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GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

“ Tem rabo de jacaré; couro de 
jacaré, boca de jacaré"

Desembargador Abel Gomes, do TRF-2,
ao votar pela prisão de Michel Temer

A informação de que vereadores e assessores 
da Câmara Municipal de Parnamirim receberam, em 
pouco mais de dois anos, mais de R$ 1,1 milhão em 
diárias para participar de congressos e cursos de ca-
pacitação fora do Rio Grande do Norte não pode ser 
interpretada sem o esclarecimento de uma condição 
fundamental. 

Eles realmente participaram desses eventos?  
E não basta que apenas tenham se deslocado 

para as cidades que as sediaram. É preciso provar 
que estiveram lá - com fotos, de preferência - e que 
trouxeram certificados dessa participação, para dar 
transparência total sobre o recurso público gasto. 

É o mínimo que se espera quando se fala de al-
guma transparência no uso de dinheiro público. 

Na iniciativa privada, as diárias de viagem são 
valores pagos pelo empregador para cobrir des-
pesas necessárias para a realização de serviços fora 
da empresa para cobrir alimentação, transporte e 
hospedagem, entre outros gastos. Para que haja o 
pagamento dos valores, é preciso que o empregado 
comprove seus gastos no período.

Assim também é no caso das despesas pagas 
pelo erário com diárias consumidas por vereadores 
e assessores da Câmara de Parnamirim. 

Estes precisam, sim, ter tudo comprovado, tintim 
por tintim, até porque remuneração travestida de 
diária não é novidade no país do jeitinho. 

Se é verdade que há servidores que não recebem 
diárias para trabalhar e muitos até levam café e água 
de casa, pois estes não existem em seus ambientes 
de trabalho, há os casos opostos de servidores fan-
tasmas e outros que engrossam ganhos por meio de 
expedientes lesivos aos cofres públicos. 

Se vereadores de Parnamirim se sentem lesados 
pela desconfiança do público e se supõem injustiça-
dos por acusações levianas, que então se apressem a 
comprovar com documentos simples o que alegam.  

O problema é que faltam evidências que com-
provem a participação da maioria dos parlamentares 
nos congressos e cursos de capacitação, bem como 
nenhum deles deu publicidade às agendas nas redes 
sociais ou disponibilizou para a reportagem com-
provantes de estadia nos estados vizinhos.

DELAÇÃO DA GOL I
A Justiça Federal do Dis-

trito Federal homologou a 
delação premiada de Henrique 
Constantino, um dos donos da 
Gol Linhas Aéreas. Em um 
dos trechos da colaboração, o 
empresário afirmou ter ouvido 
pedido de propina de Michel 
Temer, então vice-presidente, e 
dos deputados Eduardo Cunha 
(MDB-RJ) e Henrique Eduardo 
Alves (MDB-RN).

DELAÇÃO DA GOL II
O pedido, segundo Constanti-

no, feito em reunião em Brasília 
em junho de 2012, foi de R$ 10 
milhões em troca da atuação do 
grupo para atender a interesses 
de companhias ligadas ao empre-
sário em questões envolvendo a 
Caixa Econômica Federal.

INTERINA
Em Nísia Floresta, a vice-

-prefeita Hallina Dantas assu-
miu temporariamente a chefia 
do Executivo. Ela ficará no cargo 
até o fim do mês, substituindo 
o prefeito Daniel Marinho, que 
decidiu tirar férias.

BOTÃO DO PÂNICO
Avançou na Câmara Muni-

cipal de Natal um projeto de lei 
que prevê a instalação de um 
“botão do pânico” nos ônibus 
que operam no sistema público 
de transporte. Pelo projeto, as 
empresas ficariam obrigadas 
a instalar o dispositivo que, 
uma vez acionado, emitiria no 
letreiro a mensagem “Socorro 
Assalto – Ligue 190”. A matéria 
passou ontem pela Comissão de 
Planejamento Urbano.

UBER
Por falar em Comissão de 

Planejamento, o colegiado deve 

Vereadores de Parnamirim 
podem e devem se defender

votar nesta terça-feira, 14, o 
projeto de lei que regulamenta 
o serviço de transporte por 
aplicativo em Natal. Autora do 
projeto, a vereadora Nina Souza 
(PDT) tenta apressar a trami-
tação para que a matéria vá a 
plenário no dia 5 de junho.

À DISTÂNCIA
Por proposição do deputado 

Hermano Morais (MDB), a 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte fará uma audi-
ência pública nesta terça-feira, 
14, para discutir a legalidade 
do método de ensino à distância 
para a formação de enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. Será 
a partir das 14h, no auditório.

ARRECADAÇÃO EXTRA
O deputado estadual Nélter 

Queiroz (MDB) destacou nesta 
segunda-feira que, com a nova 
lei que perdoa dívidas de IPVA 
para donos de motos de até 150 
cilindradas, o Estado deve arre-
cadar R$ 14 milhões este ano – 
dinheiro com o qual não contava. 
Isso porque, para terem perdoa-
das dívidas geradas até 2018, os 
contribuintes terão de pagar o 
imposto vencido em 2019.

LARANJAS
A deputada federal Alê Silva 

(PSL-MG), que afirma ter sido 
ameaçada de morte pelo minis-
tro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antonio, prestou depoimento 

nesta segunda, 13, por aproxi-
madamente duas horas à Polícia 
Federal em Belo Horizonte 
dentro do inquérito que apura o 
suposto esquema de candidatu-
ras-laranja que teria sido mon-
tado pelo partido em Minas nas 
eleições 2018. O atual ministro 
de Jair Bolsonaro foi presidente 
da legenda no estado até o final 
do ano passado. “Confirmei a 
forma como eu cheguei até o es-
quema, e da minha convicção de 
que ele tenha sido orquestrado 
pelo ministro”, disse a deputada, 
ao deixar a PF.

SEGURANÇA NO CAMPO
Representantes do segmento 

rural terão uma reunião nesta 

terça-feira, a partir das 19h, 
com o secretário estadual de 
Segurança Pública, coronel 
Francisco Araújo, e com os 
comandantes das polícias Civil 
e Militar. Será no Parque de Ex-
posições Aristófanes Fernandes, 
em Parnamirim, para discutir 
segurança no campo.

TRANSFERIDO
A juíza Caroline Figueiredo, 

da 7ª Vara Criminal Federal do 
Rio, autorizou a transferência 
do ex-presidente Michel Temer 
para uma sala de Estado Maior 
do Comando de Policiamento 
de Choque da Polícia Militar 
de São Paulo. Às 16h56 desta 
segunda-feira, o emedebista 
chegou escoltado por policiais 
federais ao local.

OBSTRUÇÃO
O Ministério Público do Rio 

de Janeiro (MPRJ) afirmou nesta 
segunda-feira que o senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do 
presidente, tem direcionado seus 
esforços para tentar interromper 
investigações sobre movimenta-
ções financeiras atípicas em seu 
gabinete de deputado estadual 
no Rio e se recusa a prestar es-
clarecimentos aos procuradores 
embora já tenha sido convidado 
diversas vezes.

