádio Agora FM (97,9)

Advogado potiguar pede a criação de 
código de ética para o Ministério Público
Especialista em direito eleitoral, Felipe Cortez voltou a condenar o uso das redes sociais por promotores e procuradores, pois, 
segundo ele, há uso excessiva as redes sociais. Ele cita o caso das críticas feitas pelo procurador federal Deltan Dallgnol ao STF

Opinião

José Aldenir / Agora RN

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, disse 
nesta terça-feira, 28, que pedirá 
ao relator da reforma da Previ-
dência, deputado Samuel Morei-

ra (PSDB-SP), para apresentar 
seu parecer na Comissão Espe-
cial antes do dia 15 de junho. O 
objetivo é o texto ser votado na 
comissão e também no plenário.

Maia pedirá a relator da Previdência 
para apresentar texto até dia 15 de maio

Reforma

Representantes dos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciá-
rio do Rio Grande do Norte vão se 
reunir na próxima segunda-feira, 
3, para definir uma estratégia 
para diminuir os casos de suicídio 
na ponte Newton Navarro.

O vereador Robson Carva-
lho (PMB) é o responsável pela 
iniciativa, que visa à construção 
de grades e telas de proteção na 
estrutura. De acordo com ele, há 
uma sentença de outubro de 2018 
assinada pelo juiz Bruno Monte-
negro, da 3ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Natal, que institui deter-
minações tanto para o Município, 
quanto para o Estado. Uma das 
tarefas do Executivo Municipal 
seria a de instalar proteções na 
ponte em até seis meses. O Esta-
do, porém, recorreu e esse prazo 
foi paralisado. 

Na sentença, o magistrado 
determinou que o Estado insta-
lasse defensas na ponte a fim de 
garantir a segurança de navios 
que passam pelo local. O Executi-
vo, em sua defesa, alegou que não 
possui recursos para a construção 
dessas estruturas. Desde então, 
o processo está paralisado. Isso, 

consequentemente, inclui a insta-
lação das proteções pelas mãos do 
Município (além de outros servi-
ços, como sistemas de iluminação, 
correção de asfalto e instalação de 
câmeras de monitoramento).

Na última segunda-feira, 27, 
em uma audiência pública de 
autoria de Robson, foi sugerida a 

instalação de grades de proteção 
como uma solução paliativa. Para 
a construção das grades e telas, 
o vereador destinou R$ 400 mil 
em emendas, enquanto que Rob-
son ofereceu mais R$ 100 mil. O 
imbróglio, judicial, todavia, trava 
o prosseguimento das obras, ape-
sar da existência dos recursos.

Robson Carvalho defende medidas que impeçam tentativas de suicídio da ponte

Reunião entre os poderes vai definir 
solução para Ponte Newton Navarro

Medida

José Aldenir/AgoraRN
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A Petrobras anunciou que vai 
investir mais de R$ 790 milhões 
no Rio Grande do Norte em 2019. 
A garantia foi dada nesta terça-
-feira, 28, pelo presidente da em-
presa, Roberto Castello Branco, 
que confirmou ainda a presença 
da estatal em cerca de 60% dos 
campos terrestres e a reestrutu-
ração da refinaria Clara Cama-
rão, em Guamaré.

“A audiência foi muito positi-
va. A Petrobras desempenha um 
papel muito importante na pro-
moção do desenvolvimento social 
e econômico do Estado”, ressaltou 
a governadora Fátima Bezerra, 
após sair da reunião com Castello 
Branco no Rio de Janeiro.

A Petrobras também anun-
ciou estudos para delimitar a 
área de reserva real do campo 
marítimo de Pitu, próximo à fron-

teira do Rio Grande do Norte com 
o Ceará. Sobre a Clara Camarão, 
a intenção da empresa é investir 
diretamente na refinaria. Nos 
próximos anos, o planejamento 
é investir R$ 2,6 bilhões no Rio 
Grande do Norte 

“O presidente da Petrobras 
garantiu não apenas a manu-
tenção, mas a ampliação de in-
vestimento no setor de petróleo e 
gás, que é um dos principais da 
economia do RN", disse o secretá-
rio de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire.

Estiveram presentes na reu-
nião, ainda, além de Fátima e 
Aldemir, o senador Jean Paul 
Prates (PT), o deputado federal 
João Maia (PR) e a assessora 
especial da presidência da Com-
panhia Potiguar de Gás (Potigás) 
Marina Melo. Equipe do Governo do Estado reunida com diretoria da Petrobras nesta terça-feira

Petrobras vai investir mais de
R$ 790 milhões no RN em 2019
Garantia foi dada pelo presidente da empresa, Roberto Castello Branco, que confirmou ainda a 
presença da estatal em cerca de 60% dos campos terrestres e a reestruturação da Clara Camarão

Exploração

Instagram / Reprodução

Cerca de 3 milhões 
de clientes da Caixa Eco-
nômica Federal poderão 
regularizar débitos com 
atraso acima de 360 dias, 
com descontos que variam 
de 40% a 90%.

O desconto varia con-
forme o tipo de crédito 
contratado e o tempo de 
atraso.

A campanha de regu-
larização lançada nesta 
terça-feira, 28, pelo banco 
é somente para pagamento 
à vista e não envolve crédi-
to imobiliário.

As dívidas dos clientes 
totalizam R$ 4,1 bilhões 
e expectativa do banco é 
recuperar R$ 1 bilhão ao 
oferecer os descontos.

Os valores das dívidas 
variam de R$ 50 a R$ 5 
milhões, em contratos sem 
garantia ou com garantia 
insuficiente ou considera-
dos de difícil recuperação.

Três milhões de 
clientes poderão 
quitar dívidas 
com desconto

Caixa

expoeduc.com.br
Informações e Inscrições

P
at

ro
cí

n
io

A
p

o
io

+10DE
PALESTRANTES

 Os desafios da modernização da escola

12 e 13 / Jul
PRAIAMAR - NATAL|RN

O MAIOR CONGRESSO 
EDUCACIONAL DO NORTE NORDESTE 

LEANDRO KARNAL
PALESTRA COM 



QUARTA-FEIRA, 29.05.2019Brasil6

As distribuidoras de combustíveis, que atuam co-
mo atravessadoras, tentam dar demonstração de força, 
usando aliados na Câmara para tornar uma “audiência 
pública”, na Comissão de Minas e Energia, uma espécie 

de palanque contra a venda direta de combustíveis aos 
postos. É a reação dos atravessadores à decisão que Jair 
Bolsonaro tornou pública de autorizar a venda direta 
para reduzir o preço do combustível.

Lobby dos atravessadores se mobiliza na Câmara

Vaquinha ajuda deputado a preservar privilégio

GANHAM SEM PRODUZIR
O setor de distribuição torna 

o combustível bem mais caro, que 
em muitos casos dobra de valor. 
Pior: sem produzir uma gota de 
nada.

SITUAÇÃO ABSURDA
Bolsonaro explicou o absurdo 

que obriga o etanol “viajar” horas 
para ir e voltar do distribuidor e 
abastecer o posto próximo à porta 
da usina.

ATRAVESSADORES CÍNICOS
O caminhão vai aos distri-

buidor apenas para trocar a nota 
fiscal por outra, de valor bem 

maior, e seguir para entregar o 
produto ao posto. 

RESISTÊNCIA DO ATRASO
Atravessadores reagem tam-

bém a várias decisões judiciais, 
ao Cade e a parecer técnico da 
própria Agência Nacional do 
Petróleo (ANP).

SENADORES NÃO GOSTAM
Um grupo de senadores 

discutiu na residência oficial 
do Senado a implantação 
do parlamentarismo, como 
propõe presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. Mas Davi 
Alcolumbre considera a proposta 
inapropriada.

AÉCIO DESEMBARCA
A vida do deputado Aécio 

Neves não anda fácil. Sua 
expulsão no PSDB é quase certa. 
Com futuro indefinido, o neto de 
Tancredo está perto de fechar sua 
filiação ao Cidadania (ex-PPS).

BARBA, CABELO
Assíduo da barbearia do 

Senado Federal, Jorge Kajuru 
(PSB-GO) faz a barba discutindo 
futebol e política sempre com bom 
humor. Ele também aproveira 

PODER SEM PUDOR

TOUPEIRA
O saudoso senador Jarbas Passarinho (PA) certa 

vez se meteu em um bate-boca entre Petrônio Portella 
(PI) e Paulo Brossard (RS) para socorrer o amigo do 
Piauí. Polemista competente, Brossard escorregou no 
autoelogio:

- Minha conduta de homem público é uma linha 
reta!

Passarinho exclamou ao microfone, arrancando 
gargalhadas:

- Se andar em linha reta fosse mérito, a toupeira 
seria o rei dos animais...

Além da saia justa de ser o único deputado do 
Partido Novo a receber o obsceno auxílio-moradia, 
alegando não poder abdicar do benefício, o depu-
tado Alexis Fonteyne (SP) enfrenta agora outro 

constrangimento. É que os militantes do partido 
Novo preferem bancar do próprio bolso o auxílio-
-moradia do deputado, já que ele não abre mão do 
privilégio. Já no primeiro dia, o site vakinha.com.

INFAME PRIVILÉGIO
Cada deputado federal recebe, se quiser, e o 

deputado Alexis Fonteyne quer, o que os trabalha-
dores não têm: até R$4,3 mil mês para aluguel.

DINHEIRO NA VEIA
Poucos meses após sua posse, Alexis Fonteyne 

já recebeu da Câmara, até agora, R$14 mil a título 
de auxílio-moradia.

DÁ ATÉ VERGONHA
O assunto deve envergonhar o deputado, que 

evitou comentar a vaquinha para sua mordomia, 
apesar da insistência da coluna.

“É bizarro e assustador
não ter defesa de nenhum 
líder do governo”

Deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP) 
solitário contra a convocação 
de Onyx Lorenzoni

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

Veja / Reprodução

ainda discute com a turma seus 
projetos.Virou atração do local 

Entidades empresariais 
anunciam R$ 1 bilhão em 
investimentos para o Nordeste

Recuperação

Presidente Jair Bolsonaro recebeu, em Brasília, representantes setor empresarial

Dida Sampaio / Estadão

Entidades empresariais apre-
sentaram nesta terça-feira, 28, ao 
presidente Jair Bolsonaro, em Bra-
sília, uma proposta de trabalho, 
com investimentos de R$ 1 bilhão 
para a recuperação econômica e o 
desenvolvimento de pequenas ci-
dades do Nordeste.

