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Por décadas a agência Homens de Preto 
protegeu a Terra da escória do universo, 
mas agora precisa lidar com a maior das 

ameaças: um traidor, justo quando a 
agência torna-se internacional.
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LITERATURA 
O livro “As Facções 

Criminosas do RN”, do 
escritor CS Barbosa, que 
também é sargento da Polícia 
Militar, aborda o surgimento 
e estabilização de grupos 
de criminosos organizados 
no Estado. Para o autor, 
o fenômeno das facções 
criminosas no Brasil se deve à 
omissão do poder estatal com  
relação ao sistema prisional. O 
livro  está à venda em diversos 
locais de Natal. O valor é R$ 40.

TUCANOS
Os diretórios municipais 

do PSDB no Rio Grande 
do Norte farão convenções 
extraordinárias nos 1º e 7 de 
julho. O calendário foi aprovado 
pelo presidente estadual da 
legenda, deputado Ezequiel 
Ferreira.

ECONOMIA 
O Gás Natural Veicular 

(GNV) representa uma 
economia de até 42% em 
relação à gasolina, segundo a 
pesquisa de preços divulgada 
pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). O custo do 
quilômetro rodado fi ca em R$ 
0,2724, enquanto que o da 
gasolina é R$ 0,4677.  

JUSTIÇA DIGITAL
O Tribunal de Justiça do RN 

criou quatro polos regionais de 
digitalização de processos – em 
Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos 
Ferros. A iniciativa identifi cou 
um total de 9.681 processos a 
serem digitalizados, dos quais 
restavam 4.847 até o último 

dia 6 de junho. Para cumprir 
o prazo, a força-tarefa criada 
trabalha com uma estimativa 
de digitalizar 346 processos por 
dia útil.

REDES SOCIAIS
O diretor-geral da 

Fundação José Augusto (FJA), 
Crispiniano Neto, usou a conta 
pessoal no Twitter para chamar 
de "imbecil" quem acredita nas 
explicações dadas pelo ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, e pelo 
coordenador da força-tarefa da 
Lava-Jato, o procurador Deltan 
Dallagnol, após as reportagens 
feitas pelo site The Intercept 
Brasil.

POTIGUAR EM BRASÍLIA
O Diário Ofi cial da União 

publicou nesta quarta-feira, 
12, a nomeação do potiguar 
Alexandre Mário Teixeira 
Nunes para o cargo de 
Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração 
da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos.
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JEAN PAUL PRATES

ARTIGO
► Senador da República

O ocidente aprendeu com os 
árabes muitas práticas, o que termi-
nou aproximando as civilizações islâ-
mica e cristã. A invasão, a conquista 
e a presença árabe na Península 
Ibérica – e o fato de o Brasil ter sido 
colonizado por Portugal, que integra 
aquela porção territorial – propor-
cionaram ao nosso país uma enorme 
herança vinda dos árabes. A língua 
portuguesa, por exemplo, teria cer-
ca de 700 palavras de origem árabe. 
São os exemplos de alcaide, açúcar, 
açude, alfaiate, arroba e azulejo, para 
fi car apenas nos vocábulos que ini-
ciam com a letra “A”. 

Técnicas de irrigação utilizadas 
até hoje – como os canais, açudes e 
o transporte de água por elevação – 
foram desenvolvidas pelos árabes. 
Eles também introduziram os moi-
nhos de vento, a prática de adubar 
as terras e iniciaram culturas agríco-
las como a cana-de-açúcar, algodão, 
limoeiro, laranjeira e as plantações 
de alface, alfazema, salsa e melão. A 
produção de azeite e o uso da azei-
tona, também. A contribuição árabe 
para a matemática e a astronomia 
viabilizou a construção de equipa-
mentos que facilitaram as grandes 
navegações. 

Logo após abolir a escravatura, o 
Brasil se tornou destino para milhares 
de imigrantes que vieram em busca 
de oportunidades de trabalho e de 
construir um futuro digno. Além de 
portugueses, espanhóis e italianos, 
muitos sírios e libaneses também vie-
ram. Depois, no fi nal dos anos 1950, 
outro número signifi cativo de árabes 
aportou no Brasil. Diferente da maio-
ria dos imigrantes de outros países, 
os árabes não buscaram ocupar pos-
tos de trabalho no campo. Preferiram 
se aventurar no comércio. Foram eles 
que difundiram práticas como crédi-
to, descontos em função da quanti-
dade adquirida e as promoções. 

Da culinária árabe, se populari-
zaram no Brasil iguarias como quibe, 
esfi ha e coalhada. Também o pimen-
tão recheado com carne moída, cha-
ruto de repolho e cuscuz marroqui-
no. Atualmente, os países árabes são 
importantes parceiros comerciais do 
Brasil. No período de janeiro a abril 
deste ano, nossas exportações para 
eles cresceram 20%, se comparado 
ao igual período de 2018. Somaram 
mais de US$ 4 bilhões. Por outro 
lado, nossas importações também 

cresceram, para US$ 2,2 bilhões. Alta 
de 3,4%. 

Quando fui secretário de Ener-
gia e Assuntos Internacionais do 
Rio Grande do Norte, no governo 
Wilma de Faria, tive a oportunidade 
de integrar a delegação do então 
presidente Lula em uma viagem ao 
Oriente Médio para incrementar o 
comércio com países como Líbano, 
Emirados Árabes, Egito e Líbia. Di-
vulguei, entre os árabes, produtos 
da nossa pauta de exportações, co-
mo o petróleo, as pedras artesanais 
e a barrilha, componente indispen-
sável na produção do vidro.

Tantos laços de afi nidade me fi -

zeram propor agora, no Congresso 
Nacional, a criação da Frente Parla-
mentar Mista para a Integração com 
Países Árabes, Cultura e História Is-
lâmica. O objetivo é estreitar ainda 
mais os laços de amizade e culturais 
com os nossos irmãos árabes. Da 
mesma forma, queremos ampliar as 
relações comerciais, sobretudo de-
batendo uma pauta legislativa que 
desburocratize os negócios, amplie a 
nossa competitividade e reverbere a 
importância, inclusive para os negó-
cios, de respeitar as tradições sociais 
e culturais de parceiros tão funda-
mentais e importantes. 

Outra preocupação é combater a 
islamofobia. Nos últimos anos, vem 
crescendo no Brasil o registro de ca-
sos de intolerância religiosa, racismo, 
homofobia, misoginia, feminicídio 
e um sentimento que vem aumen-
tando gradualmente de aversão a 
imigrantes. Vamos combater a xe-
nofobia. Queremos que a população 
brasileira continue, como sempre foi, 
a ser caracterizada pela hospitalida-
de, tolerância e pelo respeito à di-
versidade cultural, religiosa, sexual e 
de nacionalidade. Nossa Frente será 
uma trincheira de combate ao ódio. 

Amizade com os árabes
Em tempos difíceis, de intransigência e polarização 

pelas redes sociais, é preciso que os veículos de comu-
nicação, que realmente sobrevivem da atividade de 
informar, fi ltrem melhor o conteúdo que brota todos 
os dias da internet. 

Não é segredo para ninguém que inúmeros blogs 
e mesmo sites se especializaram em explorar esse con-
teúdo, que, embora não envolva fake news, represen-
tam ameaça à integridade de pessoas, que ainda não 
se aperceberam dos perigos ao se exporem em suas 
próprias contas públicas na internet. 

Ao se aproximarem dessas poderosas mídias, gru-
pos de afi nidade acabam se expondo para todo planeta 
ao sabor de toda a sorte de exploração ou mera inter-
pretação. 

A própria governadora Fátima Bezerra, em sua con-
ta no Twitter, é frequentemente agredida por comentá-
rios grosseiros, o que mostra toda a falta de tolerância 
das pessoas em respeitar umas às outras no ambiente 
virtual sob a égide da democracia.

Guardadas por trás de seus computadores, todo a 
tipo de gente encontra o ambiente ideal para exercitar 
a intolerância, provocando toda a sorte de desenten-
dimentos.   

O resultado é que a internet se transforma em forta-
lezas onde minorias podem se comunicar, mas também 
virar alvo quando alguma postagem interna viraliza, 
transformando-se em conteúdo público desejável para 

alguns e indesejável para outros.  Foi o que aconteceu 
com o caso recente de uma postagem de alunos 
da Escola Estadual Winston Churchill, com imagens 
de adolescentes simulando a intimidade de beijos. 
Reproduzido por um blog local de informação, o 
conteúdo acabou virando notícia e objeto da sanha 
sanguinária de internautas.

Embora a postagem e a própria conta do grupo de 
estudantes tenham sido apagados em seguida, o es-
trago já estava feito, o que motivou a reclamação dos 
envolvidos pelo assunto ter ganhando espaço no portal 
e na versão impressa do Agora RN.  

Apesar de preservar as identidades ao distorcer as 
imagens da única foto publicada para ilustrar a matéria, 
e mesmo esta tendo sido retirada da internet depois, 
onde milhões de pessoas puderam acessá-la, o fato é 
que erramos e vamos assumir nosso quinhão.

Erramos ao associar a página de um pequeno gru-
pos de alunos à da Escola Estadual Winston Churchill 
e erramos ao montar um pequeno palanque para que 
um grupo de agressivos internautas tivesse seus cinco 
minutos de fama. 

Aos alunos que protagonizaram o fato, coube o 
duro aprendizado de lidar com as consequências da 
exposição nas redes sociais.  

Já a escola, que não pune seus alunos por exercita-
rem seu direito à livre expressão, nossos mais sinceros 
parabéns.

Uma refl exão necessária sobre
o caso envolvendo o Churchill

Atualmente, os países 
árabes são importantes 
parceiros comerciais do 
Brasil. No período de 
janeiro a abril deste ano, 
nossas exportações para 
eles cresceram 20%"

Senador da República
Jean Paul Prates

"
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O vereador Fernando Lucena 
afi rmou que, se o PT lhe convidar 
para ser candidato à Prefeitura do 
Natal em 2020, ele vai aceitar. A 
declaração do parlamentar petis-
ta se dá em um momento em que 
nomes ao Executivo Municipal co-
meçam a surgir. Apesar de garan-
tir que, a princípio, sua intenção é 
disputar a reeleição na Câmara de 
Natal, ele não descartou a possibi-
lidade de mudar de ideia no futuro 
próximo e disputar a Prefeitura.

"Vamos, vamos [ter candidato 
do PT à Prefeitura do Natal em 
2020]. Se sobrar só meu nome, e 
se o PT chegar em mim e falar 'só 
tem você, é você', eu vou. Não sou 
de tirar da reta, mas no momento 
penso em reeleição", afi rmou Fer-
nando Lucena.

O nome do petista vem sendo 
ventilado tanto nos bastidores 
quanto no meio do povo. Nos úl-
timos dias, uma faixa surgiu na 
passarela próxima a um shopping 
popular da capital, localizada na 
BR-101. No adereço, é possível ler 
a frase "Natal tem jeito, Lucena 

prefeito". O vereador contou que 
viu a faixa e se disse lisonjeado pe-
la lembrança.

"Na verdade, não fui eu quem 
colocou a faixa, e nem mandei co-
locar. No último domingo, quando 
eu vinha da zona Norte, e atraves-
sei a Ponte Velha, dei de cara com 
outra faixa. Fiquei muito feliz que 

alguém esteja lembrando de mim. 
Acho possível que seja manifesta-
ção de algumas pessoas que acom-
panharam minha atuação na área 
da saúde", avaliou o parlamentar, 
que é presidente da Comissão de 
Saúde, Previdência e de Assistên-
cia Social na Câmara Municipal de 
Natal.

Atualmente, há poucos nomes 
relacionados a candidaturas à 
Prefeitura do Natal. Pelo Solida-
riedade, assim como fez em 2016, 
o deputado estadual Kelps Lima 
deve tentar se lançar candidato 
novamente. O atual ocupante do 
Palácio Felipe Camarão, prefeito 
Álvaro Dias (hoje no MDB), tam-
bém já mencionou sua vontade de 
tentar se reeleger. 

Já para o PT, os nomes venti-
lados são o da deputada federal 
Natália Bonavides e o do secretário 
estadual de Gestão de Projetos e 
Articulação Institucional, o ex-de-
putado estadual Fernando Minei-
ro. Lucena, porém, mantém a ideia 
de não rejeitar uma candidatura.

