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Gastos da Prefeitura com pessoal 
caem sob a gestão de Álvaro Dias

Controle das finanças 03

Prefeitura do Natal reduziu, pela segunda vez seguida na administração de Álvaro Dias, a sua despesa com pessoal. Dados do 
Relatório de Gestão Fiscal mostram que o comprometimento da receita com funcionalismo caiu para 48,34% da receita líquida.

rn
JORNAL 100% GRÁTIS.PEGUE O SEU!

Vanessa da Mata
faz parceria com 
Baco Exu do Blues
Novo álbum da cantora, 
"Quando Deixamos Nossos 
Beijos na Esquina" já está 
disponível nas plataformas.

Música 10

Hospital Ruy 
Pereira, em Natal, 
vai ser fechado
Contrato de aluguel com o 
Instituto de Traumatologia e 
Ortopedia do RN, proprietário 
da unidade, acaba em agosto.

Saúde 06

Procuradoria diz 
que Lula já pode ir 
para o semiaberto
Parecer se deu em análise 
a embargos movidos pela 
defesa do ex-presidente 
contra sentença do STJ.

Lava Jato 04

“Torcida não 
sabe da missa,
a metade”

Governo tenta 
conciliação com 
policiais militares

STTU alega que 
nova tarifa é 
"vantajosa"

Foi o que disse nas redes 
sociais a mulher de 
Jonathan, um dos atletas 
mais criticados no ABC.

Categoria pede aumento 
e argumenta que o déficit 
salarial chega a 60,49% no 
Rio Grande do Norte.

Pasta afirma que a dupla 
tarifa não é política 
exclusiva de Natal e que é 
amparada por lei federal.

Polêmica 16 Segurança 14 Transporte 04

Cultura 14

Artistas do Beco da Lama 
terão incentivo público

Bolsonaro anuncia que 
Natal terá colégio militar

Até o fim do ano 02

Presidente da República afirmou que capital potiguar terá 
unidade instalada até o fim do ano, mas não deu detalhes.

José Cruz / Agência Brasil
Prefeitura do Natal / Reprodução



Não deixam de ter certo fundo de razão as críti-
cas do prefeito Álvaro Dias sobre a forma com que 
vêm reverberando as notícias sobre os frequentes 
suicídios na ponte Newton Navarro. 

Tema sensível, veículos de comunicação com 
alguma ética costumam não divulgar mortes decor-
rentes de suicídio por toda a dor e sofrimento envol-
vidos e por respeito às família enlutadas.

Embora se saiba extraofi cialmente das subnotifi -
cações de suicídios na ponte Newton Navarro, inau-
gurada em novembro de 2007, comunicadas como 
afogamentos, o fato é que os suicídios adquiriram 
uma conotação diferente, envolvendo justos esfor-
ços de setores da comunidade.

Entre eles, os mais sacrifi cados, estão os voluntá-
rios que dia a dia permanecem ao longo da ponte, 
faça chuva ou faça sol, prevenindo tentativas que, 
segundo sabe-se, não são poucas. 

Em seu pronunciamento, o prefeito eximiu essas 
pessoas, mas condenou de modo veemente outras 
– que ele não especifi cou quais - que viram um “ho-
lofote” para suas perorações e que acabam renden-
do a elas dividendos de toda a sorte, especialmente 
para aquelas que dependem da popularidade para 
tocar seus projetos.

É claro que o prefeito se sente afetado por esse 
debate, uma vez que sobram críticas pra todos os 
lados, inclusive para a Prefeitura, que não tem uma 
responsabilidade direta e institucional no problema. 

Afi nal, trata-se a ponte de uma obra do Estado, 
inaugurada pela saudosa governadora Wilma de 
Faria, a quem coube a decisão de abrir a via para o 
passeio das pessoas, contrariando o projeto original, 
para fazer sentido ao slogan “de todos”.

Mas não há dolo nisso, pois foi feito com as me-
lhores intenções políticas. O fato é que o problema 
está aí e, antes que se encontrem culpados, é preci-
so lembrar a frase publicitária criada por ocasião na 
inauguração da ponte, 12 anos atrás, com um justo 
adendo: é um problema de todos. 

Todos nós devemos nos sentir responsáveis e 
procurar ajudar, pressionando por políticas de saú-
de mental que busquem, senão suprir, minimizar o 
sofrimento de milhares de pessoas que não contam 
com a proteção do Estado.

Portanto, que todos continuem o diálogo, mas 
lembrem-se que, por se tratar de vidas humanas, 
dosem melhor as suas exposições, procurando atuar 
com parcimônia pelo efeito multiplicador que isso 
pode trazer junto à opinião pública.

As razões do prefeito sobre
um tema delicadíssimo

DE BIKE
O deputado estadual Sandro 

Pimentel (PSOL) avalia utilizar 
uma bicicleta como meio de 
transporte até a Assembleia 
Legislativa. Bom para a saúde, 
bom para o meio ambiente.

REAJUSTE
O deputado estadual Kelps 

Lima (SDD) apontou para a 
necessidade do reajuste salarial 
para a Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte. “Os salários dos 
policiais potiguares estão entre 
os piores do Brasil. É natural que 
haja esse questionamento, por eles 
e por todos os servidores”, disse o 
deputado. 

CIDADÃO POTIGUAR
O pernambucano André 

Azevedo (PSL), coronel da PM e 
deputado estadual, foi agraciado 
com o título de cidadão norte-rio-
grandense em sessão solene na 
última terça-feira, 4, no plenário 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. A proposição foi 
do deputado Souza Neto (PHS).

NÚMEROS DO ESPORTE
Dados da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer (SEL) apontam 

que Natal tem 144 espaços para 
atividades de recreação. São 93 
quadras, 3 ginásios poliesportivos, 
25 campos de futebol e 23 campos 
de areia. A zona Norte da cidade 
concentra a maior parte deles 
(47%), seguida pela zona Sul, com 
29%; zona Leste com 13%; e zona 
Oeste, com 11%.

SEM CONCURSOS
O ministro Paulo Guedes disse 

nesta terça-feira,4, na Câmara 
dos Deputados, que os concursos 
públicos fi carão suspensos pelos 
próximos anos. Ele declarou que 
houve um excesso de contratações 
nos governos anteriores 
acompanhado de uma forte alta 
dos salários. Para o ministro, isso 
prejudicou a situação fi nanceira 
das prefeituras, estados e União.

TRANSPETRO
A Lava Jato do Ministério 

Público Federal no Paraná 
denunciou o ex-senador e atual 
presidente do MDB, Romero Jucá, 
e o ex-presidente da Transpetro 
Sérgio Machado pelo envolvimento 
em esquema de corrupção mantido 
na subsidiária da Petrobras. 
Segundo a denúncia, Jucá recebeu 
pagamentos ilícitos de pelo 
menos R$ 1 milhão em 2010 em 
razão de quatro contratos e sete 
aditivos celebrados entre a Galvão 
Engenharia e a Transpetro.

RECORDE
Desde que subiu a rampa 

do Palácio do Planalto, em 1º 
de janeiro, o presidente Jair 
Bolsonaro usou sua caneta, como 
costuma frisar, para assinar 157 
decretos. É o segundo presidente 
que mais “canetou” desde a 
promulgação da Constituição. 
Só perde para o ex-presidente 
Fernando Collor de Mello, que 
editou 486 decretos nos primeiros 
150 dias de governo. Com uma 
base incerta no Congresso, 
Bolsonaro tem adotado o 
expediente para acelerar a 
implantação do seu projeto e 
cumprir promessas de campanha.
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Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou nesta terça-feira, 4, 
em Brasília, a instalação de um 
colégio militar em Natal. Ainda 
em 2019, segundo ele, a capital 
do Rio Grande do Norte será uma 
das três cidades brasileiras con-
templadas com a nova estrutura 
de ensino.

O anúncio da unidade militar 
ocorreu durante a assinatura da 
declaração de interesse social da 
atividade em salinas em oito mu-
nicípios potiguares (Mossoró, Ma-
cau, Areia Branca, Grossos, Pen-
dências, Areia Branca, Guamaré 
e Galinhos). As áreas são destina-
das à produção do sal marinho.

“Estive conversando com o mi-
nistro da Defesa (Fernando Aze-
vedo e Silva). Decidimos ultimar 
o colégio militar em três capitais 
brasileiras, e uma delas será Na-
tal”, disse Bolsonaro. No entanto, 
o presidente não delimitou prazos 
para início da operação da nova 
unidade escolar.

Segundo o Ministério da De-
fesa, o Brasil tem hoje 13 escolas 
militares. São aproximadamente 
13 mil alunos do 6º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do médio. 
O sistema de ingresso é aberto 
para familiares de militares e há, 
ainda, seleção de vagas para a po-

pulação em geral.
O desempenho dos alunos das 

escolas ligadas ao Exército, entre 
do 6º ao 9º ano do fundamental, 
no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) é de 6,5. 
A nota é quase o dobro da média 
para os alunos da rede pública 
estadual do Rio Grande do Norte, 
que obtiveram média 3,3 na mes-
ma avaliação.

No último dia 6 de maio, o pre-
sidente já havia anunciado o pla-
nejamento para construir escolas 
militares em todas as capitais do 
Brasil. A primeira a ser constru-
ída, de acordo com o presidente, 
será em São Paulo (SP).

Presidente falou sobre assunto ontem

Bolsonaro anuncia instalação
de escola militar em Natal

Educação

Reprodução

O ministro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava Jato no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
votou nesta terça-feira, 4, pelo re-
cebimento da denúncia por orga-
nização criminosa contra quatro 
parlamentares do PP, um dos 
principais partidos que compõem 
o chamado Centrão, na Câmara 
dos Deputados.

São eles os deputados Agui-
naldo Ribeiro (PB), Arthur Lira 
(AL) e Eduardo da Fonte (PE), 
além do senador Ciro Nogueira 
(PI), presidente da sigla.

O julgamento foi retomado 
nesta terça-feira pela Segunda 
Turma do STF, após diversos 

adiamentos. Após o voto do re-
lator, porém, o julgamento foi 
adiado mais uma vez, devido à 
ausência de Celso de Mello.

Ministro Edson Fachin, do Supremo

Edson Fachin vota por tornar 
parlamentares do PP réus

Justiça

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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A Prefeitura do Natal reduziu, 
pela segunda vez seguida na ges-
tão de Álvaro Dias, a sua despesa 
com pessoal. Dados do Relatório 
de Gestão Fiscal mostram que o 
comprometimento da receita com 
funcionalismo caiu nos quatro 
primeiros meses deste ano. Agora, 
48,34% da receita é destinada a 
gastos com pessoal, o que repre-
senta pouco mais de R$ 1 bilhão 
nos 12 meses encerrados em abril.