Os presidentes de diversas con-
federações foram recebidos no Pa-
lácio do Planalto e manifestaram 
apoio à reforma da Previdência 
proposta do governo federal.

Segundo o presidente da Con-
federação Nacional da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), João 
Martins, as confederações, pela 
maneira com que trabalham, po-
dem fazer uma ação para melhorar 
um pouco o problema da pobreza 
do Nordeste, principalmente no 
meio rural. 

“O presidente [Bolsonaro] está 

com um projeto para cidades aci-
ma de 50 mil habitantes e nós nos 
propusemos a trabalhar naquela 
cidades mais pobres, do homem do 
campo, que são 14 milhões de pes-
soas que vivem no meio rural do 
Nordeste”, disse.

Entre as ações que podem ser 
executadas, Martins citou a capa-
citação de jovens e de profissionais 
de saúde e a modernização dos 
meios de trabalho, além de tornar 
mais competitiva a atividade de pe-
quenos produtores e comerciantes.

O presidente da CNA explicou 
que os recursos são adicionais aos 
que as entidades já investem na 
região. A proposta deve ser entre-
gue em breve ao ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, que, segun-
do Martins, vai alinhar os projetos 
das entidades ao que já foi anun-
ciado pelo governo para o Nordeste.

Gastos em viagens internacionais 
caem quase 3% em abril, diz BC

Dinheiro

Os gastos de brasileiros em via-
gens ao exterior estão menores. De 
acordo com dados do Banco Cen-
tral (BC), essas despesas totaliza-
ram US$ 1,493 bilhão, em abril, 
com redução de 2,93% em relação 
ao mesmo mês de 2018.

Nos quatro meses de 2019, es-
ses gastos chegaram a US$ 5,809 
bilhões, uma queda de 10,22% em 
relação a igual período do ano pas-
sado, segundo o BC.

As receitas de estrangeiros em 
viagem ao Brasil também se redu-
ziram. Em abril, chegaram a US$ 
472 milhões, com redução de 5,41% 
em relação ao mesmo mês do ano 
passado. 

No primeiro quadrimestre, 
aponta o relatório do Banco Cen-
tral, as receitas chegaram a US$ 
2,283 bilhões, 6,17% menor do que 
nos quatro meses de 2018.

Com esses resultados, a conta 
de viagens formada pelos gastos 
dos brasileiros e as receitas dos 
estrangeiros ficou negativa em 
US$ 1,021 bilhão em abril e em 
US$ 3,525 bilhões, nos quatro 
meses do ano.

Segundo o chefe do Departa-
mento de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha, o dólar mais caro es-
tá levando à redução dos gastos de 
brasileiros no exterior. “Fica mais 
caro viajar ao exterior”.

DEPUTADO CONECTADO
O deputado Alexandre Frota 

(PSL-SP) virou atração na 
Câmara. Nesta terça, 28, ele dava 
dicas a um grupo no Salão Verde 
sobre como gravar vídeos para as 
redes sociais. 

TÍTULO REJEITADO
A Câmara Legislativa do DF 

rejeitou projeto do ex-deputado 
Wellington Luiz que concedia 
título de Cidadão Honorário de 
Brasília ao ex-presidente Michel 
Temer. A decisão foi unânime.

FRENLOGI SAI HOJE
Será instalada hoje a Frente 

Parlamentar de Infraestrutura 
& Logística, presidida pelo 
senador Wellington Fagundes 
(PR-MT), com a presença de Davi 
Alcolumbre e do ministro Tarcísio 
de Freitas (Infraestrutura).
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O Rio Grande do Norte tem 
assegurados só R$ 6 milhões em 
2019 para fazer a manutenção de 
3,2 mil quilômetros de rodovias, 
segundo o diretor geral do Depar-
tamento de Estradas de Rodagens 
(DER), Manoel Marques Dantas.

Hoje, segundo ele, para recu-
perar a base e fazer pavimento 
novo, alargando para a nova 
plataforma adotada pelo DER 
com 10m, sendo duas faixas de 
rolamento com 3,5 m e 1,5m pra 
cada lado, seriam necessários 
investimentos de R$ 600 mil por 
quilômetro. 

A estimativa do DER é que 2,5 
mil quilômetros dessa malha no 
RN necessitem de restauração o 
mais rápido possível.

“Se fôssemos refazer a base e 
o recapeamento dessa malha ao 
longo de 10 anos, seriam precisos 
R$ 150 milhões por ano, um total 
de R$ 1,5 bilhão para os próximos 
10 anos, e outros 12 milhões/ano 

para a conservação e manutenção 
de toda a malha”, calcula Manoel.

Os recursos viriam do Banco 
Mundial, BNDES ou qualquer ou-
tra fonte de financiamento, mais a 
Cide (Contribuições de Interven-

ção no Domínio Econômico).
“Nossa esperança é que a Ci-

de, contribuição que incide sobre 
a importação e a comercialização 
de combustíveis, não seja retirada 
pelo governo federal, a exemplo do 

que foi feito com o diesel”, afirmou.
A retirada da Cide sobre o die-

sel foi feita ano passado durante a 
greve dos caminhoneiros pelo go-
verno federal em meio a protestos 
em todo o País contra o aumento 
no preço dos combustíveis. A Petro-
bras já anunciou que a política de 
reajuste dos preços não mudará.

A se manter essa decisão, a 
expectativa de Manoel Marques 
é que a arrecadação da Cide des-
te ano será R$ 13 milhões, R$ 7 
milhões dos quais seriam desti-
nados para a conclusão de obras 
iniciadas no ano passado e R$ 6 
milhões, aplicados na conserva-
ção e manutenção. “O restante, 
eu tenho fé, virá da Fonte 100”, 
acredita o diretor do DER.

Ainda segundo ele, mesmo as-
sim, a governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, não 
acredita que só a Cide seria insu-
ficiente para recuperar e manter 
sem buracos toda a malha.

Manoel Marques Dantas, diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens

Precisando de R$ 1,5 bilhão, RN só tem
R$ 6 milhões para recuperar estradas
Estimativa do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Rio Grande do Norte
é que 2,5 mil quilômetros da malha rodoviária necessitem de restauração o mais rápido possível

Orçamento reduzido

José Aldenir / Agora RN

A Polícia Civil prendeu 
nesta terça-feira 85 pessoas 
investigadas por crimes di-
versos no Rio Grande do Nor-
te. As prisões aconteceram no 
âmbito da Operação Cronos 
II, deflagrada em todo o Pa-
ís pelo Conselho Nacional 
dos Chefes de Polícias Civis 
(CONCPC) com apoio do Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública.

Durante a ação no Rio 
Grande do Norte, as equipes 
cumpriram 15 mandados de 
sentenças condenatórias, 11 
mandados de prisão temporá-
ria e 48 mandados de prisão 
preventiva e efetuaram 13 
prisões em flagrante. “Mais 
uma vez, as equipes da Polí-
cia Civil do RN estiveram en-
volvidas em uma operação de 
âmbito nacional e não medi-
ram esforços para que o êxito 
nas prisões fosse alcançado”, 
enfatizou a delegada-geral da 
Civil, Ana Cláudia Saraiva.

Criminosos atacaram um 
carro-forte nesta terça-feira, 
28, em um trecho da rodovia 
RN-089, entre os municípios 
de Ouro Branco e Jardim do 
Seridó, na região Seridó.

Para realizar o crime, o 
carro-forte foi cercado pelos 
assaltantes. O grupo utilizou 
um ônibus escolar e um cami-
nhão para bloquear a pista. 
Após render os vigilantes, os 
criminosos usaram dinamite 
para explodir o cofre e levar o 
dinheiro.

Para fugir, os assaltantes 
espalharam grampos metáli-
cos ao longo da rodovia para 
dificultar a perseguição da 
polícia. Para apagar pistas, 
também incendiaram todos 
os veículos envolvidos no blo-
queio da pista.

Ainda não há informações 
sobre a rota de fuga utilizada 
pelos criminosos. O valor le-
vado do carro-forte também 
não foi divulgado.

O Ministério Público de 
Goiás voltou a denunciar à 
Justiça o médium João Teixei-
ra de Faria, o João de Deus.

Esta é a nona denúncia 
criminal que os promotores 
da força-tarefa que o MP criou 
especialmente para esclare-
cer as denúncias apresenta 
contra o médium, acusado 
de abusar sexualmente de 
dezenas de frequentadoras do 
centro espírita que ele mesmo 
fundou, em Abadiânia (GO).

Na nova denúncia, os 
promotores acusam João de 
Deus de ter estuprado seis 
mulheres que não figuram 
nas queixas apresentadas an-
teriormente.

Segundo os promotores, 
as vítimas apresentavam al-
gum tipo de vulnerabilidade, 
como cegueira, da qual o réu 
se aproveitou para consumar 
as agressões sexuais cometi-
das em uma sala reservada 
do centro em Abadiânia.

Polícia Civil do 
RN prende 85 
pessoas em nova 
fase de operação

Carro-forte é 
explodido por 
criminosos na 
região do Seridó

Ministério Público 
denuncia João 
de Deus à Justiça 
pela nona vez

Cronos II

CrimeAbuso sexual

Faltando 50 dias para o Exér-
cito definir quais armas serão libe-
radas para cidadãos comuns das 
categorias estabelecidas no decre-
to que facilitou o acesso a armas de 
fogo, o aumento pela procura dos 
equipamentos em Natal já ultra-
passa a marca de 30% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

A informação, repassada ao 
Agora RN por vendedores de uma 
das três revendas especializadas 
da cidade – a Armas e Bagagens 
– é endossada pelo perito Carlos 
Alberto Campelo da Cruz, subco-
mandante da Guarda Municipal. 

“A julgar pela disparada da 
venda da Taurus no País, deve ser 
isso mesmo ou mais”, avalia. A loja 
não quis informar quais os tipos de 
armas e modelos mais procurados. 