"Sou candidato à reeleição, mas 
eu sou da seguinte teoria: nunca di-
ga que não vai ser nada. De repen-
te me caberá essa tarefa. A gente 
fi ca meio balançado, porque se eu 
fosse fazer isso, pelo menos não 
seria sozinho, alguém estaria lem-
brando de mim. Mas no momento, 
ainda sou candidato à reeleição", 
encerrou. 

Vereador Fernando Lucena é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Natal

"Se sobrar meu nome e o PT chamar, 
eu vou", diz Lucena sobre Prefeitura
Apesar de garantir que, a princípio, sua intenção é disputar a reeleição na Câmara de Natal, vereador 
do PT não descartou a possibilidade de mudar de ideia no futuro próximo e concorrer ao Executivo

Eleições 2020

Elpídio Júnior / Câmara de Natal

A governadora Fátima Bezerra 
cobrou nesta quarta-feira, 12, do 
ministro do Desenvolvimento Re-
gional, Gustavo Canuto, a conclu-
são das obras da transposição das 
águas do rio São Francisco, para 
benefi ciar o Rio Grande do Norte.

Paraíba, Pernambuco e Ceará 
já se benefi ciam da transposição. 
O Rio Grande do Norte não recebe 
as águas porque faltam a conclusão 
de obras de interligação do sistema 
ao rio Piranhas-Açu e a construção 
do ramal do Apodi.

“Quando as águas da transpo-
sição chegarão ao RN? A transpo-
sição era sonho quase impossível 
que se tornou realidade. Passamos 
agora por sete anos de estiagem. A 
transposição é uma grande obra, e 
precisamos ter um olhar especial 
porque vai benefi ciar 12 milhões 
de pessoas e assegurar o direito 
à água, que é um bem universal”, 
destacou a governadora.

Fátima ressaltou que, para 
a obra benefi ciar a população do 
RN como um todo, não basta só a 

chegada das águas pelo ramal que 
vai abastecer o rio Piranhas-Açu. É 
preciso, segundo ela, que o gover-
no federal conclua o ramal Apodi, 
para que vários outros municípios, 
inclusive Mossoró, que é o segundo 
maior do Estado, seja benefi ciado.

Sobre a destinação, através de 
crédito suplementar aprovado pelo 
Congresso Nacional, de R$ 500 mi-
lhões para a transposição, Fátima 

considerou ser importante, mas 
disse que “é preciso garantir o vo-
lume de recursos necessários para 
a conclusão das obras”.

Ela pediu agilidade para que 
o Rio Grande do Norte receba as 
águas do São Francisco em menor 
prazo. “Hoje o Ministério trabalha 
com a previsão de interligar o RN 
no segundo semestre de 2020, mas 
estamos na luta para antecipar".

Governadora esteve na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado nesta quarta

Fátima reclama por RN ainda não ter 
recebido águas do rio São Francisco

Segurança hídrica

Derick Nunes / Governo do RN

O relator da reforma da Pre-
vidência na Comissão Especial da 
Câmara, deputado Samuel Morei-
ra (PSDB-SP), afi rmou no início da 
noite desta quarta-feira, 12, que a 
idade mínima para a aposentado-
ria de professoras deverá passar de 
60 para 57 anos, que as mudanças 
no BPC e na aposentadoria rural 
serão retiradas do texto e que Es-
tados e municípios devem fi car de 
fora da proposta neste momento.

Ele também confi rmou que não 
há convergência em torno da intro-
dução do regime de capitalização 
e que as regras previdenciárias 
deverão ser mantidas na Consti-
tuição. "Eu pessoalmente gostaria 
de desconstitucionalizar alguns 
itens, mas estou aqui para fazer 
o possível", afi rmou. O deputado 
disse ainda que a retirada da capi-
talização não irá afetar a economia 
prevista para a proposta, de R$ 1 
trilhão em dez anos.

Moreira afi rmou querer apre-
sentar um relatório que seja pos-
sível de ser aprovado pela Casa e 
destacou que seu papel, enquanto 
relator, "é buscar diálogo, entendi-

mento e buscar consensos".
Apesar de ter apresentado 

pontos centrais de seu parecer, 
Moreira afi rmou que ainda está 
negociando com deputados até esta 
quinta, quando deverá apresentar 
seu relatório formalmente à comis-
são especial da reforma.

As mudanças antecipadas pelo 
relator atendem aos pedidos dos 
governadores, com quem Moreira 
se reuniu na terça-feira, 11, em 
Brasília. A potiguar Fátima Bezer-
ra condicionou seu apoio à proposta 
a essas alterações.

Deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)

Relator confirma que vai retirar 
capitalização do texto da reforma

Mudanças

Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Rádio Bandeirantes 
divulgou nesta quarta-feira, 
12, novo trecho de supostas 
conversas no aplicativo de 
mensagens Telegram entre 
o ex-juiz Sérgio Moro, atual 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, e o procurador 
Deltan Dallagnol, da época 
em que eles integravam a for-
ça-tarefa da Operação Lava 
Jato. É a segunda revelação 
desde os diálogos que vieram 
à tona no último domingo, 9.

Desta vez, o conteúdo foi 
revelado durante o programa 
"O É da Coisa", do jornalista 
Reinaldo Azevedo, pelo edi-
tor-executivo do The Inter-
cept Brasil, o site que revelou 
inicialmente os diálogos, Le-
andro Demori.

Nas mensagens, Deltan 
relata que teria conversado 
com o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Luiz Fux e 
que o magistrado teria dito 
para "contarmos com ele para 
o que precisarmos". "Os si-
nais foram ótimos", escreveu 
Dallagnol.

"Excelente. In Fux we 
trust", teria respondido Moro.

Suposto diálogo 
de Dallagnol e 
Moro cita Fux

Ministro do STF
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A maioria das agências ban-
cárias de Natal não deverá ter 
atendimento ao público na próxi-
ma sexta-feira, 14. Funcionários 
de bancos públicos e privados vão 
aderir à paralisação nacional de 
trabalhadores contra a proposta 
de reforma da Previdência que 
tramita no Congresso Nacional. 
No Rio Grande do Norte, a adesão 
dos bancários foi decidida em as-
sembleia na semana passada, com 
apenas um voto contrário.

Nesta quinta-feira, 13, a cate-
goria deverá se reunir em nova as-
sembleia, desta vez para organizar 
os atos que acontecerão na “greve 
geral” programada para amanhã. 
Além da paralisação do atendi-
mento nas agências, estão previs-
tos protestos em frente aos bancos. 
À tarde, o grupo deverá se unir a 
demais categorias que planejam 
fazer uma passeata no sentido zo-
na Sul da avenida Salgado Filho, a 
partir das imediações do shopping 
Midway Mall.

Segundo o coordenador-geral 
do Sindicato dos Bancários do RN, 
Paulo Eduardo Xavier, o governo 
do presidente Jair Bolsonaro tenta 
“privatizar” a Previdência Social 
ao propor a adoção de um sistema 
de capitalização para a aposenta-

doria. Pelo regime, a contribuição 
previdenciária descontada do salá-
rio bruto vai para uma conta indi-
vidual do trabalhador. É essa pou-
pança que será usada para bancar 
a aposentadoria no futuro.

Atualmente, o que existe é o 
sistema de repartição, no qual os 
benefícios dos que já estão apo-
sentados, ou recebendo pensões, 
são pagos pelas contribuições pre-
videnciárias recolhidas dos traba-
lhadores que estão na ativa. Ou 
seja, aquele que trabalha ajuda a 

pagar a aposentadoria dos que já 
estão aposentados. Nesse regime, 
patrões e governo também contri-
buem para que as aposentadorias 
sejam pagas, e os benefícios são 
calculados pela média dos salários 
de contribuição.

Na opinião de Paulo Eduardo 
Xavier, uma única contribuição 
(a do trabalhador) não renderia o 
sufi ciente para bancar benefícios 
no futuro. “A greve é pelo direito de 
se aposentar. Com a capitalização, 
acaba a Previdência. Hoje, são três 

patrocinadores: o trabalhador, a 
empresa e o governo. A partir da 
reforma, o trabalhador será o único 
patrocinador. Ele vai escolher um 
banco, abrir uma conta, contribuir 
para ela e só vai poder mexer 35 
anos depois”, critica.

O bancário prevê que, com o 
regime de capitalização, até pesso-
as que já estão aposentadas, ou re-
cebendo pensão, podem fi car sem 
os benefícios. “Se não vai entrar 
ninguém novo (no sistema que 
está em vigor), haverá um bolo de 
recursos do qual só vai se retirar 
dinheiro. Se não entrar nenhum 
crédito, só vai sair. É fi ndável. Aí 
é que vai existir um rombo”, argu-
menta Paulo Eduardo.

O coordenador-geral do Sindi-
cato dos Bancários assinala que 
países que já adotaram o sistema 
de capitalização para a Previdên-
cia hoje têm problemas para pagar 
os benefícios. “O Chile tem um 
dos maiores índices de suicídio do 
mundo entre os idosos, porque eles 
são miseráveis. De 32 países que 
já adotaram esse regime, 18 volta-
ram atrás. Recuaram porque gerou 
um caos social”, complementa.

O Rio Grande do Norte tem atu-
almente cerca de 4 mil bancários, 
dos quais 90% são sindicalizados.

Imediações de agências bancárias de Natal e região devem ter protestos nesta sexta

Bancários vão paralisar atividades nas 
agências em protesto contra reforma
Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, Paulo Eduardo 
Xavier, governo Jair Bolsonaro tenta “privatizar” Previdência ao propor sistema de capitalização

Previdência

José Aldenir / Agora RN

O deputado federal potiguar 
Girão Monteiro (PSL), general da 
reserva do Exército, usou as redes 
sociais para manifestar apoio ao 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro. Ao compar-
tilhar uma foto ao lado de Moro, 
Girão escreveu que “confi a na ver-
dade e na Justiça” e que o “bem 
vencerá sempre”.

O encontro entre Girão e Sérgio 
Moro aconteceu nesta terça-feira, 
11, em Brasília. Os dois foram con-
decorados com a Ordem do Mérito 
Naval, honraria dada tradicional-
mente a quem prestou serviços 
relevantes à Marinha. Na ocasião, 
que contou com a presença do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 180 perso-
nalidades receberam a medalha.

“Sustentar o fogo que a vitória 
é nossa. @SF_Moro (identifi cação 
de Moro no Twitter), confi amos 

na verdade e na justiça. O bem 
vencerá sempre, sob sua liderança. 
O Brasil confi a nos seus fi lhos ho-
nestos e leais!”, escreveu na tarde 
desta terça-feira, 11, no microblog.

Desde que o site The Intercept 
Brasil divulgou trechos de supos-
tas conversas de Moro com o pro-
curador Deltan Dallagnol, da épo-
ca em que ele era juiz na primeira 
instância da Operação Lava Jato, 
Girão tem se manifestado a favor 
do ministro. Em outra mensagem 
publicada no Twitter, o deputado 
escreveu que “o cidadão de bem 
sabe muito bem quem são os mo-
cinhos e quem são os bandidos” 
nessa história.

“A Lava Jato tem sido o maior 
grito de independência do Brasil 
nos últimos anos contra a cor-
rupção. A decisão é sua! De que 
lado vc quer fi car? Do lado dos 
criminosos ou do lado de quem 
os ataca? Eu sempre tive só um 
lado: o da honestidade acima de 
qualquer coisa!”, argumentou, em 
outro post.

Deputado federal e ministro da Justiça

General Girão posa com Moro
e diz que "bem vencerá sempre"

Apoio ao ministro

Twitter / Reprodução

O deputado estadual 
Francisco do PT solicitou 
nesta quarta-feira, 12, ao Go-
verno do Estado que construa 
uma adutora para ligar o mu-
nicípio de Afonso Bezerra, na 
comunidade de Santa Maria, 
até Macau. “O objetivo é re-
solver, em caráter defi nitivo, 
o problema da falta de água 
em Macau, Pendências, Alto 
do Rodrigues e Guamaré”, 
destacou o parlamentar, em 
pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa.

A atual adutora que serve 
Macau, segundo Francisco, 
não atende a demanda. "Os 
relatos de falta de água são 
constantes", frisou o deputado.

