
OAB recomenda 
afastamento de 
Sérgio Moro 

Rogério é cotado 
para virar ministro, 
aponta revista

Em boa forma, Anitta malha de 
biquíni "pra pegar um bronze"

Preço médio da 
gasolina cai quase 
6% em Natal

Conselho da entidade se 
pronunciou após diálogos do 
ex-juiz com procurador serem 
revelados pelo The Intercept.

Potiguar assumiu Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho após não ser reeleito 
deputado federal no RN.

Pesquisa do Procon em 70 
postos na capital potiguar 
mostrou valor médio de R$ 
4,58 no combustível.
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Ruy Pereira continuará 
aberto, decide governo
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A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) desmen-
tiu o fechamento do Hospital 
Ruy Pereira, na zona Leste de 
Natal, que é considerado refe-
rência no atendimento de pa-
cientes com problemas vascula-

res no Rio Grande do Norte. A 
pasta vai renovar o contrato de 
aluguel do imóvel, que venceria 
em 31 de agosto.

De acordo com a Sesap, se-
rão realizados novos laudos de 
avaliação das condições estru-

turais para o funcionamento no 
prédio onde está o hospital.

Nesta segunda-feira, sindi-
calistas e acompanhantes de 
pacientes fi zeram um protesto 
no hospital e cobraram a manu-
tenção da unidade.

Em boa forma, Anitta malha de 
biquíni "pra pegar um bronze"

Potiguar assumiu Secretaria 

Trabalho após não ser reeleito 
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Litoral 09

Mais uma perda do

turismo
Uma das principais 
atrações turísticas da 
Grande Natal, passeio 
de dromedários em 
Genipabu é suspenso 
após queda no número 
de visitantes. Empresa 
estima perda de R$ 40 
mil com paralisação das 
atividades e cogita ir para 
outro estado.
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Copa do

Brasil

Copa do Brasil 16

Clássico mineiro é destaque dos 
confrontos de quartas de final
Em sorteio realizado nesta segunda-feira, CBF definiu 
que Grêmio, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro serão 
mandantes nos jogos de ida. Jogos em 10 e 17 de julho.

GRÊMIO X BAHIA

ATHLETICO-PR X FLAMENGO

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS X INTER



RUIM PARA A IMAGEM
O ministro Marco Aurélio 

Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, disse que fi cou 
complicado para Sérgio 
Moro, ex-juiz da Lava Jato e 
atual ministro da Justiça e 
Segurança Pública, assumir 
uma eventual vaga na Corte 
após o escândalo revelado 
pelo site The Intercept Brasil. 
“É ruim para a imagem de 
Sergio Moro como candidato 
a uma cadeira no Supremo. 
Hoje eu tenho dúvidas até 
se ele termina o governo aí 
ministro da Justiça, mas vamos 
esperar”, afi rmou, à revista 
Veja.

TUDO BEM
O porta-voz da Presidência 

da República, general Otávio 
Rêgo Barros, afi rmou nesta 
segunda-feira, 10, que há uma 
“indicação” de que o ‘Pacto pelo 
Brasil’ – com previsão de ser 
assinado entre os Três Poderes 
– seja fi rmado na próxima 
semana. A data ainda precisa 
ser confi rmada. Segundo ele, 
o ministro Onyx Lorenzoni, 
da Casa Civil, disse na manhã 
desta segunda-feira que “se faz 
necessário” alguns ajustes no 
texto.

SE A MODA PEGA
A Câmara Municipal de 

João Câmara avalia aumentar o 
número de assentos na Casa, de 
11 para 13. A ideia é defendida 
pelo vereador Pastor Frank e 
tem apoio, segundo informações 
de bastidores, da maioria dos 
parlamentares. A justifi cativa 
é o aumento populacional da 
cidade.

RUY PEREIRA
O presidente da Comissão 

de Saúde da Câmara de Natal, 
vereador Fernando Lucena 
(PT), vai propor a realização 
de uma audiência pública para 
discutir a situação do Hospital 
Ruy Pereira. Ontem, ele e um 
grupo de vereadores estiveram 
na unidade para averiguar 
como os pacientes estão sendo 
atendidos. Ontem, o Governo 
do Estado garantiu que os 
atendimentos vão continuar.

FALTA MAIS
O deputado estadual Allyson 

Bezerra (Solidariedade) elogia 
as medidas implementadas 
até agora pelo governo Fátima 
Bezerra, mas considera 
as ações insufi ciente para 
resolver a crise do Estado. Em 
entrevista à 97 FM ontem, o 

parlamentar pediu iniciativas 
mais contundentes, como 
engajamento da governadora 
à proposta de reforma da 
Previdência.

LADO CERTO
Em resposta às críticas à 

atuação da força-tarefa da Lava 
Jato, o deputado federal Girão 
Monteiro (PSL) afi rmou nesta 
segunda-feira que a operação 
“tem sido o maior grito de 
independência do Brasil nos 
últimos anos”. “A decisão é sua! 
De que lado você quer fi car? Do 
lado dos criminosos ou do lado 
de quem os ataca?”, provocou 
o parlamentar, através do 
Twitter.
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A ação criminosa do hacker que invadiu telefones e 
aplicativos de procuradores da Lava Jato usados 
para comunicação privada, acabou expondo uma 

situação que não deixa de ser constrangedora. 
Os diálogos entre ex-juiz Sérgio Moro e o procura-

dor Deltan Dallagnol estão muito além do que se deve-
ria esperar da relação apropriada entre a promotoria e a 
magistratura, respectivamente, encarregadas de investi-
gar e denunciar e a outra de julgar pessoas. 

Principalmente, quando entre essas pessoas estão o 
ex-presidente da República, no caso, o hoje preso Luís 
Inácio Lula da Silva. Mas poderia ser qualquer um. E o 
que acontece agora?

Neste momento, há um jogo prosperando politica-
mente em torno do vazamento dessas conversas. 

Enquanto um lado alerta para um complô contra 
a maior operação de combate à corrupção no Brasil; o 
outro lado alega evidente militância política na ação dos 
procuradores, tristemente ratifi cada com a ida de Moro 
para o Ministério da Justiça.

Que a violação dos conteúdos de grupos de pro-
motores foi criminosa, não resta dúvida. Mas isso não 
elimina que a interpretação dos conteúdos privados 
indique algo profundamente errado na condução das 
investigações. 

Para que sejam isentas, as investigações devem se-
guir protocolos rígidos, que, convenhamos, nunca foi o 
forte dos procuradores envolvidos no caso.

Não raramente há críticas por parte dos procurado-
res nas redes sociais até da atuação da Suprema Corte, 
o que em outros países já seria sufi ciente para afastá-los 
dos cargos pela própria instância superior do Poder Ju-
diciário.

Não vamos polarizar o problema. 
Se a mesma situação estivesse ocorrendo com o 

presidente Jair Bolsonaro e fosse produto da ação ile-
gal de um hacker, as críticas ao vazamento – e não ao 
criminoso que o provocou - seriam equivalentes e até 
mais duras. 

Resultado, pegou mal e vai dar muita munição pa-
ra os advogados do ex-presidente Lula, como também 
aos do ex-presidente Temer, como também a todos 
que de uma certa maneira foram atingidos pela Ope-
ração Lava Jato. 

Ninguém questiona a importância de uma extensa 
luta contra a corrupção no Brasil. Mas chegou o mo-
mento de cobrar dos paladinos dessa luta mais profi s-
sionalismo e ética, uma vez que eles devem estar acima 
de qualquer suspeita.

Isto é, se quiserem manter o respeito.

O crime e a tremenda saia justa

O vereador Kleber Fernandes 
(PDT) afi rmou nesta segunda-fei-
ra, 10, que não há problemas na 
relação entre o atual prefeito de 
Natal Álvaro Dias (MDB) e Carlos 
Eduardo Alves (PDT). O parla-
mentar também não descarta a 
possibilidade de o PDT indicar o 
vice para a chapa do emedebista, 
caso este confi rme a intenção de 
participar nas eleições municipais 
para 2020.

Após rumores do rompimen-
to na relação entre o ex-chefe do 
Executivo e o atual prefeito, o ve-
reador afi rmou que as notícias não 
passam de “fofoca”. Vale lembrar 
que Álvaro Dias assumiu a pre-
feitura em 2018, quando Carlos 
Eduardo renunciou para concor-
rer  eleições para o Governo do 
Estado. “No meio político, fofoca 
é comum”, contou em entrevista 
ao programa A Hora É Agora, na 
97,9 FM. E continuou: "grande 
parte do secretariado que veio da 

gestão de Carlos Eduardo está 
mantido até hoje".

Para o vereador, o PDT não 
teria problema em acompanhar o 
atual prefeito em 2020. "Não vejo 
nenhum impedimento em o PDT 
indicar o vice", encerrou.

O Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
recomendou nesta segunda-feira, 
10, o afastamento do ministro 
Sergio Moro e dos procuradores 
da Lava Jato, citados na reporta-
gem do site The Intercept.

Em nota ofi cial, o colegiado 
disse que “não se pode desconsi-
derar, contudo, a gravidade dos 
fatos, o que demanda investiga-
ção plena, imparcial e isenta”.

As reportagens do site The 
Intercept, que foram publicadas 
no último domingo, 9, divulga-
ram suposto conteúdo vazado de 
mensagens trocadas pelo então 
juiz federal Sérgio Moro e por 
integrantes do Ministério Públi-
co Federal, como o procurador 
da República Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa da 
Operação Lava Jato em Curitiba.

As conversas supostamente 
mostrariam que Moro teria orien-
tado investigações da Lava Jato 
por meio de mensagens trocadas 
no aplicativo Telegram. O site jor-

nalístico afi rmou que recebeu de 
fonte anônima o material.

“Este quadro recomenda que 
os envolvidos peçam afastamento 
dos cargos públicos que ocupam, 
especialmente para que as inves-
tigações corram sem qualquer 
suspeita”, diz a nota do Conselho 
da OAB.

Vereador Kleber Fernandes (PDT)

Ministro da Justiça, Sérgio Moro

PDT pode indicar vice de
Álvaro em 2020, avalia Kleber

Conselho da OAB recomenda 
afastamento de Sérgio Moro

Natal

Lava Jato

Marcelo Camargo / Agência Brasil

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN
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O secretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministério da 
Economia, o potiguar Rogério Ma-
rinho, é cotado para assumir uma 
vaga de ministro no governo Jair 
Bolsonaro. Ex-deputado federal 
pelo Rio Grande do Norte, Marinho 
estaria “em alta” com o presidente 
da República, segundo a coluna 
Radar, da revista Veja.

Uma nota publicada na edição 
da Veja que começou a circular no 
último fi nal de semana aponta que 
o potiguar é o “queridinho” de Bol-
sonaro. “Rogério Marinho está em 
alta com Jair Bolsonaro. Quando a 
reforma da Previdência for aprova-
da, o capitão quer encontrar uma 
vaga de ministro para o secretá-
rio”, diz o texto.

Filiado ao PSDB, Rogério Ma-
rinho foi deputado federal pelo 
Rio Grande do Norte entre 2007 
e 2012, na primeira vez, e entre 
2015 e 2018, no segundo momento. 
Foram três mandatos na Câmara 
– dois para os quais foi eleito (em 
2006 e em 2014) e outro assumido 
em 2011 após licença do titular.

Na legislatura passada, duran-
te o governo do ex-presidente Mi-
chel Temer, o potiguar foi relator 
na Câmara da reforma trabalhis-
ta. A pauta polêmica lhe causou 
desgaste político, o que atrapalhou 
sua reeleição. Nas eleições 2018, 
obteve apenas 59,9 mil votos e, por 
isso, não conseguiu conquistar no-
vo mandato. Atualmente, ele é 2º 

suplente.
Com a não reeleição para de-

putado, Rogério foi chamado para 
liderar a proposta de reforma da 
Previdência no atual governo. O 
potiguar foi um dos principais ela-
boradores da proposta de emenda 
à Constituição enviada para o Con-
gresso. A proposta tramita na Câ-
mara e deve ter o relatório votado 

na Comissão Especial até julho.
A reforma da Previdência de-

fendida por Rogério Marinho alte-
ra diversas regras de aposentado-
ria no País e prevê uma economia 
para os cofres públicos superior a 
R$ 1 trilhão em dez anos.

Entre outras mudanças, o texto 
estabelece uma idade mínima para 
obtenção do benefício – 65 anos pa-
ra homens e 62 para mulheres – e 
propõe a adoção de um regime de 
capitalização para a Previdência. 
Outras medidas, como alterações 
no Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e na aposentadoria 
rural, são criticados pela oposição 
e devem ser retirados da proposta 
ainda na Câmara.

Na última sexta-feira, 7, o poti-
guar voltou a defender a proposta 
do governo. “A decisão de investir e 
de empreender vai se dar em cima 
da segurança de que o governo vai 
ter capacidade de honrar compro-
missos. A Nova Previdência (slo-
gan adotado pelo governo) é a base 
para o crescimento econômico”, 
escreveu, pelo Twitter.