Com os números do primeiro 
quadrimestre – divulgados nesta 
terça-feira, 4, no Diário Ofi cial –, 
a Prefeitura do Natal se manteve 
abaixo do chamado limite de aler-
ta, nível de comprometimento de 
receita com pessoal previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e que serve de parâmetro para 
os municípios. Esse limite é de 
48,6% da receita, e Natal compro-
mete menos que isso.

Segundo o Relatório de Ges-
tão Fiscal, a receita corrente lí-
quida da Prefeitura do Natal foi 
de R$ 2,091 bilhões de maio de 
2018 a abril de 2019. Desse mon-
tante, R$ 1,011 bilhão foi gasto 

com pessoal. O comprometimento 
máximo seria de R$ 1,129 bilhão, 
ou 54% de toda a receita.

De acordo com o controla-
dor-geral do Município, Rodrigo 
Quidute, dois fatores explicam 
a queda na despesa da prefeitu-
ra: o aumento na arrecadação 
e a implementação de medidas 
para cortar gastos. Essas ações, 
ele conta, foram previstas em 
um Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) que foi assinado 
há dois anos pelo então prefeito 
Carlos Eduardo com o Ministé-
rio Público junto ao Tribunal de 
Contas do Estado. Quando Álva-
ro Dias assumiu, deu continuida-
de ao arrocho.

“Foi proibida a concessão de 
gratifi cações ou qualquer aumen-
to de despesa sobre a folha de 
pagamento. Houve uma espécie 
de congelamento. Além disso, o 
TAG previa revisão de contratos 
do município, para readequar os 
gastos a parâmetros mais dentro 
da realidade. Isso foi o início. De 
lá para cá, a gente vem intensifi -
cando o controle do gasto, buscan-

do a efi ciência”, ressalta Quidute.
A redução da despesa com 

pessoal foi possível mesmo sem 
a demissão de servidores. Isso 
aconteceu graças ao congelamen-
to nos salários e a medidas como a 
implantação, pelo prefeito Álvaro 
Dias, do Conselho de Governança, 
colegiado formado com o objetivo 
de detectar gastos desnecessários 
na gestão pública e eliminá-los. 
Com o maior controle das despe-
sas, sobrou mais dinheiro.

“Toda despesa acima de R$ 
30 mil tem de passar por esse 
conselho, que vai verifi car a con-
veniência do gasto. Avaliamos se 
a despesa é necessária ou não, 
se o mesmo serviço poderia ser 
executado com um material mais 
barato ou se atende exatamente 
ao que foi requisitado”, conta o 
controlador-geral.

O Conselho de Governança 
é formado pelo prefeito Álvaro 
Dias e pelos secretários titulares 
da Administração, do Planeja-
mento e da Tributação, além do 
controlador-geral do Município e 
de membros da Procuradoria.

Despesa com pessoal cai
sob a gestão de Álvaro Dias
Dois fatores explicam a queda na despesa da prefeitura: o aumento
na arrecadação e a implementação de medidas para cortar gastos

Prefeitura do Natal

José Aldenir/AgoraRN

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte aprovou nesta 
terça-feira os projetos de lei que 
aumentam os salários dos defen-
sores públicos, dos procuradores 
do Estado e dos conselheiros e 
procuradores que atuam no Tri-
bunal de Contas do Estado.

As categorias buscam a 
equiparação dos seus salários 
aos vencimentos dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, 
reajustados no ano passado pa-
ra mais de R$ 39 mil. No âmbito 
estadual, os grupos de servido-
res podem receber até 90,25% 
do que ganha um integrante da 
Suprema Corte.

Aumento de salários para TCE, 
defensores e procuradores avança

Na Assembleia

Projetos foram debatidos nesta terça-feira na CCJ da Assembleia Legislativa

Presidente da Fetarn, Manoel Cândido

Eduardo Maia / ALRN

Facebook / Reprodução

O deputado estadual Her-
mano Morais (MDB) elogiou 
a iniciativa do Governo do 
Estado de isentar o ICMS pa-
ra o abate de bovinos. “Acre-
ditamos que, agora, com essa 
isenção, vai ter condição de 
cada região ter um abatedou-
ro funcionando corretamen-
te", afi rmou o deputado.

ICMS zerado abre 
"novo tempo" 
no campo, diz 
Hermano Morais

Opinião

A Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Rio Grande 
do Norte (Fetarn) criticou nesta 
terça-feira, 4, a medida provisória 
editada pelo governo Jair Bolso-
naro que estabelece uma triagem 
mais rigorosa para as novas soli-
citações de aposentadoria rural. A 
MP já foi ratifi cada pelo Congresso 
Nacional e aguarda sanção.

Pela MP, a declaração de sindi-
catos rurais não será mais válida 
para comprovar o tempo de traba-
lho rural. A proposta estabelece 
que deverá ser feita uma autode-
claração ratifi cada por órgão pú-
blico ou entidade credenciada. E, a 
partir de 2023, o Cadastro Nacio-
nal de Informações Sociais (CNIS) 
validará o tempo de serviço.

“Apenas 5% dos trabalhadores 
rurais estão cadastrados no CNIS. 
Caso o levantamento com base no 
cadastro comece de imediato, a 
grande maioria dos trabalhadores 
seria penalizada”, destacou o presi-
dente da Fetarn, Manoel Cândido.

Só 5% dos trabalhadores rurais 
se encaixariam em novas regras

Aposentadoria

Deputado estadual elogiou ideia

João Gilberto / ALRN
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O deputado estadual 
Francisco do PT relatou 
nesta terça-feira, 4, que se-
te estagiários deixaram de 
receber bolsas de incentivo 
e três contratos temporários 
foram cortados no câmpus 
Canguaretama do Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN).

A medida, segundo o 
petista, é refl exo do contin-
genciamento de recursos na 
área da educação, anunciado 
no mês passado pelo governo 
federal e que bloqueou R$ 27 
milhões apenas do IFRN em 
todo o Estado.

“Isso já tem o impacto na 
economia. São dez pessoas 
sem remuneração”, ressaltou 
o deputado.

Câmpus do IFRN 
já demitiu 10 por 
causa de bloqueio 
de orçamento

Crise

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal (STTU) afi rmou 
que a tarifa dupla de ônibus na 
capital potiguar é "vantajosa" para 
o cidadão, por dar a possibilidade 
de desconto através do pagamento 
por cartão de passagem, “tendo em 
vista que a migração para o cartão 
é livre e gratuita”.

A argumentação da secretaria 
foi feita através da manifestação 
do procurador-geral do Município, 
Carlos Castim, em uma ação que 
tramita na 4ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Natal. A 
Justiça analisa um pedido de revo-
gação do aumento da passagem de 
ônibus da capital, que entrou em 
vigor no dia 19 de maio.

A ação popular foi movida pelo 
vereador Maurício Gurgel e pelo 
deputado estadual Sandro Pimen-
tel, ambos do PSOL. Os dois ques-
tionam a falta de transparência no 
aumento da tarifa, a legitimidade 
de existir dois valores diferentes e 

pedem que a medida seja revogada 
até que a situação seja solucionada. 

No dia 21 de maio, o juiz Cícero 
Martins de Macêdo, que é o res-
ponsável por julgar a ação, delimi-
tou prazo de cinco dias para que a 

Prefeitura do Natal se manifestas-
se sobre a questão. A resposta foi 
encaminhada no dia 30 de maio. “O 
reajuste tarifário tem por objetivo 
equilibrar a relação entre o aumen-
to incidente nos insumos e custos 

de operação relativos à infl ação 
assentada sobre eles e o valor pa-
go pelo usuário para utilização do 
serviço”, traz a manifestação do 
Município.

Carlos Castim também se ma-
nifestou sobre a diferenciação no 
valor da passagem, que passou de 
R$ 3,65 para R$ 3,90, quando o 
pagamento é através do cartão de 
transporte, e para R$ 4,00, no caso 
do dinheiro. O procurador-geral 
afi rmou que a dupla tarifa não é 
política exclusiva da cidade de Na-
tal e que é amparada pela lei fede-
ral 13.445, de 2017. 

O procurador-geral afi rma, ain-
da, que nova política é vantajosa 
para o cidadão que faz o pagamen-
to através do cartão. A justifi cativa 
é que o cartão é um meio que pos-
sibilita o pagamento antecipado, 
no momento da recarga, e este dá 
uma condição especial ao cidadão 
que o utiliza, já que pode ser adqui-
rido de maneira gratuita.

Procurador-geral, Carlos Castim argumentou que reajuste equilibra contas do sistema

Prefeitura alega que tarifa dupla do 
transporte é “vantajosa” para o usuário
Procurador-geral do Município respondeu ação na 4ª Vara da Fazenda Pública afirmando que a 
dupla tarifa não é política exclusiva da cidade de Natal e que é amparada pela lei federal 13.445

Justificativa

Câmara Municipal de Natal / Reprodução

Fátima inicia discussões do
novo PPA em Canguaretama

Planejamento

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, conduziu os debates do PPA

Elisa Elsie / Governo do RN

A governadora Fátima Bezerra 
iniciou nesta terça-feira, 4, na ci-
dade de Canguaretama, no litoral 
Sul do Estado, a primeira etapa 
da excursão para elaborar o Plano 
Plurianual (PPA) 2020-2023. 

O PPA é um instrumento go-
vernamental previsto no artigo 
165 da Constituição Federal. O 
plano orienta a elaboração das 
leis de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e das Leis Orçamentárias 
Anuais (LOA) para o próximo 
quadriênio. A estratégia busca 
elaborar o planejamento dos pro-
jetos através de diálogos com a 

população.
Uma comitiva ouviu a popula-

ção de Canguaretama e entidades 
representativas na sociedade civil, 
visando estabelecer objetivos e 
metas para a gestão pública.

Segundo Jan Varela, coorde-
nador da Região Metropolitana 
de Natal na Secretaria de Plane-
jamento e Finanças e membro da 
equipe de elaboração do PPA, esse 
contato popular é essencial para 
construir um planejamento que re-
presente os anseios da população.

Além de Canguaretama, ou-
tras nove cidades serão visitadas.

Uma fi scalização feita 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) detectou 52,6 
mil indícios de irregularida-
des em folhas de pagamento 
de órgãos da administração 
pública federal, referentes ao 
período de março a setembro 
do ano passado.