MINISTÉRIOS
A votação da medida provisó-

ria do presidente Jair Bolsonaro 
que reestruturou o desenho dos 
ministérios dificilmente será 
realizada nesta semana na Câ-
mara. Os deputados têm outras 
cinco medidas na fila que devem 
ser analisadas antes do que a 
MP 870. Na medida provisória, 
estão pontos como a mudança no 
Coaf, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras.
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O presidente da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern), Roberto Linha-
res, afirmou que todo o sistema 
de saneamento do Brasil pode ser 
privatizado a qualquer momento, 
principalmente se a Comissão Es-
pecial que reúne representantes do 
Senado e Câmara dos Deputados 
resolverem aprovar o projeto.

De acordo com Linhares, a 
Caern vale hoje R$ 2,5 bilhões, 
mas, em caso de privatização, o 
Estado não receberia nada. Ele 
reforçou que 23 governadores – 
incluindo Fátima Bezerra – estão 
movimentando as bancadas para 
impedirem esta aprovação. Li-
nhares disse ainda que o risco de 
desabastecimento em caso de pri-
vatização seria muito maior por-
que muitos municípios são defici-
tários. Com o capital unicamente 
privado, não haveria interesse em 
levar água até esses locais.

Segundo Linhares, no dia 30 
deste mês haverá mais uma roda-
da de discussão na Comissão Mis-
ta do Congresso Nacional. “Essa 
proposta tem que ser derrotada, 
pois, do contrário, a situação do Rio 
Grande do Norte ficará pior para 

159 municípios”, disse Roberto Li-
nhares em entrevista ao programa 
Agora em Debate, na rádio Agora 
FM (97,9), apresentado pelo jorna-
lista Roberto Guedes. O presidente 
da Caern frisou ainda que a água é 
muito diferente de outros serviços, 
pois não se trata de uma mercado-
ria, e sim de sobrevivência.

Para Linhares, países da Eu-
ropa já cometeram este erro e 
voltaram atrás. Estes são os casos 
de França e Inglaterra, que estão 
voltando a estatizar a companhia 
de água. Na América do Sul, o 
processo vale para Argentina e 
Chile. Roberto Linhares reforçou 
que a gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra está investindo nesta 
área, principalmente porque foram 
gastos R$ 2 milhões em canos para 
levar água a locais cujo abasteci-
mento é ruim.

Apesar do apelo do presiden-
te da Caern, caminha em ritmo 
acelerado no Congresso a Medida 
Provisória 868, que altera o Marco 
Legal do Saneamento - conjunto 
de leis e diretrizes para a imple-
mentação do saneamento básico 
nas cidades do país. Tramitando 
em regime de urgência, a MP 

foi um dos últimos atos de ofício 
do ex-presidente Michel Temer 
(MDB) e hoje é apoiada pelo gover-
no de Jair Bolsonaro (PSL).

O novo marco já obteve sinal 
positivo na comissão mista forma-
da no Congresso, que votou favo-
ravelmente ao parecer do relator 
Tasso Jereissati (PSDB) dia 8 des-
te mês. O projeto foi alterado com 
emendas e agora está na mesa di-
retora da Câmara dos Deputados. 

Desde sua apresentação, a MP vem 
sendo criticada por instituições do 
setor, estudiosos e pesquisadores.

Além do governo, empresários 
e multinacionais que atuam com 
saneamento são defensores das 
novas regras e argumentam que 
o Estado não está dando conta dos 
investimentos necessários. Uma 
maior abertura para o capital 
privado pode, segundo os críticos, 
acarretar maiores tarifas para a 

população, já que as empresas pri-
vadas não desfrutam dos mesmos 
privilégios que as públicas na hora 
de fazer um empréstimo, por exem-
plo, e não têm de atender determi-
nada função social.

A implementação de sanea-
mento básico no País é regida pe-
la Lei 11.445 de 2007. O artigo 2º 
estabelece que o saneamento é o 
conjunto de serviços operacionais 
de: Abastecimento de água potável; 
Esgotamento sanitário, envolven-
do coleta, transporte, tratamento e 
disposição final no meio ambiente; 
Limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos; Drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas. A titu-
laridade do serviço de Saneamento 
Básico é dos municípios, e estes 
têm três possibilidades para gerir 
estas atividades: Administração 
pública direta, quando o município 
se encarrega de prestar os serviços 
de saneamento; Contratos de pro-
grama, instrumento utilizado pelo 
município para contratar empresas 
estatais (Caern, por exemplo) para 
realizar o serviço de saneamento e 
este é o modelo do Rio Grande do 
Norte; e Licitação para contratação 
de empresas privadas.

"Proposta tem que ser derrotada", defende presidente da Caern, Roberto Linhares

Estado não lucraria com privatização
da Caern, afirma Roberto Linhares
Presidente da Companhia e Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Linhares destacou que a governadora Fátima
Bezerra lidera um grupo composto por 23 governadores que são contra projeto de privatização que será votado no dia 30

Companhia de Águas

José Aldenir / Agora RN

Reitores detalham em documento efeitos do corte
Orçamento

Representantes das três insti-
tuições federais de ensino afetadas 
no Rio Grande do Norte pelo corte 
de verbas anunciado pelo governo 
federal apresentaram nesta segun-
da-feira, 13, um relatório com o 
impacto local da medida.

Na ocasião, os reitores da 
UFRN, da Ufersa e do IFRN apon-

taram os reflexos do bloqueio de 
cerca de 30% do orçamento previs-
to para 2019. Segundo eles, o corte 
atingiu em maior parte o custeio, 
ou seja, a verba destinada à ma-
nutenção diária das atividades das 
instituições, como pagamentos de 
energia e contratos com terceiriza-
dos. O documento será levado pela 

bancada federal do Rio Grande do 
Norte ao ministro Abraham Wein-
traub, da Educação.

Reitora da UFRN, a professora 
Ângela Maria Paiva Cruz destacou 
que, apesar da assistência estudantil 
não ter sido afetada, outros setores 
da universidade vão sentir o impac-
to. “São quase 34% do orçamento de 

financiamento, manutenção da uni-
versidade e mais 44% do capital, ou 
seja, aquele orçamento dedicado às 
obras. Então nós temos a iminência 
de uma paralisação parcial ou total 
de muitas atividades”, disse.

Reitor da Ufersa, José de Ari-
mateia pontuou que o corte afeta 
26% do funcionamento da institui-

ção. “Se mantiver o bloqueio, não 
temos como ultrapassar o mês de 
setembro”, afirmou ele. O reitor 
do IFRN, professor Wyllys Tabosa, 
pontuou que a medida retira R$ 26 
milhões do custeio dos IF’s. “Nesse 
contexto, a nossa realidade é tão 
drástica como a das universida-
des”, avaliou.
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Um princípio de incêndio na 
sala da Coordenadoria de Educa-
ção Fiscal da Secretaria Estadual 
de Tributação (SET), ocorrido na 
última quarta-feira, 15, provocado 
por um curto circuito, por pouco 
não atrapalha os planos do Gover-
no do Estado de lançar, no começo 
do próximo mês, o programa Nota 
Potiguar, ressuscitado do governo 
anterior para incrementar em 10% 
a arrecadação do Estado.