Potiguar estaria "em alta" com presidente Jair Bolsonaro, segundo revista Veja

“Queridinho” de Bolsonaro, Rogério 
Marinho é cotado para virar ministro
Filiado ao PSDB, Rogério Marinho foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte entre 2007 e 2012, 
na primeira vez, e entre 2015 e 2018, no segundo momento. Potiguar elaborou reforma da Previdência

Secretário de Previdência

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bolsona-
ro alertou que, caso o Congresso 
Nacional não aprove o projeto de 
crédito suplementar de R$ 248,9 
bilhões (PLN 4), o governo “não te-
rá recursos para fazer o pagamen-
to de benefícios a idosos e pessoas 
com defi ciência já no próximo dia 
25”, disse em postagem em posta-
gem em rede social.

Em seu texto no Twitter, Bol-
sonaro diz ainda que, nos próximos 
meses, não haveria como quitar ou-
tras obrigações, como pagamento 
de aposentadorias, Bolsa Família, 
Pronaf e Plano Safra.

Na semana passada, a Comis-
são Mista de Orçamentos (CMO) 
adiou a votação no Congresso do 
projeto de lei que autoriza o crédito 
suplementar de R$ 248 bilhões. O 
governo não tinha os votos neces-
sários para a aprovação. A ideia 
do presidente da CMO, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), é votar 
a matéria na semana que vem. É 
mais uma emergência para o Pla-
nalto no Congresso.

Bolsonaro disse, ainda, acredi-
tar na "costumeira responsabili-
dade e patriotismo dos deputados 
e senadores na aprovação urgente 
da matéria".

Special Counsel Robert Mueller leaves 

Presidente faz apelo ao 
Congresso sobre PLN4

Crédito suplementar

Marcos Corrêa / Presidência da República

O relator da reforma da Pre-
vidência na Câmara, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP), 
confi rmou que vai apresentar na 
próxima quinta-feira, 13, o seu 
relatório na comissão especial que 
analisa a proposta na Casa. O 
adiamento foi necessário para que 
Moreira tenha tempo de acertar 
os termos da proposta com líderes 
partidários na quarta-feira, 12, e 
com governadores que estarão em 
Brasília nesta terça-feira, 11.

No domingo, depois de uma 
maratona de reuniões com técnicos 
durante todo o fi m de semana, o de-
putado se reuniu a noite com líde-
res de nove partidos, o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e o secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho.

No encontro, as atenções foram 
concentradas em pontos que ainda 
não são consenso. Nesse sentido, 
por causa do impacto da economia 
esperada pelo governo, a defi nição 
de uma regra de transição para ser-
vidores públicos e trabalhadores da 

iniciativa privada, vinculados ao 
INSS e o regime de capitalização, 
ainda preocupam.

Nesse último ponto, segundo o 
relator, a proposta do governo será 
alterada. Sem dar detalhes, Morei-
ra adiantou que está em discussão 
a inclusão de uma quarta alterna-
tiva para regra de transição para 
trabalhadores tanto do regime ge-
ral quanto servidores públicos.

Deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)

Comissão Especial

Antônio Cruz / Agência Brasil

O advogado Allan Clay-
ton Pereira de Almeida foi 
preso preventivamente nesta 
segunda-feira, 10, no âmbito 
da Operação Infi ltrados, que 
investiga a suposta tentativa 
de negociação de uma decisão 
no Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN). 

Segundo o Ministério Pú-
blico Estadual, Allan Clayton 
pagou R$ 70 mil para dois 
advogados – um, assessor da 
Assembleia Legislativa e ex-
-servidor do TJRN; e outro, 
sobrinho de um desembarga-
dor - para obter a antecipação 
de uma decisão. Essa infor-
mação teria sido repassada 
para outro advogado, sendo 
este ligado a uma organiza-
ção criminosa.

Em virtude de a decisão 
prometida não ter se concreti-
zado, o advogado Allan Clay-
ton teria passado a extorquir 
os agenciadores da decisão, 
exigindo a devolução do di-
nheiro, prometendo risco à vi-
da deles e ameaçando relatar 
supostos ilícitos do TJRN.

Advogado é 
acusado de pagar 
para antecipar 
decisão do TJRN

Operação Infiltrados

Os gastos do Senado com 
pagamento de diárias explodi-
ram desde que Davi Alcolum-
bre se sentou na cadeira de 
presidente, revela o colunista 
Lauro Jardim, de O Globo.

De fevereiro a maio, o 
Senado já gastou R$ 329 mil 
com diárias, um aumento de 
154% em relação aos R$ 129 
mil desembolsados no mes-
mo período do ano passado e 
111% mais do que os R$ 155 
mil referentes a 2017.

Gasto com diárias 
mais que dobra no 
Senado em 2019

Nova gestão

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

José Cruz / Agência Brasil

Relator da Previdência 
adia entrega de texto
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O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu enca-
minhar para a Justiça Eleito-
ral de Belo Horizonte um in-
quérito instaurado no âmbito 
da delação da Odebrecht que 
investiga o deputado federal 
Aécio Neves (PSDB-MG).

A apuração diz respeito a 
supostos pagamentos reali-
zados de forma dissimulada 
por meio de contratos fi ctí-
cios que teriam benefi ciado 
Aécio Neves visando à sua 
campanha à Presidência 
da República, em 2014. De 
acordo com colaboradores da 
Odebrecht, o valor inicial so-
licitado pelo tucano foi divi-
dido em dois contratos de R$ 
3 milhões cada – a primeira 
parte teria sido paga, mas a 
segunda não.

Gilmar decide 
enviar inquérito 
de Aécio para a 
Justiça Eleitoral

Ministro do STF

A deputada federal potiguar 
Natália Bonavides (PT) condenou 
o teor das conversas entre o ex-juiz 
Sérgio Moro e o procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol revela-
das no domingo, 9, pelo The Inter-
cept Brasil. Pelas redes sociais, a 
parlamentar disse se tratar de algo 
“escandaloso, ultrajante, afrontoso, 
criminoso”.

Os diálogos, obtidos segundo o 
site a partir de uma fonte anôni-
ma, mostram diálogos entre Moro 
e Dallagnol, no aplicativo de men-
sagens Telegram, sobre ações da 
Operação Lava Jato. Em alguns 
dos trechos, o então juiz da 13ª Va-
ra Federal de Curitiba, hoje minis-
tro da Justiça e Segurança Pública, 
parece orientar a acusação contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no caso do tríplex.

“Enquanto contra Lula não há 
provas, as provas de que o Partido 
da Lava Jato agiu para perseguir 
por interesses políticos eleitorais 
se avolumam a cada dia”, escre-
veu Natália, no microblog Twitter. 
“Quando Dallagnol se referia a Mo-
ro no grupo da Lava Jato, chamava 
o juiz de ‘o Russo’. Levou para ou-
tro nível a expressão ‘faltou combi-
nar com os russos’. Sendo que ele 
combinava”, acrescentou.

De acordo com o The Intercept 
Brasil, há conversas escritas e gra-
vadas nas quais Moro sugeriu mu-
dança da ordem de fases da Lava 
Jato, além de dar conselhos, forne-
cer pistas e antecipar uma decisão 
a Dallagnol.

Em outras conversas privadas 
divulgadas pelo site, procuradores 
da Lava Jato tramam uma estraté-
gia para impedir Lula de conceder 
entrevista à imprensa antes do en-

cerramento das eleições presiden-
ciais de 2018 e também demons-
tram preocupação com a opinião 
pública e conversam sobre como 
a Lava Jato poderia infl uenciar o 
processo político no País.

“Se as conversas entre Moro e 
Dallagnol fossem de um advogado 
de defesa de Lula com o juiz? Ima-
gine”, refl etiu Natália Bonavides 
em outro post no Twitter.

Em nota, Sérgio Moro afi rmou 
que, nas mensagens em que é ci-
tado, “não se vislumbra qualquer 
anormalidade ou direcionamento 
da atuação enquanto magistrado”. 
O ministro da Justiça e Segurança 
Pública disse lamentar “a falta de 
indicação de fonte de pessoa res-
ponsável pela invasão criminosa 
de celulares de procuradores” e o 
“sensacionalismo das matérias, 
que ignoram o gigantesco esquema 
de corrupção revelado pela Opera-
ção Lava Jato”.

Nesta segunda-feira, 10, em 

Manaus, Sérgio Moro afi rmou que 
não há "orientação nenhuma" na 
troca de mensagens. “E eu nem 
posso dizer que são autênticas 
porque, veja, são coisas que acon-
teceram, e se aconteceram, foram 
há anos. Eu não tenho mais essas 
mensagens. Eu não guardo, eu não 
tenho registro disso. Mas ali não 
tem orientação nenhuma”, disse o 
ex-juiz, hoje ministro.

O Ministério Público Federal 
disse, também em nota, que pro-
curadores da República foram alvo 
de uma invasão hacker que vazou 
comunicações privadas dos envol-
vidos. A força-tarefa declarou que 
o objetivo do vazamento é atacar 
a Operação Lava Jato e que há 
“nítida orientação ideológica” no 
site, que teria publicado conteúdo 
“tendencioso”.

Em outra mensagem, os procu-
radores disseram ter “tranquilida-
de” de que as mensagens “refl etem 
atividade desenvolvida com pleno 

respeito à legalidade e de forma 
técnica e imparcial” e que não irão 
“se dobrar à invasão imoral e ile-
gal, à extorsão ou à tentativa de ex-
por e deturpar suas vidas pessoais 
e profi ssionais”.

A defesa do ex-presidente Lu-
la – condenado por Moro a 9 anos 
e meio de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro no 
caso do tríplex – argumentou que o 
conteúdo das mensagens reveladas 
pelo The Intercept Brasil sugere 
falta de isenção dos procuradores.

Os advogados de Lula afi rmam 
que as conversas demonstram 
“uma atuação combinada entre 
os procuradores e o ex-juiz Sérgio 
Moro com o objetivo pré-estabeleci-
do e com clara motivação política, 
de processar, condenar e retirar a 
liberdade do ex-presidente”.

“Ninguém pode ter dúvida de 
que os processos contra o ex-presi-
dente Lula estão corrompidos pelo 
que há de mais grave em termos 
de violações a garantias funda-
mentais e à negativa de direitos”, 
declararam os advogados Cristiano 
Zanin Martins e Valeska Teixeira 
Martins, que pedem, de forma “ur-
gente”, o restabelecimento da liber-
dade do petista.

Eles afi rmam, ainda, que Lu-
la “não praticou qualquer crime 
e que é vítima de “lawfare”, que é 
a manipulação das leis e dos pro-
cedimentos jurídicos para fi ns de 
perseguição política”.

O The Intercept Brasil negou 
ter envolvimento no ataque hacker 
aos telefones dos procuradores e do 
ex-juiz Sérgio Moro e afi rmou que 
recebeu o material de uma fonte 
anônima. O site completou que vai 
resguardar o sigilo da fonte.

Deputada argumenta que Lava Jato agiu para "perseguir" Lula por interesses políticos

Diálogo de Sérgio Moro com Dallagnol
é “escandaloso”, diz Natália Bonavides
Em alguns dos trechos, o então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, hoje ministro da Justiça e 
Segurança Pública, parece orientar a acusação contra o ex-presidente Lula no caso do tríplex

Repercussão

Gabriel Paiva / PT

A 10ª Vara Federal de Brasília 
rejeitou uma nova denúncia contra 
o ex-ministro Henrique Eduardo 
Alves, agora por lavagem de di-
nheiro na Operação Sépsis. O juiz 
Vallisney de Oliveira acolheu o 
argumento da defesa de que a ação 
movida pelo Ministério Público Fe-
deral era indevida porque Henri-
que já havia sido julgado pelo caso.

De acordo com Vallisney, o 

crime de lavagem é de natureza 
permanente e, portanto, todas as 
movimentações atribuídas a um 
réu devem ser vistas num conjun-
to, e não isoladamente. Henrique 
Alves já foi condenado a oito anos 
de prisão por esse delito em 2018.  
Ele também foi sentenciado por 
corrupção e violação de sigilo.

O ex-ministro do Turismo nos 
governos Dilma Rousseff e Michel 

Temer nega as acusações e alega 
que as movimentações feitas em 
contas no exterior atribuídas a ele 
teriam sido praticadas por falsários.

Defl agrada em julho de 2016, 
a Operação Sépsis, que corre na 
Justiça Federal de Brasília, apura 
supostos desvios na Caixa. A ação 
tem como base a delação premiada 
do ex-vice-presidente do banco es-
tatal Fábio Cleto.Ex-ministro Henrique Eduardo Alves

Juiz rejeita nova denúncia
contra Henrique por lavagem

Operação Sépsis

José Aldenir / Agora RN
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O deputado federal Fábio Faria 
(PSD) cobrou um posicionamento 
da governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, com rela-
ção à reforma da Previdência. Ao 
defender mudanças nas regras 
de aposentadoria, o parlamentar 
ressaltou que a reforma é um “re-
médio amargo”, mas que é uma 
medida necessária para “dar uma 
sobrevida aos governos”.