Entre as irregularidades, 
estão pagamentos indevidos de 
benefícios previdenciários; acu-
mulação indevida de cargos; 
proventos acima do teto cons-
titucional; auxílio-alimentação 
pago em duplicidade e nome-
ação de servidores impedidos 
em decorrência de penalidades 
administrativas ou judiciais.

Após a análise dos escla-
recimentos prestados pelos 
órgãos fi scalizados, o Tri-
bunal de Contas entendeu 
haver benefício fi nanceiro 
em 17.168 indícios. A identifi -
cação dessas irregularidades 
implica um benefício estima-
do anual de R$ 1,6 bilhão.

Tribunal de
Contas aponta
52 mil indícios de 
irregularidades

Fiscalização

A subprocuradora-geral da 
República Aurea Maria Etelvina 
Pierre enviou parecer ao Superior 
Tribunal de Justiça em que reco-
nhece ao ex-presidente Lula o direi-
to de cumprir o restante da pena de 
8 anos, 10 meses e 20 dias no caso 
do tríplex, em regime semiaberto.

O parecer se deu em análise a 
embargos movidos pela defesa do 
ex-presidente contra a sentença 
da 5ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça. Os advogados haviam 
apontado uma omissão quanto ao 
cumprimento de sua pena e sua 
eventual progressão. Lula está 
preso desde abril de 2018.

Procuradoria diz 
que ex-presidente 
Lula já pode ir para 
regime semiaberto

Caso do tríplex

Ex-presidente cumpre pena em Curitiba

José Aldenir / Agora RN
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Com objetivo de aproximar a 
comunidade da gestão pública, a 
Prefeitura de São Gonçalo do Ama-
rante desenvolveu o programa 
"Prefeitura em Movimento", que 
está ofertando diversas ações e ser-
viços pela cidade.

Uma das atividades que se 
destacam é o serviço de emissão 
de identidade – RG, por meio da 
Secretaria Municipal de Trabalho, 
Assistência Social e Cidadania. No 
primeiro dia de atuação do progra-
ma no polo V, em Santo Antônio 
do Potengi, foram distribuídas 150 
fi chas. Nesta quarta-feira, 5, serão 
distribuídas mais 150 fi chas.

O encerramento será realizado 

no próximo sábado, 8, mas emis-
são do documento de identifi cação 
continuará durante a semana se-
guinte, com a distribuição de mais 
300 fi chas.

QUARTA-FEIRA, 05.06.2019Cidades6

Jair Bolsonaro consolida a reputação de um presi-
dente cuja palavra não se escreve. Aconteceu de novo 
nesta terça, 4, quando o Conselho Nacional de Políti-
ca Energética (CNPE) ignorou sua declaração pública 

favorável à venda direta de etanol aos postos. O CNPE 
atendeu ao lobby dos distribuidores, que atuam como 
atravessadores para encarecer o litro do combustível. A 
palavra do presidente não foi levada a sério.

Venda direta: ministros desautorizam Bolsonaro

PSL quer o Senado discutindo reforma em julho

NÃO SABEM O QUE DIZEM
O CNPE consagrou uma 

mentira, ao decidir que venda 
direta depende de lei, quando 
se trata de um ato da Agência 
Nacional do Petróleo.

ATRAVESSADORES PREMIADOS
A decisão do CNPE, 

orientada pelo Ministério da 
Economia, premia o alto grau 
de inadimplência e riscos de 
sonegação das distribuidoras.

PRODUTORES PENALIZADOS
Distribuidoras mandam 

muito: a turma de Paulo Guedes 
as desonerou, mesmo sendo 

atravessadoras, e aumentou 
impostos para o produtor.

DECISÃO VERGONHOSA
Há dois anos e meio bandeira 

do consumidor explorado, que 
perde dinheiro todo dia, a venda 
direta foi postergada por mais 6 
meses.

AGENDA APERTADA
O general Hamilton Mourão 

continua se esforçando para 
valorizar o papel de vice. Sua 
movimentada agenda política 
incluiu ontem os deputados 
Delegado Waldir e Bibo Nunes.

VAI QUE É TUA
Principal líder do PSDB hoje, 

o governador João Dória confi ou 
um desafi o ao novo presidente, 
Bruno Araújo: tornar seu partido 
grande outra vez. Hoje tem 
apenas 30 deputados – ou 5,8% 
da Câmara.

MANDOU BEM
A oposição tenta encontrar 

uma forma de criticar o gesto 
de Jair Bolsonaro de levar 
pessoalmente projetos ao 
Legislativo. O problema é atacar 
um gesto de gentileza.

PODER SEM PUDOR

EDITANDO O DIÁRIO OFICIAL
Político folclórico do Rio Grande do Norte, o major 

Teodorico Bezerra não poupava esforços quando 
queria ajudar Santa Cruz, município de sua base 
eleitoral. Ao saber que a vizinha Nova Cruz ganharia 
agência dos Correios, foi à editora do Diário Ofi cial e 
mandou trocar Nova por Santa, na ordem do serviço. 
Santa Cruz fi cou com o posto da ECT. Questionado 
por um adversário, anos mais tarde, Teodorico 
desconversou:

- Sou um homem de 75 anos, de modo que só lem-
bro do que aconteceu de seis horas da manhã para cá.

Partido de Jair Bolsonaro, o PSL faz 
gestões junto ao presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, para que se inicie em julho o 
debate da reforma da Previdência, tão logo 
a Câmara vote e a aprove, como prometeu o 

seu presidente, Rodrigo Maia. O PSL apelou 
a Alcolumbre para abrir os debates e somente 
encerrá-lo após a votação, ainda que seja 
necessário suspender o recesso parlamentar 
de duas semanas.

DOBRADINHA 
O PSL também pretende que Alcolumbre 

converse com Rodrigo Maia sobre a possibilidade de 
antecipação da votação na Câmara.

INSTRUMENTO DE MANOBRA
O governo pode obstruir a votação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para adiar a folga. 
A regra é clara: sem LDO não tem recesso. 

O CARA DA REFORMA
Flávio Bolsonaro tem se destacado no debate da 

reforma. É o principal articulador do Senado junto 
ao Ministério da Economia.

“Não há alternativa”

Ministro Paulo Guedes 
(Economia) 

defenda a reforma da Previdência 
na Câmara

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto
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STF RECEBE O ATRASO
A vanguarda do atraso 

(deputados do PT, PSB, Pode, 
PDT e PCdoB) foi pressionar o 
ministro Luís Roberto Barroso, 

Presidente Jair Bolsonaro recebeu, em 

Prefeitura de SGA / Reprodução

Secretaria de Saúde anuncia 
fechamento do Ruy Pereira

Hospital

Servidor ouvido pelo Agora RN relatou problemas estruturais no hospital da capital

José Aldenir / Agora RN

A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) informou nesta 
terça-feira, 4, que, devido às condi-
ções precárias do Hospital Doutor 
Ruy Pereira, localizado no bairro 
do Tirol, zona Leste Natal, a uni-
dade será fechada. A data para o 
encerramento das atividades ain-
da não está defi nida.

Segundo a Sesap, o contrato de 
aluguel com o Instituto de Trauma-
tologia e Ortopedia do RN (Itorn), o 
atual proprietário da unidade, vai 
se encerrar no dia 31 de agosto. A 
pasta está realizando um estudo 
para o reordenamento do fl uxo de 
atendimento dos pacientes vascula-
res atendidos pelo hospital.

A proposta da Secretaria é dis-
tribuir os 80 leitos existentes no 
Ruy Pereira para outras unidades 
da rede estadual de saúde, como 
Hospital Giselda Trigueiro, Hospi-
tal José Pedro Bezerra (Santa Ca-
tarina) e o Hospital João Machado.

Os hospitais deverão atender a 
demanda dos pacientes com com-
plicações clínicas a serem tratadas 
antes do procedimento cirúrgico, 
além dos que já realizaram o pro-

cedimento vascular mas necessi-
tam concluir o uso de antibiótico 
em ambiente hospitalar.

Um servidor ouvido pela re-
portagem relatou os problemas es-
truturais do hospital. Nos últimos 
dias, parte do teto de uma sala de 
atendimento caiu, o que causou o 
fechamento de alguns leitos. “Esse 
prédio é muito antigo. Não passa 
por reforma há muito tempo. A 
gente tem várias difi culdades com 
tudo. A gente trabalha aqui com 
medo”, disse a fonte, que não se 
identifi cou.

A dona de casa Lucia Santos 
lamentou o fechamento da unida-
de. Segundo ela, que acompanha 
a mãe, Adelita Diniz, de 84 anos, 
o Ruy Pereira é um local dedicado 
aos pacientes com diabetes no Es-
tado. “Mesmo com a estrutura defa-
sada, é a salvação da gente", disse.

O assessor técnico da unidade, 
Graciliano Sena, informou que 
atualmente 75 pacientes estão in-
ternados. Ele conta que, por dia, 
são atendidas 20 pessoas no am-
bulatório especializado em atenção 
vascular.

Projeto disponibiliza serviço para 
emissão de RG em São Gonçalo

Prefeitura em Movimento

do Supremo Tribunal Federal, a 
se associar àqueles que querem o 
Brasil sustentando para sempre 
estatais que dão prejuízo. Só para 
preservar capilés e privilégios. 
Que vergonha.

COLA DE VOLTA
O ex-deputado capixaba 

Camilo Cola, um dos mais 
importantes empresários 
brasileiros, visitou a Câmara dos 
Deputados na tarde desta terça. 
Aos 97 anos, Cola tem visão 
muito lúcida do Brasil.

É O QUE ELES DIZEM
Agência reguladora dos 

planos de saúde, a ANS informa 
que as novas regras preveem 
“portabilidade de carências” para 
plano da mesma faixa de preço 
ou em faixa mais barata do que o 
plano atual.
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Nas Redes

Menos de uma semana depois 
de ter ido à Câmara dos Deputa-
dos para prestigiar uma sessão 
solene, o presidente da República 
Jair Bolsonaro voltou à Casa na 
manhã desta terça-feira, 4. Em 
mais um gesto de aproximação 
com o Parlamento, o objetivo ofi -
cial da visita foi a entrega de um 
projeto de lei que propõe mudan-
ças no Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB).