Segundo Cruz, há 10 modelos 
de pistolas nacionais no mercado 
com preços a partir de R$ 4,7 mil, 
sem contar as taxas da Polícia Fe-
deral de mais R$ 1,5 mil e outros 
R$ 600,00 obrigatórios a serem 
pagos a um psicólogo e instrutor 
credenciados. Até o ano passado, 
cada um desses profissionais co-

brava R$ 300,00.
“Mas se for uma Gloc (impor-

tada), só a arma vai para uns R$ 
8 mil”, lembra Cruz. Depois do 
decreto reeditado pelo presidente 
Bolsonaro, o Exército deve proibir 
também a posse (uso na residên-
cia) de fuzis como o T4, da Taurus. 

“Você já imaginou um cidadão 
comum portando numa arma des-
sas?”, pergunta Cruz, admirado.  

O decreto editado no início de 
maio permitia tanto a posse de ar-
mamento como fuzis a todos os ci-
dadãos quanto o porte pelas diver-
sas categorias que passaram a ser 
automaticamente enquadradas no 
conceito de “efetiva necessidade”, 
como moradores de zonas rurais, 
caminhoneiros, jornalistas que 
atuam em coberturas policiais, en-
tre outros.

Segundo perito, há modelos de pistolas no mercado com preços a partir de R$ 4,7 mil

Procura por armas cresce 30%
em Natal, segundo revendedores

Armamento

José Aldenir / Agora RN



QUARTA-FEIRA, 29.05.2019Cidades8

Questionado na Justiça por 
meio de uma ação popular, o últi-
mo reajuste nas tarifas de ônibus 
de Natal tem amparo em uma lei 
federal. É o que argumenta o Sindi-
cato das Empresas de Transporte 
Público Municipal (Seturn), que 
teve sua sugestão de aumento nas 
passagens acatada pelo Conselho 
Municipal de Transportes e, de-
pois, pelo prefeito Álvaro Dias.

Desde o dia 19 de maio, está 
em vigor a cobrança de duas tari-
fas nos ônibus da capital potiguar: 
R$ 3,90 para usuários do cartão de 
transporte e R$ 4,00 para paga-
mento em espécie. Autores de uma 
ação popular, o deputado estadu-
al Sandro Pimentel e o vereador 
Maurício Gurgel, do PSOL, alegam 
que o aumento foi irregular porque 
não haveria previsão legal para a 
vigência de dois preços de passa-
gem em Natal.

“Mas não é ilegal. Há uma lei 
federal que permite a cobrança de 
duas tarifas. Várias cidades já ado-
tam essa diferenciação nos preços, 
e a lei federal se sobrepõe a regu-
lamentações municipais”, sustenta 
o consultor técnico do Seturn, Nil-

son Queiroga, se referindo à lei nº 
13.455, de 2017, sancionada pelo 
então presidente Michel Temer, 
que “autoriza a diferenciação de 
preços em função do prazo ou do 
instrumento de pagamento utili-
zado”.

Em um dos seus trechos, a lei 
é específica ao autorizar cobrança 
diferenciada de preços. No artigo 
2º, a norma libera fornecedores (no 

caso do transporte, as empresas de 
ônibus) para oferecerem descontos 
para consumidores que optarem 
por determinadas formas de paga-
mento ou prazos.

Na opinião de Nilson Queiroga, 
além de ser legal, a cobrança dife-
renciada nas tarifas de ônibus traz 
outras vantagens para o sistema 
de transporte, como o estímulo à 
diminuição na circulação de di-

nheiro dentro dos ônibus. “Torna 
o transporte mais seguro. E ainda 
tem mais vantagens para o usuá-
rio. Quem usa cartão de passagem 
e é assaltado, por exemplo, pode ir 
ao Seturn e recuperar o crédito do 
seu cartão. Com dinheiro, não. O 
usuário perde tudo”, afirma.

O consultor técnico do Seturn 
afirma, ainda, que só com o car-
tão de passagem é possível fazer 
a integração temporal nas linhas 
de ônibus. Pelo sistema, o usuário 
que embarcar em dois coletivos no 
prazo de uma hora paga apenas 
uma tarifa. Outra vantagem é que, 
com mais pagamentos em cartão, 
a entrada dos passageiros se torna 
mais rápida, já que há menos ex-
pedição de troco. “Com dinheiro, o 
embarque é bem mais demorado”, 
acrescenta Nilson Queiroga.

O representante do sindicato 
das empresas assinala, também, 
que não tem fundamento a críti-
ca de que haveria uma espécie de 
penalização para passageiros que 
pagam “à vista”, ou seja, em di-
nheiro. “No cartão, o usuário paga 
‘antecipado’. É diferente da lógica 
de cartão de crédito", encerra.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte abriu nesta ter-
ça-feira, 28, inquérito civil público 
para apurar casos de violência na 
Escola Municipal Eulina Augusta 
de Almeida, localizada no bairro de 
Nova Esperança, em Parnamirim. 

A unidade escolar tem sido alvo 
de furtos de materiais e equipa-
mentos que, inclusive, comprome-
tem as aulas dos 388 alunos da 
instituição.

Segundo a promotora Luciana 
Maria Maciel Cavalcante, respon-
sável pelo inquérito, o processo 
quer apurar os aspectos de segu-
rança da escola. Também foi pedi-
do que o Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias de Justiça da 
Cidadania (CAOP) realize análise 
da estrutura escolar. O objetivo é 
diagnosticar possíveis impedimen-
tos para a realização de aulas.

Os problemas na estrutura físi-
ca e na segurança são os que mais 
afetam a escola, como a falta de 

grades, a depredação dos muros, 
além da ausência de dispositivos 
de segurança, como câmeras, alar-

mes e cercas, o que tem facilitado o 
acesso de vândalos.

A secretária de Educação de 
Parnamirim, Ana Lúcia Dantas, 
informou à reportagem do Agora 
RN que, até o final do mês de ju-
nho, serão iniciadas as reformas 
na Eulina Augusta de Almeida.
Para que as aulas voltem ao nor-
mal, sem interrupções, será feito 
um serviço emergencial de retelha-
mento da escola, executado a partir 
desta quarta-feira, 29, pela empre-
sa MBF Construtora.

Ana Lúcia afirma, ainda, que 
um concurso público está em pro-
cesso para convocação de guardas 
municipais. Os agentes, segundo 
ela, farão a segurança de escolas 
como a Eulina Augusta de Almei-
da. Além disso,  uma empresa está 
sendo contratada para instalações 
de equipamentos de segurança.

Nilson Queiroga, consultor do Seturn: "Várias cidades já adotam a diferenciação"

Escola Municipal Eulina Augusta de Almeida foi alvo de diversos arrombamentos

Cobrança de tarifa dupla nos ônibus 
está amparada em lei federal, diz Seturn

Após arrombamentos, alunos de escola 
em Parnamirim têm aulas suspensas

Sindicato das Empresas de Transporte Público Municipal analisa que, além de ser legal, a cobrança 
diferenciada nas passagens traz vantagens para o sistema, como o maior reforço da segurança

Transportes

Educação

José Aldenir / Agora RN

Google Maps / Reprodução

O tempo de sobrevida de 
pacientes com HIV mais que 
dobrou após o Brasil começar 
adotar políticas públicas de 
combate à doença. Estudo 
divulgado nesta terça-fei-
ra, 28, pelo Ministério da 
Saúde mostra que 70% dos 
pacientes adultos e 87% das 
crianças diagnosticadas entre 
2003 e 2007 tiveram sobre-
vida superior a 12 anos. Em 
1996, antes de o ministério 
ofertar o tratamento univer-
sal aos pacientes com HIV, 
a sobrevida era estimada em 
cerca de cinco anos. O estudo 
pesquisou 112.103 pacientes 
adultos e 2.616 crianças.

O presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, afirmou 
nesta terça-feira, 28, que a 
instituição continuará devol-
vendo recursos ao Tesouro 
Nacional, com a previsão de 
mais R$ 30 bilhões no próxi-
mo dia 31 de maio.

A declaração foi dada du-
rante evento em São Paulo 
sobre PPPs e concessões.

Levy disse ainda que os 
desembolsos do banco devem 
ficar abaixo de 1% do PIB 
em 2019, “proporção que não 
se via desde o começo dos 
processos de privatizações” 
no Brasil. Ele afirmou que 
o BNDES deve se envolver 
mais em saneamento, logís-
tica e não tanto em teleco-
municações.

Tempo de vida de 
pessoas com HIV 
dobra no Brasil, 
aponta estudo

BNDES vai 
devolver mais
R$ 30 bilhões ao 
Tesouro Nacional

Saúde

Recursos

Sobrevida supera os 12 anos

Arquivo / Agência Brasil
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Os vereadores que compõem a 
Comissão de Saúde, Previdência e 
Assistência Social da Câmara de 
Natal realizaram uma visita ao 
prédio do cadastro único da Se-
cretaria Municipal de Assistência 

Social, no bairro de Lagoa Nova.
A visita foi motivada após uma 

denúncia de falha no atendimento. 
No prédio, foi possível acompa-
nhar de perto o atendimento aos 
usuários dos programas do gover-

no federal.
Para o vereador Fernando Lu-

cena (PT), presidente da Comis-
são, a visita foi importante para 
se constatar o andamento dos ser-
viços prestados à população.

“Quando eu recebi a denúncia 
era que os prazos não estavam 
sendo cumpridos. A informação 
que recebemos agora é que já se 
atualizou isso", destacou Fernan-
do Lucena.

Câmara de Natal fiscaliza Cadastro Único
Visita dos vereadores 
foi motivada após uma 
denúncia de falha no 
atendimento

Comissão de Saúde
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Ninguém pode negar ao 
secretário de tributação, Carlos 
Eduardo Xavier, o bom senso 
no trato da questão fiscal. Au-
ditor de carreira, concursado 
e testado no ofício, bastaria 
continuar no seu cargo técni-
co que conquistou por mérito 
pessoal, para viver melhor e 
ganhar mais do que no posto 
de secretário. Mas, como sua 
missão envolve outros ingre-
dientes, não será fácil a alquimia para elevar a arreca-
dação do Estado e assim reduzir o déficit de receita que 
hoje é acentuado. 

O melhor exemplo das limitações que sofre está na 
campanha da nota fiscal. Talvez por falta de recursos, o 
governo adotou um prémio-sorteio de R$ 150 mil, des-
contos de até 10% no IPVA e um pequeno percentual 
no valor do ingresso do futebol. Ora, convenhamos. O 
governo chegou a soluções acanhadas, ou tímidas, se 
parecer mais elegante, para enfrentar a magnitude de 
um desafio nada pequeno. Mesmo considerando-se a 
garantia de cumprimento do assegurado.