Segundo Fábio, caso a reforma 
da Previdência não seja aprovada, 
“mais de 20 estados quebram até 
2022, e o próprio Brasil quebra a 
partir de 2023”. “É isso que que-
remos”, questionou, pelas redes 
sociais. O parlamentar argumen-
tou que a situação dos governos 
estaduais é “bem pior” que a da 
União. Ele exemplifi cou que, no 
RN, há mais servidores inativos 
(aposentados e pensionistas) do 
que na ativa, o que tem provocado 
um rombo nas contas públicas.

Em uma série de publicações 
no microblog Twitter, o deputa-
do federal defendeu a adesão de 
governadores à proposta enviada 
pelo presidente Jair Bolsonaro ao 
Congresso, com a exclusão dos 

trechos que trazem mudanças 
no Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e na aposentadoria 
rural.

“Os estados precisam ainda 
mais do ajuste na Previdência. En-
tão, que história é essa de alguns 
governadores não defenderem a 
reforma junto às bancadas fede-
rais, não mostrarem à população 

que essa medida é necessária, é 
primordial para os seus governos e 
para o futuro?”, escreveu.

Na semana passada, um grupo 
de governadores assinou uma car-
ta na qual pedem a inclusão dos 
regimes de previdência municipais 
e estaduais na reforma geral. A 
governadora potiguar, Fátima Be-
zerra, negou ter endossado o docu-

mento, ao contrário do que havia 
sido divulgado anteriormente pelo 
governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha, coordenador do Fó-
rum de Governadores.

Fábio Faria avaliou, sem citar 
Fátima Bezerra diretamente, que 
alguns governadores blefam sobre 
a reforma da Previdência para 
não se expor. “Sabe aquela histó-
ria ‘eles vão resolver e eu vou me 
benefi ciar…’? Dessa vez, não será 
assim. A Previdência inchou por-
que aprovamos aumento em cima 
de aumento”, destacou.

Em outra mensagem, o depu-
tado reafi rmou que é favorável à 
reforma nas regras de aposentado-
ria porque a considera “fundamen-
tal para a sobrevivência do País” e 
sustentou que “quem está do lado 
do povo precisa sair do esconderijo, 
debater e aprovar a Previdência”.

“Fátima Bezerra, a senhora é 
a favor ou contra? Vai defender a 
reforma no PT? Se é contra, como 
vai fazer para resolver o défi cit na 
Previdência do Rio Grande do Nor-
te, que só aumenta, há décadas?”, 
concluiu, em post direcionado à 
governadora potiguar.

Para parlamentar, governadora precisa defi nir como fará para resolver défi cit nas contas

Fábio Faria cobra Fátima e diz que, sem 
reforma, estados “quebram” até 2022
Ao defender mudanças nas regras de aposentadoria, deputado federal ressaltou que a reforma é
um “remédio amargo”. Ele exemplificou que, no RN, há mais servidores inativos do que trabalhando

Previdência

Fotos: José Aldenir / Agora RN

Os estudantes que estão 
concorrendo a vagas em ins-
tituições públicas de ensino 
superior podem consultar 
o resultado do Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), na 
página do programa.

A lista dos selecionados 
na chamada única foi divul-
gada na tarde desta segun-
da-feira, 10.

As matrículas devem ser 
realizadas de 12 a 17 de ju-
nho. Ao todo, nesta edição, 
são ofertadas 59.028 vagas 
em 76 instituições públicas 
de ensino em todo o País.

Aqueles que não foram 
selecionados poderão partici-
par da lista de espera de 11 
a 17 de junho. A convocação 
desses estudantes ocorrerá 
após o dia 19 deste mês.

Resultado do 
Sisu é divulgado; 
matrículas serão 
iniciam no dia 12

Educação

O vereador Robson Carvalho 
(PMB) cobrou da Prefeitura do 
Natal a modernização dos espaços 
públicos capital potiguar. O par-
lamentar avalia que estes locais 
são importantes para combater 
o sedentarismo e a obesidade dos 
natalenses. 

“Natal é um diamante e preci-
sa ser lapidado. Temos um grande 
potencial natural e estamos unindo 
esforços para dinamizar, moderni-
zar e resgatas as famílias, crianças 
e jovens para nossos parque e pra-
ças”, disse Robson Carvalho.

Na semana passada, o parla-
mentar promoveu audiência pú-
blica na Câmara Municipal para 
discutir a modernização no uso de 
praças públicas e áreas de lazer em 
Natal. Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Serviço Urbanos (Sem-
sur), uma equipe técnica está ela-
borando o projeto de modernização 
do mobiliário público da cidade. A 
ideia é promover recuperações ne-

cessárias desses espaços e até mes-
mo remanejar equipamentos para 
áreas ainda não contempladas.

A expectativa é que, até o fi m 
do ano, seja criada uma força-ta-
refa para discutir as ações de mo-
dernização das áreas públicas. A 
Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer (SEL) iniciou recuperação 
e modernização dos equipamentos 
esportivos da capital.

Para ampliar o número de 
equipamentos, há estudos para 
fi rmar parcerias com a iniciativa 
privada para a instalação de equi-
pamentos modernos.

Parlamentar avalia que locais são importantes para combater o sedentarismo dos jovens

Robson Carvalho  reivindica 
manutenção de espaços públicos

Audiência pública

Marcelo Barroso / Câmara de Natal

O SINMED-RN
CADA VEZ 
MAIS PRESENTE.

Associando-se ao Sinmed 
RN, o médico e seus 

familiares desfrutam dos 
serviços oferecidos pelo 

Probem nas áreas 
jurídica, de 

contabilidade, 
informática, jornalística 

e educação.

O Sindicato dos 
Médicos do RN é 

atuante e presente nas 
lutas em defesa da 

classe médica. 

sindicatodosmedicos.rn

@sinmed.rn

@sinmedrn

(84) 98701 3795

Rua Apodi, 244, Centro  - 
Natal RN
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Sindicalistas ligados ao PT articulam na Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), a inclusão do Brasil 
em uma “lista negra” de países que não cumprem a 
“Convenção 98” aprovada na entidade há 70 anos, em 
1949, e endossada na ditadura Vargas. As alegações 

são falsas e miram a modernização da lei trabalhista. 
Pede de volta o “direito de fi liação sindical”, jamais 
suprimido, e “negociações coletivas”, ou seja, o direito 
de pelegos a manobras para burlar o fi m do imposto 
obrigatório.

Sindicalistas do PT "armam" contra o Brasil na OIT

Nova crise pode ter objetivo de impedir a reforma

NÃO É NADA, NÃO É NADA...
...não é nada mesmo: inclusão 

na “lista negra” não implica em 
multas e sanções. Os EUA nunca 
estiveram na Convenção 98. E 
nem na “lista”.

SÓ PENSAM NAQUILO
Com R$3,5 bilhões anuais 

para ratear, criaram-se 17 mil 
sindicatos no Brasil, cerca de 90% 
dos existentes mundo. A reforma 
pôs fi m à farra.

MELHOR MATAR NO PEITO
Incluído na “lista negra” 

em razão da modernização da 
legislação, o Brasil poderia 

abandonar a OIT, em sinal de 
protesto. Mas seria inútil.

LISTA É SÓ IDEOLÓGICA
O Brasil já foi incluído 

em “lista negra”, também sob 
alegações falsas (“golpe” etc), 
quando Dilma Rousseff sofreu o 
impeachment.

REUNIÃO DE PESO NA FIESP
Após se reunir em Buenos 

Aires com empresários que 
representam 80% do PIB 
argentino, o presidente Jair 
Bolsonaro vai encontrar os 
brasileiros na Fiesp, em São 
Paulo, sob a coordenação de 
Paulo Skaf.

GRAVE É O CRIME
Todos fi caram tão excitados 

com a “denúncia contra Sérgio 
Moro” que não se deram conta de 
que, além de pouco importantes, 
as mensagens foram obtidas 
por meio criminoso, violando a 
privacidade (quanta ousadia!) de 
um juiz federal e de procuradores 
da República.

BOA NOTÍCIA
Pesquisa da empresa de 

consultoria Arko Advice com 
109 deputados de 24 partidos 
indica que 75,22% declaram 

PODER SEM PUDOR

MALÍCIA POLÍTICA
Implacável líder da UDN, Carlos Lacerda interpelou ACM, 

da corrente “Chapa Branca” do partido, sobre uma visita dele ao 
“inimigo”, o presidente Juscelino Kubitschek. Ele confi rmou o papo 
às dez da manhã e observou, cheio de malícia:

- ...antes de mim, esteve por lá, às sete horas, o Magalhães Pinto.
Referia-se ao presidente da UDN. “A raiva de Lacerda passou 

para o outro Magalhães”, divertia-se o próprio Toninho Malvadeza, 
ao lembrar o caso no livro “ACM fala de JK”.

Setores de inteligência do governo tratam 
com desconfi ança o furto e a divulgação de 
conversas, em aplicativo de mensagens, entre o 
então juiz e hoje ministro Sérgio Moro (Justiça) 
com procuradores da Lava Jato. Por dever de 

ofício, “arapongas” sempre acham que nada é 
o que parece. E recorrem à velha pergunta “a 
quem o crime benefi cia?” para lançar suspeita 
contra quem tenta atrapalhar a reforma da 
Previdência.

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO
Desconfi ados analistas de inteligência 

acham até que um procurador contra reforma 
pode ter vazado as mensagens para gerar crise 
política.

ÉPOCA FOI A MESMA
A grave crise que quase provocou o 

impeachment de Michel Temer, em 2017, foi 
criada exatamente nessa fase da reforma da 
Previdência.

COM TEMER, DEU CERTO
Temer conseguiu evitar o impeachment, mas 

o custo político daquela crise custou a reforma da 
Previdência, lembram os arapongas.

Vão ser desmascarados, 
mais uma vez”

Ministro Augusto Heleno

chefe do GSI, criticando 
os detratores de Sérgio Moro 

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

Antônio Cruz / Agência Brasil

voto favorável à reforma da 
Previdência e 72,47% aprovarão o 
crédito extra de R$248,9 bilhões.

TRAMA FOI O ROUBO
Defensores de Lula dizem que 

mensagens do juiz e procuradores 
da Lava Jato são reveladoras 
de uma “trama”. Nessa história, 
a única trama foi de Lula & 
Cia, como fi cou provado, para 
dilapidar a Petrobras.

LAMA DO DESCASO
A CPI de Brumadinho 

completa um mês com 12 
encontros desde sua instalação 
e 123 requerimentos aprovados. 
A tragédia matou 246 pessoas e 
outras 24 estão desaparecidas. E 
a impunidade permanece.

HIPOCRISIA MATA
Bomba nas redes sociais a 

notícia de espancamento covarde, 
em Londres, de duas mulheres 
por serem gays. Intolerância 
criminosa. Já as duas mulheres 
gays que perto de Brasília 
mataram e esquartejaram uma 
criança de 9 anos, por ser menino, 
segue praticamente ignorado.

Motoristas de transportes 
alternativos fecharam nesta se-
gunda-feira, 10, a rua Ulysses 
Caldas, na Cidade Alta, em frente 
à Prefeitura do Natal. Presidente 
da Associação dos Permissionários 
do Transporte Opcional (Asptron), 
Grace Kelly Cavalcanti explicou 
que o protesto teve o objetivo de co-
brar da Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU) um "tratamento 
igualitário" para os opcionais em 
relação aos ônibus. Antes do pro-
testo, os permissionários participa-
ram de uma audiência pública na 
Câmara Municipal, proposta pelo 
vereador Maurício Gurgel (PSOL), 
para discutir a problemática.

Entre os problemas relatados, 
está o que os alternativos classifi -
cam como “perseguição”. Segundo 
os permissionários, processos são 
negligenciados na STTU e docu-
mentos têm sido exigidos subita-
mente dos alternativos.

"Os alternativos são fi scaliza-
dos em qualquer lugar. A gente 
tenta regularizar e atualizar os 
cadastros, mas passam pela bu-
rocracia e uma demora que acaba 
excedendo o prazo. Não podemos 
fi car sem rodar. Enquanto isso, já 
fl agramos ônibus em situações ir-
regulares", destacou o presidente 
do Sindicato dos Transportes Al-
ternativos (Sitoparn), João Pedro 
Neto.

Natal conta com 178 carros 
opcionais, mas apenas 129 estão 
em circulação. Destes, apenas 95 
dispõem de bilhetagem eletrônica 
que é unifi cada com os ônibus.

Presente à audiência, o secre-
tário adjunto da STTU, Clodoaldo 
Cabral, disse que os motoristas 
do transporte alternativo tentam 
driblar as fi scalizações. "Existem 
muitas pessoas operando no siste-
ma opcional sem ser permissioná-
rio", afi rmou.

Alternativos cobram 
tratamento "igualitário"

Protesto

Cidade de Natal conta com 178 carros opcionais,
mas apenas 129 estão em circulação atualmente

Imunes às tesouradas nos 
gastos quando há frustração na 
arrecadação, os poderes Legislati-
vo, Judiciário, além de Ministério 
Público e Defensoria do Rio Gran-
de do Norte, tinham, no fi m do ano 
passado, uma sobra de R$ 407,2 
milhões em recursos livres, que 
poderiam ser usados para bancar 
outras despesas caso fossem devol-
vidos ao Tesouro.