Francisco do PT 
solicita adutora 
para ligar Macau 
a Afonso Bezerra

Água
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O Rio Grande do Norte teve 
chuvas abaixo da média durante 
o mês de maio, segundo a Em-
presa de Pesquisa Agropecuária 
(Emparn). Análise meteorológica 
aponta que, apesar de o volume 
em 2019 ter sido superior ao dos 
últimos anos, as chuvas do mês 
passado foram 12,5% menores 
que a média histórica no Estado.

De acordo com o meteorologis-
ta Gilmar Bristot, a ação da zona 
de convergência intertropical, 
infl uenciada pelas condições  tér-
mico-dinâmicas das águas super-
fi ciais do Oceano Atlântico Sul, 
foi a principal responsável pelas 
chuvas no mês passado.

Apesar disso, por causa da 
infl uência do fenômeno El Niño, 
foram causados bloqueios atmos-
féricos parciais sobre a região Nor-
deste que prejudicaram a ocorrên-
cia de chuvas de maneira normal. 
A infl uência do fenômeno El Niño 
comprometeu a ocorrência de chu-
vas no Rio Grande do Norte prin-
cipalmente na região Oeste.

Os maiores índices acumu-
lados de chuva em maio ocorre-
ram no Litoral Leste, enquanto 
que a região Oeste apresentou 

os menores índices em relação à 
média histórica (-24,8%). No Es-
tado como um todo, era esperado 
um valor acumulado próximo de 
108,7 mm, e a chuva observada 
fi cou em 95,2 mm, resultando 
um desvio percentual negativo de 
-12,5%.

No mês de junho, lembra o 
meteorologista da Emparn, “tem-
-se o início do período seco no in-
terior do Estado, devido ao afas-
tamento da zona de convergência 
intertropical”. As chuvas mais 
signifi cativas fi cam restritas às 
regiões Leste e Agreste, ocasio-

nadas pelos sistemas meteoroló-
gicos de origem oceânicos (pulsos 
de leste e sistemas de brisa). As 
atuais condições mostram um 
enfraquecimento do fenômeno El 
Niño no Pacífi co, com tendência 
de normalidade para os próximos 
meses.

Neste mês, tem início o período seco. Chuvas devem se concentrar no Litoral Leste. Na foto, casal de protege da chuva no Alecrim

Chuvas de maio ficaram abaixo da 
média, mostra análise da Emparn
Segundo meteorologista, por causa da influência do fenômeno El Niño, foram causados bloqueios 
atmosféricos parciais sobre o Nordeste que prejudicaram a ocorrência de chuvas de maneira normal

Tempo

José Aldenir / Agora RN
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Quem possui veículos de 
placas com fi nais 9 ou 0 deve 
fi car atento ao prazo de ven-
cimento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA).

Esta quinta-feira, 13, é o 
último dia para pagar a cota 
única com desconto de 5%, no 
entanto, é possível também 
parcelar o valor total do im-
posto em até cinco cotas. Para 
pagar, o proprietário precisa 
gerar o boleto pela internet 
no site do Departamento 
Estadual de Trânsito (www.
detran.rn.gov.br), pois a par-
tir deste ano não está mais 
sendo enviado o carnê para a 
residência do contribuinte.

Os veículos de placas com 
fi nais 9 e 0 são os últimos do 
calendário de pagamento do 
IPVA 2019, que fi naliza em 
outubro, considerando o par-
celamento do débito.

Vence hoje cota 
única de IPVA 
para veículos com 
placas finais 9 e 0

Imposto

Boleto pode ser baixado na internet

José Aldenir / Agora RN
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A troca de mensagens atribuídas ao então juiz Sér-
gio Moro e procuradores, agora envolvendo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, não alteram o 
que determinou a condenação do ex-presidente Lula, 

seus lugares-tenente José Dirceu e Antonio Palocci e 
outros ladrões fi sgados pela Lava Jato: as abundantes 
provas materiais e testemunhais, incluindo a confi ssão 
de corruptores e corrompidos.

Troca de mensagens não anula provas do roubo

Antenas de celular geram achaque a operadoras 

DINHEIRO NO BOLSO
A troca de mensagens 

não anula os R$56 milhões 
auferidos por Lula em um ano 
de “palestras”, nem seu saldo 
bancário de R$10 milhões.

PROPINAS IMOBILIÁRIAS
A troca de mensagens não 

faz sumir as provas mostrando 
que Lula recebeu o tríplex do 
Guarujá e obras no sítio em 
Atibaia como propina.

PACTO DE SANGUE
A troca de mensagens não 

desfaz o “pacto de sague” entre 
Lula e Emílio Odebrecht, 

em troca de R$350 milhões, 
revelado por Palocci.

EUFORIA DOS CORRUPTOS
A troca de mensagens 

apenas alimenta o que o 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso chamou de “euforia dos 
corruptos”.

VINGANÇA DA MARGINÁLIA
A tentativa de desqualifi car 

o ministro Luiz Fux tem a ver 
com seus votos independentes no 
mensalão e no petrolão, apesar de 
nomeado pelo PT, e pelo seu veto 
à entrevista do presidiário Lula 
na cadeia.

LEVIANDADE TEM LIMITE
O governador Romeu 

Zema (Novo), deu os números 
desesperadores da previdência de 
Minas: o rombo anual soma R$18 
bilhões, crescendo até R$3 bilhões 
por ano. Deveriam ser processados 
por crime de lesa-pátria os 
parlamentares que lutam para 
excluir os estados da reforma.

AFRONTA À INTELIGÊNCIA
O senador Alvaro Dias 

(Pode-PR) afi rmou que a Lava 
Jato é vítima de conspiração 
constante. “A invasão criminosa 
para desqualifi car acusadores e 
julgadores”, diz, “afronta a nossa 
inteligência”.

PODER SEM PUDOR

QUESTÃO DE MEMÓRIA
Na campanha presidencial de 1960, Jânio Quadros, dono de 

memória prodigiosa, seguia com rigor uma espécie de script, que 
incluía os gestos teatrais. Repetia o mesmo discurso em cada cidade. 
Milton Campos, o vice, ao contrário, abordava temas diferentes. 
Certa noite, Jânio observou: “Dr. Milton, que maravilha. Um 
discurso para cada comício! Que cultura!”. A resposta de Campos foi 
gentil: “Não é cultura, é incapacidade de memorizar!...”

Alvo de 50 mil reclamações anuais 
em razão da falta de sinal ou sinal ruim, 
operadoras de celular têm sido achacadas nos 
municípios para instalar novas antenas. Estão 
pendentes, hoje mais de 5 mil autorizações, diz 
a Anatel. Projeto do senador Major Olímpio 

(PSL-SP) altera a “Lei das Antenas” e institui 
o “silêncio positivo”. A antena será instalada 
se a prefeitura não se manifestar até 60 
dias. A revolucionária tecnologia 5G exigirá 
infraestrutura e menos burocracia, alega 
Olímpio.

VENDENDO FACILIDADES
De fi scais a prefeitos, grande parte dos muni-

cípios cria difi culdades para facilitar autorização 
de novas antenas de telefonia celular.

BRASIL NO ATRASO
O Brasil tem hoje 90 mil antenas instaladas, 

o mesmo número da Itália,  país com tamanho 
demográfi co equivalente ao Rio Grande do Sul.

ESTRANHA PROIBIÇÃO
Somente na cidade de São Paulo há mais de 

dois anos nenhuma nova antena pode ser instala-
da, e a lei sancionada vetou o “silêncio positivo”.

Nós vamos construir uma 
solução para a capitalização”

Rodrigo Maia, presidente 
da Câmara
prometendo conversar com Paulo 
Guedes

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio HumbertoCláudio Humberto

José Aldenir / Agora RN

CASERNA EM FOCO
Ter ex-capitão na presidência 

e general na vice, além de 
militares no governo, levou 
muitos a procurarem um cargo no 
Exército. Segundo levantamento 
do GranCursos, a procura cresceu 
60,6% em 2019.

PRIMEIRA VEZ
Jair Bolsonaro foi o primeiro 

presidente que, em entrevista ao 
argentino La Nación, admitiu a 
Operação Condor, consórcio de 
repressão política de ditaduras 
sul-americanas nos anos 1970. 
Lula, por exemplo, calou.

MORDOMIA SEPULTADA
Mandou bem o presidente 

da Câmara Legislativa do DF, 
Rafael Prudente (MDB): cancelou 
a compra de cinco carrões para a 
mesa diretora, mandou leiloar os 
carros ofi ciais de parlamentares 
e usará o dinheiro para comprar 
medicamentos para a Secretaria 
de Saúde. 

BOA NOTÍCIA NÃO VALE
O ministro Sérgio 

Moro (Justiça) destacou a 
impressionante redução de 23% 
de homicídios e mortes violentas 
no Brasil, no primeiro bimestre, 
em relação a 2018. Mas boas 
notícias não ganham manchetes.

O vereador Klaus Araújo (Soli-
dariedade) cobrou da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern) a apresentação 
de um plano para concluir as obras 
de saneamento básico em Natal.

“Essa é uma obra importante 
para a cidade. É questão de saúde 
pública e é importante para que o 
Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) de Natal seja elevado”, 
disse o vereador.

Em reunião com diretores da 
Caern, Klaus Araújo ressaltou que 
a obra do saneamento está atrasa-
da. Ele ressaltou que o Governo do 
Estado prometeu, na gestão ante-
rior, que toda a capital potiguar es-
taria saneada até o fi nal de 2018. 
“Foram gastos mais de R$ 10 mi-
lhões em propaganda enganosa”, 
criticou o vereador.

Segundo a Caern, a previsão 
atual é de que as obras na capital 
sejam fi nalizadas até junho de 
2020. A Companhia, contudo, in-
formou que alguns problemas no 
solo podem atrasar ainda mais 
a conclusão dos serviços. Até 
agora, 80% da tubulação está im-
plantada. Considerando outras 
etapas, mais da metade do proje-
to ainda falta ser executado para 
que, então, a cidade possa estar 
totalmente saneada.

“Nós queremos que seja elabo-
rado um plano de saneamento de 
Natal, e que seja divulgado. Mais 
de R$ 500 milhões dos governos 
federal e estadual já foram inves-
tido e não houve efetividade na 
realização deste serviço no prazo 
estipulado”, reclamou o vereador 
do Solidariedade.

Klaus cobra conclusão das obras 
de saneamento básico em Natal

Esgotamento

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos, previsão 
atual é de que as obras terminem até junho de 2020

Vereador Klaus Araújo (Solidariedade) afi rma que governo fez "propaganda enganosa"

Mais de 125 mil pessoas re-
negociaram dívidas com a Caixa 
Econômica Federal, desde o fi nal 
de maio, quando o banco público 
lançou campanha de renegociação. 
A informação foi divulgada nesta 
quarta-feira, 12, pelo presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães.

Segundo ele, essas negociações 
fi caram em torno de R$ 150 mi-
lhões. A expectativa da Caixa é re-
ceber até o fi nal da campanha, que 
dura 90 dias, R$ 1 bilhão.

A campanha da Caixa atinge 
cerca de 3 milhões de clientes que 
podem regularizar débitos com 
atraso acima de 360 dias. A rene-
gociação é valida somente para 
pagamento à vista. Os descontos 
variam de 40% a 90%, conforme o 
tipo de crédito contratado e o tempo 

de atraso. Guimarães disse que, na 
média, o desconto está em 82,78%.

De acordo com Guimarães, a 
média dos pagamentos até agora é 
de R$ 1 mil.

Com campanha, Caixa já 
renegociou dívida de 125 mil

Débitos

Elpídio Júnior / CMN

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães

Valter Campanato / Agência Brasil
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Internacionais
Rússia inocenta jornalista
após comoção pública

A polícia russa abriu mão do 
inquérito que acusava o jornalista 
Ivan Golunov de tráfi co de 
drogas. Um grande protesto era 
preparado na cidade em defesa do 
profi ssional. O jornalista, preso 
na semana passada, é conhecido 
na Rússia por expor casos de 
corrupção cometidos pela polícia 
de Moscou.