O susto só foi divulgado nesta 
segunda-feira, 13, pelo secretário 
Carlos Eduardo Xavier, em entre-
vista pela manhã ao Agora RN. 
“Mas, graças a Deus, não houve 
dano de documentos, nem de pes-
soas”, afirmou o secretário, que 
atribuiu o incidente às fortes chu-
vas que caíram naquele dia. “O re-
paro já está sendo providenciado”, 
acrescentou.

De janeiro a abril de 2018, o Rio 
Grande do Norte arrecadou com 
tributos como o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), o Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IP-
VA) e o Imposto sobre a Transmis-
são Causa Mortis e Doação de bens 
ou Direitos (ITCMD) pouco mais de 
R$ 1,9 bilhão.

No programa Nota Potiguar, 
os contribuintes serão estimulados 
a inserir o CPF nas notas fiscais e 
depois cadastrá-las por meio de um 
aplicativo, que está disponível para 
os sistemas Android e IOS nas res-
pectivas lojas de aplicativos.

Embora o programa comece a 
vigorar a partir de junho, os con-
tribuintes já podem cadastrar as 
notas para acumular pontuação 
dentro da estratégia do secretário 
de ter o consumidor como aliado, 
conscientizando-o sobre a impor-
tância de pedir a nota fiscal.

O programa foi criado dentro 
da lógica de premiar o contribuin-
te que exigir a nota fiscal na hora 
da compra por meio de sorteios 
mensais. Ele foi instituído pela lei 

Secretario Carlos Eduardo Xavier

Com "Nota Potiguar", Governo do Estado 
espera aumentar sua arrecadação em 10%
Titular da pasta de Tributação, Carlos Eduardo Xavier fala sobre as ações de combate à sonegação 
fiscal e de um princípio de incêndio registrado na Coordenadoria de Educação Fiscal da Secretaria

Projeto

José Aldenir / Agora RN

10.228/2017, regulamentada por 
decreto. Segundo Xavier, ele tam-
bém pretende combater à sonega-
ção, auxiliando na fiscalização do 
comércio, no momento em que os 
compradores pedem a nota fiscal 
e o comerciante é obrigado a regis-
trar a venda da mercadoria.

Os prêmios que serão sorteados 
pela campanha são mensais com 
premiações não pecuniárias, que 
serão definidas pela SET. 

Ainda segundo o secretario, os 
sorteios serão realizados pela Se-
cretaria de Tributação, por meio de 

sistema informatizado e o resulta-
do das premiações será publicado 
no Portal da Educação e Cidadania 
Fiscal.

O pagamento dos prêmios será 
feito com recursos do Fundo Esta-
dual de Incentivo à Educação e Ci-
dadania Fiscal e para concorrer o 
contribuinte precisará se cadastrar 
no aplicativo da campanha.

 Quem o fizer já poderá ganhar 
ingressos para jogos dos times lo-
cais e manter esse benefício a par-
tir do mês que vem acumulando R$ 
150,00 em compras. 
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O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública Sérgio Moro, afir-
mou nesta segunda-feira, 13, que 
não estabeleceu nenhuma condição 
para fazer parte do governo de Jair 
Bolsonaro. O ministro afirmou que 
se sentia "honrado" por ter seu no-
me lembrado pelo presidente - que 
afirmou neste domingo, 12, em en-
trevista à rádio Bandeirantes, que 
espera "cumprir o compromisso" 
de indicar Moro para uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal.

Em Curitiba, onde participa de 
congresso jurídico, o ministro falou 
no painel "O crime organizado e a 
corrupção no Brasil" ao lado do de-
sembargador do Tribunal Regional 
Federal da 4.ª Região João Pedro 
Gebran Neto, relator da Operação 
Lava Jato na Corte.

O evento foi organizado pela 
Escola da Magistratura Federal 
do Paraná (Esmafe-PR) e a As-
sociação Paranaense dos Juízes 
Federais (Apajufe) e acontece na 
Universidade Positivo.

“Ele (Bolsonaro) foi eleito, fez o 
convite, fui até a casa dele no Rio 

de Janeiro. Nós conversamos e nós, 
mais uma vez publicamente, eu 
não estabeleci nenhuma condição. 
Não vou receber convite para ser 
ministro e estabelecer condições 
sobre circunstâncias do futuro que 
não se pode controlar”, afirmou o 
ex-juiz da Lava Jato na palestra 
em Curitiba. Ele disse, ainda, que 

"se sentia honrado por ter tido seu 
nome lembrado".

Durante a entrevista à Band 
neste domingo, 12, Bolsonaro afir-
mou que ‘uma pessoa da qualifica-
ção do Moro se realizaria dentro do 
STF’ e que o atual ministro seria 
‘grande aliado da sociedade brasi-
leira dentro do STF’.

A primeira cadeira a ficar vaga 
na Corte máxima deverá surgir em 
novembro de 2020, quando o deca-
no Celso de Mello se aposenta pela 
compulsória, aos 75 anos de idade.

“Quando surgir a vaga isso vai 
ser discutido, antes não”, declarou 
Moro nesta segunda, 13. “Como 
disse, eu fico extremamente hon-
rado com a posição do presidente, 
claro, fui magistrado 22 anos, todo 
magistrado tem o sonho de compor 
o Supremo Tribunal Federal, mas 
isso não é algo com o que eu me 
preocupo no momento. No fundo o 
que nós fazemos agora é nos focar 
no trabalho do Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública.”

O ministro reiterou que, no en-
contro com Bolsonaro, logo após a 
eleição, disse ao então recém-eleito 
presidente. “O que eu levei ao pre-
sidente foi: ‘presidente, eu quero 
trabalhar contra a corrupção, cri-
me organizado e crime violento. 
Esse tem que ser o foco do Minis-
tério da Justiça e Segurança Públi-
ca. E houve uma convergência de 
pautas”.

A União Nacional dos Juízes 
Federais do Brasil (Unajuf), que 
representa magistrados de 1.º 
grau, manifestou apoio ao minis-
tro Sérgio Moro pela manutenção 
do Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras no Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. 
Em nota, a entidade afirmou que 
"é inconstitucional" a votação que 
transfere o órgão para o Ministério 

da Economia.
A mudança foi aprovada na úl-

tima quinta, 9, por 14 votos a 11, na 
comissão de deputados e senadores 
que analisa a Medida Provisória 
da reforma ministerial. O requeri-
mento ainda precisa passar pelos 
plenários da Câmara e do Senado. 
Segundo a Unajuf, a votação viola 
o processo legislativo, por ‘vício de 
iniciativa de tramitação’.

A entidade indica que o deslo-
camento do Coaf para o Ministério 
da Justiça foi realizado por meio 
de decreto presidencial no início do 
ano, e que não cabe ao Congresso 
Nacional revogá-lo, ‘prevalecendo a 
independência do Poder Executivo 
para atos de gestão’.

A Unajuf argumenta que dis-
por sobre "organização e funciona-
mento da administração federal, 

quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de 
órgãos públicos é competência pri-
vativa do Presidente da Repúbli-
ca", conforme prevê a Constituição.

De acordo com a entidade, a 
transferência do Conselho para o 
Ministério da Economia, proposta 
pela comissão mista, "não produz 
efeito prático na estrutura dos ór-
gãos do Poder Executivo".