Enquanto isso, o Executivo con-
tinua com difi culdades em colocar 
os salários de servidores em dia. 
Na contramão do Legislativo e do 
Judiciário, o Governo do Rio Gran-
de do Norte fi cou com um caixa 
negativo, ao fi nal de 2018, de R$ 
208,6 milhões.

Só a sobra de recursos nas con-
tas do Judiciário - R$ 281,8 milhões 
- seria sufi ciente para cobrir a falta 
de R$ 208,6 milhões em recursos 
não vinculados verifi cada no fi m de 
2018. A situação é tão discrepante 
que o Judiciário chegou a “nego-
ciar” com o Executivo um adia-
mento nos repasses, desde que os 
valores sejam repostos no futuro – 
ou seja, foi realizada uma operação 
de fi nanciamento entre Poderes, 
segundo o Tesouro Nacional.

O levantamento foi realiza-
do pelo Estadão/Broadcast, que 
também levou em conta os outros 
estados em situação parecida, com 
dados fornecidos pelos próprios ór-
gãos ao Tesouro Nacional.

Poderes do RN tiveram sobras 
de R$ 407 milhões em 2018

Discrepância

Motoristas fecharam a rua Ulysses Caldas, em frente à Prefeitura, em protesto ontem

José Aldenir / Agora RN



A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) desmentiu nes-
ta segunda-feira, 10, o fechamento 
do Hospital Ruy Pereira, na zona 
Leste de Natal, que é considera-
da a unidade de referência para 
o atendimento de pacientes com 
problemas vasculares no Rio Gran-
de do Norte A pasta vai renovar o 
contrato de aluguel do imóvel, que 
venceria no dia 31 de agosto.

De acordo com a Secretaria, se-
rão realizados novos laudos de ava-
liação das condições estruturais 
para o funcionamento no prédio 
onde está instalado o hospital.

O anúncio acontece após a po-
lêmica relacionada com o possível 
fechamento da estrutura, em razão 
das condições estruturais do prédio 
e da proximidade do fi m do contra-
to com o Instituto de Traumatolo-
gia e Ortopedia do Rio Grande do 
Norte (Itorn), que é o atual proprie-
tário do imóvel.

Apesar de negar o fechamen-
to da unidade, a Sesap chegou a 
anunciar na semana – através de 
despacho da Coordenadoria de 
Operacionalização de Hospitais e 
Unidades de Referência (Coohur) 
– que o contrato com o Itorn não 
seria renovado. A determinação 
era de que os pacientes do Ruy 
Pereira fossem remanejados para 
outros hospitais da rede estadual. 
Parte dos pacientes, inclusive, se-
ria encaminhada o para Hospital 
Central Coronel Pedro Germano 
(HCCPG) – mais conhecido como 

Hospital da Polícia Militar.
De acordo com a Sesap, que 

publicou nota ofi cial na tarde des-
ta segunda-feira, 10, fi cou defi nido 
que será renovado o contrato de 
aluguel do hospital pelo período 
que for necessário e que serão re-
alizados novos laudos para avalia-
ção das condições estruturais para 
o funcionamento no prédio.

“Nós anunciamos que, em fun-
ção de uma notifi cação da Comis-
são de Contratos da Secretaria 
Estadual de Saúde, o prédio não 
tinha condições de continuar ope-
rando o serviço. E nós, de antemão, 
deixamos claro que não haveria 
descontinuidade da assistência de 
pacientes portadores de doença 
vascular periférica, principalmente 

os diabéticos”, apontou o secretário 
Cipriano Maia.

De acordo com o titular da Se-
sap, a meta do governo estadual 
é qualifi car melhor o serviço de 
atendimento para pacientes com 
problemas vasculares. A expectati-
va é acolher este tipo de paciente 
em outras unidades hospitalares 
da rede estadual. “Seria contradi-
tório uma gestão preocupada com o 
usuário anunciar a interrupção da 
assistência. Pelo contrário, quere-
mos qualifi cá-la, fazendo com que 
esta assistência se amplie para o 
setor ambulatorial nas regiões de 
Saúde”, explica.

Ainda segundo o secretário de 
Saúde, parte das atividades do 
Ruy Pereira será incorporada pelo 

Hospital da Polícia Militar, princi-
palmente nos procedimentos que 
demandem cirurgias. “O Hospital 
de Polícia Militar poderá funcionar 
com 130 leitos, sendo 10 de UTI. 
E essa será uma das opções para 
manter a oferta aos pacientes com 
doenças vasculares, mas também 
para outras necessidades cirúrgi-
cas”, ressaltou.

O secretário de Saúde falou 
ainda sobre o alto custo de manu-
tenção do Ruy Pereira. Somente 
com o aluguel do prédio, o gover-
no estadual gasta cerca de R$ 
2,4 milhões por ano. “Tem vários 
problemas estruturais, com noti-
fi cações aos proprietários que não 
resolveram os problemas. Houve 
a recomendação de que o contrato 
não seja renovado, mas, com a pre-
ocupação de manter os serviços, o 
atendimento será mantido. Se for 
necessário, nós vamos fazer uma 
nova prorrogação do contrato, até 
tenhamos normalizado o atendi-
mento”, encerrou Cipriano Maia.

PROTESTO
Nesta segunda-feira, 10, sin-

dicalistas da Saúde e acompa-
nhantes de pacientes fi zeram um 
protesto contra a possibilidade de 
fechamento do Ruy Pereira.

Além disso, pelo menos cinco 
vereadores - Carla Dickson (Pros), 
Cícero Martins (PSL), Fernando 
Lucena (PT), Franklin Capistrano 
(PSB) e Preto Aquino (Patriota) 
realizaram uma inspeção no local.
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Internacionais

Um helicóptero colidiu com um prédio na 7ª avenida, em Nova Iorque, 
nesta segunda-feira, 10. De acordo com informações dos bombeiros, o 
piloto do helicóptero morreu no acidente. O edifício foi esvaziado e os 
bombeiros trabalham no local. A aeronave teria tentado fazer um pouso 
forçado no teto do edifício.

Menino árabe que protestou
aos 10 é condenado à morte aos 18

Dez candidatos foram 
inscritos na disputa para suceder 
a primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, como 
líder do Partido Conservador. 
A primeira rodada de votação 
entre os 300 conservadores eleitos 
ocorre nesta quinta-feira, 13.

Surto de HIV no Paquistão
As autoridades de saúde do 

Paquistão tentam controlar um 
surto de HIV no país depois de 
o vírus ter sido diagnosticado 
em 700 pessoas, em sua maioria 
crianças. Autoridades de saúde 
acreditam que o surto se deva em 
parte à reutilização em crianças 
de seringas não esterilizadas na 
província de Sindh, no sul do país.

Jim Watson / AFP

Instagram / Reprodução

Rizwan Tabassum / AFP

Helicóptero bate em prédio
no centro de Nova Iorque

Brendan McDermid / Reuters

Símbolo da amizade entre
Trump e Macron morre

A árvore plantada no 
jardim da Casa Branca pelo 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, com o colega 
francês, Emmanuel Macron, 
não sobreviveu, segundo a mídia 
francesa. O carvalho foi plantado 
em abril de 2018 e simbolizava a 
amizade entre os líderes.

Sindicalistas da Saúde e acompanhantes de pacientes fi zeram protesto no hospital

Governo nega fechamento e promete 
renovar aluguel do Hospital Ruy Pereira
Secretaria Estadual de Saúde Pública desmentiu o fechamento da unidade, na zona Leste de Natal, 
que é considerada referência para o atendimento de pacientes com problemas vasculares no Estado

Mudança

José Aldenir / Agora RN

A Receita Federal fechou 
nesta segunda-feira, 10, den-
tro da Operação Grandes 
Rios, uma fábrica irregular de 
cigarros em Macaíba, na Re-
gião Metropolitana de Natal.

Dentre as irregularidades 
levantadas pela Receita, está 
a constatação de interposição 
fraudulenta de pessoas pela 
utilização de sócios sem capa-
cidade fi nanceira e operacio-
nal para a gestão da empresa 
(sócios “laranjas”).

Além disso, a Receita 
constatou a falta de pagamen-
to de tributos federais, em 
valores estimados em R$ 1 bi-
lhão, incluindo multa e juros.

O fechamento se deu por 
meio do cancelamento do 
Registro Especial para fabri-
cação de cigarros, de lacração 
das máquinas e de apreensão 
de selos de controle,  maté-
rias primas e produtos em 
estoque.

Receita fecha 
fábrica irregular 
de cigarros na 
Grande Natal

Macaíba

Empresa utilizaria "laranjas"

Receita Federal / Divulgação
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Três imagens de adolescentes 
insinuando beijos na boca provo-
caram uma reação tão forte dos 
seguidores no Instagram, no fi nal 
de semana, que a Escola Estadual 
Winston Churchill não só foi obri-
gada a  apagar  a postagem como 
eliminou a conta na rede social.

O tempo de exposição do post 
foi tão breve que nem a Secretaria 
Estadual de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Seec) tomou co-
nhecimento ou teve tempo de emi-
tir algum comentário.

Interpelada pelo Agora RN, 
a pasta declarou, pela assessoria 
de imprensa, que “a SEEC, em 
momento algum, emitiu nenhuma 
orientação para retirar postagem 
ou suspender a conta".

A postagem no Instagram do 
Winston Churcill mostrava, antes 
de ser apagada, 17 curtidas e pelo 
menos nove críticas severas de se-
guidores indignados. “Onde vamos 
parar com essa esculhambação?”, 
indagou Joel. “Que tempos!”, ad-

mira-se Wagner Medeiros.
Os comentários a seguir au-

mentam o tom. “Acho nojento e 
absurdo o que a esquerda vem 
fazendo com a família e os prin-
cípios! Amaldiçoando gerações de 
retardados e destruindo futuros! 

Que estes jovens sonhem e te-
nham desejos e fujam desta aber-
ração maldita”, vociferou um certo 
Ramos.

“A vergonha da família! De-
silusão dos pais. Praga deixada 
pela esquerda! #MorteaEsquerda 

#MorteaoPT”, emendou Delair.
Já Edivaneide aproveitou para 

pedir a volta dos militares, en-
quanto Djailson limitou-se a dizer 
que “se professor Orneles se vivo 
fosse, teria um infarto”.

As imagens mostravam dois 
casais de meninas e um casal de 
meninos, adolescentes, vestindo 
camisetas da escola, simulando 
beijos próximos à boca. No caso 
da foto dos meninos, essa tenta-
tiva para no rosto. Já no caso das 
meninas, a primeira imagem é 
mais convincente; no caso da se-
gunda, elas parecem estar rindo. 
As imagens foram tiradas em re-
ferência às celebrações do mês do 
Orgulho LGBT.

O Agora RN ligou diversas 
vezes para o principal telefone da 
Escola Estadual Winston Chur-
chill, mas ninguém atendeu. A 
Seec não forneceu o telefone da 
diretora, Cláudia Dantas Cartaxo 
Soares, nem emitiu manifestações 
a respeito do episódio.

Beijo na boca entre alunas foi publicado no Instagram da Escola Winston Churchill

Escola apaga post com alunos beijando na 
boca após repercussão negativa na internet
Três imagens de adolescentes simulando beijos na boca na rede social da Escola Winston Churchill 
pegou mal e foi apagado logo em seguida junto com a conta. Secretaria não opinou sobre assunto

Reação

Instagram / Reprodução

A empresa Dromedunas, que 
opera passeios de dromedários na 
praia de Genipabu, no litoral norte 
do Rio Grande do Norte, resolveu 
suspender suas atividades por 20 
dias, a partir desta segunda-feira, 
10. Segundo a empresa, o princi-
pal motivo para a paralisação foi a 
queda no número de visitantes na 
região e a falta de prioridade das 
operadoras de turismo para a ativi-
dade. A suspensão já foi informada 
à Prefeitura de Extremoz.

Operando em Genipabu há 20 
anos, a Dromedunas tem o servi-
ço exclusivo em toda a América 
Latina. Segundo a proprietária da 
empresa, Cleide Batista, a crise no 
setor vem desde 2016, quando a 
empresa, devido à situação fi nan-
ceira, efetuou algumas demissões.  
Agora, os seis funcionários que res-
taram receberam férias coletivas.

De acordo com o Anuário Esta-
tístico de Turismo, divulgado pelo 
governo federal, a movimentação 
de turistas no Rio Grande do Norte 
caiu 9,39% em 2018 com relação ao 
ano anterior.

“Atualmente, somos opcio-

nais nas operadoras. Queremos 
ser prioridade. Nós, comerciantes 
turísticos, não queremos fazer de 
Genipabu um lugar de apenas 
passagem. Tem pousadas aqui que 
faz tempo que não recebem visitan-
tes”, afi rmou Cleide Batista.