Escândalo antecipa eleições na Áustria para 29 de setembro
A Áustria realizará eleições antecipadas no próximo dia 29 de 
setembro, depois que o parlamento aprovou sua própria dissolução 
no dia 3 de julho por conta das turbulências desencadeadas pelo 
chamado "escândalo de Ibiza", que envolveu o líder ultranacionalista 
que pertencia à antiga coalizão de governo. Heinz Christian Strache 
aparece em um vídeo, gravado em 2017 em Ibiza, na Espanha, 
oferecendo favores políticos a uma suposta oligarca russa em troca de 
fi nanciamento ilegal ao seu partido. 

Protesto termina em
confronto em Hong Kong

Violentos confrontos foram 
registrados nesta quarta-feira, 
12, em Hong Kong quando a 
polícia tentou impedir que os 
manifestantes contrários a um 
projeto de lei sobre extradições 
para a China continental 
entraram no Parlamento da 
cidade.

OMS fará reunião de
emergência por ebola em Uganda

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou ontem 
que fará uma reunião de seu 
comitê de emergência em 14 de 
junho, próxima sexta-feira, após 
a propagação do vírus ebola da 
República Democrática do Congo 
para Uganda, onde uma criança 
morreu em decorrência da doença.

Shamil Zhumatov / Reuters

AFP

Isaac Kasamani / AFP

Reprodução

Mensagens enviadas a partir 
do celular de um conselheiro do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) no grupo de Te-
legram do colegiado chamaram a 
atenção dos colegas para a inva-
são de hacker no chat de conver-
sas. Um dos torpedos dizia que o 
caso revelado no domingo, 9, pelo 
site The Intercept envolvendo o 
ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
e o procurador da República Del-
tan Dallagnol era apenas "uma 
amostra do que vocês vão ver na 
semana que vem".

As mensagens partiram do 
celular do conselheiro Marcelo 
Weitzel Rabello de Souza na ter-
ça por volta das 23h. Os colegas 
estranharam o tom dos torpedos 
e começaram a questionar o con-
selheiro no grupo. Na sequência, 
receberam outro torpedo dizendo: 
"aqui é o hacker".  Os conselheiros 
então ligaram para Marcelo, que 
argumentou que não estaria usan-
do o aparelho no momento dos en-
vios das mensagens. Marcelo nega 

que seja uma brincadeira dele com 
os colegas.

Na segunda-feira, 10, o cor-
regedor nacional do Ministério 
Público, Orlando Rochadel, ins-
taurou reclamação disciplinar pa-
ra apurar as troca de mensagens 
envolvendo o procurador Deltan 
Dallagnol.

Mensagem apareceu na terça-feira, 11

"Aqui é o hacker", diz mensagem 
em grupo do Ministério Público

Telegram

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou um projeto de lei, de auto-
ria do vereador Robson Carvalho 
(PMB), que obriga a Prefeitura a 
dar mais transparência ao que é 
arrecadado em impostos.

Segundo o texto do parlamen-
tar, o Poder Executivo Municipal 
teria de encaminhar o Relatório 
Simplifi cado de Arrecadação Tri-

butária ao Poder Legislativo sem-
pre no período que antecede a aná-
lise do Orçamento Anual.

"O projeto dá transparência à 
população do que está sendo pago 
e fortalece o legislativo. Se esses 
dados chegam para nós, poderemos 
nos nortear, de modo que possamos 
destinar as emendas aos locais que 
necessitam", explicou Robson.

Além de disponibilizar o rela-
tório para a Câmara Municipal 
de Natal, a Prefeitura também 
deverá fi car responsável por pu-
blicizar o Relatório Simplifi cado de 
Arrecadação Tributária Municipal 
(preferencialmente através de seu 
portal na Internet), para todos os 
cidadãos natalenses.

Ainda de acordo com o texto, o 

relatório deverá conter informações 
sobre a modalidade dos tributos; 
situação de pagamento (lançado, 
parcelado, pago e inscrito); núme-
ro de contribuintes (adimplentes 
e inadimplentes) e valor global da 
renúncia fi scal.

Para entrar em vigor, a medida 
precisa ser sancionada pelo prefei-
to Álvaro Dias.

Projeto torna arrecadação mais transparente
Impostos

As unidades de saúde da rede 
pública de Natal não têm mais do-
ses disponíveis da vacina contra a 
gripe. Com isso, quem procura pela 
imunização tem precisado recorrer 
a clínicas particulares, que cobram 
até R$ 125,00 pela vacinação.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), mais de 
230 mil pessoas foram vacinadas 
durante a campanha nacional de 
vacinação contra a gripe, que ter-
minou no dia 31 de maio.

A campanha foi destinada aos 
grupos prioritários, que englobam 
idosos, gestantes, crianças de até 
um ano de idade e pessoas com do-
enças crônicas (como diabetes). De 
acordo com a SMS, Natal atingiu 
uma cobertura de 97,58% pessoas 
imunizadas.

 Após os grupos prioritários te-

rem sido vacinados, o Ministério da 
Saúde estendeu a campanha para 
a população em geral. Porém, ne-
nhuma dose extra foi enviada.

 A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que quem não 

pertence aos grupos prioritários e 
quer se imunizar deve recorrer às 
clinicas privadas. O Ministério da 
Saúde descartou a possibilidade de 
requisição de novas doses.

Na terça-feira,11, a Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesap) confi r-
mou que 40 pessoas morreram por 
doenças respiratórias graves entre 
o período de janeiro a maio de 2019.

Das mortes confi rmadas, 17 
óbitos foram por infl uenza, sendo 
13 do subtipo H1N1, três de in-
fl uenza A não subtipada e uma pa-
ra infl uenza A H3N2. Dos demais 
óbitos, cinco foram causados pelo 
"vírus sincicial respiratório"; cinco, 
pela síndrome respiratória aguda 
grave não especifi cada; e 17 casos 
estão em investigação. O maior nú-
mero de óbitos ocorreu em idosos 
(37%), seguido por gestantes (27%).

Vacina na rede privada custa até R$ 125

Natalense que não se vacinou 
precisa recorrer a clínicas privadas
Estoque de vacinas nos postos de saúde da rede pública está esgotado. 
Campanha terminou no dia 31 com 97,58% de cobertura de imunização

Gripe

José Aldenir / Agora RN

Robson Carvalho (PMB), autor do projeto

Elpídio Júnior / Câmara de Natal



QUINTA-FEIRA, 13.06.2019Cidades8

Tapa-buracos, consultas mé-
dicas e odontológicas, mutirões 
de limpeza e manutenção na 
iluminação pública, emissão de 
documentos e serviços de todas 

as secretarias municipais estão 
sendo realizados de forma direta 
nas comunidades de São Gonçalo 
do Amarante.

Trata-se do projeto Prefeitura 

em Movimento, que realizou 9.543 
atendimentos apenas no Polo V 
– Santo Antônio do Potengi. “Nos-
sas secretarias e servidores estão 
saindo dos gabinetes, das salas, e 

indo para as comunidades, dar ex-
pediente nos bairros”, disse o pre-
feito Paulo Emídio de Medeiros.

As 53 comunidades do muni-
cípio foram divididas em polos re-

gionais, onde são montadas estru-
turas para sediar as secretarias e 
órgãos municipais.

Em cinco polos, 35 mil atendi-
mentos já foram realizados.

Prefeitura já levou 35 mil atendimentos às comunidades
As 53 comunidades do município foram divididas em polos regionais, onde são montadas estruturas para sediar as secretarias

São Gonçalo
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E MAIS:  Shows com Orquesta Sanfonica do Museu do Vaqueiro, 
Kanelinha, Banda Detroit, Papel Gomes e Crys Holanda

RN

O Rio Grande do Norte registra 
33 mil crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil, de 
acordo com números divulgados 
na última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). 
O número corresponde a 4% da 
população potiguar na faixa etária 
até 14 anos.

Segundo informações do Mi-
nistério Público do Trabalho do 
Rio Grande do Norte (MPT), no 
período entre os anos de 2016 e 
2019, foram abertos 91 processos 
para apurar denúncias relaciona-
das à exploração do trabalho ilegal 
de crianças e adolescentes. Em 
diversas situações, esta apuração 
encontra algumas difi culdades. 
Mesmo com a ajuda popular nas 
denúncias, existem casos em que 
as crianças e os adolescentes são 

retirados do local para evitar se-
rem pegos em fl agrante trabalhan-
do irregularmente.

No tocante às consequências 
do trabalho infantil, o jovem pode 
sofrer com graves sequelas e danos 
físicos, psíquicos, educacionais e 
sociais, parte das vezes até irrever-
síveis. De acordo com o Ministério 
da Saúde, crianças e adolescentes 
se acidentam seis vezes mais do 
que adultos em atividades laborais, 
devido a sua menor percepção dos 
perigos. Fraturas, amputações, fe-
rimentos causados por objetos cor-
tantes, queimaduras, picadas de 
animais peçonhentos e morte são 
exemplos de acidentes de trabalho.

Em termos psicológicos e edu-
cacionais, situações de fobia social, 
perda de afetividade, baixo estima, 
depressão, queda no rendimento 

escolar e a não conclusão da educa-
ção básica agravam as consequên-
cias, difi cultando o desenvolvimen-
to social e emocional do jovem.

Em razão da problemática, o 
Ministério Público do Trabalho no 
RN aderiu à campanha “Criança 
não deve trabalhar, infância é pa-
ra sonhar”, idealizada pelo Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradi-
cação do Trabalho Infantil. Esta 
iniciativa faz parte da mobilização 
anual de várias entidades em torno 
do 12 de junho, Dia Mundial con-
tra o Trabalho Infantil, instituído 
pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) em 2002, e tam-
bém Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil, criado pela Lei 
nº 11.542/2007. Os meios de entrar 
em contato são pelo Disque 100, ou 
então pelo aplicativo Proteja Brasil. Nesta quarta-feira, 12, foi celebrado Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil

Mais de 30 mil jovens estão em situação
de trabalho infantil no Rio Grande do Norte
Segundo informações do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, no período entre os anos de 2016 e 2019, 
foram abertos 91 processos para apurar denúncias relacionadas à exploração do trabalho ilegal de crianças e adolescentes

Exploração

Agência Brasil / Reprodução
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O PODER ESTÁ NO AR
Há uma boa biografi a na praça. 

Trata-se de "O Poder Está no Ar" 
(Nova Fronteira, 576 págs), sobre a 
ascensão do jornalista e empresário 
Roberto Marinho.

Seu autor é o jornalista Leonen-
cio Nossa que dedicou seis anos de 
pesquisas ao projeto. Nesse perí-
odo, Nossa realizou cerca de 100 
entrevistas, incluindo os três fi lhos 
de Marinho, amigos e desafetos do 
empresário. 

TEATRO
Atores, diretores, dramaturgos e técnicos se reú-

nem hoje, a partir das 13 horas, no Centro Cultural 
Adjuto Dias, em Caicó, para discutirem a construção 
da Câmara Setorial de Teatro. O encontro será 
conduzido pelo diretor dos Teatros da Fundação José 
Augusto, Ronaldo Costa. A Câmara Setorial é uma 
instância consultiva. A partir dela, a FJA pode ouvir 
sugestões e demandas da classe e, dessa forma, criar 
políticas culturais democráticas e participativas.

LER TORNA AS PESSOAS MAIS FELIZES
Olha que legal.
Pesquisa encomendada pela Amazon e conduzida 

pela Kelton Global Research mostrou que a leitura 
aumenta a felicidade e ajuda a melhorar nossos relacio-
namentos. 

O estudo foi realizado com 27.305 participantes 
maiores de 18 anos nos Estados Unidos, Canadá, Méxi-
co, Brasil, Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, 
Austrália, Itália, Índia, China e Japão. A pesquisa foi 
online, com questionários aplicados em outubro de 2018 
e janeiro de 2019. 

A margem de erro é de 0.6%. Nos 13 países onde a 
pesquisa foi realizada, 71% dos leitores que leem toda 
semana relataram que se sentem felizes. Entre os parti-
cipantes que não leem com a mesma frequência, apenas 
55% fi zeram a mesma afi rmação. A leitura também é 
vista como uma atividade de cuidado pessoal e mais de 
70% dos leitores disseram que já adiaram ou cancela-
ram algum compromisso para ler.

ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

Um amigo em visita a Paris 
me envia uma foto degustando 
um drinque no bar do hotel 
Ritz. Era o bar que Hemingway 
escrevia e bebia com os amigos 
quando estava na capital francesa. 
Decoração art-déco, muito luxo, 
enormes banheiros originais, o bar 
era também o preferido de Coco 
Chanel, cuja loja fi cava ao lado.

O bar tinha um barman 
que emprestava dinheiro aos 
frequentadores. Porfírio Rubirosa, 
milionário e playboy, era um de 
seus clientes. Quando morou em 
Paris, nos anos 1920, o habitat 
natural de Hemingway, além 
da casa de Gertrude Stein, era 
a cervejaria Lipp, no Boulevard 
Saint-Germain.

Há várias histórias saborosas 
sobre o autor de “O velho e o mar” 
em Paris. Mas quase nada sobre 
sua infância. Contam que aos 

cinco anos de idade Hemingway 
espalhou para os familiares que 
capturara sozinho um cavalo 
selvagem.

“Com tanta imaginação assim, 
ou você fi cará muito famoso ou 
acabará atrás das grades, disse 
Ernest Hall a seu neto, depois de 
ouvi-lo contar em detalhes sua 

aventura.  
Hemingway, o garoto 

mentiroso, cultivaria um gosto 
enorme pela caça e tudo mais que 
representasse perigo e aventura, 
e encontraria uma válvula de 
escape muito particular para 
seu talento para a "mentira" - a 
literatura.

MedeirosAilton
A americana Michelle 

Allen foi condenada a 30 dias 
de prisão por urinar no jardim 
de seu vizinho na cidade 
americana de Middletown, no 
Estado de Ohio.

Urinar na rua parece 
divertimento.

Não faz muito tempo o 

Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro absolveu por 
unanimidade um estudante 
autuado por fazer xixi na 
Rua Farme de Amoedo, em 
Ipanema, sob o argumento 
de que o ato não é, 
essencialmente, criminoso ou 
obsceno.

Pode ser. Mas cabia pelo 
menos uma multa para servir 
de exemplo.

Em 1891, o senhor José 
Aprígio foi multado em quatro 
mil réis por urinar na calçada 
do açougue público, em Caicó, 
sertão do Rio Grande do Norte.

Os tempos mudaram. 

Urinar na rua não é brinquedo

Um drinque com Hemingway em Paris

A Comissão de Finanças e Fis-
calização da Assembleia Legislati-
va aprovou um projeto de lei nesta 
quarta-feira, 12, que proíbe, no Rio 
Grande do Norte, a apreensão de 
veículos de proprietários que não 
pagaram o IPVA. A matéria é de 
autoria do deputado estadual Nél-
ter Queiroz (MDB).

Na justifi cativa do seu projeto, 
o deputado Nelter diz que é público 
e notório que diversas “blitzen” são 
operadas com o objetivo de captu-
rar veículos cujo IPVA está atrasa-
do, o que gera a apreensão desses 
veículos como meio de obrigar o 
cidadão a quitar sua dívida.

“Tais “blitzen” revelam-se co-
mo uma interferência abusiva do 

Estado que desconsidera garantias 
constitucionais do contribuinte, tal 
como o seu direito de propriedade 
do devido processo legal, direito à 
ampla defesa e ao contraditório”, 
justifi ca o deputado.

O projeto, que agora será vota-
do em plenário, elimina um trecho 
da Lei 6.967, de 1966. “O confi sco 
de veículo por causa de multas não 
pagas prejudica os proprietários. 
Quando eles conseguem dinheiro 
para pagar a multa original, o va-
lor já tem aumentado muito e eles 
fi cam sem condições fi nanceiras 
para o resgate", ressaltou o depu-
tado Tomba Farias (PSDB), presi-
dente da Comissão de Finanças e 
Fiscalização.

Debatido em Comissão, projeto de Nelter Queiroz muda lei estadual de 1966

Projeto veta apreensão de 
veículos com IPVA atrasado

Assembleia

João Gilberto / ALRN

Medida foi aprovada nesta quarta pela Comissão 
de Finanças e Fiscalização da Assembleia do RN

A Prefeitura de Macaíba vai 
promover na manhã da próxima 
sexta-feira, 14, no distrito de Tra-
íras, a primeira edição da "Ação 
Macaíba Saúde Cidadã". O projeto, 
que vai oferecer uma série de ações 
para a população, acontecerá no 
prédio onde funciona a Estratégia 
de Saúde da Família.

Os moradores de Traíras terão 
à disposição gratuitamente aten-
dimento médico, orientações com 
nutricionistas, atendimento psico-
lógico, auriculoterapia (técnica de 
medicina alternativa), testes rá-
pidos para detecção do vírus HIV, 
sífi lis e hepatites virais, vacinação, 
aferição de pressão arterial e de 
glicose e atendimento odontológico.

Também serão oferecidos corte 
de cabelo e serviços de manicure, 
pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social (Semtas).

O Município de Macaíba tem 
dedicado atenção a Traíras na área 
da saúde. A comunidade recebeu 
em março, por exemplo, uma das 
reuniões que anteciparam a Con-
ferência Municipal de Saúde. O 
evento discutiu propostas para 
melhorar a saúde local e também 
serviu para propor novas diretrizes 
da política de saúde, fortalecer o 
Controle Social no SUS e defi nir e 
priorizar propostas para aprimorar 
os serviços de saúde.

Ação acontece amanhã pela manhã

Prefeitura de Macaíba promove 
ação de saúde no distrito Traíras

Cidadania

Márcio Lucas / Prefeitura de Macaíba

"Livros perturbam
as pessoas. Tornam-nas infelizes e 
anti-sociais".

(De Montag, personagem do filme 
Fahrenheit, de François Truffaut)

"

TUDO POR ELAS
Os servidores da Câmara de Ve-

readores de Natal vão poder apreciar 
o belo futebol da seleção feminina do 
Brasil na Copa do Mundo da França 
numa boa.

Pedido da vereadora Divaneide Ba-
sílio (PT), solicitando ponto facultativo 
nos dias dos jogos da seleção brasilia, 
foi acatado pela Casa.



QUINTA-FEIRA, 13.06.2019 Passatempo 11

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

PTJ
REDELOCAL

FIDELIDADE
MELARNEM

PENAALTE
ITAHOT

PORTAMOEDAS
MEDUSAOO
IOLAGIL
NIESCAPA

OIDETOLIVA
SAOURON
TARADAC
RABUGENTO

BOTASMÃES

Peça que
dá rumo 
à embar-

cação

Basta;
chega

(interj.)

"P. S.: Eu
(?) Amo",

filme

Balanço 
inesperado
de um veí-
culo (pl.)

Desper-
tem

Imposto
da

indústria
(sigla)

Parte
inicial de

uma
viagem

Rápido;
ligeiro

Sílvio de
Abreu,

autor de
novelas

O (?)
Negro:

petróleo

(?) logo,
sauda-
ção de

despedida

Ranzinza;
mal-hu-
morado

Antônio
Carlos,

radialista

"O Gato
de (?)",
conto

infantil

Pedra preciosa de
cor verde

O "relógio" comum
no interior (dito)

Denun-
ciado

Paraíso
bíblico

Chefe do governo no
parlamentarismo

Quadro
Antigo ins-
trumento
de cordas

Também
não

A ele 
(pronome)

(?) dog,
sanduíche
Sufixo de
"formosa"

Lealdade
Pôr muito

açúcar
(bras.) 

Pluma
Bolsinha

para
dinheiro

Altura
(abrev.)

Talismã

Monstro
com co-
bras no
lugar de
cabelos
(Mit.)

Forma
do círculo

"Pinga (?)
Mim", su-
cesso de 

Sérgio Reis
Orígenes
Lessa, ro-
mancista

Foge 
Enfado
O verde
da farda
militar

Genitoras

Óculos de
(?): corri-
ge a visão

Beirada do
chapéu
Radiano

(símbolo)

Anísio
Teixeira,
educador

Significa-
do de LAN
(Inform.)

Antecede
o "Q"

3/hot. 5/botas — tédio. 9/rabugento — rede local. 10/fidelidade — solavancos.

HORÓSCOPO

Tire o dia para organizar sua agenda 
e buscar soluções para problemas do 
trabalho. Segure seus impulsos para não 
gastar demais. Ao lado de quem ama, vale 
a pena resolver pendências familiares.

Poderá receber elogios pelo 
seu desempenho profi ssional 
e, até mesmo, grana extra. 
Assuntos judiciais deverão correr 
favoravelmente. É possível que 
embarque numa relação à distância.

Suas variações de humor deverão 
interferir no seu emprego. Se estiver 
concorrendo a uma vaga, poderá receber 
notícias a respeito. Divergências de 
opinião poderão causar mal-estar.

O ambiente de trabalho estará exigente 
e desafi ador. Isso fará com que produza 
melhor. Sua mente estará ainda mais 
ágil. Na paquera, vá à luta, mas com 
uma pitada de romantismo!

O dia tem tudo para ser favorável para 
quem trabalha por conta ou em casa. 
Júpiter, no setor do casamento, abre 
novos horizontes, e isso vai ser positivo 
também as para uniões estáveis.

Boas energias no seu emprego vão 
revelar soluções e facilitar a superação 
de difi culdades. Talvez pinte proposta 
de trabalho. Você poderá se interessar 
por alguém do seu círculo de amizades.

Quem trabalha com clientes à 
distância, ensino ou público infantil 
perceberá que as coisas vão fl uir 
melhor. Para melhorar seu bem-estar, 
aproxime-se da sua espiritualidade. 

Vênus, que traz a energia da beleza e das 
parcerias, vai movimentar o ritmo no seu 
serviço. Por isso, tudo o que produzir hoje 
terá um toque de capricho. A dois, prefi ra 
tratar de assuntos leves

Assuntos ligados à família vão roubar 
sua concentração no emprego. 
Peça ajuda a parente para lidar com 
imprevistos. É possível que segredos 
venham à tona. Converse com seu par 
sobre pendências do dia a dia.

No serviço, a constatação do dever 
cumprido vai trazer satisfação. Tudo a 
que se dedicar será notado pela chefi a. 
Na conquista, saberá atrair uma pessoa 
especial se for você mesmo(a).

Os astros favorecem a divulgação dos 
seus talentos: envie currículos, diga 
o que faz de melhor, faça contatos. 
Poderá fazer parcerias com mulheres 
ou gente mais jovem. Tudo de bom 
nos assuntos do coração.

O excesso de serviço poderá derrubar 
seu pique. Lembre-se de dizer não se 
lhe pedirem para trabalhar além das 
suas condições. Na vida a dois, vale a 
pena investir nas carícias.

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

Gladys repreende Régis, que assume para a mãe sua dívida no jogo clandestino. Antero 
garante a Eusébio que falará com os investigadores para descobrir sua possível herança. 
Jô aconselha Régis a visitar Maria da Paz e furtar um objeto da mãe para quitar sua dívida. 
Fabiana conhece Rock. Vivi pede um tempo para Camilo. Fabiana mente e diz a Camilo que 
aconselhou Vivi a não divulgar fotos ousadas. Rock cobra de Jô a ajuda que a menina lhe 
prometeu. Linda insiste para que Beatriz não confronte Otávio. 

A DONA DO PEDAÇO

Davi descobre que a família de Cibele é árabe. Almeidinha explica a Elias que ele foi vítima 
de um golpe. Ester permite que Latifa se mude para sua casa. Abner tenta beijar Latifa. Fauze 
convida Santinha para sair, e os dois inventam mentiras sobre suas vidas. Benjamin insinua 
a Caetano que Dalila/Basma pode ser a responsável pelas tragédias envolvendo a família 
de Laila. Elias confessa a Helena que não pode se separar de Missade. Padre Zoran apoia 
Missade. Cibele e Benjamin decidem investigar Dalila/Basma. 

ÓRFÃOS DA TERRA

Quinzinho sente saudades de Dandara. Patrick incentiva Dandara a perdoar Quinzinho. 
Tânia confi rma a Patrick e Gisela que Mercedes a obrigou a mentir. Manu e João não 
gostam da intromissão de Lidiane em suas vidas. Arrasado, Quinzinho assiste ao show de 
Dandara e Ticiano. A Cantora Mascarada se apresenta em seguida. Gisela desmascara 
Mercedes e enfrenta a mãe durante um almoço com as amigas. 