Sergio Moro disse estar honrado por ter sido lembrado para ocupar a vaga no STF

Moro diz que não condicionou ida para 
governo Bolsonaro a vaga no Supremo

“Inconstitucional”, dizem juízes sobre 
votação que devolveu Coaf à Economia

Afirmação do ministro de Justiça e Segurança Pública se dá um dia após o presidente declarar, em 
entrevista à rádio Bandeirantes, que pretende indicá-lo para a primeira vaga que abrir no STF

Ministro da Justiça

Avaliação

Felipe Rau / Estadão

Passados 100 dias da atu-
al legislatura, a Polícia Legis-
lativa do Senado ainda não 
concluiu o inquérito que in-
vestiga suspeita de fraude na 
eleição que tornou o senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
presidente da Casa, em 2 de 
fevereiro. À época, a primeira 
tentativa de votação do dia foi 
anulada depois que, na urna, 
apareceram 82 votos, sendo 
que há somente 81 senadores 
na Casa.

Responsável pela investi-
gação, o corregedor do Sena-
do, senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), disse que na 
semana que o caso deve ter 
um desfecho. O corregedor 
disse que o caso está sendo 
tratado com extremo cuida-
do: “Na dúvida, não se pode 
acusar ninguém”. Ele contou 
que chegou a conversar sobre 
o assunto com o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, e foi 
orientado a consultar um 
delegado da Polícia Federal, 
mas desistiu da ideia. “Eu 
disse ao Moro que mandaria 
o caso, se ficasse sob os cui-
dados dele”, disse Rocha ao 
explicar porque preferiu que 
a Polícia do Senado se encar-
regasse das investigações.

 “Eu não quis, não quero e 
não vou deixar isso na mão de 
qualquer delegado [da Polícia 
Federal] porque senão pode 
virar circo, uma espetaculari-
zação”, encerrou.

Investigação 
sobre eleição
do Senado está
em fase final

Legislatura

Eleição aconteceu em fevereiro

Fabio Rodrigues / Agência Brasil
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A pergunta não quer calar, e ficará sem resposta: 
quem afinal ganhou a mega-sena de R$289 milhões 
no fim de semana? Ninguém sabe, ninguém viu, ex-
ceto burocratas da área de loterias da Caixa. Somente 

em 2019, os brasileiros confiaram à Caixa quase R$3 
bilhões (exatos R$2.851.256.908,50) com sua “fezi-
nha” nas loterias, e são submetidos à mais grotesca 
falta de transparência de loterias em todo o mundo.

Segredo das loterias da 
Caixa já não faz sentido

Manobra tenta sabotar redução do preço do etanol

CLÁUSULA PÉTREA
Fazer segredo do ganhador de loteria virou 

uma espécie de cláusula pétrea na Caixa, que 
sempre reage a projetos que acabam o sigilo.

LOBBY SUFOCANTE
O lobby da Caixa sempre sufoca quaisquer 

iniciativas no Congresso para a acabar o sigilo em 
torno dos vencedores de loterias.

AMEAÇAS DE MORTE
O falecido senador Gerson Camata contou 

certa vez à rádio BandNews que foi até ameaçado 
de morte ao propor o fim do sigilo nas loterias.

SIGILO IMEXÍVEL
Os escândalos são frequentes e várias opera-

ções foram deflagradas envolvendo loterias. Mas 
ninguém mexe no sigilo dos ganhadores.

NÃO É CONTRATO
Jair Bolsonaro disse à Rádio 

Bandeirantes que “a primeira 
vaga que tiver lá [no STF] 
estará à disposição” do ministro 
Sérgio Moro. Ele não fez não 
um contrato, apenas sinalizou 
sua intenção. Aliás, excelente.

O CINEASTA FLEX
A patrulha petista fez o 

diretor José Padilha amarelar 
de novo. Com “Tropa de Elite 
2”, pediu desculpas pelo pri-
meiro, brilhante. Na segunda 
temporada de “O Mecanismo”, 
no Netflix, chega a ser cons-
trangedora a sua tentativa de 
reescrever a ótima primeira 
temporada. Que vergonha.

PRECONCEITO EM CUBA
O PT não se pronunciou 

sobre a interferência da polícia 
de Cuba numa manifestação 
a favor dos direitos LGBT, em 
Havana. Os manifestantes não 
conseguiram andar nem 400m 
antes de serem dispersados.

É UM ARTISTA
O ativista Jean Wilis não 

se pronunciou, nem o seu Psol, 
sobre a repressão da ditadura 
cubana à marcha LGBT de sá-
bado (11). Willis prefere Nova 
York ou países da Europa, onde 
ele pode apontar, sem medo de 
repressão, as contradições do 
capitalismo selvagem.

MAIS INVESTIMENTOS
A ministra Tereza Cristina 

(Agricultura) participou de 
encontro com 40 investidores 
chineses interessados em 
aumentar investimentos no 
Brasil nas áreas de sementes, 
suinocultura, infraestrutura e 
ferrovias.

NEM FAMÍLIA ESCAPA
Com pai e mãe entre as 

30 mil vítimas da Braskem, 
em Maceió, o secretário de 
Desenvolvimento do governo 
estadual, Rafael Brito, acha 
que fechar a empresa “não 
resolve”. Laudo técnico culpa a 
jazida irresponsável de sal-ge-
ma sobre uma falha geológica 
desestabilizada.

PODER SEM PUDOR

SANTO MILAGROSO
O saudoso Maurício Fruet era 

prefeito de Curitiba e, certa vez, em 
uma recepção, esbaldou-se na comilança 
ao lado do amigo e ex-vereador Ademar 
Bertoli. A orgia gastronômica impres-
sionou o arcebispo metropolitano, dom 
Pedro Fedalto, segundo relatam Hugo 
Sant’Ana e Sandra Pacheco no livro 
“Maurício Fruet, Um brasileiro Cordial”:

- Maurício, para que santo vocês 
rezam para fazer a digestão?

Fruet respondeu na bucha:
- São Risal, eminência...

Distribuidoras acumularam tanto dinheiro 
e poder, nos governos Dilma e Temer, que agem 
como governantes. Atravessadoras no comércio de 
combustíveis, essas empresas estão inconformadas 
com a defesa que o presidente Jair Bolsonaro fez da 

venda direta de etanol aos postos. Ele estima que 
isso reduzirá o preço final para o consumidor em 20 
centavos o litro. As distribuidoras fazem lobby para 
aumentar impostos, na tentativa de neutralizar os 
benefícios da venda direta ao cidadão.

PALAVRÃO COMO RESPOSTA
Foi pior: quando soube da manobra, Bolsonaro 

virou furioso. “Dá até vontade de dizer palavrão”, 
disse ele à Rádio Bandeirantes, domingo.

INTERMEDIAÇÃO OPORTUNISTA
Bolsonaro não vê sentido no papel da distribui-

dora/atravessadora no mercado de combustíveis, 
contribuindo apenas para aumentar preços.

NÃO PRODUZEM E LUCRAM
Distribuidoras nada produzem, nem agregam 

valor, e ainda têm de 16% a 20% de “lucro” sobre o 
preço final de cada litro, mais impostos.