O dilema da área de tributação chega a ser monó-
tono de tão óbvio, embora justo: cobrar de quem deve 
pagar imposto ao invés de promover o arrocho fiscal 
em quem já é um pagador. Perfeito como princípio e 
estratégia. Resta saber se a meta pode ser atingida sem 
a modernização da máquina arrecadadora, para impor 
o mínimo de controle sobre compras via Internet, in-
clusive para revenda, via postal e, principalmente, no 
volume bem considerável da economia informal.

Na crise, dizem os bons exe-
getas do aperreio, é imprescin-
dível mover o combate em dois 
sentidos: corte de despesa e ele-
vação da receita. A governadora 
Fátima Bezerra, imbuída de uma 
boa fé que recomenda não apro-
fundar as inquietações sociais, 
cortou quase nada, economizou 
até agora muito pouco, e obteve 
ganhos de arrecadação não mui-
to diferentes do histórico fiscal 

que a tributação registra. Estamos empobrecendo e, se 
mais pobres, vendemos e compramos menos.  

Não é o exercício cômodo de ser contra que move 
a desconfiança. Nasce de uma timidez no arrojo do en-
frentamento. Se a crise é profunda é preciso enfrentá-la 
profundamente, mas sem injustiça social. Ora, se go-
vernar é fazer o bem, como ensinava Cortez Pereira, um 
humanista de formação cristã, não se pode, em consci-
ência, exigir do governante a prática do mal. A não ser 
que esse mal venha para, dentro de um prazo qualquer, 
ser convertido numa garantia do bem.

É esse bem que o tempo parece mostrar se afas-
tar do alcance da governadora na medida em que 
não aceita a privatização de setores que poderiam 
irrigar os cofres estaduais. Claro que precisa não ser 
apenas apurado para ser devorado pela boca insa-
ciável do dragão, cuja fome não está nos 82% da 
folha, com salários, aposentadorias e pensões até 
R$ 4 mil reais. Mas, nos dentes afiados dos 18% res-
tantes. A governadora sabe: o pecado da injustiça 
não tem perdão. 

O futuro é pobre?
serejo@terra.com.br

Vicente Serejo

REBOTE
A UFRN errou ao insistir 

em manter a cerimônia de 
posse do novo reitor no palco 
do Teatro Riachuelo, alegando 
que custaria ‘apenas’ R$ 27 mil 
aos cofres da sua Fundação de 
Pesquisa.

EFEITO
Não só teve de recuar como 

acabou pautando a Funpec e 
seus contratos de até R$ 50 
milhões de reais com empresas 
publicitárias de fora do RN, 
além de dúvidas levantadas 
peles redes sociais. 

EXCLUSÃO
No caso da concorrência, as 

agências publicitárias locais 
sequer tomaram conhecimento, 
o que deixa margem para con-
siderar um critério no mínimo 
de estranho numa universidade 
modelo.

AGORA
A Funpec, em nome da 

transparência que deve ser um 
dever e não resultado de fiscali-
zação, vai ser posta sob o olhar 
e o crivo da Controladoria Geral 
da União (CGU). Tiro saiu pela 
culatra. 

VALOR
O Núcleo de Arte e Cultura 

da UFRN deixou de abrir sua 
nova galeria com uma retros-
pectiva de Erasmo Andrade 
com o lançamento do livro sobre 
sua pintura. Preferiu a coletiva 
da mesmice. 

TEATRO
De ontem, 28, até dia 31, 

sexta, os grupos Clowns de 
Shakespeare, do RN, e Baga-
ceira, do Ceará, farão apresen-
tações teatrais nas praças de 
Natal e Fortaleza. E no período 
4 a 7 de junho.

DENÚNCIA
Não fica só no âmbito da 

esfera funcional a nova denún-
cia que o MP formalizou ainda 
no final do passado, mas com 
consequências até hoje e que se 
repetiu mesmo depois da Dama 
de Espada. 

ALIÁS
Segundo um promotor de 

Justiça, o método, embora sutil 
na sua visão, é primário e aca-
bou nos ouvidos e nos olhos do 
MP. A classe política subestima 
o desgaste mesmo diante das 
multidões. 

DUBAI
Foi tão fantástico e delirante 

o projeto inicial da Av. Roberto 
Freire que vem sendo chamada 
no DER de Projeto Dubai. O 
delírio já deu um prejuízo de 
R$ 11 milhões, três só com os 
projetos.

PIOR
Parte dos recursos já foi can-

celada pelo Governo Federal, 
por desuso, e pode vir por ai a 
multa da ordem de R$ milhões. 
Heranças do governo passado 
que até hoje latejam nos cofres 
estaduais. 

AVISO
O Rio Grande do Norte está 

no cadastro dos inadimplentes 
junto ao Ministério do Turismo. 
Tudo por conta das obras de 
construção da estrada de Pipa. 
A governadora Fátima Bezerra 
sabe disto.

VALOR
E se a governadora desejar 

saber maiores detalhes, se já 
não sabe, a brincadeira de Pipa 
poderá custar R$ 5 milhões às 
combalidas finanças do RN. A 
não ser que o governo consiga 
negociar. 

PALCO

CAMARIM

A Secretaria Municipal de 
Tributação de Macaíba (SMT), 
em parceria com o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas do Rio Grande do Norte 
(Sebrae), está trabalhando para 
promover adequações na lei mu-
nicipal que concede tratamento 
diferenciado aos microempreen-
dedores e aos empreendedores 
individuais.

O objetivo com as alterações 
é facilitar a formalização destes 
grupos, como donos de pequenos 
mercados, pequenas lojas, mani-
cures cabeleireiros, costureiras, 
entre outros trabalhadores.

A lei prevê, ainda, que as 
compras governamentais devem 
ser feitas de modo estratégico 
e eficiente a fim de estimular a 
inovação e o desenvolvimento 

da economia local. A expectativa 
é que o processo seja concluído 
ainda neste ano.

Na semana passada, foi rea-
lizada uma reunião para promo-
ver o andamento das discussões 
sobre a lei, a Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negó-
cios (REDESIM) e os benefícios 
às micro e pequenas empresas.

Participaram do encontro a 
secretária municipal de Tribu-
tação, Ulibna Kelry Tavares; Ja-
diane Rocha, operadora da SMT 
de Macaíba; Honorina Eugênia 
de Medeiros, gerente da Unida-
de de Políticas Públicas (UPP) 
do Sebrae/RN; e Maria Luísa 
Fontes, presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas Jovem de 
Natal (CDL Jovem).

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante realizou ao longo da se-
mana passada mais uma edição do 
projeto "Prefeitura em Movimen-
to". Desta vez, a gestão municipal 
levou mais de 6 mil atendimentos 
para o bairro Jardins.

Serviços como operação tapa-
-buracos, limpeza urbana, atendi-
mentos de saúde e emissão de RG, 
carteira de trabalho e Cartão SUS, 
além de corte de cabelo e outras 
ações sociais, foram concentradas 
no bairro. Servidores de todas as 
secretarias estiveram no local rea-
lizando atendimentos.

“Resolvemos atender direto na 
comunidade, junto do cidadão. Só 
aqui nos Jardins, foram mais de 
6,3 mil atendimentos realizados 
em uma semana. Devido à deman-
da, os mutirões de infraestrutura 
e limpeza urbana seguem durante 

essa semana aqui no bairro”, disse 
o prefeito Paulo Emídio de Medei-
ros, que anunciou que o próximo 
bairro beneficiado será o Santo 
Antônio.

O projeto "Prefeitura em Movi-
mento" dividiu São Gonçalo em po-
los regionais, nos quais são monta-
das estruturas físicas para sediar 
secretarias e órgãos. Em quatro 
polos, aproximadamente 26 mil 
atendimentos já foram realizados.

Município de Macaíba tem legislação que concede tratamento diferenciado aos pequenos

Ação aconteceu na semana passada

Pequenos negócios terão 
lei de incentivo atualizada

Prefeitura leva mais de 6 mil 
serviços ao bairro Jardins

Na semana passada, foi realizada uma reunião 
para promover o andamento das discussões

Macaíba

São Gonçalo

José Aldenir/AgoraRN

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante / Divulgação
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HORÓSCOPO

Você deve se comunicar com mais facilidade nesta quarta, 
inclusive no trabalho. Podem surgir alguns atritos com os 
familiares. Aposte em palavras picantes para apimentar a vida 
amorosa.

Faça um esforço para não se distrair tanto durante o 
expediente. Tenha mais diplomacia na hora de lidar 
com colegas ou chefe. No relacionamento amoroso, 
evite cobranças ou críticas.

A sua intuição vai crescer e você pode usar isso a seu favor 
no trabalho, especialmente ao lidar com dinheiro. Seu 
interesse por assuntos misteriosos vai aumentar. Pode se 
envolver em lance proibido.

No trabalho, tarefas que exigem novas abordagens e 
disposição para mudanças contam com ótimas energias 
astrais. Há sinal de briga ou desentendimento tanto na 
conquista quanto no romance.

Há chance de se envolver com novos assuntos. Talvez 
precise ceder em alguns pontos se quiser se entender 
melhor com o pessoal do trabalho. Uma amizade colorida 
vai animar seu coração.

Aproveite o dia para resolver tarefas que exigem a 
colaboração de outras pessoas. A convivência com a família 
deve passar por altos e baixos. A dois, esqueça o passado e 
invista no romantismo.

Pode surgir a oportunidade de crescer no trabalho! Mas 
mantenha segredo sobre os seus objetivos e tenha cautela 
com pessoas invejosas. Evite pressionar demais se acabou 
de conhecer alguém.

Bom dia para cuidar de tarefas de rotina, já que não vai se 
importar de assumir novas responsabilidades. Dificuldades 
em família. O ciúme pode se tornar um grande empecilho na 
conquista.

Bom dia para entrar em contato com amigos que moram 
longe ou que não vê há um tempo. Agir em equipe no 
serviço talvez não seja tão fácil como esperava. Os 
assuntos amorosos estão protegidos.

As finanças podem trazer preocupação extra. Há sinal de 
mal-entendido no serviço. Cuide melhor da saúde e não 
acredite em tudo o que lê por aí, ok? Paixão à primeira vista 
pode acelerar seu coração.

Assuntos ligados a uma decisão importante na carreira 
podem ser resolvidos numa boa. Será mais fácil se livrar 
de maus hábitos. O excesso de cobranças pode trazer 
problemas para a vida a dois.