Segundo a proprietária, na 
baixa estação, a empresa fazia 
uma média de 30 passeios diários, 
cada um no valor de R$ 80. Na 
alta estação, o preço cobrado era 
50% maior, por causa da demanda 

dobrada. A procura, entretanto, 
caiu ultimamente. “Eu tenho feito 
seis passeios por dia", conta ela, 
que estima um prejuízo de mais 
de R$ 40 mil por causa da parali-
sação momentânea.

A empresária também recla-
ma da falta de ação do poder pú-
blico. " "Faz 20 anos que nenhum 
prefeito olha por nós. Se, após o re-
torno, não melhorarem as coisas, 
já tenho propostas para levar o co-
mércio para outros estados”, falou.

Dromedunas estima perda de R$ 40 mil com interrupção do serviço no litoral norte

Empresa suspende passeios
de dromedários em Genipabu

Demanda caiu

Blog Viagens Possíveis / Reprodução

Uma pesquisa do Procon 
Natal realizada na semana 
passada em 70 postos de 
combustíveis da capital poti-
guar encontrou uma redução 
média de 5,79% nos preços da 
gasolina.

Em maio, o valor médio 
da gasolina era R$ 4,866. Na 
nova pesquisa, o preço caiu 
para R$ 4,584, ou seja, 28 
centavos a menos. O diesel 
comum também teve o preço 
reduzido, só que de R$ 3,761 
para R$ 3,754.

Preço médio 
da gasolina cai 
quase 6% em 
Natal, diz Procon

Combustível

Pesquisa foi realizada em 70 postos

José Aldenir / Agora RN

A Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo (CDR) 
do Senado deve analisar na pró-
xima quinta-feira, 13, um projeto 
de lei que regulamenta em âmbito 
nacional a prática do naturismo, 
também conhecida como nudismo.

O projeto defi ne como espaço 
naturista o local devidamente 
sinalizado, destinado exclusiva-
mente ao nudismo, que poderá 
estar situado em praia, clube 
naturista, imóvel rural, acampa-
mentos ou outros meios de hos-
pedagem. Não seria permitida, 
segundo a proposta, a presença 

de menores de idade em espaço 
naturista, exceto quando acompa-
nhados dos pais ou responsáveis.

O texto determina que as au-
toridades poderão condicionar a 
licença a determinados períodos 
do ano. E defi ne o naturismo co-
mo o “conjunto de práticas de vida 
ao ar livre em que é utilizado o 
nudismo como forma de desenvol-
vimento da saúde física e mental, 
por meio de integração plena com 
a natureza”.

A proposta também explicita 
que a prática em área autorizada 
não será considerada ilícito penal. 

Não seria medida, segundo proposta, a presença de menores em espaço de nudismo

Senado vai discutir projeto
que regulamenta nudismo

Naturismo

Rodrigo Soldon / Câmara dos Deputados
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Com o objetivo de inspirar 
outras mulheres a desenvolve-
rem suas habilidades, reconhecer 
seus direitos e terem consciência 
da participação na construção da 
democracia e da cidadania, foi 
lançado nesta segunda-feira, 10, 
o Projeto Inspire - Mulheres ins-
pirando Mulheres – no auditório 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

A deputada Cristiane Dantas 
(Solidariedade) destacou a impor-
tância da participação feminina 
na política, como ferramenta de 
transformação. “A política precisa 
de mulheres que acreditem no po-
der de transformação e de mudan-
ça”, disse a parlamentar.

“Uma conversa como essa é 
muito importante para quem tem 
a certeza que a mulher empodera-
da busca aquilo que ela sonha e, 
na maioria das vezes, consegue 
aquilo que busca”, disse Laris-
sa Rosado, chefe de gabinete da 
presidência da Assembleia Legis-
lativa e incentivadora do Projeto 

Inspire.
O evento foi organizado pela 

Revista “Elas por Ela”, publi-
cação potiguar voltada para o 
público feminino com foco na 
valorização da mulher, com co-
ordenação da fotógrafa e direto-
ra executiva da revista, Kalina 
Veloso. Durante o evento, as mu-
lheres presentes participaram do 
sorteio de brindes.

ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

"Inspire" mobiliza mulheres 
para o exercício da cidadania

Projeto

Quem assistiu ao fi lme "The 
Post" deve lembrar a via crucis do 
seu editor, Ben Bradlee (interpre-
tado por Tom Hanks) em tornar 
público os papéis do Petágono 
sobre a Guerra do Vietnã. Spiel-
berg utiliza com maestria todos 
os recursos cinematográfi cos para 
narrar essa história complexa e 
densa. 

Em 1971, o "Washington Post" 
decidiu publicar um documento 
ultra-secreto de 14 mil páginas 
do governo americano no Vietnã. 
Os papéis abrangiam três décadas 
e quatro presidentes dos Estados 
Unidos, e foram repassados para o 
"Post" por um funcionário do Pen-
tágono, Daniel Ellsberg. Nixon 
recorreu a Suprema Corte.

Em junho de 1971, a Suprema 
Corte dos Estados Unidos decidiu, 
por 6 a 3, que ação do governo 
para impedir as publicações era 
inconstitucional, garantindo ao 
"Post" (e a outros jornais) o direito 
de continuar a publicá-las. 

No seu livro de memórias, 
Bradlee conta em detalhes os 
bastidores daqueles dias e faz 

"A paixão é fundamental 
em jornalismo. Tem que ser 
uma paixão como é a de 
um "boxeur" que entra no 
ringue mesmo sabendo que 
vai apanhar e gosta de seu 
"metier". Você pode 
entender isso? Pode-se 
entender um "boxeur" que 
gosta de ser "boxeado"? 

(Samuel Wainer)

"

MedeirosAilton
A Prefeitura de Macaíba deu 

início à revisão do Plano Diretor. 
O novo texto, segundo as diretrizes 
do prefeito Fernando Cunha, deve-
rá visar à atração de novos investi-
mentos imobiliários e empresariais 
para a cidade.

“A Prefeitura vai debater jun-
to com a sociedade macaibense as 
melhores formas de ocupar nosso 
espaço territorial, trazendo à mesa 
discussões sobre o que pode e o que 
não pode ser construído nas áreas 
urbanas e rurais do município, 
aprimorando a atual legislação e 
respeitando tecnicamente as ques-
tões ambientais e urbanas", explica 
o secretário municipal de Projetos 
Especiais, Joacy Carlos.

De acordo com o secretário, o 
novo Plano Diretor de Macaíba 
trará um novo macrozoneamento 
territorial. "Ele vai fomentar a ocu-
pação territorial atraindo empre-
sas e empreendedores, atrelando 
ao desenvolvimento do município 
a geração de emprego”, fala Joacy.

Além desse estímulo ao empre-
endedor e a implantação de em-
presas no território macaibense, 
o município visa reduzir empreen-
dimentos clandestinos, prevenin-
do o surgimento de loteamentos 
irregulares com infraestrutura 
defi citária.

“Vamos enfatizar a redefi nição 
do macrozoneamento municipal de 
forma que sejam respeitados e or-
denados os vetores de crescimento 

urbano, econômico e social no mu-
nicípio. Com isso, o crescimento do 
município dotado de uma melhor 
infraestrutura irá reduzir proble-
mas em áreas como, por exemplo, 
saúde e saneamento básico”, fi nali-
zou Joacy Carlos.

A atual gestão municipal tem 
buscado agilizar a emissão de al-
varás de construção, habite-se, 
certidão de uso e ocupação do solo, 
entre outros documentos ineren-
tes ao licenciamento de novos em-
preendimentos. Nos últimos cinco 
anos, foram mais de 6 mil docu-
mentos emitidos pela Prefeitura.

Prefeito de Macaíba, Fernando Cunha

Kalina Veloso, da revista "Elas por Ela"

Macaíba revisa Plano Diretor 
para atrair novos investimentos

Desenvolvimento urbano

AP

Eduardo Maia / ALRN

um primoroso perfi l de Katheri-
ne Granham, dona do "Post", que 
deu sinal verde para o editor ir 
em frente. Segundo ele, durante 
o processo, as reuniões varavam a 
madrugada sempre com a presen-
ça de Katherine. 

 Uso esse episódio marcante 
na história do jornalismo ameri-
cano como ponto de partida para 
comentar o início na noite deste 
domingo de uma série de reporta-
gens do site The Intercept Brasil 
sobre a Lava Jato. É nitroglicerina 
pura. 

As primeiras três reportagens 
revelam mensagens atribuídas a 
procuradores da força-tarefa em 
Curitiba e ao então juiz Sérgio 
Moro, atual ministro da Justiça, 
extraídas do aplicativo Telegram. 
O conteúdo é gravíssimo. 

Li no "Estadão" que Moro quer 
proibir o site de continuar publi-
cando as reportagens e pediu a 
Polícia Federal que investigue 
a vida do jornalista Glenn Gre-
enwald, um dos responsáveis pelo 
The Intercept Brasil, e vencedor 
do Prêmio Pullitzer em 2014, so-
bre os escândalos da Agência de 
Segurança Nacional vazados por 
Eduard Snowden.

Moro usa o aparato do Estado 
para intimidar Greenwald, o que é 
mais grave ainda. 

No editorial sobre as mensa-
gens secretas de Moro com os pro-
curadores, agora reveladas, o site 
escreveu: 

"A liberdade de imprensa exis-
te para jogar luz sobre aquilo que 
as fi guras mais poderosas de nos-
sa sociedade fazem às sombras."

Perfeito. 

A mídia Daqui e de Dakar ignorou solene-
mente os três anos da morte do boxeador 
Muhammad Ali, ocorrida em 3 de junho de 

2016, em Scottsdale, no Arizona.
Tratado como herói pelo povo americano, 

Muhammad foi implacavelmente perseguido pelo go-
verno americano.

Por se recusar a lutar no Vietnã, o atleta perdeu o 
título de pesos pesados, foi preso e duramente criticado 
até por colegas como o ex-campeão Joe Louis.

Sem poder lutar, sobreviveu fazendo palestras em 
universidades pelo interior dos EUA até ser inocentado 
pela Suprema Corte.

Ali reconquistou o título mundial em 1974 após 3 
anos afastados dos ringues. 

A foto acima é histórica. O escritor Norman Mailer 
com os olhos esbugalhados (no fundo, à dir) parece não 
acreditar no que via. Mohammad Ali (na época ainda 
Cassius Clay) nocauteando George Foreman naquela 
que fi cou conhecida como "a luta do século".

De crápula a herói 

De herói a crápula 

José Aldenir / Agora RN 
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Hiato de
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2/en. 4/iaiá — nose. 5/afiar — osama. 6/baixar. 9/inscrição.

HORÓSCOPO

A energia do dia é de troca de informações 
e generosidade. Essa força poderá ser 
redirecionada para o trabalho. Mentalize 
o tipo de romance que deseja para 
transformar seu sonho em realidade.

No emprego, por mais que 
se esforce, deve notar uma 
produtividade menor do que 
planejava: talvez seja cansaço. 
Planos de viagem favorecidos. Dê 
atenção ao seu amor.

Enquanto soprar um vento de mudança, 
prepare-se com calma para uma nova 
fase na carreira. Evite remoer mágoas de 
amigos ou parentes. A dois, renovea rotina 
com surpresas, carinhos e animação.

Se estiver em busca de trabalho, tente 
o setor de lazer. Caso se sinta um 
pouco perdido(a), ouça sua voz interior 
e faça uma oração. Um pouco de 
romantismo vai fazer bem à sua união.

Espere sorte se lida com vendas. Se 
pintar um problema no dia a dia, lide com 
calma para encontrar a melhor solução. 
Uma pessoa que mora muito longe talvez 
faça seu coração bater mais forte.

Sua memória estará afi ada e isso 
ajudará a resolver seus problemas 
profi ssionais. Um parente distante ou 
amigo(a) íntimo(a) da família poderá 
fazer seu coração bater mais forte.

Dia favorável para quem trabalha no 
setor da educação ou com empresas 
que mantêm relação com o estrangeiro. 
Reserve um tempo para praticar o bem. 
Na união, evite cobrar atenção.

No emprego, vai se mostrar mais 
inconstante e os prazos poderão estourar. 
Mantenha a rotina, mesmo que surjam 
imprevistos. Para manter a harmonia no 
romance, modere as críticas.

Quem trabalha fazendo o que 
gosta estará com gás total hoje. 
Aproveite essa energia para zerar 
suas pendências. Aprendizagem 
favorecida. 

As coisas no trabalho poderão fi car 
tensas, e isso deverá baixar sua energia, 
afetando seu corpo e seu rendimento. 
Se estiver procurando um amor, poderá 
encontrá-lo.

Os astros favorecem quem atua nas 
áreas de estética, ensino ou comécio. 
Se está sem emprego, poderá ser 
chamado(a) para uma vaga. Na união, 
aposte num bate-papo maduro para 
resolver os problemas.

Deverá batalhar bastante, mas conte 
com boas oportunidades se estiver 
empregado(a) ou procurando uma 
vaga. O par vai se mostrar menos 
carinhoso do que você gostaria.