DESPACHOS COMO TESTEMUNHA
O apadrinhado do ex-gover-

nador Rogério Rosso, o ex-secre-
tário de Justiça Arthur Bernar-
des garante que comparece ao 
trabalho na Câmara Legislati-
va, como atestam, segundo ele, 
despachos diários em processos 
na área de Orçamento, Finan-
ças e Controle do órgão.

MULHERES NA REFORMA
Entre as 77 mulheres depu-

tadas federais, 22 são a favor 
da reforma da Previdência, 
segundo o “placar da Previdên-
cia” do jornal Estadão. São 19 
deputadas contra a reforma; 
17 delas são do PT, PSol ou 
PCdoB.

PERGUNTA NA IMOBILIÁRIA
Em qual dos seus muitos 

endereços o ex-presidente e 
presidiário Lula deseja cumprir 
sua prisão domiciliar? Guarujá 
ou Atibaia?

Sinto-me honrado com as 
palavras do presidente”

Sergio Moro
Ministro (Justiça), sobre ser 
lembrado para ministro do STF

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto
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O Sindicato dos Policiais Civis 
do Rio Grande do Norte (Sinpol) 
realizou nesta segunda-feira, 13, 
uma manifestação contra o atual 
modelo da reforma da Previdência, 
apresentada pelo Governo ao Con-
gresso, e que atualmente passa por 
avaliação em uma Comissão Espe-
cial na Câmara dos Deputados.

O movimento é nacional e en-
cabeçado pela União dos Policiais 
do Brasil (UPB), mas seguido por 
confederações, federações e sindi-
catos regionais de vários estados 
brasileiros. Durante a manifesta-
ção liderada pelo Sinpol, algumas 
delegacias ficaram fechadas em 
Natal e região, bem como parte dos 
serviços ficaram suspensos.

Para garantir o atendimento à 
população, principalmente nos ca-
sos de flagrante, a Delegacia Geral 
de Polícia Civil (Degepol) determi-

nou a abertura das duas delegacias 
de plantão da cidade.

Segundo o presidente do 
Sinpol, Nilton Arruda, a UPB está 
liderando, em Brasília, uma série 
de reivindicações da classe policial 
brasileira, como a garantia da ma-
nutenção da atividade de risco; a 
integralidade e paridade em razão 
do exercício de atividades de risco 
para todos os policiais; regras de 
transição justas; diferenciação en-
tre homens e mulheres na idade 
e tempo de contribuição; e pensão 
integral por morte em serviço.

Durante o período da tarde, 
os policiais civis do Rio Grande do 
Norte participaram de um seminá-
rio sobre a reforma da Previdência, 
e os protestos foram encerrados 
por volta das 17h. Antes, eles fize-
ram uma caminhada pela Avenida 
Rio Branco.

A análise pluviométrica do 
mês de abril deste ano aponta que 
as chuvas no Estado superaram 
em 3,1% a média esperada, reve-
lou a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio Grande do Norte 
(Emparn). 

Os valores médios da chuva 
observada apresentaram altas 
em diversas regiões do Estado,  a 
partir das médias históricas entre 
os anos de 1963 a 2007, segundo 
a Emparn. 

A área com melhor registro 
foi a Agreste. A média observada 
de chuvas foi de 144,3mm, en-

quanto que o médio histórico é de 
130,4mm. Na região Leste, a mé-
dia observada foi de 238,7mm. O  
registro foi de 200,3 mm, com um 
registro negativo de apenas 2%.

Os dados revelam que as chu-
vas intensas ocorreram devido à 
atuação do sistema meteorológico 
Zona de Convergência Intertro-
pical (ZCIT), influenciada pelo 
aquecimento das águas superfi-
ciais do Oceano Atlântico, na par-
te Sul e mais fria do que o normal 
na bacia Norte.

Nas regiões de Mossoró, Gran-
de Natal e na Microrregião de Ser-

ra de Santana foram observadas 
chuvas acima de 200mm. 

Além disso, o fenômeno El 
Niño prejudicou a ocorrência de 
chuvas com mais intensidade nas 
regiões do Alto Oeste e algumas 
áreas Central e Borborema. “A in-
tensificação do fenômeno El Niño 
no Oceano Pacífico, durante o final 
de março e início de abril, causou 
bloqueios atmosféricos parciais 
sobre a região Nordeste, prejudi-
cando a ocorrência de chuvas com 
mais intensidade e melhor dis-
tribuição”, destacou o gerente do 
setor, Gilmar Bristot.

Agentes caminharam pela avenida Rio Branco na manhã desta segunda-feira

Chuvas de abril superaram expectativas

Protesto contra a reforma da Previdência 
deixa delegacias sem funcionar em Natal

Chuvas superam média esperada para
o mês de abril no RN, aponta Emparn

Policiais do Rio Grande do Norte aderiram ao protesto nacional contra mudanças nas atuais leis 
previdenciárias; atendimento à população foi feito através das duas delegacias de plantão da capital

Manifestação

Clima

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir / Agora RN

Quem ainda não se ins-
creveu para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2019 tem a até a próxima 
sexta-feira, 17, para fazer a 
inscrição pela internet. No 
dia 17 também encerra o pra-
zo para solicitar atendimento 
especializado e específico e 
para alterar dados cadas-
trais, município de provas e 
opção de língua estrangeira.

A taxa de inscrição para o 
Enem é de R$ 85. Quem não 
tem isenção de taxa deve fa-
zer o pagamento até o dia 23 
de maio. O prazo para pedi-
dos de atendimento por nome 
social vai de 20 e 24 de maio. 
As provas do Enem serão 
aplicadas em dois domingos, 
3 e 10 de novembro.

Quem já concluiu o ensino 
médio ou vai concluir este ano 
pode usar as notas do Enem, 
por exemplo, para se inscre-
ver em programas de acesso 
à educação superior como o 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) e o Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) ou 
de financiamento estudantil.

A prova também pode ser 
feita pelos estudantes que 
vão concluir o ensino médio 
depois de 2019, mas nesse 
caso os resultados servem 
somente para autoavaliação, 
sem possibilidade de concor-
rer a vagas.

Inscrições para
o Enem 2019
se encerram
na sexta-feira

Provas

Inscrições custam R$ 85

Wilson Dias / Agência Brasil
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Uma reunião realizada na últi-
ma sexta-feira, 10, no Palácio dos 
Esportes, acerca do aumento das 
passagens do transporte coletivo, 
foi suspensa sem votação por falta 
de quórum. Isto porque dois mem-
bros do Conselho Municipal de 
Transporte de Natal (formado por 
16 membros), André Arruda (Con-
selho Municipal do Idoso) e Ronal-
do Tavares (Conselho Municipal 
dos Deficientes) deixaram o encon-
tro, impossibilitando o quórum de, 
no mínimo, 15 votantes.

Ronaldo Tavares, que também 
é o presidente da Sociedade dos 
Cegos do Rio Grande do Norte (So-
cern), se disse contra a implanta-

ção de duas tarifas em Natal, como 
havia sido proposto por empresá-
rios do setor de transporte e rodo-
viários. A ideia seria aumentar a 
tarifa para R$ 3,90 para quem pa-
gasse no cartão e R$ 4 para quem 
pagasse em dinheiro.