“Nós começamos a acreditar 
mais na população. Quanto mais 
lei tem o País, é sinal que ele não 
tá indo no caminho certo. Quanto 
menos leis, o povo está mais cons-
ciente dos seus deveres”, destacou 
Bolsonaro. Segundo o presidente, 
a proposta foi construída a partir 
de ideias do próprio presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
e de propostas já existentes no 
Congresso.

O texto propõe mudanças como 
o fi m da exigência de exame toxi-
cológico para motoristas profi ssio-
nais. Também retira dos depar-
tamentos de Trânsito (Detrans) 
a exigência de credenciar clínicas 
para emitirem o atestado de saú-
de para renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 
Segundo o próprio presidente da 
República, “qualquer médico” po-
derá conceder esse laudo.

No caso de motoristas até 65 
anos, o projeto fala em dobrar a 
validade da habilitação dos atu-
ais cinco para 10 anos. A partir 
dos 66 anos de idade, a validade 

Presidente voltou à Câmara menos de uma semana depois ter ido ao Congresso

Bolsonaro entrega projeto que 
amplia validade da habilitação
Outro ponto da proposta altera, de 20 para 40, o limite máximo de pontos 
que um motorista pode acumular, em até 12 meses, sem perder a licença

Para 10 anos

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa vai 
receber nesta quarta-feira, 
5, o secretário estadual de 
Saúde, Cipriano Maia. Em 
pauta, o resultado das visto-
rias feitas pela comissão ao 
Hemocentro e ao Hospital 
Regional Deoclécio Marques, 
em Parnamirim, além dos 
problemas de abastecimento 
em outras unidades hospita-
lares do Estado.

No Deoclécio Marques, a 
maior preocupação da comis-
são é a conclusão da obra de 
ampliação, que vai aumentar 
o número de leitos e melhorar 
as condições de atendimento à 
população. Quanto ao Hemo-
centro, a comissão pretende 
gerar condições para que as 
coletas sejam intensifi cadas.

"Esperamos que o secre-
tário possa esclarecer que 
medidas a pasta da Saúde 
tem tomado", disse o depu-
tado Galeno Torquato (PSD), 
presidente da comissão.

A Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
determinou nesta terça-feira, 
por 4 votos a 1, que o médium 
João de Deus retorne para a 
cadeia.

Os ministros Néfi  Cordei-
ro, Saldanha Palheiro, Lau-
rita Vaz e Rogério Scheitti 
votaram por negar o pedido 
de prisão domiciliar feito pela 
defesa do médium e cassar a 
decisão que havia autorizado 
a internação dele em um hos-
pital neurológico de Goiânia.

Apenas o ministro Sebas-
tião Reis Junior votou para 
substituir a prisão preventi-
va por domiciliar.

João de Deus está preso 
desde o dia 16 de dezembro 
de 2018. No dia 22 de março 
deste ano, a Justiça autori-
zou que ele fosse transferido 
para o Instituto de Neurolo-
gia de Goiânia, atendendo a 
pedido da defesa, que alega-
va risco à vida do médium 
em razão do estado de saúde.

Secretário presta 
esclarecimentos 
na Assembleia 
nesta quarta

Justiça manda 
prender médium 
João de Deus 
novamente

SaúdeAbuso sexual

Secretário de Saúde, Cipriano MaiaMédium está preso desde dezembro

José Aldenir / Agora RNMarcelo Camargo / Agência Brasil

do documento passa de dois anos 
e meio para cinco anos. As car-
teiras emitidas antes da entrada 
em vigor a Lei fi cam automati-
camente com prazo de validade 
prorrogado.

Outro ponto da proposta alte-

ra, de 20 para 40, o limite máxi-
mo de pontos que um motorista 
pode acumular, em até 12 meses, 
sem perder a licença para dirigir.

“O código já é antigo, tem mais 
de 20 anos, e necessita de atuali-
zação. Dois terços das penalidades 
do CTB são graves ou gravíssimas, 
então acaba sendo muito fácil o ci-
dadão perder a carteira, atingir a 
pontuação. Isso tem se mostrado 
inefi caz porque os Detrans não 
conseguem operacionalizar os pro-
cessos para suspensão do direito 
de dirigir”, defendeu o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
que acompanhou Bolsonaro na 
entrega da proposta.

Quanto mais lei tem
o País, é sinal que
ele não tá indo no
caminho certo"

Jair Bolsonaro
Presidente da República,
durante visita à Câmara dos
Deputados nesta terça-feira

"

Do Instagram: 
Para Zenaide, MP
é "minirreforma"

A senadora Zenaide Maia 
(Pros) criticou a medida provi-
sória do governo federal que cria 
um sistema para combater frau-
des na Previdência. Na verdade, 
segundo a senadora, a MP, que 
poderia ser substituída por uma 
portaria, é uma “minirreforma 
da Previdência”, por difi cultar 
o recebimento de Benefício de 
Prestação Continuada e de ou-
tros benefícios.

DO FACEBOOK: DEPUTADO 
COMEMORA DECRETO DO SAL

O deputado estadual Ally-
son Bezerra (Solidariedade), 
com atuação política em Mos-
soró e região, comemorou nas 
redes sociais a assinatura do 
decreto presidencial que reco-
nhece o sal como bem de inte-
resse social. "Uma conquista 
importante. Benefi ciará a ati-
vidade produtiva, gerando mais 
emprego e renda", escreveu.

O secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Al-
demir Freire, disse no Twit-
ter que as exportações de 
frutas aumentaram 73% no 
Rio Grande do Norte nos cin-
co primeiros meses de 2019. 
"Destaque para as melancias 
e melões", escreveu, acres-
centando que os números do 
RN ganham mais relevância 
pelo fato de, no País, as ex-
portações terem caído 16,4% 
no período.

Do Twitter: 
Exportações de 
frutas cresceram 
73%, diz Aldemir

Instagram / Reprodução

José Aldenir / Agora RN
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Começaram nesta terça-feira, 
4, as inscrições para a segunda 
edição do Sistema de Seleção Uni-
fi cada (Sisu) deste ano. Ao todo, 
serão ofertadas 59.028 vagas em 

76 instituições públicas de ensino 
em todo o país. As inscrições po-
dem ser feitas até sexta-feira, 7, 
na página do programa. Podem 
participar do Sisu os estudantes 

que fi zeram prova do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
em 2018 e obtiveram nota na re-
dação acima de zero.

O resultado da chamada regu-

lar será divulgado no próximo dia 
10. As matrículas devem ser reali-
zadas de 12 a 17 de junho. Aqueles 
que não forem selecionados pode-
rão participar da lista de espera 

de 11 a 17 de junho. A convocação 
desses estudantes ocorrerá após o 
dia 19 deste mês.

O candidato do Sisu pode soli-
citar até duas opções de vaga.

Estudantes já podem se inscrever no Sisu; são 59 mil vagas
Resultado da chamada regular será divulgado no próximo dia 10. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho

Oportunidade
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O MAIOR CONGRESSO 
EDUCACIONAL DO NORTE NORDESTE 

A 19ª Convenção do Comércio 
e Serviços do Rio Grande do Norte 
(RN) começa nesta quinta-feira, 6. 
Com o tema “Pense Fora da Cai-
xa”, o evento será organizado pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Natal, no hotel Holliday 
Inn, no bairro de Lagoa Nova, e 
contará com a presença de oito 
palestrantes especialistas no ra-
mo do empreendedorismo.

Segundo a presidente da CDL 
Jovem Natal, Maria Luiza Fontes, 

o encontro serve para fortalecer a 
rede entre a classe empreendedo-
ra, além de estimular a inovação e 
mudanças de hábitos nas vendas.

“Pensar fora da caixa é para 
motivar novidades nas vendas. 
Geralmente, quando se pensa 
em inovação, fala-se logo em tec-
nologia, mas o que queremos é 
algo além; é inovar também na 
forma de vender e no tratamento 
pessoal com os clientes”, contou a 
presidente.

O evento terá sorteios, pales-
tras e acontece ao longo de todo 
o dia. A programação se inicia às 
8h e encerra às 18h. Os oito pa-
lestrantes são: Leandro Karnal, 
Thiago Nigro, Fred Alecrim, Pe-
dro Lima, Luiz Barcellos, Américo 
José, Thiago Reis e Yalli Oliveira.

Maria Luiza conta que a esco-
lha dos palestrantes foi por conta 
de experiências vividas e conheci-
mentos técnicos. “Tentamos unir 
a técnica com a prática. De todos 

eles, muitos cresceram empre-
endendo sozinhos. Os outros são 
uma vista mais teórica, a parte 
mais fi losófi ca. Não à toa o nosso 
lema é: inspiração, capacitação e 
contexto”, explicou ela.

Além do evento, Maria Luiza 
Fontes também falou sobre al-
gumas questões polêmicas no ce-
nário da economia atual, como a 
reforma da Previdência e também 
a reforma trabalhista.

“Estamos em crise desde 2015. 

Essas mudanças representam 
uma resposta positivas. Estamos 
vendo alterações desde o governo 
Michel Temer, de desburocrati-
zações que são necessárias para o 
crescimento. Porém, nossa Previ-
dência ainda está desatualizada. 
Infelizmente, aqui no Brasil as 
leis não andam tão rápido quanto 
as pessoas. Precisamos urgente-
mente da reforma e de uma série 
de reajustes para serem feitos”, 
encerrou. 

Leandro Karnal, fi lósofo Thiago Nigro, especialista em investimento Luiz Barcelos, da Agrícola Famosa Pedro Lima, do Grupo Santa Clara Fred Alecrim, escritor

Estadão / Reprodução Suno Research / Reprodução José Aldenir / Agora RN Roberto Setton / Poder YouTube / Reprodução

Convenção do Comércio e Serviços do RN 
acontece nesta quinta com 8 palestrantes
De acordo com presidente da CDL Jovem Natal, Maria Luiza Fontes, encontro servirá para fortalecer a rede entre a classe 
empreendedora, além de estimular a inovação e mudanças de hábitos nas vendas. Programação vai das 8h às 18h na zona Sul

Evento
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A cantora Vanessa da Mata lançou no úl-
timo fi nal de semana seu sétimo álbum de 
estúdio, "Quando Deixamos Nossos Beijos na 
Esquina". Esse é o primeiro disco produzido 
inteiramente pela própria cantora.

Um dos destaques do novo trabalho é a 
participação do rapper baiano Baco Exu do 
Blues, parceiro e convidado no single "Tenha 
Dó de Mim". Todas as músicas já estão dispo-
níveis em plataformas como o Spotify.