Marcelo confessa a Nadine que invadiu o computador de Sergio e tramou contra ele, 
mas não sabe que está sendo observado enquanto isso. Ao invés de separar a sala 
em grupos, Marcelo pede que todos os alunos trabalhem juntos no programa de TV. O 
Clube MaGaBeLo compartilha suas descobertas com Marcelo. Preocupada com Glória, 
Branca faz uma visita a sua galeria. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Estreia nesta quinta-feira, 
13, nos principais cinemas do 
estado, "MIB - Homens de Preto: 
Internacional". O fi lme é o quarto 
na franquia de agentes secretos 
que lutam contra ameaças in-
tergalácticas. Nos três primeiros 
longas, estrelados por Will Smith 
e Tommy Lee Jones, o público é 
apresentado a uma agência nor-
te-americana com diversos agen-
tes que utilizam os mais criativos 
objetos tecnológicos para salvar a 
humanidade (e a galáxia) de ame-
aças extraterrestres.

MIB: Internacional, contudo, 
funciona como um reboot da fran-
quia, que não terá mais nem Smith 
ou Jones. Desta vez, os protago-
nistas são encarnados por Chris 
Hemsworth e Tessa Thompson, 
ambos são conhecidos por suas 
participações nos fi lmes da Marvel 
Studios, e já chegaram a protago-
nizar duas películas juntos: Thor 
- Ragnarok (2017) e Vingadores: 
Ultimato (2019), Hemsworth como 

o Deus do Trovão, Thor, e Thomp-
son como a guerreira Valquíria. 
Em MIB, os dois repetem a parce-
ria dessa vez na pele dos agentes 
da agência.

Confi ra a sinopse: Por décadas a 
agência Homens de Preto protegeu 
a Terra da escória do universo, mas 
agora precisa lidar com a maior das 
ameaças: um traidor, justo quando 
a agência torna-se internacional. É 
neste contexto que M (Thompson) 
tenta se tornar agente, já que teve 
uma experiência extraterrestre 
quando jovem e não teve sua me-
mória apagada. Quem irá auxiliá-
-lo nesta jornada é o atrapalhado 
agente H (Hemsworth).

O fi lme ainda tem no elenco 
Emma Thompson (que fez uma 
breve participação no terceiro 
fi lme da franquia), Liam Neeson 
(de "Busca Implacável") e Rebecca 
Ferguson (de "Missão Impossível: 
Nação Secreta"). O longa é dirigido 
por F. Gary Gray (de "Velozes e Fu-
riosos 8").

Filme "MIB-Homens de Preto 
Internacional" estreia hoje

Cinema

Filme é o quarto na franquia de agentes que lutam contra ameaças intergalácticas

Reprodução

Um tribunal de Justiça dos 
Estados Unidos reabriu o caso que 
apura o suposto caso de plágio do 
início de "Stairway to Heaven", do 
Led Zeppelin, música que teria sido 
criada a partir da canção "Taurus", 
escrita três anos antes pelo guitar-
rista Randy Wolf, da banda Spirit.

Desta forma, é retomado o lon-
go processo judicial em torno da 
questão, que em 2014 tinha como 
réus a própria banda, o cantor Ro-
bert Plant e o guitarrista Jimmy 
Page.

O guitarrista do Led Zeppelin  
negou, como testemunharam os li-
tigantes, que tenha sido Randy que 
lhe mostrou os acordes iniciais da 
música "Taurus" e chegou a dizer 

em julgamento realizado em 2016 
que não tinha ouvido a canção da 
banda Spirit até poucos anos antes.

Spirit e Led Zeppelin, de fato, 
tocaram juntos em várias ocasiões 
no fi nal dos anos 60.

Robert Plant e Jimmy Page: Led Zeppelin

Caso de plágio em "Stairway to 
Heaven" ganha novo capítulo

Música

Reprodução
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Famosos declaram o
amor nas redes sociais

O Dia dos Namorados, nesta quarta-feira, 12, foi comemorado por 
muitos casais apaixonados no Brasil, e as celebridades não ficaram para 

trás. Fátima Bernardes, Letícia Spiller, Thais Fersoza e Anitta foram apenas 
algumas das artistas que declararam seu amor aos seus amados.

Anitta para 
Pedro Scooby

"Com você eu posso ser eu mesma o 
tempo todo, ou as 10 versões minhas 
que eu tenho aqui dentro. Com você 

é só bom humor, só positividade e 
muuuuuito romantismo, seu grude. 
Feliz dia dos namorados ao meu @

pedroscooby e a todos vocês".

Thammy Miranda para 
Andressa Ferreira

"Me apaixonei pela forma
 que vc me tocou, 

sem usar as mãos...
Minha eterna namorada!

@andressaferreiramiranda"

Fátima Bernardes para 
Túlio Gadêlha
"Nossa vida é cheia de viagens, 
encontros e despedidas, abraços e 
beijos, danças e risadas. Hj é dia dos 
namorados, adoraria que estivéssemos 
juntos. Ainda assim, me sinto feliz por 
ter você pra comemorar, mesmo à 
distância. #eueele #semmedodeserfeliz 
#semmedodeamar #diadosnamorados"

Cláudia Leitte para 
Márcio Pedreira
"Faz uns 14 anos que sou sua 
namorada. E eu sempre gostei de 
'brincar' disso"

Letícia Spiller para
Pablo Vares

"Feliz dia que é todo dia ! Nós que 
somos bandoleiros um do outro 

te amo @pablovares #namoradux 
#nossoamorbandoleiro #xiamu #love 

#loquehay"

Rafa Brites para
Felipe Andreoli

"Cada um é quem é , nenhum deles esta 
ali tentando dominar o outro ou fazer 

com que o outro tome a mesma forma 
que ele tem.  Mas por algum motivo 

Deus os colocou ali juntinhos, para toda 
uma eternidade. E essa diferença e essa 

união são tão lindas que nos fizeram 
parar para tirar essa foto que tem muito 
a ver com a beleza do nosso encontro"

Taís Fersoza para
Michel Teló
"Ei! Marido, namorado, melhor amigo, 
meu parceira de sonhos e aventuras... 
é só pra começar o dia dizendo q 
eu te amo tá? E q sou mtuio feliz em 
poder passar nosso 7º ano juntos! 
Ainda mais especial, com nosso sonho 
realizado... nossa família. Já já tem foto 
especial!!!!! Rsrs".

Roberto Justus para
Ana Paula Siebert
"Olhando na mesma direção, indo 
sempre juntos para o mesmo destino! 
Foi assim que tudo começou naquele 
dia dos namorados de 12/6/2013! E 
hoje 6 anos depois sou o namorado/
marido mais realizado e feliz do mundo! 
Obrigado por existir! Te amo demais. 
#valentinesday2019" 
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A programação do São João de 
Natal, promovido pela Prefeitura, 
continua nesta quinta-feira, 13. 
Grandes nomes da música brasi-
leira se apresentam na capital até 
domingo, de forma gratuita, em 
uma megaestrutura montada na 
área externa da Arena das Dunas. 
Na zona Norte, paralelamente, 
acontece a tradicional Festival de 
Quadrilhas Juninas.

O investimento da Prefeitura 
no São João é de R$ 2 milhões e 
vai movimentar a classe artística 
local. Serão, ao todo, 2.500 artis-
tas e brincantes do Rio Grande 
do Norte participando dos festejos 
juninos realizados pela Prefeitura. 
Também serão 264 músicos locais, 
377 músicos nacionais, 1 mil arrai-

ás envolvidos e 800 integrantes de 
quadrilhas juninas.

“Queremos transformar o São 
João em uma das principais festas 
da cidade. Quem não se lembra 
das festas juninas do passado? Não 
podemos deixar a cultura popular 
morrer", comenta o prefeito de Na-
tal, Álvaro Dias.

Nesta quinta-feira, as atrações 
são Forró Meirão, Pedro e Erick e 
Zezé di Camargo e Luciano. A du-
pla sertaneja promete um grande 
show, com os principais sucessos de 
mais de duas décadas de carreira.

No dia 14, sobem ao palco do 
São João de Natal os veteranos Cé-
sar Menotti e Fabiano, Alexandre 
Moreira e banda e Luizinho Calix-
to. No dia 15, quem sobe ao palco 

é a dupla Simone e Simaria, além 
dos lendários Roberto do Acordeon 
e Joquinha Gonzaga. Já Cavalei-
ros do Forró, Banda Saia Rodada e 
Banda Rojão embalam os forrozei-
ros no dia 16.

O XXXI Festival de Quadrilhas 
Juninas de Natal e o festival de 
música Forraço, dois grandes even-
tos da cultura nordestina, agitam a 
área externa do ginásio Nélio Dias, 
zona Norte da capital, de hoje até 
domingo.

Além das apresentações das 
grandes quadrilhas, o espaço rece-
berá atrações musicais que valori-
zam a música nordestina de raiz, 
como a Orquestra Sanfônica do 
Museu do Vaqueiro e o forrozeiro 
Kanelinha - este na sexta-feira, 14.

ÁREA EXTERNA DA ARENA DAS DUNAS

13/06 - FORRÓ MEIRÃO - PEDRO E ERICK - ZEZÉ DE CAMARGO E 
LUCIANO
14/06 - ALEXANDRE MOREIRA - LUIZINHO CALIXTO - CÉSAR MENOT-
TI E FABIANO
15/06 - ROBERTO DO ACORDEON, JOQUINHA GONZAGA, SIMONE E 
SIMARIA
16/06 - BANDA ROJÃO - SAIA RODADA, CAVALEIROS DO FORRÓ

ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO NÉLIO DIAS

XXXI FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE NATAL
13 A 16/06 - ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO NÉLIO DIAS
FORRAÇO – ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO NÉLIO DIAS
14/06 -ORQUESTRA SANFÔNICA DO MUSEU DO VAQUEIRO KANE-
LINHA
15/06 - BANDA DETROIT
16/06 - PAPEL GOMES E CRYS HOLANDA

São João de Natal tem 
Zezé di Camargo & Luciano 
entre as atrações de hoje
Grandes nomes da música brasileira se apresentam na capital até domingo, 
de forma gratuita, em uma megaestrutura montada na Arena das Dunas

Cultura

PROGRAMAÇÃO

As chuvas que caíram sobre 
Natal nos últimos dias resultaram 
no desabamento, nesta quarta-fei-
ra, 12, de uma residência no bairro 
das Rocas, na zona Leste de Natal. 
Ninguém se feriu.

Segundo a Defesa Civil, a casa 
que desabou, de número de 153, 
estava desabitada desde 2017. 
A residência está situada na rua 
Lins Bahia, na Comunidade do Ja-
có, que é uma região de encosta e 
considerada de alto risco.

Os destroços do desabamen-
to acabaram atingido um imóvel 
contíguo, de número 151, onde 
moram quatro irmãos. Eles esta-
vam dormindo quando aconteceu o 
acidente. A área mais atingida foi a 
cozinha da residência.

A casa atingida também foi 
interditada. Os moradores foram 
abrigados em um imóvel cedido por 
um morador da região. 

A área do acidente vai seguir 
sendo monitorada pelo Município, 
pois já riscos de novos desabamen-
tos. Além disso, a Prefeitura do 
Natal se comprometeu a reformar 
a casa atingida pelos destroços.

Casa desaba na Comunidade do Jacó, 
e destroços atingem outra residência

Zona Leste

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional garantiu nesta 
quarta-feira, 12, a suspensão do 
prazo para encerrar o fi nancia-
mento da obra de requalifi cação 
da avenida Roberto Freire, na 
zona Sul de Natal. O prazo se en-
cerraria na sexta-feira, 14.

O investimento, contratado 
ainda em 2012, estava sob risco 
desde a edição de uma portaria 
ministerial que recomenda o en-
cerramento dos contratos do PAC 
Copa que não foram iniciados.

O ministro Gustavo Canuto 
garantiu a suspensão dessa exi-
gência após a apresentação da 
governadora Fátima Bezerra e o 
secretário Gustavo Coelho (Infra-
estrutura) sobre a importância da 
obra e o trabalho do Governo na 
readequação do projeto.