“A passagem é muito cara para 
um serviço de péssima qualidade 
e sem uma acessibilidade plena. 
Os abrigos de passageiros não ofe-
recem o menor conforto aos usuá-
rios”, disse Ronaldo Tavares que 
explicou que a ideia do Conselho 
Municipal dos Deficientes era in-
cluir como contrapartida a volta 
imediata de cinco micro-ônibus que 
foram retirados do “Prai”, um pro-

grama que auxilia na locomoção de 
pessoas com deficiência e mobilida-
de reduzida.

A proposta do Conselho dos 
Deficientes colocava a passagem 
única como R$ 3,70, com isenção do 
Imposto sobre Serviços de qualquer 
natureza (ISS). “Apresentamos a 
proposta junto com o Conselho do 
Idoso. Ela não foi acatada. A obs-
trução de pauta é legítima no par-
lamento e em qualquer colegiado 
democrático. O Estado democráti-
co de Direito nos permite e garante 
estabelecermos o contraditório com 
respeito e prudência no contexto 
político em defesa do povo menos 
favorecido”, encerrou Tavares. Última reunião do Conselho Municipal de Transporte aconteceu no dia 10 de maio

Conselho das pessoas com deficiência critica 
proposta de aumento dos ônibus em Natal 
Ronaldo Tavares, presidente da Sociedade dos Cegos do RN, afirmou ser contra a implantação de duas tarifas de transporte, 
como havia sido proposto por empresários do setor:  R$ 3,90 para os pagamentos no cartão e R$ 4 para pagar com o dinheiro

Repercussão

José Aldenir / Agora RN

Fátima inaugura Central do 
Cidadão em São Paulo do Potengi

Obras

Central do Cidadão em São Paulo do Potengi teve investimento de R$ 2,5 milhões

Elisa Elsie / Ascom 

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, inau-
gurou nesta segunda-feira, 13, a 
mais nova Central do Cidadão no 
município de São Paulo do Poten-
gi, a 71 quilômetros de Natal.

Esta será a primeira de 18 Cen-

trais do Cidadão que o Governo do 
Estado espera erguer ao longo do 
ano. A obra representa investimen-
to de R$ 2,5 milhões - verba oriun-
da do programa Governo Cidadão, 
que é financiado pelo empréstimo 
junto ao Banco Mundial.

Três imóveis que pertenciam 
ao antigo Hospital Papi, no Tirol, 
serão leiloados pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho do Rio Grande 
do Norte (TRT 21) no próximo dia 
30 de maio.

O valor total do certame está 
estimado em R$ 18,6 milhões. O 
dinheiro será utilizado para pagar 
as obrigações trabalhistas dos ex-
-funcionário da unidade hospitalar. 

O Hospital Papi, localizado em 
Petrópolis, deixou de funcionar em 
6 de maio de 2016.

Serão leiloados o prédio onde 
funcionou o hospital e os ambulató-
rios, localizados na avenida Afonso 
Pena, que  estão avaliados em R$ 
15 milhões, e mais dois outros imó-
veis, com endereço na rua Apodi, 

avaliados em R$ 3,6 milhões.
O lance inicial para o con-

junto de imóveis será de  R$ 
13.250.212,00 (70% do valor da 
avaliação). 

Segundo a Justiça do Trabalho, 
o leilão dos imóveis do PAPI será 
realizado no salão de eventos do 
Hotel Magestic, na Avenida Rober-
to Freire, em Ponta Negra.

Hospital Papi, localizado em Petrópolis, deixou de funcionar em 6 de maio de 2016

Justiça do Trabalho vai leiloar três 
imóveis do antigo Hospital Papi

Por R$ 18 milhões

José Aldenir / Agora RN
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Através do aplicativo de men-
sagens WhatsApp, grupos de este-
lionatários estão utilizando nomes 
e dados de agentes públicos do 
Rio Grande do Norte para atrair 
vítimas e aplicar golpes. Os crimi-
nosos conquistam confiança dos 
interlocutores e passam a pedir 
dinheiro. O surgimento de casos 
recentes é alvo de investigações 
por parte da Polícia Civil.

Em pouco mais de uma sema-
na, dois secretários municipais ti-
veram os nomes envolvidos em es-
quemas semelhantes de fraudes. 
O caso mais recente foi divulgado 
nesta segunda-feira, 13, quando 
o titular da pasta de Meio Am-
biente e Urbano, Daniel Nicolau, 
publicou nota oficial para negar 
que esteja pedindo dinheiro para 
diversos empresários da cidade.

Antes disso, no dia 8 de maio, 
foi a vez da Secretaria de Mobili-
dade Urbana, Elequicina dos San-
tos, precisar vir à público para re-

futar a informação de que, através 
de mensagens telefônicas, estava 
pedindo contribuições para ajudar 
financeiramente uma empresa.

Segundo informações da asses-
soria de imprensa da Polícia Civil, 
alguns procedimentos investigati-
vos já foram abertos em delegacias 

distritais. A quantidade de inqué-
ritos não foi divulgada, segundo a 
assessoria, para não atrapalhar o 
trabalho investigativo.

Além disso, a Delegacia Es-
pecializada em Falsificações e 
Defraudações (DEFD) está moni-
torando o trabalho feito pelas dele-

gacias distritais. Não está descar-
tada a possibilidade de a unidade 
ficar à frente das investigações. 

De acordo com as denúncias, 
o golpista envia uma mensagem, 
via aplicativo WhatsApp, com um 
link que, caso seja clicado, conse-
gue "roubar" as informações pes-
soais da vítima. 

A partir disso, o golpista se 
passa pela vítima e inicia o envio 
de mensagens para os contatos 
mais próximos, que quando é pe-
dido quantias em dinheiro. 

Caso ocorra a fraude, a vítima 
não precisa cancelar a linha te-
lefônica. É necessário entrar em 
contato com o Whatsapp, através 
do email: suport@whatsapp.com, 
para que a conta seja bloqueada e 
depois restaurada. 

Além disso, a vítima do golpe 
de ve procurar a delegacia mais 
próxima para fazer o registro de 
ocorrência para apuração dos 
fatos.

Estelionatários utilizam o aplicativo WhatsApp para aplicar golpes em Natal

Estelionatários utilizam nomes de agentes 
públicos para aplicar golpes em Natal
Golpistas já se passaram pelos secretários de Meio Ambiente e Urbanismo e de Mobilidade Urbana 
de Natal para enganar vítimas; Polícia Civil do Rio Grande do Norte está investigando os casos

Crime

José  Aldenir / Agora RN

A Guarda Municipal do Natal 
(GMN) apreendeu nesta segunda-
-feira, 13, cerca de uma tonelada 
de cigarros contrabandeados no 
bairro do Alecrim, na zona Leste 
de Natal. 

A carga seria comercializada 
em lojas da região. A aprensão foi 
fruto do trabalho de investigação 
do Núcleo de Inteligência e Tec-
nologia da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e Defesa 
Social de Natal (NIT/Semdes), que 
recebeu denúncia da chegada do 

carregamento.
A ação mobilizou guardas mu-

nicipais e viaturas da Ronda Os-
tensiva Municipal, além de fiscais 
da Semsur. 

Durante a operação, os res-
ponsáveis pelo estoque de cigarros 
abandonaram a carga ao perceber 
a movimentação das guarnições 
da Guarda Civil.  A carga de cigar-
ros foi levada pelos guardas muni-
cipais à Delegacia Especializada 
em Falsificações e Defraudações 
(DEFD).