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

Amadeu e Maria da Paz discutem e Jô manipula os dois com a ajuda de Régis. Marlene pede 
conselhos a Britney para conquistar Antero. Edilene questiona Otávio sobre seu casamento 
com Beatriz. Maria da Paz se surpreende quando Jô decide sair com Rock. Amadeu afi rma 
a Gilda que não quer mais saber de Maria da Paz. Edilene confi dencia a Sabrina que está 
tentando engravidar de Otávio. Beatriz desconfi a de Otávio e Linda aconselha a fi lha a não 
confrontar o marido. Camilo tenta controlar Vivi e Fabiana alerta a blogueira. 

A DONA DO PEDAÇO

Laila afi rma que jamais perdoará Helena. Davi diz a Ali que prefere sua irmã escolha outro 
noivo. Bruno conforta Laila, e Jamil se irrita. Orientado por Paul, Adilson leva seu food-truck 
à ofi cina de Caetano. Elias pede perdão a Laila. Faruq sugere que Zuleika trabalhe como 
fi sioterapeuta na clínica de Letícia. Davi conhece Cibele. Valéria organiza os preparativos para 
seu casamento com Norberto. Santinha se interessa por Fauze. Elias promete a Helena que irá 
se separar de Missade. Elias compra o food-truck para Missade, e Dalila e Paul comemoram.

ÓRFÃOS DA TERRA

Janaína pede um tempo a Raimundo, depois de trocar beijos com o chef. Dandara aceita 
fazer a turnê com Ticiano. Patrick paralisa no palco na hora do show, mas Candé o socorre. 
Quinzão fi ca arrasado com a indignação de Lidiane ao descobrir que ele é o seu fã. Lidiane 
avisa a Manu e João que será empresária do casal. Vanessa afi rma a Mercedes que ela deve 
ser sua aliada se não quiser perder Quinzinho. 

Claudia desabafa com Joana sobre a decepção que teve com o pedido de Durval. Pendleton 
presenteia Poliana com um novo mural do contente. Débora pede para passar a noite na casa 
de Marcelo, mas ele a expulsa. Ao levar Poliana pra casa, Pendleton conversa com Luisa, e 
pergunta se ela já pensou na proposta que ele a fez. Ao anoitecer, Zóio e Mosquito invadem a 
escola para roubar, e deixam um recado na lousa antes de sair. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA Pedro Bial e Maria Prata
esperam novo filho, o 7º dele

Paula Fernandes está chateada após 
Luan desistir de Shallow Now em DVD

Xuxa afirma que já foi convidada por 
diretor da Globo para "teste do sofá"

Prole

Cancelou

Assédio

Pedro Bial, 61 anos, será pai 
pela sétima vez. Maria Prata, mu-
lher do apresentador da Globo, es-
tá grávida novamente. A informa-
ção foi confi rmada pela assessoria 
da GloboNews, onde ela apresenta 
o programa "Mundo S/A", ao UOL.

Eles já são pais de Laura, 1 ano 

e sete meses.
Além da menina, Bial é pai de: 

Theo, com a atriz Giulia Gam; José 
Pedro, com Isabel Diegues, Ana, 
fruto de seu primeiro casamento 
com Renée Castelo Branco e Mari-
na e João - fi lhos de Renée - que ele 
ajudou a criar.

Após revelar que Luan Santa-
na está fora do novo DVD de Paula 
Fernandes, por conta de uma via-
gem, o Blog do Leo Dias descobriu 
novos detalhes da gravação do novo 
trabalho da cantora, que acontece 
na próxima quarta-feira, 12

O cancelamento de Luan, com 

quem Paula Fernandes canta seu 
novo hit - "Juntos" (e Shallow now) 
- teria deixado a cantora chateada. 
Nas redes, ela deixou claro sua 
insatisfação e o trabalho que teve 
para  conseguir a liberação da mú-
sica para o DVD: "Eu estou com o 
coração partido sim".

Xuxa abriu sua mansão para 
Rodrigo Faro no "A Hora do Faro"  
(Record TV) do último domingo, 9, 
e relembrou sua trajetória na TV. 
A apresentadora de 56 anos falou 
sobre o início da carreira como 
modelo, lembrou que posou nua 
para revistas masculinas quando 
ainda era menor de idade e revelou 
que antes de apresentar o "Xou da 
Xuxa", na Globo, fez fi guração na 
emissora e que foi assediada por 
um diretor, que a convidou para 
um "teste do sofá".

"Antes de eu entrar na Man-
chete, fui pra Globo ser fi gurante 
de um programa chamado Planeta 
dos Homens. Fiz e o diretor falava 
assim: 'Menor, vai sair comigo ho-
je?'. Isso aconteceu umas quatro 
vezes. Ele falou: 'Menor, vai sair 
comigo? Se não sair, pode ir pra ca-
sa e não pode voltar nunca mais'". Apresentadora relembrou seu passado

Record TV / Reprodução

Eles já são pais de Laura, que tem 1 ano e sete meses; Bial já tem 61 anos de idade

Divulgação
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O comerciante Paulo Cupertino 
Matias, principal suspeito de exe-
cutar o ator Rafael Miguel e os pais 
dele, João Alcisio Miguel, de 52 
anos, Miriam Selma Miguel, de 50, 
continua foragido após o crime que 
ocorreu no bairro Pedreira, na zona 
sul de São Paulo.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, Paulo Cupertino 
era contra o namoro da fi lha, Isabe-
la Tibcherani, com o ator de "Chi-
quititas" e que fi cou famoso ainda 
criança no comercial de TV em que 
pedia para a mãe comprar brócolis 
em um supermercado.

Acompanhado pelos pais, o jo-
vem de 22 anos teria ido até a casa 
da namorada para conversar sobre 
o namoro. "O comerciante Paulo 
Cupertino Matias, de 48 anos, che-

gou ao local armado e atirou nas 
três vítimas que estavam no portão 
da casa. As vítimas morreram no 
local", diz o boletim.

Jovem ia com os pais à casa da namorada

Ator de Chiquititas foi morto 
pelo pai da namorada, diz PM

Crime

Instagram / Reprodução

A Rede Globo liberou o uso de bermuda como roupa de 
trabalho. A decisão foi anunciada aos funcionários na semana 
passada em um vídeo em que uma fi gurinista dá dicas de 
como combinar a vestimenta. A emissora alerta, no entanto, 
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
mais formais, como reuniões. "É bom ter uma calça na ga-
veta", recomenda a fi gurinista Alessandra Barrios no vídeo 
divulgado.

Globo libera uso de
bermuda no trabalho

Modernidade

A Rede Globo liberou o uso de bermuda como roupa de 
trabalho. A decisão foi anunciada aos funcionários na semana 
passada em um vídeo em que uma fi gurinista dá dicas de 
como combinar a vestimenta. A emissora alerta, no entanto, 
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
mais formais, como reuniões. "É bom ter uma calça na ga-
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
mais formais, como reuniões. "É bom ter uma calça na ga-
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 

veta", recomenda a fi gurinista Alessandra Barrios no vídeo 
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Scooby filma Anitta malhando de 
biquíni: “Para pegar um bronze”

Anitta e Pedro Scooby, novo casal do momento, 
aproveitaram o domingo para malhar no Rio de Janei-
ro. Nos stories do Instagram, o surfi sta compartilhou 
momentos dos exercícios feitos por eles.

Primeiro, Scooby aparece fazendo fl exões em uma 

bola de pilates. “Vai focado, domingo de manhã, depois 
da balada”, comentou Anitta (foto). Depois foi a vez da 
cantora malhar, de biquíni, e o namorado comentar: 
“Ela disse que não tem tempo para os dois. Tá malhan-
do de biquíni pra pegar um bronze”.

A cantora Lily Allen se apresentou no domingo, 10, em São Paulo 
em um show que, apesar da levada pop, também teve tom político. Ela 
mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem 
costuma criticar em suas apresentações, e também mandou um reca-
do nominalmente ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Durante 
o show, ela dedicou uma de suas canções mais famosas, Fuck You, a 
Bolsononaro. Em tradução livre, a expressão que dá título à música 
quer dizer "vai se f...". Cantora tocou domingo no Brasil

Lily Allen dedica música
"Fuck you" a Bolsonaro

Show em São Paulo
Instagram / Reprodução
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Ana Furtado 
encerra luta 
contra o câncer

Curada

A apresentadora Ana Fur-
tado comemorou nesta segun-
da-feira, 10, o fi m de seu trata-
mento contra o câncer de mama.

“É dia de retirar o Port 
Cath (catéter), que foi o meu 
companheiro durante todo esse 
tempo. Através dele eu recebi 
os meus medicamentos para a 
minha cura. Foi o meu amigo 
do peito. Então, hoje é dia de 
festa! Muita emoção. Agradeci-

mento!!!! A todos!!! Eu venci!!!!”, 
comemorou ela na legenda de 
sua publicação no Instagram.

Diversos artistas aproveita-
ram para parabenizar Ana pelo 
fi m de seu tratamento. “Que 
dia feliz”, escreveu a apresenta-
dora Angélica. “GraÇãs a Deus 
e a sua força”, disse a cantora 
Preta Gil. A atriz Marina Ruy 
Barbosa, por sua vez, deixou di-
versos corações na publicação.

Wagner Moura está no Fes-
tival de Cinema de Sydney, na 
Austrália. Lá, o ator concedeu en-
trevista ao The Daily Telegraph e 
disse que está com receio de voltar 
para o Brasil. 

“Pela primeira vez na vida, 
senti que poderia estar em peri-
go”, declarou. O ator insistiu que 
não deixará suas preocupações de 
segurança impedi-lo de voltar, mas 
que isso pode mudar se “as coisas 
aumentarem ainda mais”. 

Wagner Moura dirigiu o fi lme 
Marighella, que conta a história do 
guerrilheiro que lutou contra a di-
tadura militar no Brasil entre 1964 
e 1985. “Eu estava preparado para 
o fi lme polarizar as pessoas e para 
as críticas, mas não estava prepa-
rado para nossos distribuidores não 
terem coragem de lançar o fi lme”, 
afi rmou ao The Daily Telegraph. 

No site ofi cial do Festival de Ci-
nema de Sydney, existe uma des-
crição do fi lme. “Após sua estreia 
na Berlinale, Marighella foi dura-
mente criticado no Brasil - inclusi-
ve pelo presidente Jair Bolsonaro 
- apesar do fi lme não ter sido lan-
çado lá. Este emocionante thriller 
é uma celebração de Carlos Mari-
ghella, interpretado pelo músico e 
ator Jorge (Seu Jorge). No Brasil 
dos anos 1960, governado por uma 

violenta ditadura militar, Mari-
ghella lidera um pequeno grupo de 
guerrilheiros em uma luta armada 
contra o regime. Com sequências 

de ação estimulantes, esse empol-
gante fi lme histórico tem poderosa 
ressonância no presente, no Brasil 
e além”, diz a nota. 

Ator revelou que fi caria preocupado com sua segurança caso voltasse ao Brasil

Na Austrália, Wagner Moura diz 
estar com receio de voltar ao Brasil

"Senti estar em perigo"

Grávida SaradoContratação

Instagram / Reprodução

Instagram / Reprodução
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Tatá Werneck 
celebra crescimento 
da barriga e leva 
primeiro chute

Se preparando 
para filme, Nicolas 
Prattes publica
"antes e depois"

Sérgio Aguiar, 
ex-GloboNews,
é anunciado
pela Record TV

À espera da primeira fi lha, Ta-
tá Werneck mostrou a barriga de 
gravidez em foto publicada no Ins-
tagram nesta segunda-feira, 10.

Na imagem, a atriz levantou a 
blusa da roupa de dormir e mos-
trou as novas formas. "Ainda não 
tive tempo de fazer aquelas fotos 
maneiras que as grávidas manei-
ras fazem com luz maneira. Mas 
essa é a minha maneira de dizer 
(de pijama que não combina) que 
tá crescendo", legendou ela, que se 
emocionou ao sentir o bebê chu-
tando pela primeira vez.

Nicolas Prattes está bem dife-
rente. O ator iniciou um trabalho 
de transformação do seu corpo 
há 19 dias e está mais sarado. 
Na sua rede social, ele postou 
imagens de antes e depois da 
mudança de hábitos com acom-
panhamento médico.

O ator também tem dedicado 
seu tempo de exercícios físicos na 
academia. A mudança no corpo 
tem a ver com um novo trabalho. 
De férias desde o fi m da novela O 
Tempo Não Para, o ator se prepa-
ra para fazer um fi lme.

A Record TV anunciou a 
contratação do jornalista Ser-
gio Aguiar, que deixou a Globo-
News depois de 22 anos.

"A chegada do Sergio re-
força ainda mais a credibilida-
de do jornalismo verdade da 
Record TV. A maneira leve de 
informar e comentar o noticiá-
rio, tão característica dele, per-
mitirá um contato ainda mais 
direto com nosso telespecta-
dor", disse Antonio Guerreiro, 
vice-presidente de jornalismo 
da emissora.