É hora de se concentrar nos seus objetivos e traçar 
novos planos. Se está precisando de dinheiro, a família 
pode dar uma mãozinha. Valorize o que você e o par já 
conquistaram juntos.

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 se atrapalha no leilão. Josiane reclama da mãe para Régis. Agno despreza Lyris e Gladys sugere que a filha procure uma terapeuta. Virgínia 
recebe o convite para ir a um programa de TV. Kim conhece Márcio. Josiane obriga Maria a assinar o contrato com Kim. Dorotéia pensa em fazer 
uma festa para comemorar a volta de Rarisson. Maria se desespera ao ver Kim descartar todas as roupas da filha. Rarisson chega de viagem e 
todos de sua família se surpreendem quando ela se apresenta como Britney.

A DONA DO PEDAÇO

Dalila faz uma denúncia anônima contra Cibele para a polícia. Jamil e Laila afirmam a Rania que confiam em Dalila/Basma. Elias garante a Helena 
que não deixará Missade. Para afastar Ali, Sara pensa em marcar seu casamento com Abner, mas Eva não permite. Martin conversa com Marie 
sobre seus traumas. Santinha questiona Miguel sobre a origem de seu dinheiro extra. Laila desconfia de que Elias se encontrou novamente com 
Helena. Tomás encontra uma bomba caseira na mochila de Cibele e leva a menina para a delegacia.

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes diz a Janaína que não prejudicará João caso ela se afaste de Herculano. Moana volta da temporada no exterior. Herculano conta a João 
que viajará para Hollywood. Jerônimo pede a Vera que reserve um quarto para Vanessa no mesmo hotel de Quinzinho. Herculano se despede de 
Janaína. Jerônimo apaga a fita do programa de Dandara para impedir que ela viaje com Quinzinho. 

VERÃO 90
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Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9. 
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e 
horizontais, nem nos quadrados menores (3x3).

Paolla Oliveira parece 
que está cansada de ver seu 
nome envolvido em rumores 
de relacionamentos. Solteira 
desde o término do namoro 
com o diretor de TV Rogério 
Gomes, o Papinha, a atriz es-
clareceu seu atual status de 
relacionamento em entrevis-
ta à coluna de Leo Dias.

"Me cobram muito de es-
tar namorando. São muitos 
boatos. Eu sempre tenho que 
estar com alguém, né? Mas o 
importante é que estou linda 
e solteira", disse ela.

Paolla Oliveira 
afirma que está
"linda e solteira"

Livre

Marília Mendonça está namo-
rando. De acordo com o colunista 
Léo Dias, a cantora sertaneja está 
se relacionando com Murilo Huff, 
de Goiânia (GO), que é cantor e 
compositor de música sertaneja. 

Os dois se conheceram há pou-
co mais de um ano, quando a can-
tora gravou uma música de autoria 
dele. Eles também estão juntos na 
música "Dois Enganados", gravada 
pelo próprio Murilo e com partici-
pação da loira. 

Procurada nesta terça-feira, a 
assessoria de imprensa de Marília 
não retornou o contato para comen-
tar o assunto, mas confirmou a no-
vidade para o colunista.

Nas redes sociais, Marília e 
Murilo já apareceram juntos em 
algumas fotos e tem fã que já até 
"shippa" os dois juntos.

Nas últimas publicações de 
Murilo, Marília deixou alguns co-
mentários e os fãs, claro, percebe-
ram a interação entre os dois. Os dois se conheceram há cerca de um ano

Marília Mendonça está 
namorando cantor
de música sertaneja

Afinados
Revista Quem / Reprodução

O ator Daniel Craig, que 
interpreta o agente secreto Ja-
mes Bond no cinema, passará 
por uma cirurgia no tornozelo 
após ter se machucado en-
quanto filmava o último filme 
da série, mas o filme continua 
no cronograma, com estreia 
prevista para abril de 2020.

Uma publicação na conta 
de James Bond no Twitter 
disse que a cirurgia era pe-
quena. "A produção continua-
rá enquanto Craig se recupe-
ra por duas semanas após a 
cirurgia", dizia a publicação.

Cirurgia de 
"James Bond" 
não afetará filme

Cinema
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O corpo do cantor Gabriel Di-
niz foi sepultado na tarde desta 
terça-feira, 28, em João Pessoa 
(PB). Ao longo de todo o dia, o ve-
lório do cantor, que morreu em um 
acidente aéreo há dois dias no es-
tado de Sergipe, comoveu a capital 
paraibana.

Desde o início da manhã, fami-
liares, amigos e fãs lotaram o giná-
sio poliesportivo Ronaldo Cunha 
Lima, no centro de João Pessoa, 
para a última despedida do artista, 
que estourou nacionalmente após 
o lançamento da música “Jenifer”.

A namorada do cantor, Karoli-
ne Calheiros, permaneceu durante 
todo o velório ao lado do caixão. Na 
última segunda-feira, 27, data do 
acidente, Gabriel saiu de Salvador 

(BA) para ir até Maceió (AL). Por 
lá ele participaria da festa de ani-
versário de Karoline. No entanto, 
o avião que transportava o cantor, 
ao sobrevoar o estado de Sergipe, 
nas proximidades do município 
de Estância, caiu em uma área de 
mangue e de difícil acesso.

Além do cantor Gabriel Diniz, 
também morreram Gabriel Abraão 
Farias, de 27 anos, piloto desde 
2012, e Linaldo Xavier Rodrigues, 
piloto há três anos.

O cantor Wesley Safadão tam-
bém participou do velório do amigo. 

Por volta das 17h, o corpo do 
cantor foi sepultado no Cemitério 
Parque das Acácias, no bairro José 
Américo, em João Pessoa. A ceri-
mônia foi restrita a parentes.

Renato Piau, idealizador do 
“Tributo a Luiz Melodia”, traz pa-
ra Natal, nesta quinta-feira, 30, e 
no próximo sábado, 1º, o show em 
homenagem ao cantor, com quem 
esteve ao lado do palco por quase 
40 anos.

Piau convidou a cantora po-
tiguar Valéria Oliveira para rea-
lizarem juntos essa homenagem 
a um dos maiores compositores 
e intérpretes brasileiros. Valéria 
Oliveira aceitou prontamente o 
convite trazendo também para o 
show Jubileu Filho, seu parceiro 
de palcos, no intuito de conectar 
dois grandes instrumentistas, algo 

orgânico em seus projetos e nos 
projetos dos quais participa. Para 
Valéria é simbólico reunir em um 
palco músicos excepcionais e que 
possuem algo em comum, e con-
tribuem significativamente com a 
música dos seus pares.

Nestes últimos meses, Valéria 
se reaproximou da obra de Luiz 
Melodia e sentiu o quão desafiador 
é cantar uma obra tão peculiar, 
não só pela complexidade de letras, 
divisões e melodias, mas por se tra-
tar de músicas que foram imortali-
zadas por seu próprio autor, além 
de canções de outros autores que 
ela escolheu para compor o roteiro, 

que marcaram época em interpre-
tações singulares de Luiz Melodia.

Valéria chegou às músicas 
do roteiro, fazendo uma viagem 
por discos como “Pérola Negra”, o 
primeiro da carreira de Melodia, 
entre outros. Renato Piau, além 
de nos brindar com seu suingue e 
fraseado de violão, também canta-
rá algumas de suas parcerias com 
Luiz Melodia a exemplo de “Cura”, 
“Esse filme eu já vi” e “Cara, cara”.

A primeira apresentação será 
na quinta-feira, 30 de maio, no Te-
atro de Cultura Popular Chico Da-
niel, às 19h30. No sábado, 1º, será 
no bar Mormaço, às 20h30.

Velório de Gabriel Diniz atraiu multidão fãs até ginásio localizado em João Pessoa

Valéria Oliveira participa do tributo

Sob forte comoção, corpo do cantor 
Gabriel Diniz é sepultado na Paraíba

Renato Piau e Valéria Oliveira apresentam 
show "Tributo a Luiz Melodia" nesta quinta

Solenidade de despedida do cantor, que morreu na última segunda-feira, 27, em acidente aéreo em 
Sergipe, teve a presença de milhares de fãs; enterro foi restrito apenas para os familiares do artista 
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O vídeo de "Jenifer" vol-
tou a figurar entre os mais 
tocados do YouTube no mun-
do após a morte do cantor 
Gabriel Diniz. O clipe teve 3,7 
milhões de visualizações nas 
últimas 24 horas.

Com o aumento de visua-
lizações, "Jennifer" subiu 591 
posições no ranking global e 
foi o 10º clipe mais visto no 
mundo nas últimas 24 horas.

Na segunda-feira ante-
rior, dia 20 de maio, o clipe 
teve 300 mil visualizações. O 
aumento de audiência foi de 
12 vezes, para 3,6 milhões.

Gabriel Diniz morreu aos 
28 anos na segunda-feira, 27, 
na queda de um avião de pe-
queno porte em Estância, na 
região sul de Sergipe.

O quadro de saúde do 
cantor Serguei, de 85 anos,  
piorou e ele foi transferido na 
terça-feira, 28, do Hospital 
em Saquarema, na Região 
dos Lagos do Rio, para um 
Centro de Tratamento Inten-
sivo (CTI) no Hospital Zilda 
Arns, em Volta Redonda, no 
Sul do Rio de Janeiro. Se-
gundo o geriatra, Rodrigo Li-
ma, que cuida do músico há 
quatro anos, ele apresentou 
arritmia severa e insuficiên-
cia respiratória aguda.

Após tragédia, clipe 
de "Jenifer" volta 
ao Top 10 mundial 
do Youtube

Quadro de 
Serguei piora e 
ele é transferido 
para CTI no Rio

Repercussão
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O mercado de livros do Brasil 
teve uma queda real de 25% en-
tre 2006 e 2018, informa a edição 
mais recente da pesquisa Produção 
e Vendas do Setor Editorial Bra-
sileiro, que foi feita pela Câmara 
Brasileira do Livro e do Sindicato 
Nacional dos Editores de Livro

Segundo a pesquisa, o resulta-
do levou em conta todas as vendas 
feitas para o mercado e para o go-
verno. O número também conside-
ra a inflação do período.

O faturamento em 2006 foi de 
R$ 6,8 bilhões, em valor atualizado 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Já em 
2018, segundo o levantamento, o 
valor faturado foi de R$ 5,1 bilhões. 