O próximo passo é o trabalho 
conjunto entre o Governo e a Se-
cretaria Nacional de Mobilidade 
Urbana para formular os estudos 
necessários para o novo proje-
to defi nitivo. “Qualquer decisão 
sobre o fi nanciamento não será 
tomada até que os estudos sejam 
efetivamente concluídos. O minis-

tério nos deu todos os prazos. Com 
a confi rmação do fi nanciamento 
junto à Caixa Econômica temos 
condições de lançar em 30 dias a 
licitação para a contratação dos 
projetos”, explicou o secretário 
Gustavo Coelho.

A verba disponível para a obra 
é de R$ 72 milhões, sendo R$ 45 
milhões fi nanciado pelo PAC Copa 
e outros R$ 27 milhões garantidos 
pelo Programa de Financiamen-
to de Contrapartidas do PAC 
(CPAC).

Avenida Roberto Freire tem projeto parado

Governo do RN consegue manter 
financiamento para Roberto Freire

Mobilidade

José Aldenir / Agora RN

Casa que desabou está em terreno de encosta considerado de risco pela Defesa Civil

Homens da Defesa Civil vistoriam casa que foi atingida por destroços no Jacó, nas Rocas

Fotos: José Aldenir / Agora RN

ÁREA EXTERNA DA ARENA DAS DUNASÁREA EXTERNA DA ARENA DAS DUNAS

ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO NÉLIO DIASÁREA EXTERNA DO GINÁSIO NÉLIO DIAS
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Famosos declaram o
amor nas redes sociais

O Dia dos Namorados, nesta quarta-feira, 12, foi comemorado por 
muitos casais apaixonados no Brasil, e as celebridades não ficaram para 

trás. Fátima Bernardes, Letícia Spiller, Thais Fersoza e Anitta foram apenas 
algumas das artistas que declararam seu amor aos seus amados.

Anitta para 
Pedro Scooby

"Com você eu posso ser eu mesma o 
tempo todo, ou as 10 versões minhas 
que eu tenho aqui dentro. Com você 

é só bom humor, só positividade e 
muuuuuito romantismo, seu grude. 
Feliz dia dos namorados ao meu @

pedroscooby e a todos vocês".

Thammy Miranda para 
Andressa Ferreira

"Me apaixonei pela forma
 que vc me tocou, 

sem usar as mãos...
Minha eterna namorada!

@andressaferreiramiranda"

Fátima Bernardes para 
Túlio Gadêlha
"Nossa vida é cheia de viagens, 
encontros e despedidas, abraços e 
beijos, danças e risadas. Hj é dia dos 
namorados, adoraria que estivéssemos 
juntos. Ainda assim, me sinto feliz por 
ter você pra comemorar, mesmo à 
distância. #eueele #semmedodeserfeliz 
#semmedodeamar #diadosnamorados"

Cláudia Leitte para 
Márcio Pedreira
"Faz uns 14 anos que sou sua 
namorada. E eu sempre gostei de 
'brincar' disso"

Letícia Spiller para
Pablo Vares

"Feliz dia que é todo dia ! Nós que 
somos bandoleiros um do outro 

te amo @pablovares #namoradux 
#nossoamorbandoleiro #xiamu #love 

#loquehay"

Rafa Brites para
Felipe Andreoli

"Cada um é quem é , nenhum deles esta 
ali tentando dominar o outro ou fazer 

com que o outro tome a mesma forma 
que ele tem.  Mas por algum motivo 

Deus os colocou ali juntinhos, para toda 
uma eternidade. E essa diferença e essa 

união são tão lindas que nos fizeram 
parar para tirar essa foto que tem muito 
a ver com a beleza do nosso encontro"

Taís Fersoza para
Michel Teló
"Ei! Marido, namorado, melhor amigo, 
meu parceira de sonhos e aventuras... 
é só pra começar o dia dizendo q 
eu te amo tá? E q sou mtuio feliz em 
poder passar nosso 7º ano juntos! 
Ainda mais especial, com nosso sonho 
realizado... nossa família. Já já tem foto 
especial!!!!! Rsrs".

Roberto Justus para
Ana Paula Siebert
"Olhando na mesma direção, indo 
sempre juntos para o mesmo destino! 
Foi assim que tudo começou naquele 
dia dos namorados de 12/6/2013! E 
hoje 6 anos depois sou o namorado/
marido mais realizado e feliz do mundo! 
Obrigado por existir! Te amo demais. 
#valentinesday2019" 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 

CENTRAL EÓLICA AVENTURA III S.A, CNPJ: 29.302.365/0001-52, torna público que está requerendo 
junto ao IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte a 
Licença Simplifi cada - LS para a implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica Aven-
tura II de 230kV, que irá conectar a CGE Aventura a Subestação João Câmara II, percorrendo uma 
distância total de 13km, através da zona rural dos municípios de João Câmara, Parazinho e Touros. 

Maira Zanduzzo - Gerente Ambiental. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TB Nordeste Indústria e Comércio de Revestimentos S/A, 05.214.228/0001-06 torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te - Idema a Licença de Operação, com prazo de validade até 12 de Abril de 2025 em favor do 
empreendimento Fábrica de Pisos e Revestimento Cerâmico, localizada em BR 304, s/n, Km 
29,8, Santa Julia, Mossoró/RN.

Sergio de Faria Bica Junior
CEO

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA

JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR, CPF: 672.375.174-49, torna público que está reque-
rendo ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO 
GRANDE DO NORTE – IDEMA a  LICENÇA SIMPLIFICADA, em favor do EMPREENDIMENTO  
Projeto de Carcinicultura Marinha, na Fazenda Milagres, Pedro Velho-RN.

JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR
PROPRIETÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

EDITAL DE CITAÇÃO (prazo 20 dias)
Processo nº 0101254-31.2013.8.20.0130
Requerente(s): Tarcísio Inácio Avelino Júnior
Requerido(s): Empresa Geraldo Galvão Empreendimentos Imobiliários e outros, Joaquim Alves 
Flor, Hygor Pinheiro Mota

O(A) Doutor(a) Miriam Jácome de Carvalho Simões, Juíza de Direito da Vara Única, na forma da lei 
e no uso de suas atribuições, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se processa por 
este Juízo e Secretaria Judiciária a Ação de Usucapião, Processo nº 0101254-31.2013.8.20.0130, 
em que fi guram como Requerente: Tarcísio Inácio Avelino Júnior, e Requerido: Empresa Geraldo 
Galvão Empreendimentos Imobiliários, Joaquim Alves Flor e Maria de Lourdes Câmara Flor, tendo 
sido determinado as  CITAÇÕES,  nos termos do artigo 232, inciso § II e IV,  do CPC, dos  RÉUS 
EM LUGAR INCERTO e os CONFINANTES E OS INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHE-
CIDOS e seus HERDEIROS E SUCESSORES, e de QUEM ESTIVER
REGISTRADO O REFERIDO IMÓVEL da presente ação razão de se encontrarem em lugar incer-
to não sabido, para querendo, oferecerem resposta à súplica no prazo de 15(quinze) dias, contra si 
formulada, sob pena de não sendo contestada a ação, se presumirem aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor (art. 323, inciso IV, do CPC), possam ter efetivo e jurídico. O(s) imóvel(eis) 
objeto da presente ação trata-se de um Terreno, representados pelos lote 04,05,15 e 16 da Quadra 
02 - localizado no Loteamento Recanto do Sol Dourado, Povoado de Taborda, São José de Mipibu/
RN, Lotes 05 e 16 da Quadra 02, limitando-se da seguinte maneira, Norte; com os Lotes 04 e 15; ao 
Sul, com os lotes 6 e 17 da Quadra 02 ao Leste, com a Marginal da BR 101, e, ao Oeste, com a Rua 
Projetada. Lotes 04 e 15 da Quadra 02, limitando-se da seguinte maneira, Norte; com os Lotes 03 e 14; 
ao Sul, com os lotes 5 e 16 da Quadra 02 ao Leste, com a Marginal  da BR 101, e, ao Oeste, com a Rua 
Projetada. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expe-
dido o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça, do Estado do Rio Grande do Norte e 
em jornais de grande circulação e afi xado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado, nesta 
Comarca de São José de Mipibu/RN, aos 01 de outubro de 2018 Eu,  Maria   Edivania da Silva, Auxiliar 
de secretaria, o digitei, e eu,   , Leia   Maria de Jesus da Silva, Chefe de Secretaria, subscrevo e assino.

Miriam Jácome de Carvalho Simões
Juíza de Direito

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Produtos de Limpeza Combate LTDA – ME. CNPJ: 07.523.888/0001-96, torna público que es-
tá requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema, a Renovação de Licença Simplifi cada, para uma indústria de produtos de limpeza, 
localizada na Rua Moisés Galvão, 907 – Gilberto Pinheiro, Currais Novos/RN - CEP: 59.380-000.

Marinez Lins Salvino Januário
Diretora

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

D I DE SOUZA REGES, CNPJ: 12.208.069/0001-94, torna público que recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de Ins-
talação nº 2017-112182/TEC/LI-0072, com validade até 05/06/2023, para um posto revendedor de GNV 
e troca de óleo, localizado a Rua Bevenuto Fialho, 717, Centro, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-000.

IVANSUEUDO BESSA REGES
REPRESENTANTE LEGAL

O Banco Central da Ve-
nezuela (BCV) emitirá uma 
nova cédula que multiplica 
por 100 a atual de mais alto 
valor. Segundo o BCV, a par-
tir de quinta-feira circularão 
novas cédulas de 10 mil, 20 
mil e 50 mil bolívares. Esta 
última passa a ser a de maior 
valor, frente a atual nota de 
500, e equivalerá a pouco 
mais de R$ 31 na conversão 
pelo câmbio ofi cial do país.

O salário mínimo na Ve-
nezuela é 40 mil bolívares.

Na Venezuela, 
nota de bolívar 
paga o salário 
mínimo todo

Inflação

Notas de 20 mil e 50 mil bolívares

BCV / Divulgação

A Justiça de São Paulo 
decretou a prisão temporária 
de 30 dias do comerciante 
Paulo Cupertino Matias, de 
48 anos, suspeito de matar a 
tiros o ator Rafael Miguel, de 
22, e os pais dele, João Alcisio 
Miguel, de 52, e Miriam Sel-
ma Miguel, de 50. O homem 
está foragido. "O cárcere é o 
destino de pessoas perigosas, 
que colocam em risco a vida 
de pessoas de bem", escreveu 
a juíza Débora Faitarone.

Juíza manda 
prender acusado 
de matar ator
de Chiquititas 

Homicídio

Rafael Miguel foi morto no domingo

Instagram / Reprodução

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 00020/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa 
para prestar serviços de decoração para atender ao SEST Unidade B29 Natal/RN, em favor 
da empresa Mestre Sala locação e eventos LTDA no valor total de R$ 3.760,00 (três mil 
setecentos e sessenta reais) no dia 07/06/2019.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

Serra Caiada/RN, Em 12 de Junho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2019 SRP

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Presencial nº. 026/2019, com o 
Objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de tecidos, aviamentos, artigos 
de banho, utensílios de copa e cozinha e material de expediente destinados às secretarias e 
fundos municipais de Serra Caiada/RN de acordo com as informações constantes no anexo I – termo 
de referência. Os envelopes relativos à Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até 
o dia 27 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.

Abrahão Allan Miranda da Silva - Pregoeiro

PROCESSO Nº. 502.034/2019

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,12 de junho de 2019.

Presidente da CPL/SEEC

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

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 da Quadra 
Poliesportiva na E.E. 15 de outubro, em Natal/RN,. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados através do site: www.rn.gov.br.

Ana Santana Alves de Medeiros

PROCESSO N° 00410015.00015.00046/2018-93

O Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO–RN, torna público 
que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços n°. 016/2019 e 
comunica que a sessão de abertura será às 09:30 horas do dia 27 de JUNHO de 2019, em sessão 
presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, ELETRÔNICOS E DE CAPOTARIA, 
TAPEÇARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA. Maiores informações pelo fone 0**84-
3263-4181. Edital disponível: www.saomigueldogostoso.rn.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

 

Pregoeiro Oficial

 

Antonio Marcos Catarina

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019

São Miguel do Gostoso/RN, 11 de junho de 2019
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O corte por uma lesão no tor-
nozelo direito não signifi cou o 
desligamento completo de Neymar 
do cotidiano e das conversas com 
os demais jogadores da seleção 
brasileira. O atacante do Paris 
Saint-Germain continua ativo no 
grupo de WhatsApp criado para os 
convocados para a Copa América, 
ao manter a frequência no envio 
das mensagens, geralmente com 
incentivos aos companheiros. Tite em conversa com os seus jogadores

Neymar continua ativo na 
Seleção e "atua" via WhatsApp

Mesmo cortado...