Pabllo Vittar exibiu boa for-
ma em um clique no Instagram 
nesta segunda-feira, 10. A drag 
queen, que está nos Estados 
Unidos, posou somente de bi-
quíni, exibindo seu bumbum gi-
gante, o que rendeu 18 mil likes 
na rede social. Nos comentários 
não faltaram elogios. “Linda!”, 
“Que perfeita!” e “É muita bele-
za!” foram algumas das mensa-
gens deixadas na rede social.

E a cantora está fazendo ca-
da dia mais sucesso, inclusive 
fora do Brasil. Na madrugada 
do último sábado, 8, por exem-
plo, ela deu ainda mais o que 
falar, em sua página ofi cial no 

Instagram, após aparecer ao 
lado de Jeremy Scott, diretor 
criativo da mundialmente reno-
mada grife Moschino.

Pabllo Vittar está nos Esta-
dos Unidos até o fi nal deste mês 
fazendo uma série de shows nas 
Paradas do Orgulho LGBTQI+. 
Ela já se apresentou em Los An-
geles e Boston.

Pabllo Vittar 
arranca 18 mil 
likes com pose 
ousada no Insta

"Linda"

Instagram / Reprodução
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O comerciante Paulo Cupertino 
Matias, principal suspeito de exe-
cutar o ator Rafael Miguel e os pais 
dele, João Alcisio Miguel, de 52 
anos, Miriam Selma Miguel, de 50, 
continua foragido após o crime que 
ocorreu no bairro Pedreira, na zona 
sul de São Paulo.

Segundo informações do bole-
tim de ocorrência, Paulo Cupertino 
era contra o namoro da fi lha, Isabe-
la Tibcherani, com o ator de "Chi-
quititas" e que fi cou famoso ainda 
criança no comercial de TV em que 
pedia para a mãe comprar brócolis 
em um supermercado.

Acompanhado pelos pais, o jo-
vem de 22 anos teria ido até a casa 
da namorada para conversar sobre 
o namoro. "O comerciante Paulo 
Cupertino Matias, de 48 anos, che-

gou ao local armado e atirou nas 
três vítimas que estavam no portão 
da casa. As vítimas morreram no 
local", diz o boletim.

Jovem ia com os pais à casa da namorada

Ator de Chiquititas foi morto 
pelo pai da namorada, diz PM

Crime

Instagram / Reprodução

A Rede Globo liberou o uso de bermuda como roupa de 
trabalho. A decisão foi anunciada aos funcionários na semana 
passada em um vídeo em que uma fi gurinista dá dicas de 
como combinar a vestimenta. A emissora alerta, no entanto, 
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
mais formais, como reuniões. "É bom ter uma calça na ga-
veta", recomenda a fi gurinista Alessandra Barrios no vídeo 
divulgado.

Globo libera uso de
bermuda no trabalho

Modernidade

A Rede Globo liberou o uso de bermuda como roupa de 
trabalho. A decisão foi anunciada aos funcionários na semana 
passada em um vídeo em que uma fi gurinista dá dicas de 
como combinar a vestimenta. A emissora alerta, no entanto, 
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
mais formais, como reuniões. "É bom ter uma calça na ga-
que o profi ssional deve estar preparado para compromissos 
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Scooby filma Anitta malhando de 
biquíni: “Para pegar um bronze”

Anitta e Pedro Scooby, novo casal do momento, 
aproveitaram o domingo para malhar no Rio de Janei-
ro. Nos stories do Instagram, o surfi sta compartilhou 
momentos dos exercícios feitos por eles.

Primeiro, Scooby aparece fazendo fl exões em uma 

bola de pilates. “Vai focado, domingo de manhã, depois 
da balada”, comentou Anitta (foto). Depois foi a vez da 
cantora malhar, de biquíni, e o namorado comentar: 
“Ela disse que não tem tempo para os dois. Tá malhan-
do de biquíni pra pegar um bronze”.

A cantora Lily Allen se apresentou no domingo, 10, em São Paulo 
em um show que, apesar da levada pop, também teve tom político. Ela 
mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem 
costuma criticar em suas apresentações, e também mandou um reca-
do nominalmente ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Durante 
o show, ela dedicou uma de suas canções mais famosas, Fuck You, a 
Bolsononaro. Em tradução livre, a expressão que dá título à música 
quer dizer "vai se f...". Cantora tocou domingo no Brasil

Lily Allen dedica música
"Fuck you" a Bolsonaro

Show em São Paulo
Instagram / Reprodução
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCA ILANNA SANTIAGO DE FREITAS, CPF 053.477.894-17, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação para o Posto de Combustível, localizado a 
Rua Aurino Costa Barbosa, 7, Centro, Baraúna /RN, CEP 59.695-000.

Francisca Ilanna Santiago de Freitas
Administrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

   O presidente do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho no Rio Grande do Norte 
no uso de suas atribuições estatutárias, Vem por meio deste convocar a categoria para se fazer 
presente na assembleia geral extraordinária que será no dia 15 de junho de 2019, Ás 09:00h com 
a primeira chamada com 50% mais 1 e a segunda chamada ás 09:15h com qualquer número 
presente, que será realizada na sede provisória na Av. rio Branco n°829.Ed Padre Cícero centro 
Natal RN, Onde será discutida a seguinte pauta mudança estatutária

Natal – RN 11 de junho de 2019.
Valmir Pedro da Silva

Presidente do SINTST-RN

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

A Empresa J. A. DA COSTA NETO - CERÂMICA DOIS IRMÃOS ME, CNPJ N°. 07.442.590/0001-
51, torna publico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença Simplifi cada (RLS) para Ati-
vidade de Cerâmica Vermelha – Fabricação de artefatos de cerâmica ou barro cozido para 
uso na construção civil – exceto azulejos e pisos, na localidade de Sit. Morais, S/N – Zona 
Rural do Município de Tenente Ananias- RN.

José Ananias da Costa Neto
Diretor Administrativo

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO – LIO

PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA:
- Licença de Instalação e Operação – LIO da linha de surgência do poço 7-CLD-3-RN com vali-
dade em 26/02/2021. Localizado no município de Mossoró/RN.

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA
Diretor gerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

RCM Ind. e Com, e Exp. e Imp. de Subproduto Animal Ltda 04.183.603/0001-27, torna pú-
blico que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença Simplifi cada (LS) para o benefi ciamento de Subprodutos de 
origem animal, Loteamento Taborda, S/N – BR 101. São José do Mipibu.

Flávio Medeiros
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda, CNPJ nº. 08.568.537/0001-64, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te – Idema a LO – Licença de Operação para a Extração de Argila, localizada em Pedrinhas, 
Zona Rural do município de Ipanguaçu/RN. 

José Nilson Crispim Júnior
Representante Legal/Requerente

LICENÇA AMBIENTAL

CORPORATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME (Pessoa Jurídica) ins-
crita no CNPJ: 119.786.78/0001-60, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que 
requereu à SEMURB em 08/02/2019, através do Processo Administrativo Nº 004814/2019-43, a Li-
cença Ambiental de Instalação para o funcionamento de um centro comercial com área construída 
de 261,00 m² em um terreno de 240,00 m² situado na Rua Raposo Câmara, nº 3422, Candelária, 
fi cando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO 20 DIAS
 De ordem do Exmo. Sr. Dr. José Conrado Filho, juiz de direito da 1ª vara cível da 
comarca de Natal, localizada na rua Doutor Lauro Pinto, 315, 4º andar, Candelária, Natal/RN, na 
forma da lei.
 Manda, pelo presente edital de citação, para citar a empresa PARTEX INCORPORA-
ÇÕES LTDA, AGRA PRADESH INCORPORAÇÕES LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES, que se encontram em local inserto e não sabido, para, querendo, con-
testar a ação no prazo de quinze(15) dias. No processo de número 0812125-79.2014.8.20.5001. 
Citação nos termos do artigo 256, inciso II do CPC.
 Advertência: caso não seja contestada a ação, serão tidos como verdadeiros os fatos 
alegados pela autora(art. 285 do CPC).

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00023/2019
O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Material Odontológico para atender a Unidade B29 do SEST SENAT - Natal/RN, cujo rece-
bimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 26/06/2019 ás 9h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 25/06/2019, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL PARA DELIBERAR SOBRE 
DEFLAGRAÇÃO DE GREVE GERAL A PARTIR DO DIA 14/06/2019 

O SINTECT-RN, inscrito no CNPJ sob o nº 09.123.050/0001-30, por seu presidente abaixo assi-
nado, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 1,2,13,14 e 26 do Estatuto dessa 
entidade, convoca todos os trabalhadores integrantes da categoria profi ssional, sindicalizados ou 
não, de toda a base territorial, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
13/06/2019 (quinta-feira), às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, em segunda 
convocação, com qualquer número de fi liados, na própria sede do SINTECT/RN, sito à Rua José 
Freire de Souza, 1, Lagoa Nova – Natal/RN e na subsede, na Av. Dix Sept Rosado, 321, Centro 
– Mossoró/RN, às 17h30min em primeira convocação, e às 18h00min em segunda convocação 
com qualquer número de fi liados para a discussão e deliberação sobre “DEFLAGRAÇÃO DE 
GREVE GERAL”, a partir de 00h00min do dia 14/06/2019 e avaliação e aprovação da Pauta 
Nacional de Reivindicações 2019/2020, tendo em vista os seguintes eixos de luta:
 • Informes;
 • Contra à privatização dos Correios;
 • Contra à Reforma da Previdência;
 • Contra o fechamento das agências;
 • Defl agração de greve geral para o dia 14/06/2019;
 • Referendar as cláusulas da Pauta Nacional de Reivindicações da Campanha 
Salarial 2019/2020;
 • Deliberar sobre autorização ao Comando Nacional de Negociação da FENTECT, 
para representar a categoria em negociação coletiva da Campanha Salarial 2019/2020.

Natal, 10 de junho de 2019.

José Edilson Firmino Silva
Presidente

Com a imagem arranha-
da após ter vivido um bom 
começo de ano em 2019, o 
atacante brasileiro Neymar 
Júnior perdeu R$ 277 mi-
lhões de valor de mercado, de 
acordo com um estudo feito 
pelo Centro Internacional de 
Estudo do Esporte (CIES), 
após o episódio em que foi 
acusado de estupro por Najila 
Trindade.

A entidade afi rma que em 
janeiro deste ano, o valor de 
Neymar estava em torno de 
213 milhões de euros (R$ 913 
milhões).

A Receita Federal abriu 
nesta segunda-feira, 10, a 
consulta ao primeiro lote de 
restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2019. 
Cerca de 2,55 milhões de 
contribuintes que fi zeram a 
declaração neste ano vão re-
ceber dinheiro do Fisco. Ao 
todo, serão desembolsados R$ 
4,99 bilhões do lote deste ano.

Entidade diz que 
Neymar perdeu 
R$ 277 milhões 
após acusações

Receita abre 
consulta ao 
primeiro lote de 
restituição do IR

Valor de mercado

Fisco

Craque é acusado de estupro

2,5 milhões de contribuinte benefi ciados

Mauro Pimentel / AFP

Uriel Punk / Futura Press

PROCESSO SELETIVO SENAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/Administração Regional do Rio 
Grande do Norte, informa que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo 
no período de 10/06/19 à 24/06/19, visando a contratação de 09(nove) profi ssionais 
de acordo com as normas da entidade, na forma e condições estabelecidas no 
Edital 003/19 que estará disponível no endereço eletrônico: www.cnabrasil.org.br/
senar/processo-seletivo

 

(Licitação nº 033/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 979/2019, CONTRATO ADM. Nº 105/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: C A DE FARIAS - ME, CNPJ Nº 
14.115.425/0001-50. OBJETO: OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM VIRTUDE DE 8 (OITO) 
ITENS FRACASSADOS NO PRIMEIRO CERTAME Nº 012-2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE 
TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação 
Orçamentária: ANO 2019: 02.007.12.361.0007.2029.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, 
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 131.625,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 
Assinaturas em 04/06/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF 
nº 392.181.124-49 e Contratada: Claudionor Fernandes de Farias Filho, CPF: Nº 008.669.694-70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

(Licitação nº 034/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0186/2019, CONTRATO ADM. Nº 106/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: L R FREIRE COSTA – ME, 
CNPJ nº 18.089.600/0001-33. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS 
RODOVIARIOS E SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: ANO 2019: 02.010.15.451.0015.1.085.3390.39.00.00.00; 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.39.00.00.00; 02.011.26.782.0021.2.046.3390.39.00.00.00; 
04.001.08.244.0009.2.122.3390.39.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL 
ESTIMADO: R$ 193.840,00 (cento e noventa e três mil, oitocentos e quarenta reais). Assinaturas 
em 04/06/2019, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Contratada: Lanna Rayssa Freire Costa, CPF: Nº 094.081.874-40.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 036/2019 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0285/2019, CONTRATO ADM. Nº 110/2019. 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - 
ME, CNPJ Nº 27.029.083/0001-06. OBJETO: OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2019. Dotação Orçamentária: Ano 
2019, através das seguintes Dotações Orçamentária:  03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31/12/2019, VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 465.810,70 (quatrocentos e sessenta e 
cinco mil, oitocentos e dez reais e setenta centavos). Assinaturas em 10/06/2019, Contratante: 
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Bitamar 
Lopes de Araújo, CPF: Nº 267.131.014-53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
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Memearia

Cada vez mais completo em 
todos os pisos do tênis mundial, 
Rafael Nadal fez mais uma gran-
de exibição em Roland Garros no 
domingo. O histórico 12º troféu 
em Paris, uma marca nunca an-
tes alcançada, tem forte impor-

tância também na briga pelo re-
corde de títulos de Grand Slam, 
possivelmente a estatística mais 
relevante da modalidade. Pela 
primeira vez em sua carreira, o 
espanhol fi cou a apenas dois tí-
tulos do suíço Roger Federer.