Em relação ao número de 
exemplares vendidos, a pesquisa 
mostra que houve decréscimo nes-
te quesito. Foram comercializadas 

388,56 milhões de cópias em 2006, 
contra as 352,02 milhões em 2018.

O preço médio dos livros caiu 
34%. Nas vendas para o mercado, 
o preço médio em 2006 de R$ 27,74 
e passou para R$ 18,19 no ano pas-
sado. Nas vendas para o governo, 
baixou de R$ 11,39 para R$ 9,59.

O estudo é feito pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), por encomenda da Câma-
ra Brasileira do Livro (CBL) e do 
Sindicato Nacional dos Editores 
de Livros (Snel). O estudo parte da 
estimativa de dados dados colhidos 
a partir de uma amostra das edito-
ras, do desempenho do setor e dos 
subsetores no período.

Entre 2006 e 2018, o setor 
setor Religiosos foi o que teve 
melhor resultado entre os quatro, 
com redução de 4% em faturamen-
to no período. Em 2018, o preço médio dos livros no Brasil ficou em R$ 18,19, aponta a pesquisa, e foram vendidas 352 milhões de cópias

José Aldenir/AgoraRN

A Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semurb) vai promo-
ver a Semana do Meio Ambiente 
(Sema) entre os dias 3 a 8 de junho. 
A edição deste ano traz como tema 
“Poluição sonora: um mal invisível” 
e como lema “Combata essa onda!”. 
O objetivo é conscientizar a popula-
ção acerca dos malefícios causados 
pela poluição sonora e alertar para 
a proibição do uso dos chamados 
paredões de som na cidade.

A solenidade de abertura da 
Semana do Meio Ambiente 2019 
acontece no auditório do Parque 
da Cidade Dom Nivaldo Monte, na 
próxima segunda-feira, 3, a par-
tir das 8h30, com a apresentação 
cultural do grupo UFRN Cellos, 
premiação concurso de histórias 
em quadrinhos e poemas com a 
temática “Água: um direito huma-
no” realizado com alunos do 1º ao 
5º ano das escolas municipais e a 
inauguração do projeto “Observa-
tório das Nuvens”.

A abertura oficial vai contar 
com a presença do prefeito Álvaro 
Dias, do titular da Semurb, Daniel 

Nicolau, de secretários municipais 
entre outras autoridades. Ante-
cedendo a solenidade haverá um 
plantio de mudas na área externa 
do Parque, dentro do projeto de 
recuperação de áreas degradadas.

No dia 5, dia mundial do meio 
ambiente, teremos a inauguração 
do Centro de Experimentos e Pes-

quisas Científicas da Mata Atlân-
tica, do projeto conhecendo a fauna 
do Parque e a abertura da Trilha 
Lagartinho de Folhiço, todas as 
atividades no antigo Horto Pitim-
bú, espaço que foi anexado a área 
do Parque recentemente e passou 
a integrar a estrutura da Unidade 
de Conservação. 

Logo em seguida haverá plan-
tio de mudas e a entrega do “Certi-
ficado Amigos do Parque” a pesso-
as da comunidade que de alguma 
forma contribuíram com o trabalho 
na Unidade.

Durante a semana toda a se-
mana haverão várias palestras, 
mesas redondas, oficinas, trilhas 
ecológicas e exposições dentro da 
programação da Semana do Meio 
Ambiente 2019, que deverão movi-
mentar o Parque da Cidade, local 
que sediará boa parte das ações. 

Como destaque para a mesa 
redonda “Poluição Sonora: um caso 
de saúde pública?”, que vai debater 
o problema e suas soluções junto 
à população, na quinta-feira, 6, 
a partir das 8h30 no auditório do 
Parque. Além da Exposição “Polui-
ção Sonora” , que ficará no hall do 
Parque de 3 a 7 de junho, das 8h às 
12h e das 14h30 às 17h.

Para ver a programação com-
pleta da Semana de Meio Ambien-
te 2019. Basta visitar o site oficial 
da atividade, através do endereço: 
http://http//bit.ly/sema2019

Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte vai sediar "Semana do Meio Ambiente"

Prefeitura do Natal promove a Semana do 
Meio Ambiente entre os dias 3 a 8 de junho

Conscientização

João Maria Alves

O grupo Clowns de 
Shakespeare (RN) criou 
ao lado do Bagaceira (CE) 
uma intervenção urbana 
intitulada ".de_en.con.tro/
ce.rn" (Ponto de Encontro). 
As apresentações vão acon-
tecer em praças públicas de 
Natal, entre os dias 28 e 31, 
e também será proposto um 
diálogo com público, para a 
reflexão dos conceitos de cen-
tro e periferia.

Grupo Clowns de 
Shakespeare vai 
se apresentar em 
espaços públicos 

Teatro

Grupo Clowns de Shakespeare

Reprodução

Mercado para a venda de livros no Brasil 
caiu 25% entre 2006 e 2018, diz pesquisa 
Faturamento do setor caiu de R$ 6,8 bilhões para R$ 5,1 bilhões ao longo do período analisado pela  pesquisa de produção 
e vendas do setor editorial, que foi realizada pela Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livro

Literatura
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O corpo do cantor Gabriel Di-
niz foi sepultado na tarde desta 
terça-feira, 28, em João Pessoa 
(PB). Ao longo de todo o dia, o ve-
lório do cantor, que morreu em um 
acidente aéreo há dois dias no es-
tado de Sergipe, comoveu a capital 
paraibana.

Desde o início da manhã, fami-
liares, amigos e fãs lotaram o giná-
sio poliesportivo Ronaldo Cunha 
Lima, no centro de João Pessoa, 
para a última despedida do artista, 
que estourou nacionalmente após 
o lançamento da música “Jenifer”.

A namorada do cantor, Karoli-
ne Calheiros, permaneceu durante 
todo o velório ao lado do caixão. Na 
última segunda-feira, 27, data do 
acidente, Gabriel saiu de Salvador 

(BA) para ir até Maceió (AL). Por 
lá ele participaria da festa de ani-
versário de Karoline. No entanto, 
o avião que transportava o cantor, 
ao sobrevoar o estado de Sergipe, 
nas proximidades do município 
de Estância, caiu em uma área de 
mangue e de difícil acesso.

Além do cantor Gabriel Diniz, 
também morreram Gabriel Abraão 
Farias, de 27 anos, piloto desde 
2012, e Linaldo Xavier Rodrigues, 
piloto há três anos.

O cantor Wesley Safadão tam-
bém participou do velório do amigo. 

Por volta das 17h, o corpo do 
cantor foi sepultado no Cemitério 
Parque das Acácias, no bairro José 
Américo, em João Pessoa. A ceri-
mônia foi restrita a parentes.

Renato Piau, idealizador do 
“Tributo a Luiz Melodia”, traz pa-
ra Natal, nesta quinta-feira, 30, e 
no próximo sábado, 1º, o show em 
homenagem ao cantor, com quem 
esteve ao lado do palco por quase 
40 anos.

Piau convidou a cantora po-
tiguar Valéria Oliveira para rea-
lizarem juntos essa homenagem 
a um dos maiores compositores 
e intérpretes brasileiros. Valéria 
Oliveira aceitou prontamente o 
convite trazendo também para o 
show Jubileu Filho, seu parceiro 
de palcos, no intuito de conectar 
dois grandes instrumentistas, algo 

orgânico em seus projetos e nos 
projetos dos quais participa. Para 
Valéria é simbólico reunir em um 
palco músicos excepcionais e que 
possuem algo em comum, e con-
tribuem significativamente com a 
música dos seus pares.

Nestes últimos meses, Valéria 
se reaproximou da obra de Luiz 
Melodia e sentiu o quão desafiador 
é cantar uma obra tão peculiar, 
não só pela complexidade de letras, 
divisões e melodias, mas por se tra-
tar de músicas que foram imortali-
zadas por seu próprio autor, além 
de canções de outros autores que 
ela escolheu para compor o roteiro, 

que marcaram época em interpre-
tações singulares de Luiz Melodia.

Valéria chegou às músicas 
do roteiro, fazendo uma viagem 
por discos como “Pérola Negra”, o 
primeiro da carreira de Melodia, 
entre outros. Renato Piau, além 
de nos brindar com seu suingue e 
fraseado de violão, também canta-
rá algumas de suas parcerias com 
Luiz Melodia a exemplo de “Cura”, 
“Esse filme eu já vi” e “Cara, cara”.

A primeira apresentação será 
na quinta-feira, 30 de maio, no Te-
atro de Cultura Popular Chico Da-
niel, às 19h30. No sábado, 1º, será 
no bar Mormaço, às 20h30.

Velório de Gabriel Diniz atraiu multidão fãs até ginásio localizado em João Pessoa

Valéria Oliveira participa do tributo

Sob forte comoção, corpo do cantor 
Gabriel Diniz é sepultado na Paraíba

Renato Piau e Valéria Oliveira apresentam 
show "Tributo a Luiz Melodia" nesta quinta

Solenidade de despedida do cantor, que morreu na última segunda-feira, 27, em acidente aéreo em 
Sergipe, teve a presença de milhares de fãs; enterro foi restrito apenas para os familiares do artista 
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O vídeo de "Jenifer" vol-
tou a figurar entre os mais 
tocados do YouTube no mun-
do após a morte do cantor 
Gabriel Diniz. O clipe teve 3,7 
milhões de visualizações nas 
últimas 24 horas.

Com o aumento de visua-
lizações, "Jennifer" subiu 591 
posições no ranking global e 
foi o 10º clipe mais visto no 
mundo nas últimas 24 horas.

Na segunda-feira ante-
rior, dia 20 de maio, o clipe 
teve 300 mil visualizações. O 
aumento de audiência foi de 
12 vezes, para 3,6 milhões.

Gabriel Diniz morreu aos 
28 anos na segunda-feira, 27, 
na queda de um avião de pe-
queno porte em Estância, na 
região sul de Sergipe.

O quadro de saúde do 
cantor Serguei, de 85 anos,  
piorou e ele foi transferido na 
terça-feira, 28, do Hospital 
em Saquarema, na Região 
dos Lagos do Rio, para um 
Centro de Tratamento Inten-
sivo (CTI) no Hospital Zilda 
Arns, em Volta Redonda, no 
Sul do Rio de Janeiro. Se-
gundo o geriatra, Rodrigo Li-
ma, que cuida do músico há 
quatro anos, ele apresentou 
arritmia severa e insuficiên-
cia respiratória aguda.