Vanessa se aventurou pela primeira vez 
como produtora musical, propondo arranjos 
diretamente aos músicos, criando a dinâmica 
sonora do álbum como captação de voz, mixa-
gem, acentuando ou reduzindo as intenções 
dos instrumentos em função de cada canção.

"Nossos desenhos se aproximam. As araras, 
as árvores, os animais, os homens, o planeta. 

"Quando 
Deixamos 
Nossos Beijos 
na Esquina"
É o título do novo álbum
de Vanessa da Mata, que tem 
entre as atrações participação
de Baco Exu do Blues

Música

Rodolfo Magalhães / Divulgação

A história de todos nós, todos lutando pela 
sobrevivência de seus próprios sentimentos 
no dia a dia. Meu disco trata disso, com mú-
sicas leves e curtas letras. O pop romântico, a 
brasilidade, a canção, o reggae californiano, 
os ritmos dançantes. Fiz questão de juntá-los 
sem distinção. Intelectuais e populares", defi -
ne Vanessa.

A participação de Baco Exú do Blues em 
"Tenha Dó de Mim" anuncia o clima de festa 
que também invade o álbum.

"Quando Deixamos Nossos Beijos Na Es-
quina", a canção título fala de sincretismo re-
ligioso, da falta dos bons sentimentos, aonde o 
mundo está mesmo doente, sem diálogo, sem 
carinho, impondo a arrogância ao outro, que 
nos assola, costurando personagens e ideias 
das outras faixas do disco. 

Irmã de Neymar, Rafaella 
Santos comentou pela primeira 
vez sobre a acusação de estupro 
ao qual o jogador está responden-
do. Em vídeos postados em seu 
perfi l do Instagram, a infl uencer 
não conteve às lágrimas ao defen-
der o craque.

"Nunca fui de me posicionar 
em nenhuma rede social para fa-
lar, ou deixar de falar, o que sai 
do meu irmão por aí. Sempre me 
mantive quieta, sempre fi quei 
em silêncio e deixei que o silêncio 
falasse por mim. Mas dessa vez 
é diferente, né? É uma situação 
superchata e que pra mim e pra 
minha família está sendo super-
difícil", iniciou.

"Eu amo meu irmão acima de 
tudo, bato a cara por ele. Acho 
que todo mundo que conhece meu 
irmão sabe que ele não faria uma 
coisa dessa. É triste", falou. Special Counsel Robert Mueller leaves church on March 24, in Washington, D.C. 

Irmã de Neymar garante que craque 
é inocente: "Bato a cara por ele"

Confiança

Instagram / Reprodução

Ana Maria Braga negou 
que esteja planejando deixar 
a TV Globo, emissora na qual 
está há 20 anos. Após come-
morar 70 anos em grande es-
tilo, a apresentadora negou a 
suspeitas do público.

"Eu não estou saindo da 
Globo. Eu não tenho previsão 
nenhuma de aposentadoria. 
Este é um é um ano muito 
especial para mim e para o 
Louro", disse, no "Mais Você".

Ana Maria
Braga nega
saída da Globo

Mais Você

Apresentadora está na casa há 20 anos

TV Globo / Reprodução

A Opus Produções anun-
ciou nesta terça-feira, 4, o 
cancelamento do show que 
Agnaldo Timóteo faria em 
Natal no dia 29 de junho, no 
Teatro Riachuelo.

Internado desde o dia 
20 de maio, em Salvador, 
Agnaldo Timóteo teve uma 
piora discreta em seu quadro 
infeccioso nesta terça-feira. 
O cantor apresenta desorien-
tação, diz boletim médico.

Agnaldo Timóteo 
cancela show no 
Teatro Riachuelo

Após AVC

Artista está internado desde dia 20

Jorge Cysne / Dedoc
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HORÓSCOPO

Parcerias poderão ser úteis no seu emprego. A saúde estará 
boa e, se por acaso tiver algum incômodo, espere uma rápida 
recuperação. Se já tiver um par, receberá apoio para seus 
projetos pessoais.

Guarde segredo sobre seus planos profi ssionais enquanto 
não chega a hora de concretizá-los. Saúde em alta. 
Na união, o melhor é evitar discussões sobre assuntos 
familiares.

Os astros favorecem atividades em equipe. Terá sorte se 
lida com assuntos ligados a maternidade, casa e alimentos. 
Se já tiver um par, terá a certeza de que é a pessoa certa 
em sua vida.

Há possibilidade de receber um convite para trabalhar 
em algo que vai exigir sua energia mental. O romance vai 
passar por mudanças: use isso a seu favor e exercite mais 
a criatividade na arte da sedução.

O trabalho vai fl uir bem. Sua mente estará aberta para 
resolver problemas rotineiros da melhor forma. Procure 
economizar! Se estiver só e aparecer alguém, invista, pois a 
relação deverá ser intensa.

Dia excelente para quem trabalha na área de cuidados 
com o corpo, relações humanas ou trato com animais. 
Deixar a casa mais aconchegante vai lhe dar muito prazer. 
Cumplicidade no romance.

Está nas suas mãos defi nir os rumos da sua vida 
profi ssional. Para começar, evite o confronto com 
superiores. Livre-se de emoções negativas. Você e o par 
vão se esforçar para fortalecer os laços afetivos.

No trabalho, você vai sentir prazer no que faz. Mas fuja 
de fofocas e rodinhas. Bom dia para começar curso, ler, 
escrever e se informar. Se vive uma relação estável, alerta 
de tensão.

Ventos de mudança vão soprar na sua carreira: saia da sua 
zona de conforto e aposte na sua criatividade! Reuniões 
gostosas em família poderão renovar seu astral. Se tiver 
compromisso, marque um programa acolhedor em casa.

Se necessário, assuma a liderança no seu emprego. Boas 
notícias nas fi nanças: vai entrar um dinheiro extra ou você 
terá vantagem ao realizar uma compra. A dois, o clima estará 
ideal para aparar arestas.

O dia será de correria. Sua sensibilidade estará à flor da 
pele e vai ter vontade de ajudar os outros. Na paquera, 
nada de ficar sofrendo por quem está em outra: abra o 
seu coração para gente nova!

Será difícil, mas mantenha o foco nas tarefas profi ssionais. 
Use sua intuição e sua criatividade para ajudar os mais 
necessitados. Caso algo no par esteja te incomodando, 
abra o jogo!

ARIES 
(21/03 A 20/04)

LIBRA
(23/09 A 22/10)

TOURO
(21/04 A 20/05)

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

CANCER
(21/06 A 22/07)

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 20/01)

LEÃO
(23/07 A 22/08)

AQUÁRIO 
(21/01 A 19/02)

VIRGEM
(23/08 A 22/09 )

PEIXES
(20/02 A 20/03)

NOVELAS

Maria e Amadeu se amam. Virgínia estranha sua conexão com Fabiana. Virgínia exige que Otávio se afaste de Edilene. Fabiana vai para 
casa com Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio. Josiane se preocupa quando Amadeu avisa que irá morar com Maria. Marlene 
se insinua para Antero. Josiane conta para Régis sobre Amadeu. Edilene questiona Otávio sobre um filho. Gilda revela a Amadeu sobre 
seu estado de saúde.

A DONA DO PEDAÇO

Laila se desespera ao saber do sumiço de Raduan. Dalila/Basma se incomoda com o sofrimento de Jamil e indica um possível paradeiro de 
Raduan. Valéria garante que convencerá Norberto a aceitar seus termos para o casamento. Jamil se joga na frente de um carro para salvar Raduan, 
e Dalila/Basma se desespera. Bóris inventa uma desculpa quando Sara o fl agra com sua agenda na mão. Ali estranha quando Mamede e Latifa 
decidem aceitar seu casamento com Sara. Bruno encontra Norberto em sua casa. Paul questiona Dalila sobre seus sentimentos por Jamil.

ÓRFÃOS DA TERRA

Manu e Kika não aceitam a imposição de Mercedes de permanecer no programa sem João. Mercedes comunica que o No Fusca com Manu será 
tirado do ar. Jerônimo planeja convencerDandara a investir na carreira internacional para o caminho fi car livre para Vanessa. João conversa com 
Lidiane. Candé é solto. Quinzão aceita participar de um concurso de dança com Lidiane.

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

Intervenção urbana transforma 
praças urbanas de Natal em palco

Arte 

Special Counsel Robert Mueller

Divulgação

Após uma semana de apre-
sentações simultâneas em praças 
públicas das cidades de Natal e 
Fortaleza, as companhias teatrais 
Clowns de Shakespeare, do Rio 
Grande do Norte, e o Grupo Ba-
gaceira, do estado do Ceará, dão 
continuidade às intervenções urba-
nas do espetáculo “.de_en.con.tro/
ce.rn (Ponto de Encontro)”, fruto de 
meses de dedicação em pesquisas 
sobre territorialidades e teatra-
lidades contemporâneas e de um 
minucioso trabalho de investigação 
nos espaços públicos.

As apresentações acontecem ao 
mesmo tempo nas duas capitais, 
sendo que a primeira semana teve 

Fortaleza como a principal, uma es-
pécie de lado A do espetáculo, tendo 
Natal como lado B (secundária).

Agora, até o dia 7 de junho, o la-
do principal do .de_en.con.tro/ce.rn 
será realizado em praças públicas 
de Natal, e o lado B em Fortaleza. 
Tudo sendo transmitido em tem-
po real através das redes sociais e 
também por meio de mensagens de 
WhatsApp das duas companhias 
de teatro envolvidas, promovendo 
a comunicação dos públicos das 
duas cidades.

Nesta quarta-feira, 5, em Na-
tal, a ação acontecerá a partir das 
16h na Praça Sete de Setembro, na 
Cidade Alta. Nesta quarta-feira, 5, em Natal, a ação acontecerá a partir das 16h na Praça Sete de Setembro, na Cidade Alta
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Memearias

Evaristo Costa vai ser 
âncora na CNN Brasil

De volta

A CNN Brasil anunciou que Evaristo Costa e William Waa-
ck, ambos ex-apresentadores de telejornais da TV Globo, são 
os primeiros âncoras contratados pela emissora. O anúncio foi 
feito pelo Twitter do canal, que estará disponível 24 horas para 
assinantes da TV paga e também nas plataformas digitais.

Há um mês o escritório do canal começou a funcionar em 
São Paulo. A CNN Brasil deve ser instalada na região da ave-
nida Paulista. A previsão é que o canal entre no ar no segundo 
semestre deste ano, de acordo com a assessoria da emissora.