Na conta atual, Federer 
soma 20 troféus dos torneios 
mais tradicionais e importantes 
do circuito. Nadal já acumula 
18. Mas estes números não são 
uma obsessão para o espanhol, 
garantiu o "Rei do Saibro".

Rafel Nadal não vê recorde de Federer como obsessão
Tênis

O lateral-direito Fagner fez 
nesta segunda-feira, 10, o primei-
ro treino com bola pela Seleção 
Brasileira durante a preparação 
para a disputa da Copa Améri-
ca. O jogador do Corinthians se 
apresentou à equipe com lesão 
na coxa esquerda, mas cumpriu 
o cronograma de recuperação e 
participou durante a tarde no 
treinamento no estádio do Paca-
embu, o primeiro compromisso da 
equipe na cidade onde vai estrear 
no torneio.

Fagner passou os últimos dias 
sob cuidados especiais. No fi m de 
semana, durante a passagem da 
seleção por Porto Alegre, ele ha-
via treinado separado dos demais, 
ainda sem bola. Nesta segunda, 
porém, o jogador participou da 
atividade e trabalhou sem limita-
ções após até mesmo ter sido des-
falque dos últimos compromissos 
do Corinthians justamente por 
estar lesionado.

Quem também participou do 
treino no Pacaembu foi o atacan-
te Willian, do Chelsea. Convoca-
do às pressas depois do corte do 
Neymar por lesão no tornozelo es-
querdo, o novo camisa 10 da sele-

ção brasileira se apresentou para 
o técnico Tite no sábado, em Por-
to Alegre, e agora está integrado 
à rotina de treinos da equipe. O 
trabalho realizado no Pacaembu 
durou pouco mais de uma hora e 
teve a presença de poucos atletas.

Quem foi titular ou atuou 
por mais da metade do tempo na 
vitória sobre Honduras, no do-
mingo, foi dispensado do treino e 
permaneceu no hotel para fazer 
trabalhos regenerativos. Por isso, 
o treino no Pacaembu teve a pre-
sença somente dos três goleiros 
e mais sete jogadores de linha: 
Miranda, Alex Sandro, Fagner, 
Lucas Paquetá, Willian, Everton 
e Roberto Firmino.

Os jogadores fi zeram um tra-
balho em campo reduzido de mar-
cação e posicionamento defensi-
vo, assim como de movimentação. 
Alguns garotos das categorias de 
base dos clubes de São Paulo com-
pletaram o trabalho. 

Fagner treinando ao lado de Willian

Fagner se recupera e faz primeiro
treino com o grupo da Seleção
Lateral se livra de lesão na coxa esquerda e participa de atividade no estádio 
do Pacaembu, em São Paulo; ele treinou ao lado do atacante Willian

Recuperado

Nilton Fukuda / Estadão

O técnico Jorge Jesus foi apre-
sentado, nesta segunda-feira, 10, 
no Ninho do Urubu, como novo co-
mandante do Flamengo. Com data 
para estrear no banco de reservas - 
em 10 julho, na Arena da Baixada, 
diante do Athletico-PR, pelo jogo de 
ida das quartas de fi nal da Copa do 
Brasil - o português prometeu tor-
nar o time carioca hegemônico no 
futebol brasileiro.

"Vamos esperar o que tenho 
feito sempre. Onde chego, apre-
sento trabalho e revoluciono do 
ponto de vista de ter ideias dife-
rentes. Vou apresentar meu tra-
balho que foi visto em duas das 
três maiores equipes de Portugal 
nos últimos dez anos. Quando 
cheguei ao Benfi ca, há tempo não 
ganhava nada e agora tem a hege-

monia no país. É o que vim fazer 
no Flamengo", disse. 

Após ser apresentado no Rio de 
Janeiro, Jorge Jesus viajará nesta 
terça-feira, 11, para Portugal.

Jesus durante apresentação no Flamengo

Jesus promete hegemonia do 
Flamengo no futebol brasileiro

Apresentação

Alexandre Vidal / Flamengo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA
6a Vara Cível DA COMARCA DE NATAL

EDITAL DE CITAÇÃO – MONITÓRIA
PRAZO: 20 DIAS

Processo n.° 0114241-64.2014.8.20.0001
Ação: Monitória Autor(a): PG Prime Automóveis Ltda
Ré(u): M. B. de Araújo Navarro 
                  O Exm° Dr. Ricardo Tinoco de Góes, Juiz de Direito da 6' Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na 
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
30 dias, que pelo presente fi ca CITADO a pessoa de M. B. de Araújo Navarro, Avenida SALGADO FILHO, 3661BA-
venida Tamandaré, 558 , atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por 
todos os atos e termos da Monitória, 0114241-64.2014.8.20.0001, proposta por PG Prime Automóveis Ltda contra 
M. B. de Araújo Navarro, em tramitação por este Juízo da 6a Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 
o pagamento da importância reclamada, ou, querendo, oferecer EMBARGOS, ciente(s) que não apresentando-os 
no prazo estabelecido, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Dado e Passado nesta Cidade 
de Natal, aos 08 de maio de 2019 Eu, ( ) , Ezequias Felix Bezerra, Técnico Judiciário, digitei, conferi, subscrevi e 
vai assinado pelo MM. Juiz de Direito titular deste Juízo. 
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A CBF sorteou nesta segun-
da-feira, 10, os confrontos das 
quartas de fi nal da Copa do Bra-
sil e defi niu que Atlético Mineiro 
e Cruzeiro vão se enfrentar por 
uma vaga na próxima etapa da 
competição. Os demais duelos 
desta etapa serão: Palmeiras x 
Internacional, Athletico-PR x 
Flamengo e Bahia x Grêmio.

Atlético-MG e Cruzeiro já se 
enfrentaram na Copa do Bra-
sil, na edição de 2014, quando 
o time alvinegro conquistou seu 
único título do torneio nacional 
ao triunfar por 2 a 0, no Inde-
pendência, e 1 a 0, no Mineirão. 
Agora, então, vão decidir uma 
vaga nas semifi nais.

"Muito respeito pelo nosso 
grande rival, já vivendo a expec-
tativa de muitas emoções para 
essa partida. É um mata-mata 
importante, e passando nos cre-
dencia para uma fi nal da Copa 
do Brasil. Acredito que nosso 

Taça da Copa do Brasil, que nos últimos dois anos foi conquistada pelo Cruzeiro

Copa do Brasil: Sorteio define clássico 
mineiro e Palmeiras x Inter nas quartas
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão por uma vaga nas semifinais do torneio; Flamengo vai medir forças diante do Athletico 
Paranaense; CBF também definiu que Grêmio, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro serão mandantes nos jogos de ida

Fase decisiva

João Guerra

O presidente da Federação 
Norte Rio-Grandense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, se comuni-
cou por meio de ligação telefô-
nica com Manoel Flores, diretor 
de competições da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
para saber defi nições sobre o 
julgamento envolvendo o Bahia 
de Feira, adversário do América 
na segunda fase do Brasileirão 
Série D.

O Bahia de Feira será julgado 
nesta sexta-feira, 14, pela Câma-
ra de Justiça da CBF e poderá 
perder 3 pontos, por causa de 
escalação irregular, o que mu-
daria a classifi cação e também 
o adversário do time comandado 
por Moacir Júnior.

Caso o time baiano seja puni-
do, o América Pernambucano se-
rá o adversário do alvirrubro na-
talense. Por isso, a CBF decidiu 
adiar a partida do time potiguar, 
e o jogo da ida muito provavel-
mente vai ocorrer na quarta-fei-
ra da semana que vem, dia 19.

Na primeira fase da Série D, o 

América conquistou quatro vitó-
rias e dois empates. Terminou a 
primeira parte do torneio com 19 
gols marcados apenas 2 sofridos, 
sendo detentor do melhor ataque 
da competição até o momento.

No último domingo, 9, o time 
se despediu dessa primeira etapa 

com uma goleada de 8 a 0 diante 
do Serrano da Paraíba.

CASO BAHIA DE FEIRA
O Bahia de Feira foi comu-

nicado pela Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) que es-
calou um jogador irregular na 
partida contra o América-PE, 
na 1ª rodada da competição. Co-
mo pena, o o time deve perder 
três pontos.

A punição envolve o volante 
Edimar. Em 2018, quando ainda 
defendia o Vitória da Conquista, o 
volante foi expulso na derrota para 
o Itabaiana, na segunda rodada da 
Série D. Ele cumpriu a suspensão 
automática e entrou em campo em 
outras três partidas da competição 
para defender o Bode.

O Alviverde foi eliminado na 
primeira fase e não enviou re-
presentante para defender o jo-
gador no STJD. Em julgamento, 
Edimar foi punido com dois jogos 
de suspensão. Como já havia 
cumprido a automática, ele pre-
cisava fi car fora de mais uma.

América aguarda impasse jurídico na D

Jogo do América pela segunda fase 
da Série D será adiado para o dia 19

Brasileirão

José Aldenir / Agora RN

A Seleção Brasileira vai 
estrear na Copa América na 
próxima sexta, diante da Bo-
lívia, no Morumbi, sem con-
tar com o principal jogador, 
Neymar. Na história, o Brasil 
já disputou 123 partidas e 
obteve um aproveitamento 
de pontos 10% menor na com-
paração entre partidas com e 
sem a participação dele.

Sem Neymar, 
Brasil tem 
aproveitamento 
de pontos menor

Números

Tite não terá Neymar no torneio

Lucas Figueiredo / CBF

Uma reunião entre os 
responsáveis pela área de 
segurança da Copa América 
vai defi nir detalhes sobre a 
proibição da entrada de torce-
dores considerados violentos 
nos estádios brasileiros du-
rante o torneio. Uma lista de 
5 mil torcedores da Argentina 
já foi entregue e eles serão 
impedidos de entrarem.

Argentinos estão 
proibidos de vir 
ao Brasil para a 
Copa América

Cinco mil

Torcedores violentos fi carão fora

Christophe Simon / AFP

CONFIRA OS CONFRONTOS:

Grêmio x Bahia
Athletico-PR x Flamengo
Cruzeiro x Atlético-MG

Palmeiras x Inter

jogo será no Independência, mas 
vamos esperar a decisão do pre-
sidente", afi rmou Marques, dire-
tor de futebol do Atlético-MG.

O Atlético-MG mandará 
seu jogo no Independência, e o 
Cruzeiro fará o jogo de ida no 

Mineirão.
"Estávamos esperando, era 

uma possibilidade e vamos nos 
preparar da melhor maneira 
possível. Há uma rivalidade 
grande entre torcidas e clubes. 
Prepara para chegar nas semifi -
nais", disse Marcelo Djian, dire-
tor de futebol do Cruzeiro.

Como o sorteio também de-
terminou o chaveamento da fase 
seguinte da Copa do Brasil, já 
é possível saber que um dos gi-
gantes mineiros será o adversá-
rio do vencedor da série entre o 
Palmeiras, atual líder invicto do 
Campeonato Brasileiro, e Inter 
nas semifi nais.

Do outro lado da chave, os 
confrontos serão Bahia x Grêmio 
e Athletico-PR x Flamengo, a re-
edição da fi nal de 2013, quando 
o clube carioca levou o título da 
Copa do Brasil com empate por 1 
a 1 em Curitiba e vitória por 2 a 
0 no Maracanã.

Rival do Grêmio, o Bahia é o 
único participante das quartas 
de fi nal a Copa do Brasil que 
iniciou a sua participação no tor-
neio na primeira fase – os outros 
sete entraram nas oitavas de 
fi nal, por terem se classifi cado à 
Libertadores desta temporada.

O sorteio dos mandos de cam-
po também defi niu que Grêmio, 
Palmeiras, Athletico-PR e Cru-
zeiro serão mandantes nos jogos 
de ida. E as defi nições dos semifi -
nalistas, nos duelos de volta, vão 
ser, portanto, Bahia, Flamengo, 
Atlético-MG e Inter.

A CBF ainda vai divulgar a 
tabela detalhada das quartas 
de fi nal da Copa do Brasil, mas 
já reservou os meios de semana 
dos dias 10 e 17 de julho, os pri-
meiros após a paralisação dos 
torneios de clubes em função da 
disputa da Copa América, para a 
disputa desta etapa do seu tor-
neio.