Após tragédia, clipe 
de "Jenifer" volta 
ao Top 10 mundial 
do Youtube

Quadro de 
Serguei piora e 
ele é transferido 
para CTI no Rio
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0004-19, torna-se 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para a extração de calcário, localizada na Serra 
do Feiticeiro – Zona Rural – Lajes/RN.

João Marques Neto
Gerente Geral

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A., CNPJ 32.849.284/0001-81, com endereço na 
AV DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 428 - Sala 11, Centro, Lagoa Nova/RN, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença 
Prévia - LP para o Parque Eólico Passagem com 13 aerogeradores de 4 MW de potência unitária, 
totalizando 52MW instalados, localizado no município de Santana do Matos/RN.
 

Marcelo Ferreira Arruda Câmara - Diretor.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LOC MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 35.652.700/0001-45, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA uma Licença Simplificada, para uma empresa que realiza limpeza de fossas com estação 
de tratamento, localizada na. Rua Homero Justino, Nº 15, Aeroporto, Mossoró/ RN, CEP 59.607-364. 

BRUNO CESAR GOMES FERREIRA
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO, CNPJ/MF: 24.960.740/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença Prévia para Beneficiamento de produto têxteis, Localizada no Sítio Flores, s/n, 
zona rural, 59.324-000, Jardim de Piranhas/RN.

MARIA MÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO
Sócio/Proprietário

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

M B COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, inscrito no CNPJ: 08.345.698/0002-70                                             
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte- IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a atividade de 
revenda varejista de combustíveis líquidos em favor do empreendimento localizado na  Av. OLAVO 
LACERDA MONTENEGRO, 3801- Parque das Nações -  Parnamirim/ RN.

Fernando Dinoá Medeiros Filho – Diretor

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Regularização de Operação – LRO da linha de surgência do poço 7-CLD-1-RN, locali-
zado no município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SANTA CRUZ LTDA, inscrito no CNPJ: 00.766.198/0001-19, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento sustentável  e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA  a 
Renovação da Licença de Operação, N0 2019-131466/TEC/RLO-0039, com prazo de validade 
até 22/05/2025, em favor do empreendimento, localizado na Rua: Manoel Gonçalves de Melo, 203 
– Barra Nova – Caicó/RN.

José Soares de Araújo - Diretor

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís V), CNPJ: 24.206.617/0005-50, torna público que requereu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação Nº 2015-086085/TEC/LO-0098, com prazo de validade até 
21/10/2019 para a revenda varejista de combustíveis líquidos (Posto de Combustível), localizado na 
Rodovia BR 226, KM 111, S/N, Zona Suburbana, Município: Santa Cruz/RN.

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

FORÇA EOLICA DO BRASIL S. A., CNPJ: 12.227.426/0001-61, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as 
seguintes licenças:
• Licença Prévia para a usina Calango Solar 1 com 60 MW de potência, localizado na Zona Rural 
do município de Bodó / RN;
• Licença Prévia para a usina Calango Solar 2 com 60 MW de potência, localizado na Zona Rural 
do município de Bodó / RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
DIRETORA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam as Senhoras associadas à Associação da Mulher Potiguar, também designada pela sigla 
AMPARE, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 15 
de junho de 2019, em primeira convocação, às 19:30 horas, e em segunda convocação, às 20:30 
horas, na sede da AMPARE, na Rua Antonina, 54, Bairro Potengi, no município de Natal-RN, CEP: 
59.124-120, a fim de deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:
I. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
1 - Deliberar sobre mudança de endereço da sede.
2 - Nomeação do Conselho Fiscal
3 Eleição da Diretoria

Natal, 28 de maio de 2019.
Núbia Barbosa dos Santos Câmara -  Presidente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00021/2019

O SENAT Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Material Elétrico para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 14/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 13/06/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’gray, S/Nº, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Junho vai ser um mês 
quente nas plataformas de 
streaming: temporadas novas 
de Black Mirror, The 100 e 
Gomorra estreiam nas próxi-
mas semanas. No setor de fil-
mes, clássicos como O Senhor 
dos Anéis e Ghost: Do Outro 
Lado da Vida dividem espa-
ço com novos sucessos, como 
Capitã Marvel e Nasce Uma 
Estrela. Confira abaixo a lista 
com os principais lançamen-
tos de junho nas plataformas 
Netflix, HBO Go e Now:

Temporadas 
novas de Black 
Mirror, The 100 e 
Gomorra estreiam

Lançamentos 

José Aldenir/AgoraRN

>>>1/6

Ghost
Do Outro Lado da Vida 
Clássico de 1990 conta a história 

de Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly 
Jensen (Demi Moore), um casal apai-
xonado que tem suas vidas destruídas 
após um ataque brutal.

Caça-Fantasmas 
No filme de 2016, quatro mulhe-

res se unem para salvar Nova York de 
fantasmas que são capazes de possuir 
seres humanos.

O Senhor dos Anéis – A Socieda-
de do Anel e O Retorno do Rei

O primeiro e o último filme da tri-
logia baseada na obra de J.R.R Tolkien 
contam, respectivamente, a jornada 
épica de Frodo para destruir o anel de 
Sauron e a união de forças entre Ara-
gorn e Gandalf para salvar Gondor.

The 100 – Temporada 6
O seriado conta a história de 100 

jovens que vivem em uma estação 
espacial e são condenados a voltar à 
Terra, devastada há quase cem anos 
em um apocalipse nuclear.

>>>5/6

Black Mirror – Temporada 5
Após o ousado episódio interativo 

Bandersnatch, Black Mirror volta com 
uma temporada completa. Os novos 
episódios mostram um videogame que 
transforma uma amizade, uma crise 
de reféns que se desenrola em redes 
sociais e uma menina que desenvolve 
uma relação perigosa com uma bone-
ca-robô.

>>>7/6

3% – Temporada 3
A brasileira 3% volta para contar a 

história de Michele, que cria um santu-
ário no Continente, mas passa por uma 
crise que a faz desenvolver seu próprio 
processo de seleção.

>>>21/6

Dark – Temporada 2
A produção alemã, centrada no 

mistério do desaparecimento de duas 
crianças em uma pequena cidade,volta 
para a segunda temporada.

COMPRE CIMENTO COM 49% DE DESCONTO! 

 

ATÉ 18/06/2019 
 

37.026 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPIV-32-RS, 50KG/CADA 

 

DE: R$ 19,30/SACO; TOTAL R$ 714.601,80 
POR: R$ 9,84/ SACO; TOTAL R$ 364.446,92 

 

 

VENDA TOTAL OU FRACIONADA 

 

Stella A. Zanatta - Leiloeira Pública Oficial         (84)2020-4424/99166-4126 

WWW.LEILOESRN.COM.BR 

Alienação por iniciativa particular – 8ª Vara Federal de Mossoró - SJRN  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP- N°. 013/2019

São Miguel do Gostoso/RN, 28 de maio de 2019
Antonio Marcos Catarina

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 013/2019 e 
comunica que a sessão de abertura será às 08:30 horas do dia 13 de JUNHO de 2019, em sessão 
presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA 
RICARDO SIMIONI (EMENDA PARLAMENTAR). Maiores informações pelo fone 0**84-3263-4181. 
Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

Um alpinista americano mor-
reu durante a descida do Everest, 
anunciaram as autoridades do Ne-
pal, o que eleva para 11 o número 

de vítimas na maior montanha do 
mundo na temporada atual. Chris-
topher John Kulish, de 61 anos, 
alcançou o topo da montanha de 

8.848 metros e retornou na segun-
da-feira, 27, ao acampamento base 
mais elevado do Everest.

"Ele teve um problema cardíaco 

e morreu, de acordo com os orga-
nizadores da expedição", afirmou 
Mira Acharya, funcionário do De-
partamento de Turismo do Nepal.

Morre mais um alpinista ao escalar monte Everest
Christopher Kulish, de 61 anos, chegou a alcançar o topo da montanha, mas morreu de problema cardíaco

Na descida



O técnico Abel Braga tem sido 
muito criticado pela torcida do Fla-
mengo e, apesar da vitória por 3 a 2 
sobre o Athletico-PR, pelo Brasilei-
rão, no último domingo, continua 
pressionado no cargo. No entanto, 
se depender do elenco, o treinador 
terá vida longa no clube.

O lateral-esquerdo Renê atuou 
como porta-voz do grupo e, em en-
trevista coletiva nesta terça-feira, 
defendeu Abel e reforçou que os 
jogadores estão ao lado do técnico, 
que, depois do triunfo no Mara-
canã, conquistado de virada e a 
duras penas, foi levado ao gramado 
pelos atletas para comemorar.

“Sabemos que temos nossa 
parcela de culpa. Quando a torcida 
fala com nosso treinador, fala com 
todos nós. Ele nos ajuda, nos dá 

apoio, confiança. Nós que entramos 
em campo que podemos fazer essa 
relação da torcida com o treinador 
melhorar”, afirmou Renê.

Abel foi vaiado pelo torcedores 
presentes ao Maracanã no domin-
go e tem sido muito questionado 
não só em razão de alguns resul-
tados ruins, mas também pela 
performance abaixo do esperado do 
time em campo. Renê garante que 
as críticas não abalaram o coman-
dante.

“O Abel está normal. Tem uma 
força incrível, ainda mais depois de 
tudo que passou na vida. Nos dá 
mais força do que precisa de força. 
Talvez fique um pouco triste por 
não demonstrarmos o melhor fute-
bol. Estamos juntos e tudo vai dar 
certo”, garantiu o lateral, autor da 
assistência para o gol de Rodrigo 
Caio que definiu a vitória sobre o 
Athletico Paranaense, por 3 a 2, no 
último domingo, no Maracanã. 

Mesmo a três semanas do início 
da Copa América, o torcedor bra-
sileiro não terá dificuldades para 
comprar ingressos para a maioria 
das partidas da competição. A car-
ga total de bilhetes para o torneio 
é de R$ 1,2 milhão, dos quais mais 
da metade ainda não foi vendida. 

Das 26 partidas do torneio, 
somente os três jogos do Brasil na 
fase de grupos, a final no Mara-
canã e partida entre Argentina e 
Colômbia em Salvador estão com 
as entradas esgotadas.