Waack saiu da Globo em novembro de 2017, depois do va-
zamento de vídeo em que o então apresentador do "Jornal da 
Globo" apareceu fazendo comentários de cunho racista.

Já Evaristo também deixou a emissora no mesmo ano. Em 
vídeo publicado no Instagram, o ex-âncora do "Jornal Hoje" 
explicou as razões que o levaram a tomar essa decisão: "pre-
ciso descansar".

Grávida de três
meses, Claudia Leitte
já ostenta barriga

É uma menina

Claudia Leitte voltou a usar 
sua página ofi cial no Instagram, 
na tarde desta terça-feira, 4, para 
compartilhar um pouco de como 
está sua terceira gestação. Na 
imagem que compartilhou, a fa-
mosa cantora aparece exibindo o 
barrigão, com um modelo pra lá de 
estiloso de biquíni.

Além de mais de 70 mil curti-
das, a futura mamãe de terceira 
viagem recebeu inúmeros elogios, 
como “auge da beleza”, “princesa” e 
“eu te amo” nos comentários. 

Claudia já é mãe de Davi e 
Rafael, também frutos de seu ca-
samento com o empresário Márcio 
Pedreira. A cantora está esperando 
uma menina, que deve receber o 

Em viagem à Indonésia, 
Anitta publicou uma selfi e 
tirada por um macaco e com-
partilhou com os fãs como 
fi cou impressionada com a in-
teligência do animal. Na foto, 
a cantora aparece ao lado da 
amiga Jéssica Sá.

"Aqui os macacos reinam 
livres e comandam tudo. 
Eles que fazem as regras 
hahahaha muito bom.”, disse, 
sobre o ocorrido.

Após compartilhar a his-
tória, os fãs reagiram ao fato. 
"Passada", comentou uma.

Macaco tira
selfie com Anitta, 
e imagem viraliza 
nas redes sociais

Impressionante

Clique aconteceu na Indonésia

Instagram / Reprodução

MARINA RUY BARBOSA CURTE PRAIA NO CEARÁ
Depois de meses gravando "O Sétimo Guardião", Marina Ruy Barbosa está 
curtindo merecidos dias de folga no Ceará. Em plena segunda-feira chuvosa 
em vários pontos do país, a atriz postou uma foto deitada em uma mesa à 
beira do mar, de biquíni, sem make, cabelo natural e com o bronzeado em 
dia. É claro que o clique fez o maior sucesso.

De férias

Cantora decidiu fazer pausa na carreira

Instagram / Reprodução

Divulgação

Instagram / Reprodução
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ABERTO À CONSULTA
Está dando o que falar no 

Congresso Nacional e junto à 
opinião pública
a proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 87/2019) que 
determina a realização de testes 
toxicológicos em funcionários da 
Segurança Pública, apresentada 
pelo senador do RN Styvenson 
Valentim (Pode-RN). Tanto é 
que o portal do Senado abriu, 
nesta terça-feira, consulta 
pública sobre o projeto na 
página e-cidadania. Até o fi nal 
da tarde de ontem a votação a 
favor da PEC era esmagadora 
diante dos votos contra.

O PROJETO
O senador Styvenson tem 

dito quena imprensa que a 
ideia não é punir, mas oferecer 
o tratamento e garantir que o 
agente de segurança irá exercer 
a profi ssão em plena condição 
psíquica. A prevenção sugerida 
por Valentim abrangerá o uso 
abusivo não somente de drogas 
ilícitas, mas também das lícitas, 
como bebidas alcoólicas e 
remédios controlados.
A proposta aguarda parecer 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado

OFFSHORE NO RN
O deputado federal João 

Maia está confi ante de que a 
reunião com o presidente da 
Petrobrás Roberto Castello 
Branco, realizada na semana 
passada, na sede da empresa no 
Rio de Janeiro, com a presença 
da governadora do RN Fátima 
Bezerra, resultará numa 
valorização da atividade do 
petróleo aqui Estado.
Em entrevista nesta terça-feira 
ao Agora News, apresentado 
por esta colunista na Agora 
FM (97FM), João Maia 
detalhou os pontos prometidos 
pela Petrobras ao RN, como 
o investimento na extração 
de petróleo no mar, também 
chamado de 'offshore'.

FERIADOS NAS SEGUNDAS
A Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte (CE) do Senado 
Federal aprovou nesta terça, 4, um 
projeto de lei (PLS 389/2016) que 
prevê a antecipação de feriados 
nacionais que caem em dias 
úteis para as segundas-feiras. A 
proposta não afeta datas como 
Confraternização Universal (1º 
de janeiro), Carnaval, Sexta-
feira Santa, Dia do Trabalho 
(1º de maio), Corpus Christi, 
Independência (7 de setembro), 
Nossa Senhora Aparecida (12 de 
outubro) e Natal (25 de dezembro).
Segundo o portal do Senado, 
uma consultoria norte-americana 
aponta o Brasil como o sétimo país 
com mais feriados no mundo, com 
12 no total.

Governadora Fátima 
Bezerra em papo 

com a empresária e 
produtora cultural 

brasileira Noris 
Morais, que reside em 

Portugal e dedica-se 
a divulgar a cultura 

nordestina em feiras 
internacionais por 

toda a Europa

Daniela FreireDaniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

...do Ministério da Justiça 
e Segurança: "Brasil vai 
barrar entrada de 5 mil 
torcedores argentinos 
violentos. Acordo de 
cooperação para eventos 
esportivos foi assinado 
nesta sexta-feira (31), em 
Buenos Aires";
...da deputada federal 
Sâmia Bomfi m (PSOL-SP): 
"Para o músico fuzilado 
com 80 tiros pelo exército, 
silêncio. Para o músico 
que espancou a amante 
grávida e depois se matou, 
homenagem. Bolsonaro 
não é só um projeto político 
despudorado. É uma ética 
de culto à violência e 
distorção da realidade";
...da colunista Bela Megali 
(jornal O Globo): "Gleisi 
defende Haddad para 
disputar prefeitura de SP 
em 2020".

>> GIRO PELO TWITTER...

Reprodução

Instagram

CedidaInstagram

 Mal assumiu o cargo 
de Reitor da UFRN e o 
professor Daniel Diniz 
já foi vítima, junto com a 
deputada federal Natália 
Bonavides, de uma tentati-
va de golpe pelo whatsapp. 
Alguém, utilizando número 
e foto do reitor, enviou 
mensagem à parlamentar 
do RN pedindo dinheiro. 
No entanto, atenta, Natá-
lia Bonavides entrou em 
contato com Daniel Diniz 
e ambos perceberam que 
tratava-se de um golpe. O 
reitor da UFRN acionará 
a Polícia Federal para 
investigar o caso.

 E por falar em Natália 
Bonavides, a deputada 
potiguar denunciou em 
suas redes sociais as 
mensagens com conteúdo 
ofensivo e machista que 
vem recebendo a cada 
postagem que faz. As frases 
são todas impublicáveis 
aqui neste espaço, diga-se 
de passagem. "A legenda 
dessas imagens poderia 
ser simplesmente: 'sobre 
ser mulher na política'", 
escreveu a parlamentar.

Destaques
 da coluna

Estilista potiguar Nathália Faria posando para as lentes 
de Jefferson Fernandes, com produção de Luis Azevedo, 
para a sua marca Nathi Faria Brand

Deputado Coronel Azevedo ganhou bolo e parabéns da 
equipe e do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel 
Ferreira, na comemoração do seu aniversário, nesta 
segunda-feira (03). Ontem, o parlamentar foi homenageado 
com o título de Cidadão Norte-Riograndense na Casa

A cantora Anitta e o sufista 

Pedro Scooby, ex-marido 

de Luana Piovani, fizeram 

estremecer as redes sociais no 

Brasil nesta terça-feira, após 

exporem o relacionamento 

nos 'stories' e no 'feed' do 

Instagram. O novo casal do 

momento está curtindo o 

romance em Bali, Indonésia
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Evaristo Costa vai ser 
âncora na CNN Brasil

De volta

A CNN Brasil anunciou que Evaristo Costa e William Waa-
ck, ambos ex-apresentadores de telejornais da TV Globo, são 
os primeiros âncoras contratados pela emissora. O anúncio foi 
feito pelo Twitter do canal, que estará disponível 24 horas para 
assinantes da TV paga e também nas plataformas digitais.

Há um mês o escritório do canal começou a funcionar em 
São Paulo. A CNN Brasil deve ser instalada na região da ave-
nida Paulista. A previsão é que o canal entre no ar no segundo 
semestre deste ano, de acordo com a assessoria da emissora.

Waack saiu da Globo em novembro de 2017, depois do va-
zamento de vídeo em que o então apresentador do "Jornal da 
Globo" apareceu fazendo comentários de cunho racista.

Já Evaristo também deixou a emissora no mesmo ano. Em 
vídeo publicado no Instagram, o ex-âncora do "Jornal Hoje" 
explicou as razões que o levaram a tomar essa decisão: "pre-
ciso descansar".

Grávida de três
meses, Claudia Leitte
já ostenta barriga

É uma menina

Claudia Leitte voltou a usar 
sua página ofi cial no Instagram, 
na tarde desta terça-feira, 4, para 
compartilhar um pouco de como 
está sua terceira gestação. Na 
imagem que compartilhou, a fa-
mosa cantora aparece exibindo o 
barrigão, com um modelo pra lá de 
estiloso de biquíni.

Além de mais de 70 mil curti-
das, a futura mamãe de terceira 
viagem recebeu inúmeros elogios, 
como “auge da beleza”, “princesa” e 
“eu te amo” nos comentários. 

Claudia já é mãe de Davi e 
Rafael, também frutos de seu ca-
samento com o empresário Márcio 
Pedreira. A cantora está esperando 
uma menina, que deve receber o 

Em viagem à Indonésia, 
Anitta publicou uma selfi e 
tirada por um macaco e com-
partilhou com os fãs como 
fi cou impressionada com a in-
teligência do animal. Na foto, 
a cantora aparece ao lado da 
amiga Jéssica Sá.

"Aqui os macacos reinam 
livres e comandam tudo. 
Eles que fazem as regras 
hahahaha muito bom.”, disse, 
sobre o ocorrido.

Após compartilhar a his-
tória, os fãs reagiram ao fato. 
"Passada", comentou uma.