Guarda Municipal apreende uma tonelada de 
cigarro contrabandeado no bairro do Alecrim

Operação

Carga de material contrabandeado seria comercializada pela região Leste de Natal 

Assessoria de Imprensa

Serviço começa nesta terça-feira

Nilton Fukuda / Estadão

A partir desta terça-feira, 
13, os pedidos de revisão de 
valor do benefício, de recursos 
e de cópia de processos do Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) poderão ser feitos 
apenas pela internet, no Meu 
INSS, ou pelo telefone 135.

A estimativa do INSS é 
que atualmente esses serviços 
levem mais de 70 mil pessoas 
por mês às agências. Com as 
solicitações feitas pela inter-
net ou telefone, o órgão espe-
ra melhorar o atendimento ao 
público e poupar trabalho e 
gastos aos cidadãos que preci-
sam se descolar em busca de 
uma agência do órgão.

A mudança faz parte do 
projeto de transformação di-
gital implantado pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social 
para ampliar a oferta de ser-
viços digitais. 

O serviço "Meu INSS" é 
acessível por meio de com-
putador ou celular. Para 
usar o serviço é preciso se 
cadastrar e obter uma senha 
no próprio site. 

Também é possível obter 
a senha no internet banking 
de instituições da rede cre-
denciada que são Banco do 
Brasil, Banrisul, Bradesco, 
Caixa, Itaú, Mercantil do 
Brasil, Santander, Sicoob e 
Sicredi. Em caso de dúvida, 
basta ligar para o 135.

Pedidos de 
revisão do INSS 
podem ser feitos 
pela internet

Mudança
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Minha mãe, por exemplo - Benigna até no no-
me - jamais acreditaria. Para ela, nos seus 90 anos, 
tudo quanto é tecnologia demais é coisa de ameri-
cano. Já no meu caso, francamente, tenho dúvidas. 
Chego a acreditar no cálculo de dez anos para o tal 
corpo rochoso, descoberto há 31 anos, se chocar 
com a Terra. Se destruir a todos, muito bem. Se 
não, que todo esse estrupício nos alcance longe de 
Macau e Natal, mesmo que daqui até lá já tenha 
meus 78 anos, se tanto. 

Meu espanto começa aos nove anos, em 1960, 
ao anunciarem numa canção que o mundo ia se 
acabar. Não acabou, mas tive uma noção do que 
seria o desmantelo final. Vindo de Macau, naquele 
ano de sessenta, da varanda da minha avó, na Rua 
Potengi, vi uma passeata de Aluizio Alves. Uma 
multidão de galhos verdes avançando e, na carro-
ceria de um caminhão, um homem magro, acenan-
do um lenço verde, e uma cantora dizendo que ele 
vinha do sertão, lá do Cabugi.

Depois, vieram outros espantos sempre apa-
vorantes, e anunciados com a expectativa de um 
futuro perigoso. Quando o homem pisou na lua, 
há cinquenta anos, de lá falou e fincou a bandeira 
dos americanos, todos aprenderam que a terra não 
era o lugar da solidão humana. A publicidade viu 
aquela esfera azul a flutuar no Universo profundo 
e infinito, e avisou que éramos bem pequenos para 
as intrigas bobas que inventamos quando disputa-
mos o ouro da ambição. 

Acho que é muito natural a um otimista olhar 
a terra tão pequena e acreditar na grandeza hu-
mana. O homem buscou na tecnologia a esperan-
ça de conhecer a planeta de longe e vê-lo na sua 
finitude. Era preciso tê-lo na certeza de que era 
redondo, e se movia. Como avisou Galileu e, por 
isto, foi levado à inquisição pela Igreja. É verdade, 
demorou, mas não faltou à Santa Madre a humil-
dade de reconhecer o erro e pedir desculpa diante 
do triunfo de Galileu: “Eppur si muovi”. 

Agora, leio que o asteróide vem por ai. Não se 
tem certeza que irá se chocar com a terra, mas é 
certo que passará muito perto, com mais rapidez e 
mais brilhante do que a constelação da Ursa Me-
nor, numa extensão de 340 metros de diâmetro. 
Não é, pois, uma notícia das melhores, a essa altu-
ra, mas poderia ser algo pior. Dizem os cientistas 
da Nasa que o bicho vai passar a uns 31 mil quilô-
metros da terra, o que não é muito em se tratando 
da imensidão infinita do Universo.

Agradável também não é, afinal de contas, o 
velho medo não morre nunca no coração dos ho-
mens. Fica sempre ali, entre dormindo e desperto. 
Dormitando, como um velho Diabo a azucrinar as 
sentinelas do desconhecido. Nasci sem medo da 
morte, mas com muito medo do sacrifício que a vi-
da exige do ser humano. Ainda bem que o homem 
com a sua ciência venceu a dor. A não ser quando 
não há médico por perto. E, no caso de um meteo-
ro, a gente nunca sabe...

O asteroide

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
AMADOR

“Qualquer decreto presiden-
cial está sujeito a controvérsias. 
Mas o que ampliou o porte de ar-
mas é de um amadorismo poucas 
vezes visto”. A constatação é de O 
Antagonista. Desde sexta-feira.

ALIÁS
A inconstitucionalidade do 

decreto é também apontada pela 
comissão da Câmara. O presiden-
te da casa, Rodrigo Maia, estaria 
convencido de que a redação vai 
cair quando chegar ao Supremo.

ESPETO
O amadorismo é declarado 

diante das barbas do juiz Sérgio 
Moro, ministro da Justiça. Caso 
ele declare que não sabia, ou, 
tanto pior, justifique, vai deixá-
-lo numa saia justa. Por ser da 
Justiça.

QUEM?
É preciso saber quem, no 

Estado, planeja a compra de 
insulina, indispensável aos 
diabéticos. Por questão simples, 
muito simples, além de obrigação 
de quem governa: não injetá-la 
leva à morte.

DICA
Aos planejadores, ainda que 

por pura bizarrice: basta conferir 
o estoque, medir o tempo médio 
de consumo, e programar a nova 
concorrência com antecedência. É 
de uma estultice sem limites.

VENTO
O vício do cachimbo deixa a 

boca torta. O senador Jean-Paul 
Prates vota sempre ao contrário 
das posições da governadora 
Fátima Bezerra, ele que foi 
suplente. Seria a criatura contra 
a criadora?

PROCURA-SE
Onde e aonde andam os 

guardas da STTU que não estão 
na hora e nos locais das nossas 
maiores gargantas? Jogando 
buraco, em casa, palitando os 
dentes, ou escondidos, multando 
suas vítimas?

PALCO

LUTA
É desafiador e salutar o 

entusiasmo da editora Boitempo 
ao fazer uma promoção de 20 a 
35% de todos os livros de Karl 
Marx. E só ir à cooperativa da 
UFRN, Centro de Convivência, 
até dia 19. 

POSSE
O professor Geraldo dos San-

tos Queiroz toma posse dia 23 
próximo na Academia Norte-Rio-
-Grande de Letras. Na cadeira 
quarenta que teve como primeiro 
ocupante Sanderson Negreiros.