Daniel Teixeira / Estadão

Agora ex-atleta do Santos, 
o atacante Rodrygo se despe-
diu em entrevista na tarde de 
ontem, que teve momentos de 
emoção, por parte do jogador, 
e de revolta, por José Carlos 
Peres, presidente santista.

Em despedida 
do Santos rumo 
ao Real Madrid, 
Rodrygo chora

De saída

Memearia

Restando um dia para o 
início da Copa América, mais 
de um terço dos ingressos da 
competição ainda não foram 
vendidos. De acordo com da-
dos divulgados pelo Comitê 
Organizador Local do torneio, 
nesta quarta-feira, foram co-
mercializados até agora 65% 
dos bilhetes. A carga total é 
de pouco mais de 1 milhão de 
entradas.

A Copa América terá 26 
partidas em seis estádios de 
cinco cidades (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre e Salvador). A 
abertura será sexta-feira, no 
Morumbi, entre Brasil e Bo-
lívia. A decisão será no dia 7 
de julho, no estádio do Mara-
canã.

A expectativa dos organi-
zadores é de que as vendas de 
ingressos comecem a acelerar 
a partir de sexta-feira, logo 
após a abertura. "Quando 
começar, as pessoas passa-
rão a se engajar mais”, disse 
Agberto Guimarães.

Prestes a iniciar, 
Copa América só 
vendeu 65% dos 
seus ingressos

Bilheteria

Ex-jogador Cafu posa com ingresso

Fábio Motta / Estadão

Em uma campanha perfeita, 
com 100% de aproveitamento e ne-
nhum gol sofrido em quatro jogos, 
a Seleção Brasileira olímpica (sub-
23) conseguiu ontem a classifi cação 
à decisão do Torneio Maurice Re-
vello, o antigo Torneio de Toulon, 
na França. A vaga veio com a vitó-
ria nas semifi nais por 2 a 0 sobre 
a Irlanda, no Stade de Lattre de 
Tassigny, na cidade de Aubagne, 
que fi ca na região metropolitana 
de Marselha.

O triunfo sobre os irlandeses 
aconteceu com os gols dos atacan-
tes Paulinho (ex-Vasco e hoje no 
Bayer Leverkusen, da Alemanha), 
no início do primeiro tempo, e Ma-
theus Cunha (do RB Leipzig, outro 

clube alemão), logo no começo da 
segunda etapa. Ainda antes de 
abrir o placar, a seleção brasileira 
desperdiçou uma cobrança de pê-
nalti com o volante Douglas Luiz, 
que joga no Girona, da Espanha.

Segundo maior vencedor da 
competição com oito títulos - só 
atrás dos 12 da França -, o Brasil 
fará a sua nona fi nal no Torneio 
Maurice Revello. 

A disputa da taça da 47.ª edi-
ção da competição será contra o 
Japão, estreante na decisão, neste 
sábado, às 11 horas (de Brasília). 
Na outra semifi nal, os japoneses 
derrotaram o México por 5 a 4 na 
disputa por pênaltis, após empate 
por 2 a 2 no tempo normal. Seleção Brasileira é a segunda maior vencedora do torneio, com oito títulos ganhos

Seleção olímpica faz 2 a 0 na Irlanda e 
avança à decisão de torneio na França
Triunfo sobre os irlandeses aconteceu com os gols dos atacantes Paulinho (ex-Vasco e hoje no Bayer 
Leverkusen) e Matheus Cunha (do Red Bull Leipzig); final será contra o Japão, que passou pelo México

Torneio de Toulon

Divulgação / Torneio de Toulon

Mesmo recuperada de le-
são, a craque Marta não teve 
assegurada sua titularidade 
na partida de hoje contra a 
Austrália pela Copa do Mun-
do. Em entrevista, o técnico 
Vadão evitou confi rmá-la.

Vadão despista 
sobre escalar 
Marta diante da 
Austrália

Camisa 10
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A história do ex-goleiro Fabia-
no Bolla Lora, ídolo das torcidas 
do América-RN, Fortaleza e Remo, 
será retratada em “Fabiano, o Pare-
dão”, a ser lançado nesta quinta-fei-
ra, 13, pela Editora Primeiro Lugar. 
Na obra, o jornalista Tiago Menezes 
passeia por vários momentos da 
carreira do ex-jogador, explora os 
fatos mais marcantes da trajetória 
de Fabiano e desvenda o ser huma-
no além do atleta e ídolo.

O livro narra as difi culdades na 
infância, o início no futebol ama-
dor em São Paulo, a faculdade de 
Odontologia, o apoio da família na 
ascensão ao profi ssional, mágoas e 
alegrias. Além, é claro, das defesas 
importantes, atuações memoráveis, 
títulos e grandes conquistas. A 
publicação ainda dedica capítulos 
especiais sobre a relação afetiva de 
Fabiano com os clubes por onde pas-
sou, especialmente o América, onde 
alcançou grandes conquistas e criou 
um laço que persiste mesmo após a 

aposentadoria dos gramados.
“É uma história inspiradora 

pela determinação e superação de 
uma criança que perseguiu o sonho 
e se tornou um grande ídolo do fu-
tebol. Fabiano é dono de uma tra-
jetória de desafi os, mas também de 
muito amor pelas camisas que ves-
tiu e respeito pelas pessoas que fi ze-
ram parte dessa história. A entrega 
e raça dele em campo são frutos do 
ser humano que ele é. Um camisa 
1 quase intransponível, mas essen-
cialmente humano, e o livro mostra 
isso de maneira sensível e íntima”, 
descreve Tiago.

O livro conta com depoimentos 
exclusivos de grandes personagens 
na trajetória de Fabiano, como o ex-
-jogador do América-RN, Flamengo, 
Corinthians e Seleção Brasileira, 
Souza, o médico Maeterlinck Rêgo, 
dentre outros. A obra conta ainda 
com a participação do ex-zagueiro 
americano Robson, assinando a ore-
lha do livro.

“Em quase todos os clubes pelos 
quais Fabiano passou, seja em São 
Paulo, Fortaleza ou Belém, ele foi 
peça importante. No América então, 
esteve presente em campo numa 
das fases mais vitoriosas da história 

centenária do Alvirrubro. Assim, o 
livro se torna um registro histórico, 
uma oportunidade de resgatar com 
detalhes momentos inesquecíveis 
do nosso futebol", completou. O lan-
çamento é hoje, no Real Botequim.

Fabiano, o Paredão, concedendo entrevista ao jornalista Tiago Menezes, autor do livro

Vida de ex-goleiro do América 
vira livro; lançamento será hoje
Na obra, o jornalista Tiago Menezes passeia por vários momentos da carreira de Fabiano, explorando 
os fatos mais marcantes da trajetória dele e desvendando o ser humano, além do atleta e ídolo rubro

Fabiano, o Paredão

Divulgação / Editora Primeiro Lugar

O prefeito Álvaro Dias partici-
pou na última terça-feira, 11, da 
cerimônia de entrega de mais uma 
importante obra de revitalização 
na área do esporte. 

Além da quadra poliesportiva, 
a Praça Joaquim Simão, no bair-
ro Potengi, onde está localizado o 
equipamento esportivo, passou por 
uma grande transformação. 

Álvaro Dias foi recebido por 
diversos moradores, jovens despor-

tistas, autoridades e ainda assistiu 
à apresentação de Dança do Ca-
rimbó do Clube de Idosos Julieta 
Barros. 

Agora já são 42 quadras total-
mente revitalizadas. No total, 150 
praças esportivas serão contem-
pladas. “Sabemos que a pratica 
de esportes é importante para o 
desenvolvimento saudável. O es-
porte promove a socialização entre 
as pessoas”, disse o prefeito.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte instaurou inqué-
rito civil na última sexta-feira, 8, 
para apurar as atuais condições da 
estrutura metálica do estádio Fras-
queirão, situado em Natal, e que 
abriga os jogos do ABC desde 2006, 
quando foi ofi cialmente inaugura-
do. A intenção é evitar problemas 
futuros.

Em texto publicado no Diário 
Ofi cial do Estado (DOE), a 24ª Pro-
motoria de Justiça da Comarca de 
Natal deu ao clube o prazo de 10 
dias úteis para que apresente in-
formações sobre as condições atuais 
da estrutura metálica de sua praça. 
O Alvinegro já realiza, há cerca de 
dois meses, a troca da cobertura do 
Módulo I do estádio.

Em contato com a reportagem 
do Agora RN, o assessor da presi-
dência do clube Alvinegro, Roberto 
Cabral, revelou que os reparos na 
estrutura do estádio Maria Lamas 
Farache estão sendo feitos, gra-
dativamente, desde o início deste 
ano, quando um laudo do Corpo de 
Bombeiros apontou diversas neces-
sidades.

De lá pra cá, já foram reali-

zados serviços nos banheiros, na 
instalação elétrica e na rede de 
abastecimento de gás. A estrutura 
de prevenção e combate a incêndios 
também passa por manutenção. 
“Estamos com uma tubulação de 
gás nova, toda revisada. E, para 
completar, chamamos um técnico 
especializado em ar condicionado 
para fazer reparos”, revelou.

As intervenções no Frasqueirão 
custarão, ao fi nal, cerca de R$ 600 
mil. Todas as providências do foram 
tomadas ainda no início do ano. Álvaro Dias durante solenidade de inauguração da quadra e da praça Joaquim Simão

Cobertura passa por processo de troca

Álvaro Dias entrega 42ª quadra 
reformada em sua gestão em Natal

ABC tem 10 dias para mostrar ao 
MP relatório sobre o Frasqueirão

CompromissoEstrutura metálica

Divulgação / PMN

José Aldenir/AgoraRN

Anunciado como um dos 
atletas dispensados pelo 
clube na semana passada, 
quando o técnico Sérgio So-
ares ainda dirigia o ABC, o 
lateral-esquerdo Evandro, 
que está no clube emprestado 
pelo Sport-PE, foi reintegrado 
ao elenco pelo novo treinador 
Roberto Fernandes.

A volta de Evandro ao 
grupo se dá pela falta de 
opções na lateral-esquerdo. 
Como Jonathan, que era o 
titular, foi dispensado, restou 
apenas o jovem Hugo, que 
estreou na rodada passada 
contra o Imperatriz-MA. 

Para não fi car com apenas 
um nome na posição, Roberto 
optou por resgatar Evandro, 
que já treinou com os compa-
nheiros normalmente ontem, 
no primeiro dia de trabalhos 
do novo comandante no está-
dio Frasqueirão, em Natal.

Lateral Evandro 
é reintegrado ao 
elenco do ABC 
pelo novo técnico

De volta

O meia Ramires, de 32 
anos, está em São Paulo para 
negociar contrato com o Pal-
meiras. O jogador revelado 
pelo Cruzeiro e com passa-
gens por Benfi ca, Chelsea e 
seleção brasileira não tem 
mais vínculo com clube al-
gum após ter sido liberado pe-
lo Jiangsu Suning, da China, 
e pode ser o próximo reforço 
do clube alviverde. 

Os primeiros contatos 
entre Ramires e o Palmeiras 
iniciaram nos últimos dias e 
tiveram boa evolução. Rami-
res gostou da oportunidade 
de voltar ao futebol brasileiro 
após dez anos e de poder dis-
putar competições pelo Pal-
meiras, mesmo com a forte 
concorrência no elenco. Só co-
mo opções para meio-campis-
tas o time conta atualmente 
com 12 jogadores.

Ramires estava desde 
2016 na China, quando foi 
contratado pelo Jiangsu Su-
ning por cerca de R$ 120 mi-
lhões junto ao Chelsea.

Ramires viaja a 
São Paulo para 
negociar com o 
Palmeiras

Ex-Cruzeiro