Macaco tira
selfie com Anitta, 
e imagem viraliza 
nas redes sociais
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Clique aconteceu na Indonésia

Instagram / Reprodução

MARINA RUY BARBOSA CURTE PRAIA NO CEARÁ
Depois de meses gravando "O Sétimo Guardião", Marina Ruy Barbosa está 
curtindo merecidos dias de folga no Ceará. Em plena segunda-feira chuvosa 
em vários pontos do país, a atriz postou uma foto deitada em uma mesa à 
beira do mar, de biquíni, sem make, cabelo natural e com o bronzeado em 
dia. É claro que o clique fez o maior sucesso.

De férias

Cantora decidiu fazer pausa na carreira

Instagram / Reprodução

Divulgação

Instagram / Reprodução
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A.G.C. de Freitas Eireli, CNPJ 10.790.510/0001-63, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEMA 
a LP para a indústria de benefi ciamento de pescados, localizada na Rua São Sebastião, 
S/N, bairro Patané, Arez. CEP 59.170-000.

Aline Gleicy Costa de Freitas
Empresária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

Eolicabras S/A., inscrita no CNPJ: 12.985.229/0001 - 01, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação (RLO) para a Fábrica de Peças e Componentes em Pré-Moldado 
para torres de aerogeradores, localizada na zona rural do município de Pedra Grande/RN.

Carlos Eduardo Nobrega Z. M. de Campos
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Guerreiro Aquicultura Ltda-EPP, CNPJ nº 24.756.344/0001-93, torna Público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Renovação da Licença de Operação- RLO, para a atividade de carcinicultu-
ra, localizada no Povoado de Currais, município de Nísia Floresta/RN.
           

Guerreiro Aquicultura Ltda-EPP 
Empreendedor

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Laura Helena Mendonça Leiros, CPF. 130.662.004-00, torna público que está requeren-
do ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE – IDEMA, a Licença Simplifi cada – LS, para construção de um acesso 
público na orla da Praia de Pirangí do Sul Município de Nísia Floresta (RN), na Av. Beira Mar, 
em área de servidão pública, para acesso coletivo.

LAURA HELENA MENDONÇA LEIROS
REQUERENTE/SOLICITANTE

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE RESULTADO

O SEST – SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, Natal/RN, torna público a adjudicação e 
homologação da Concorrência nº 00017/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de estrutura em eventos para atender ao SEST Unidade 
B29 Natal/RN, em favor da empresa Mestre Sala Locação e Eventos LTDA no valor total de R$ 
10.080,00 (dez mil e oitenta reais) no dia 04/06/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

TRANSCOOP – COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE
CAMINHÕES, CAÇAMBAS, TRATORES, MÁQUINAS E SIMILARES

CNPJ 07.721.951/0001-07
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Cooperados da TRANSCOOP – Cooperativa dos proprietários de caminhões, 
caçambas, tratores, máquinas e similares, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no 
dia 17 de junho de 2019 na sede da Cooperativa situada na Avenida Acaraú, 36 C-A– Igapó – Cep: 
59.108-000 - Natal/Rn, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, ou se não alcançado o quórum legal, às 18:00 horas em segunda convocação com 
a presença de metade mais um dos associados, ou ainda às 19:00 horas em terceira e última con-
vocação com presença de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA;
 1) Eleição dos Membros da Diretoria para o exercício 2019 a 2023.
 2) Outros assuntos de interesse social.
Para efeito de aferição do quórum informo que o total de Cooperados
em exercício na presente data é de 56 (Cinquenta e seis) associados.

 Natal, 31 de maio de 2019.

Francisco Carlos Pereira de Souza
 Presidente 

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, Processo 
Licitatório Nº. 042/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONS-
TRUÇÃO DO TIPO I. A sessão pública dar-se-á no dia 18/06/2019 às 08h30min, na sede da Prefei-
tura Municipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min as 17h00min. Macaíba/RN, 04/06/2019. Pregoeiro/PMM.

COMPRE CIMENTO COM 49% DE DESCONTO! 

 

ATÉ 18/06/2019 
 

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

 

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

 

 

VENDA TOTAL OU FRACIONADA 

 

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

WWW.LEILOESRN.COM.BR 

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

A Prefeitura do Natal vai 
incentivar 23 projetos que 
irão compor a grade de pro-
gramação do Centro Histórico 
de Natal, com destaque para 
o revigorado Beco da Lama.

O resultado da Seleção 
Púbica nº 014/2019 foi publi-
cado na edição desta quarta-
-feira, 4, do Diário Ofi cial do 
Município.

Projetos de samba, cho-
ro, artes plásticas, cultura 
popular, dança, tributos, 
homenagens e tradições que 
vão do coco ao choro estarão 
na pauta semanal do Beco da 
Lama e adjacências nos pró-
ximos dias.

A Seleção Artística anali-
sou, ao todo, 71 projetos.

Prefeitura
vai incentivar 
projetos para o 
Centro Histórico

Cultura

Beco da Lama está revigorado

Canindé Soares 

CONCESSÃO DE LICENÇA

Francisco das Chagas Felix Bertuleza
Prefeito

A Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN, CNPJ 08.294.688/0001-71, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande Do Norte-
IDEMA a (Licença Previa), com prazo de validade até (24/05/2021), em favor do 
empreendimento Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, localizada na 
Rua Maria Elaine Bezerra, S/N, centro, CEP:59510-00, Afonso Bezerra-RN.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC
SECRETARIA DE ESTADO, DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC 

 

AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS

Natal/RN, 31 de maio de 2019.

Presidente da CPL/SEEC

A Presidente da CPL/SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura da Tomada de 
Preços em referência, para o dia 18/06/2019, às 09:30m (horário local), cujo objeto é: Contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de Conclusão da Construção de Quadra 
Poliesportiva Coberta na E.E Aldo Fernandes de Melo, em NATAL. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados através do site: www.rn.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

Ana Santana Alves de Medeiros

 

PROCESSO N° 00410015.000310/2018-34

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 SRP
PROCESSO Nº 121.024/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 025/2019, com o 
Objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material, equipamentos e 
periféricos de informática para atender as necessidades da prefeitura municipal de Serra 
Caiada/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Os 
envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 19 de Junho 
de 2019 até as 09:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, sito a 
Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Edital disponível na página 
www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou 
telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 04 de Junho de 2019.

Touros/RN, 04 de junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

A Prefeitura Municipal de Touros/RN, através do seu pregoeiro, torna público que fará realizar a licitação 
a seguir especificada: Pregão Presencial, Menor Preço POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELA, DE MEDICAMENTOS, 
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Data/hora/local: 17 de junho de 2019, às 15 horas, Sala da Comissão Permanente de Licitação, Sede da 
Prefeitura de Touros, Praça Bom Jesus Dos Navegantes, 28, 1ª Andar, Centro – Cep 59.584-000 – 
Touros/RN. O Pregoeiro Informa Que o Edital e Seus Anexos estão disponíveis na Comissão Permanente 
de Licitação do Município de Touros/RN, diariamente, no Horário das 08h às 14h, no site 
http://touros.rn.gov.br/ e no Endereço Eletrônico (pregaopmt@gmail.com).

Thiago Antunes Bezerra - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 018/2019 – PMT

Após o anúncio de que os poli-
ciais e bombeiros militares do Rio 
Grande do Norte irão paralisar 
as atividades a partir do dia 17 
de junho, a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesed) vai 
receber as duas categorias para 
uma reunião nesta quarta-feira, 
5, com o objetivo de evitar a sus-
pensão dos serviços.  

A reunião está marcada pa-
ra acontecer na Governadoria, 
às 15h, com representantes da 
Associação dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte (ACS) e da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos 
Policiais Militares e Bombeiros 
Militares do RN (ASSPMBMRN). 
As duas categorias alegam que o 
défi cit salarial chega a 60,49%. 

O presidente da Associação 

dos Cabos e Soldados da Polícia 
Militar, Roberto Campos, recla-
ma que a categoria trabalha em 
condições precárias. “Os prédios 
ainda estão totalmente insalu-
bres, recebemos dois vales ali-
mentação de R$ 10 para 24 horas 

de serviço, mas os policiais conti-
nuam trabalhando. Muitas vezes 
falta o básico, até água para be-
ber”, revelou.

A paralisação da Polícia Mili-
tar potiguar não terá adesão da 
Associação dos Delegados de Po-
lícia Civil do Rio Grande do Norte 
(Adepol). O presidente interino 
da entidade, Cláudio Henrique 
Freitas, declarou que ainda não 
há decisão sobre o assunto por 
parte dos delegados.

Já o presidente do Sindicato 
dos Policiais Civis do Rio Grande 
do Norte (Sinpol), Nilton Arruda, 
comunicou que os policiais civis 
não irão aderir à paralisação da 
Polícia Militar. “A Sinpol entende 
que o pleito da PM é justo, mas 
não foi deliberado pela categoria 
parar as atividades", afi rmou.

Policiais militares e bombeiros 
têm reunião com Governo hoje
Categorias dos policiais e bombeiros militares, além dos cabos e soldados, 
alegam que o déficit salarial chega a 60,49% no Rio Grande do Norte

Segurança

Militares reclamam de condições precárias

José Aldenir / Agora RN



QUARTA-FEIRA, 05.06.2019 Esportes 15

Internacionais

A Copa do Mundo Feminina 
tem início no dia 7 de junho e será 
realizada na França. O técnico da 
seleção brasileira Vadão convocou 
23 jogadoras para a disputa do 
Mundial e a esperança é que o time 
brasileiro, apesar da crise vivida, 
consiga conquistar pela primeira 
vez o torneio. 

A competição será disputada 
entre 24 seleções, divididas em seis 
grupos com quatro times cada. O 
torneio terá início no dia 7 de junho 
e a decisão, que será realizada em 
Lyon, acontece no dia 7 de julho, 
no mesmo dia da decisão da Copa 
América Masculina. 

ONDE ASSISTIR A COPA DO MUN-
DO FEMININA?

No Brasil, quatro canais pos-
suem o direito de transmissão ao 
vivo da competição. Os jogos serão 
exibidos na TV aberta pela TV Glo-
bo e Bandeirantes. Na TV a cabo, 
os jogos terão transmissão dos ca-
nais SporTV e Band Sports. 

QUAIS SÃO OS GRUPOS DA COPA 
DO MUNDO?