Segundo balanço do Comitê Or-
ganizador Local (COL) enviado ao 
Estado na última semana, a carga 
total de ingressos era de 450 mil. 
Os organizadores apostavam no 
crescimento das vendas a partir 
do último dia 15, quando foi aberta 
a venda em pontos físicos, porém 
o movimento não foi grande. De 
acordo com o jornal O Globo, a par-
cial de bilhetes comercializados até 
quinta-feira era de 480 mil.

O aumento de 30 mil ingressos 
entre uma semana e outra fez com 
que três jogos ficassem com a carga 
esgotada: a abertura no Morumbi e 
as partidas na Fonte Nova, em Sal-
vador, entre Argentina e Colômbia 
e do Brasil contra a Venezuela. 

A reportagem procurou o COL 
para pedir informações sobre o an-
damento das vendas, mas não teve 
o retorno até a publicação deste 
texto.

A organização promete realizar 
nas próximas semanas uma nova 
etapa de vendas. O quarto lote vai 
trazer ingressos para todas as par-
tidas, inclusive a final e os demais 

jogos que neste momento apare-
cem com carga esgotada. 

A expectativa é conseguir au-
mentar o volume de vendas nas 
próximas semanas, principalmen-
te quando o Brasil passará a rece-
ber os torcedores estrangeiros.

Neste mês de maio também 
teve início a troca de ingressos nos 
pontos oficiais. 

Os torcedores que haviam 
adquirido as entradas pelo site, 
passaram a poder recolher as en-
tradas em bilheterias nas cinco 
cidades sede. 

Para os jogos em São Paulo, os 
bilhetes custam até R$ 400 para a 
Arena Corinthians e R$ 350 para 
os compromissos que serão reali-
zados no Morumbi.
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O procurador-geral do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), Felipe Bevilacqua, afirmou 
nesta terça-feira que o pedido entre-
gue pelo Botafogo para anular o jogo 
com o Palmeiras, no sábado, pelo 
Campeonato Brasileiro, deve ser 
analisado com calma. Em entrevis-
ta à Rádio Globo ele explicou que o 
assunto precisa ser observado den-
tro do contexto do início da operação 
do árbitro de vídeo (VAR) no Brasil.

"O erro de direito, em tese, pode 
gerar a anulação da partida desde 
que esse erro seja de relevância. 
Não basta por si o erro de direito 

para a anulação ocorrer. É neces-
sário que esse erro de direito, que 
não depende de interpretação, 
seja grave, que cause um prejuízo 
à partida", disse Bevilacqua. O 
Botafogo entregou ao STJD uma 
documentação com vídeo do lan-
ce. O material será analisado pelo 
presidente do STJD, Paulo César 
Salomão Filho.

O clube carioca reclama que o 
árbitro Paulo Roberto Alves Junior 
infringiu um regulamento da Fifa. 
No jogo, realizado em Brasília, em 
um lance entre Gabriel e Deyver-
son foi inicialmente marcado simu-

lação do palmeirense. Logo depois, 
o recurso de vídeo foi acionado e a 
decisão acabou revista. A arbitra-
gem deu pênalti a favor do Palmei-
ras, que converteu a cobrança com 
Gómez. O jogo acabou 1 a 0.

O Botafogo sustenta que antes 
de paralisar a partida para anali-
sar o vídeo do lance, o jogo foi rei-
niciado. Para Bevilacqua, essa a 
reclamação precisa ser analisada 
com cuidado. "A regra diz que não 
pode haver o reinício da partida 
antes da análise do VAR, porém 
essa situação tem que ser analisa-
da em um contexto", disse.

Gustavo Gómez e Cícero em disputa de jogada: Botafogo x Palmeiras foi parar nos tribunais por causa da arbitragem de vídeo

STJD prega cautela com pedido de 
anulação para Bota x Palmeiras
Procurador-geral do órgão, Felipe Bevilacqua, afirma que será preciso 
avaliar o impacto do lance e considera difícil que a partida seja impugnada

Brasileirão

Vitor Silva / Botafogo

O atacante argentino Ma-
xi López divulgou uma nota  
para confirmar a sua saída do 
Vasco. No texto, o camisa 11 
deixou claro que vai acionar 
a Justiça para receber seus 
salários que estão atrasados 
no clube. 

O técnico da Seleção Bra-
sileira, Tite, informou que 
Daniel Alves será o capitão 
da equipe na disputa da Co-
pa América. A braçadeira, 
que estava com Neymar, foi 
tirada do camisa 10 após as 
recentes polêmicas do craque.

Maxi López 
oficializa saída do 
Vasco da Gama

Daniel Alves será 
o capitão do Brasil 
na Copa América

Adeus Definição

Argentino deixou o Cruzmaltino Dani ganhou condição de Neymar

Rafael Ribeiro / Vasco Lucas Figueiredo / CBF

Troféu da Copa América Brasil 2019

Renê, lateral-esquerdo do Flamengo

Gaspar Nóbrega / COL

Alexandre Vidal / Flamengo

Copa América tem mais da 
metade dos ingressos à venda

Renê elogia Abel Braga e reforça apoio 
de grupo do Flamengo ao treinador

No Brasil

Fechado
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Considerado um dos responsá-
veis pela falha que culminou na 
derrota do ABC para o Santa Cru-
z-PE no último fim de semana, o 
lateral-direito Maicon reconheceu 
ter “culpa no cartório” em entrevis-
ta coletiva após o treino da última 
segunda-feira, 27, no CT Alberi 
Ferreira de Matos. No entanto, 
nem só de explicações se norteou 
a entrevista do camisa 2. Ele falou 
também do desempenho da equipe, 
e disse acreditar que tem faltado 
sorte ao Alvinegro.

“Acho que o time vem fazendo 
boas partidas. Desde que cheguei, 
percebi que nós não fomos domi-
nados pelo adversário em nenhum 
jogo. Talvez o que mais nos pro-
porcionou dificuldades foi o Treze, 
onde eles tiveram chances e fomos 
salvos pelo Edson. Mas, no geral, 
não fomos dominados em nenhu-
ma partida. O Confiança fez ape-
nas 5 minutos de pressão no final 
e acabou conseguindo o gol. Santa, 

da mesma forma. Em nenhum 
momento ficamos acuado”, disse o 
jogador, que está há cerca de 1 mês 
no clube.

Perguntado sobre a chegada de 
reforços na equipe, principalmente 

para o seu setor, Maicon revelou 
encarar com normalidade. Nesta 
semana, o ABC anunciou a volta 
do lateral Jonathan Bocão, que já 
havia passado pelo clube em 2017. 
Para ele, a disputa sadia entre os 

jogadores só favorece ao elenco. 
Hoje, além de Maicon e Bocão, o 
técnico Sergio Soares conta tam-
bém com Wenderson e Ivan para 
o setor.

“Todo reforço que vier será 
bem-vindo. Acho que todo mundo 
que chega, é pra ajudar. A compe-
titividade dentro do grupo é mui-
to saudável, vejo isso desde que 
cheguei. Todo mundo quer jogar, 
e quem tem essa oportunidade 
sempre quer dar o seu melhor pa-
ra ajudar o time. A escalação será 
sempre uma opção do técnico, e a 
nós atletas só nos resta trabalhar, 
respeitando as decisões”, comple-
tou.

O próximo compromisso do 
ABC está agendado para o domin-
go que vem, diante do Ferroviá-
rio-CE, no estádio Frasqueirão. O 
duelo será válido pela 6ª rodada da 
primeira fase da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. O time é atual-
mente 9º colocado, com 4 pontos.

Maicon chegou ao ABC após destacar no Campeonato Gaúcho no primeiro semestre

Há um mês no clube, Maicon vê ABC bem, 
mas sente dificuldades com resultados
Lateral-direito concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira, 27, e destacou que, desde sua 
chegada, ABC "não foi dominado" por nenhum adversário, embora só tenha tido maus resultados

Análise

Andrei Torres / ABC FC

A parceria entre Bru-
no Soares e Jamie Murray 
chegou ao fim nesta terça. A 
dupla será encerrada após 
a decepcionante estreia em 
Roland Garros, com derrota 
para os italianos Sonego e 
Berrettini.

Eles passaram a jogar jun-
tos no início de 2016 e, logo na 
estreia, faturaram 2 Grand 
Slams da parceria: o Aberto 
da Austrália e o US Open. 

Soares perde 
na estreia em 
Roland Garros e 
encerra parceria

Tênis

Soares e Murray no US Open 16

Coutinho em chegada no Rio de JaneiroCaio Max Augusto Vieira, árbitro do RN

Julie Jacobson / AP

Lucas Figueiredo / CBFMarcos Ribolli

Seleção volta aos treinos, agora 
com atletas de Barcelona e PSG

Arbitragem potiguar comanda
hoje a final da Copa do Nordeste

PreparaçãoEm João Pessoa

Após a folga dada no fim da 
manhã de domingo, a seleção bra-
sileira voltou a treinar nesta terça-
-feira, mas com o grupo encorpado, 
de olho na Copa América. 

Arthur, Philippe Coutinho, 
Eder Militão, Daniel Alves e Mar-
quinhos chegaram a Teresópolis 
nesta terça. Assim, Tite teve à dis-
posição 16 dos 23 convocados. 

Os 5 jogadores se unem a Thia-
go Silva e Alex Sandro, que chega-
ram na segunda, e aos outros nove 
que já estavam na Granja Comary.

A CBF divulgou, por meio de 
audiência pública, a escala de ar-
bitragem que vai apitar a grande 
final da Copa do Nordeste 2019, 
nesta quarta, 29, entre Botafogo-
-PB x Fortaleza, em João Pessoa. 
O quinteto será inteiramente po-
tiguar.

Caio Max Augusto Vieira será o 
árbitro, enquanto Jean Marcio dos 
Santos e Vinicius Melo de Lima 
serão os assistentes. Pablo Ramon 
será o quarto árbitro, com Francis-
co de Assis fechando a escala.

A Confederação Brasi-
leira de Basketball (CBB) 
confirmou nesta terça o nome 
de José Neto como o novo trei-
nador da seleção brasileira 
feminina. 

Ele vai substituir Carlos 
Lima, que estava comandan-
do o escrete nacional desde a 
temporada de 2017.

José Neto assume 
comando da 
seleção feminina 
de basquete

Oficial