Grupo A: Coreia do Sul, Fran-
ça, Nigéria e Noruega

Grupo B: África do Sul, Ale-
manha, China e Espanha

Grupo C: Austrália, Brasil, 
Itália e Jamaica

Grupo D: Argentina, Escócia, 
Inglaterra e Japão

Grupo E: Camarões, Canadá, 
Holanda e Nova Zelândia

Grupo F: Chile, Estados Uni-

dos, Suécia e Tailândia

DATAS DOS JOGOS DO BRASIL
O Brasil estreia no dia 9 de ju-

nho, domingo, contra a Jamaica, às 
10h30 (horário de Brasília). Na se-
gunda rodada, o time brasileiro en-
frenta a Austrália na quinta-feira, 
dia 13, às 13h (horário de Brasília) 
e na terceira rodada joga contra a 
Itália, dia 18, na terça-feira, às 16h 
(horário de Brasília). 

A SELEÇÃO BRASILEIRA JÁ FOI 
CAMPEÃ DA COPA DO MUNDO?

Não. O máximo que o time bra-
sileiro conseguiu foi o vice-campe-
onato em 2007, quando perdeu a 
decisão para a Alemanha por 2 a 
0. Conseguiu também um terceiro 
lugar em 1999. 

QUEM É A MAIOR ARTILHEIRA DAS 
COPAS?

A brasileira Marta é quem mais 
marcou gols na competição. Foram 
15, em quatro edições do torneio. 
Em seguida, aparecem Birgit Prinz 
(Alemanha) e Abby Wambach (Es-
tados Unidos), com 14 cada. 

LISTA DE CAMPEÕES DA COPA DO 
MUNDO:

Estados Unidos - 3
Alemanha - 2
Noruega e Japão - 1

Em 2019, a Seleção Brasileira 
chega pressionada para disputar o 
torneio. Isso porque a equipe vem 
de 10 derrotas consecutivas entre 
torneios ofi ciais e jogos amistosos 
sob o comando do técnico Vadão.

Seleção Brasileira entra na oitava edição da Copa do Mundo em busca de título inédito

Copa do Mundo Feminina: saiba 
todos os detalhes da edição 2019
Torneio que acontece na França terá início no dia 7 de junho e Seleção 
Brasileira tenta o primeiro título mundial de sua história, mas pressionada

FIFA World Cup

Lucas Figueiredo / CBF

A diretoria do Real Madrid 
decidiu não seguir adiante 
com o interesse de contratar 
o atacante Neymar. Segundo 
o jornal espanhol As, o clube 
desistiu de intensifi car nego-
ciações com o jogador do Paris 
Saint-Germain após os diri-
gentes fi carem incomodados 
com a acusação revelada no 
último fi m de semana de que 
o atleta cometeu um estupro 
em Paris no último mês.

A publicação revela que 
há três semanas um dos 
empresários de Neymar, 
Wagner Ribeiro, se reuniu 
com o presidente do Real 
Madrid, Florentino Pérez. Os 
dois conversaram sobre uma 
possível transferência, nego-
ciação agora cancelada após 
o time espanhol acompanhar 
no noticiário as acusações de 
que Neymar pode ter cometi-
do um crime em um hotel em 
Paris no mês de maio. Não há 
expectativa para retomada.

O lateral-direito Fagner 
chegou à Granja Comary no 
fi m da manhã desta terça-
-feira. O jogador do Corin-
thians deveria se apresentar 
à seleção brasileira apenas 
na quinta-feira, em Porto 
Alegre, mas como não se re-
cuperou a tempo de disputar 
a partida do time paulista 
nesta terça com o Flamengo, 
pelas oitavas de fi nal da Copa 
do Brasil, o jogador foi libera-
do antecipadamente pelo seu 
clube.

A antecipação da apresen-
tação foi um pedido da comis-
são técnica de Tite. O médico 
da seleção, Rodrigo Lasmar, 
acompanha a situação do jo-
gador e irá avaliá-lo para sa-
ber se Fagner tem condições 
de se recuperar a tempo de 
disputar a Copa América. O 
lateral reclama de dores na 
coxa esquerda. Um corte do 
jogador não está descartado.

Real desiste de 
Neymar após 
caso de estupro, 
diz jornal

Fagner chega 
a Teresópolis e 
será avaliado 
pela Seleção

ConsequênciaProblema clínico

Neymar durante jogo pela SeleçãoJogador poderá ser cortado do time

Lucas Figueiredo / CBFDjalma Vassão / Gazeta Press

O presidente das Filipinas, 
Rodrigo Duterte, provocou 
uma onda de indignação após 
afi rmar ter "se curado" de 
ser gay com a ajuda de belas 
mulheres. Ele é famoso por 
seus discursos e declarações 
repletas de polêmicas e frases 
de efeito, ameaças e piadas 
sobre temas como o estupro.

Presidente das Filipinas diz
que foi "curado" de ser gay

EUA ampliam sanções contra Cuba
O governo do presidente 

americano, Donald Trump, 
reforçou nesta terça-feira, 4, as 
sanções contra Cuba, proibindo 
viagens em grupo de americanos 
para a ilha caribenha, bem como 
a exportação de barcos e aviões 
particulares dos Estados Unidos. 
"Cuba continua a desempenhar 
um papel desestabilizador no 
Ocidente", disse o secretário do 
Tesouro, Steven Mnuchin.

30 opositores morrem no Sudão
Militares que governam 

o Sudão estipularam que as 
eleições só ocorrerão no país em 
nove meses, cancelando assim um 
acordo com manifestantes que 
exigem votação imediata para 
substituir o ditador Omar Bashir. 
O anúncio veio após o Exército 
dissolver um acampamento 
montado há semanas em frente 
ao quartel-general em Cartum. A 
operação resultou em 30 mortos. 

Rússia tirou pessoal da Venezuela
A Rússia retirou seus 

principais conselheiros de defesa 
da Venezuela, segundo o jornal 
Wall Street Journal. De acordo 
com a publicação, que menciona 
como fonte uma pessoa próxima 
do ministério de Defesa da 
Rússia, a estatal russa Rostec 
reduziu seu pessoal na Venezuela 
para apenas “algumas dezenas 
de funcionários”, de um total de 
aproximadamente 1 mil.

Aaron Favila

Yamil Lage

Marwan Ali

Alexander Zemlianichenko / AP
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O atacante Tcharlles, que es-
tava verbalmente acertado com o 
América para reforçar o time na 
disputa da Série D do Campeonato 
Brasileiro, não vai mais vestir a ca-
misa alvirrubra nesta temporada.

O jogador chegou a Natal na 
última terça-feira, 3, para se apre-
sentar ao clube. Como de praxe, ele 
passou por exames médicos junto 
ao departamento responsável do 
clube. Os resultados não foram 
bons.

Tcharlles teve constatada uma 
lesão e, desta forma, o América op-
tou por desistir de fi rmar contrato 
com ele. 

Segundo o departamento mé-
dico do clube, seriam necessários 
cerca de 25 dias de tratamento até 
que ele reunisse condições de jogo, 
tempo que não pode ser esperado 
pela comissão técnica. 

Com a Série D tendo modelo 
"tiro curto", o América não sabe até 
quando terá jogos para disputar. 

Dentro de 15 dias começará a fase 
mata-mata, e a partir daí a equipe 
pode ser eliminada a qualquer mo-
mento.

Sem Tcharlles, a diretoria vai 
ao mercado outra vez em busca 
de um atacante que tenha como 
características principais a veloci-
dade a fi nalização.

Tcharlles, atacante que viria ao América

América desiste de atacante 
após exames apontarem lesão

Sem acerto

Divulgação

Em parceria com a Fede-
ração Norte-Riograndense 
de Ginástica, a Prefeitura de 
Macaíba promoveu o 3º Fes-
tival de Ginástica Artística 
durante o último sábado, 1º, 
no ginásio da Vila Olímpica. 
A competição abrangeu as 
modalidades solo, salto, barra  
e trave. 150 atletas participa-
ram do evento neste ano.

Vila Olímpica de 
Macaíba é palco 
de 3º FestGym

Ginástica

Evento foi no último sábado, dia 1º

Prefeitura de Macaíba

Um comentário enigmá-
tico publicado em uma rede 
social pela esposa do lateral-
-esquerdo Jonathan Schmi-
dt, titular do ABC desde o 
início desta temporada, colo-
cou muitas interrogações na 
cabeça do torcedor alvinegro 
no início desta semana.

Numa imagem postada 
pelo próprio Instagram do 
clube, que informava a der-
rota de 4 a 2 sofrida para o 
Ferroviário-CE, o atleta so-
freu cobrança por parte dos 
adeptos, já que vem sendo 
um dos principais alvos das 
críticas com relação ao de-
sempenho defensivo do time.

Em uma dessas críticas, 
a esposa do jogador, Sheila 
Reidel, optou por responder. 
E as palavras escritas por 
ela dão margem para várias 
interpretações. “Hahaha… 
Só rindo. A torcida não sabe 
da missa, a metade, e (ain-
da) abre a boca (pra falar)”, 

“Torcida não sabe da missa,
a metade”, diz esposa de
lateral do ABC após críticas
Companheira de Jonathan, um dos jogadores que vem recebendo 
muitas críticas, reagiu a comentário de torcedor no Instagram

Mensagem enigmática

escreveu.
Questionada logo na se-

quência pelo torcedor sobre 
o que estaria acontecendo 
no clube, Sheila despistou: 
“Não sei o que acontece com 
o ABC. Não sei nada rela-
cionado a isso. Não fi quem 
postando coisas desnecessá-
rias”, pediu ela.

Ainda segundo sua com-
panheira, Jonathan tem 
sofrido com as más partidas 
que o time Alvinegro vem 
fazendo. “Eu sei como ele 
chega em casa após os jogos 
e o que ele passa com as der-
rotas, o estado que ele fi ca”, 
lamentou.

Os comentários de Shei-
la foram apagados tão logo 
tomaram as redes sociais. 
Os prints circularam por di-
versos grupos de WhatsApp 
e Facebook. Após o caso, não 
houve pronunciamento de 

nenhuma das partes.
O ABC vem de 4 derro-

tas consecutivas na Série C 
do Campeonato Brasileiro e 
está neste momento na lan-
terna do Grupo A, integran-
do a zona de rebaixamento 
para a quarta divisão do fu-
tebol nacional. No próximo 
sábado, encara o Imperatri-
z-MA, em Natal.

DISPENSAS
O ABC deverá anunciar 

nesta semana algumas dis-
pensas no elenco. Jogadores 
pouco utilizados e outros 
que estão cometendo cons-
tantes falhas estão na mira 
da direção, que busca uma 
maneira viável de rescindir 
os contratos. O principal 
problema é reunir dinheiro 
para arcar com os custos.

Andrei Torres / ABC FC