GRITO
Dia 15, quarta-feira, ama-

nhã, professores, funcionários 
e alunos protestam em defesa 
da UFRN. A concentração será 
no estacionamento do Centro de 
Convivência a partir das 9 horas 
da manhã.

PRESENÇA
Por falar em luta: também, 

dia 15, 15h, ato público na es-
quina do Midway, com presença 
de Guilherme Boulos, do PSOL, 
escritor que disputou a presidên-
cia da república na luta de 2018.  

ALGOZES
Os dez algozes do Brasil bol-

sonárico, segundo Fábio Zanini, 
da Folha: Gramsci, Karl Marx, 
John Keynes, Lula, Paulo Freire, 
ONU, Maduro, Guevara, N. Y. 
Times e o Foro de São Paulo.

MÁSCARO
A falsa moral-nacionalista 

que parecia posta a serviço dos 
bons costumes, caiu. E caiu por 
um erro crasso: a intolerância 
com artistas, intelectuais e 
universidades. A verdade flutua. 
Sempre.  

AZUL
A lua azul nasce sábado, 

boca da noite, bem ali, logo 
depois do brilho de Vênus, que 
também conhecido como a Es-
trela D’Alva ou Papa-Ceia para 
os sertanejos. Abra sua janela e 
contemple.

CAMARIM

CENA
“Em vez do amor à pátria, uma pistola 9mm; em 
vez do hino nacional, uma 45; em vez do patrio-
tismo, o ódio - que alguns pretendem redentor 
- à democracia”. Esta é uma das afirmações 
escritas por Reinaldo Azevedo no seu artigo 

‘Voltem para os quartéis, soldados’, publicado 
pela Folha de S. Paulo na última sexta-feira. 
A armadilha na qual teriam caído os militares. 
Naquela mesma manhã de sexta, tudo por 
coincidência, foi também o tema desta coluna: 
em ‘A Arapuca’.  

“ Quem aplaude torturadores
só pode esperar que o país
vire o paraíso do extermínio”
Vladimir Safatle,
filósofo, professor da USP.

Divulgação
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...da jornalista Bela Megale: 
"Bolsonaro teve aula sobre 
previdência para defender 
reforma na TV";
...da Folha Poder: "Aceno de 
Bolsonaro a Moro com vaga 
no STF dá força à discussão 
no Congresso para retardar 
aposentadoria de ministros";
...do ministro da Justiça Sérgio 
Moro: "Isso é verdade. O Min. 
Guedes, aliás, foi o mensageiro 
do convite ao MJSP. Mas quero 
plantar para o futuro. O fato 
do COAF ter ficado, em 2018, 
na Fazenda com apenas 37 
servidores após vinte anos de 
existência ilustra que ali não é o 
melhor lugar".

>> GIRO PELO TWITTER...

NA LUTA
Uma ação popular pedindo na 

Justiça o desbloqueio do orçamento 
das três instituições federais 
no RN (UFRN, Ufersa e IFRN) 
afetadas com o volumoso corte de 
recursos federais foi ajuizada pelo 
procurador federal e professor do 
curso de Direito da UFRN Fabiano 
André. A ação caiu na primeira 
vara federal.

CLIMA DE TERROR
Falando nisso... durante um 

encontro, nesta segunda-feira, 
reitores da Ufersa, IFRN e UFRN, 
o vice-governador Antenor Roberto, 
os deputados Hermano Morais, 
Rafael Motta, Benes Leocádio e 
Natália Bonavides, o senador Jean 
Paul Prates e muitos pró-reitores 
e assessores discutiram o teor de 
um documento assinado pelas 
instituições federais de ensino do 
Estado contrário ao corte de verbas 
dessas instituições. O encontro 
ocorreu na sala de reuniões dos 
conselhos superiores da UFRN, no 
prédio da Reitoria.

Em suma, o documento 
reafirma que as instituições não 
chegarão funcionando até o fim 
do ano, com os cortes. Que não 
pagarão às empresas contratadas 
e elas demitirãos os empregados 
terceirizados.

QUESTÃO DE COMUNICAÇÃO 
Aliás, interessante o ponto de 

vista do cientista político Daniel 
Menezes, do blog O Potiguar, 
quando afirma que a UFRN 
simplesmente não sabe comunicar-
se com a sociedade do RN, no 
sentido de conseguir mostrar aos 
potiguares a importância de uma 
universidade funcionando em sua 
plenitude.

É IMPORTANTE SABER...
Em entrevista a esta colunista, 

na TV Gazeta RN, Daniel Menezes 
citou, por exemplo, que a maioria 
das pessoas desconhece o fato de 
que a Maternidade Januário Cicco é 
gerenciada pela UFRN, assim como 
o Hospital (Universitário) Onofre 
Lopes (HUOL), e que o bloqueio 
de recursos do governo federal na 
instituição irá refletir diretamente 
na qualidade desses (e de outros) 
hospitais e no atendimento à 
população.

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Desfile Louis Vuitton Resort 2020, em Nova York

Semblantes sérios e preocupados dos parlamentares federais Natália Bonavides 
e Rafael Motta, que é também coordenador da bancada potiguar em Brasília, e 
da reitora da UFRN, Ângela Paiva, durante reunião entre UFRN, Ufersa, IFRN e 

parlamentares para a entrega de documento sobre corte de recursos federais

Senadora Zenaide 
Maia entra na 
moda e posta foto 
com o filtro que 
transforma o rosto 
adulto no de criança

Advogado Augusto 
Maranhão, que 

renunciou ao 
conselho federal 

da OAB, no ato 
de registro da 

candidatura 
ao Quinto 

Constitucional. 
Ele foi o último a 
registrar o nome

Assessoria Divulgação

Instagram

Assessoria
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A 17ª Semana de Museus ofe-
recerá mais de 3 mil atrações em 
museus de todo o Brasil, a partir 
desta segunda-feira, 13, até o do-
mingo, 19. 

A atual edição da Semana 
Nacional de Museus, organizada 
anualmente pelo Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram), terá como 
tema: Museus como Núcleos Cul-
turais: o Futuro das Tradições.

Ao todo serão 3.222 eventos 
que vão desde mostras e oficinas, a 
visitas guiadas, debates e apresen-
tações musicais. 

No Museu Câmara Cascudo da 
UFRN, a festa acontece de 14 a 18 
de maio, com uma programação es-
pecial para públicos diversos. Além 
dessa programação, o MCC estará 
aberto, durante toda a semana, em 
horários especiais: de 13h às 21h

Uma das instalações de reali-
dade virtual, por exemplo, vai per-
mitir que os visitantes e surpreen-
dam com experiências de imersão 
de grande impacto. A instalação 
no MCC, fruto de uma parceria co-
mo Instituto Metrópole Digital da 
UFRN, recria o tempo dos dinos-

sauros, complementando o conteú-
do da exposição “Iconologia: a vida 
passou por aqui”.

Às vésperas dos  60 anos, que 
será comemorado em 2020, a se-
mana também vai discutir o papel 
do Museu Câmara Cascudo, bem 
como revisar sua trajetória e refle-
tir sobre o futuro da estrutura.

E na noite do sábado, 18, será 
feita o encerramento da a festa com 
música de boa qualidade, trazendo, 
entre outras atrações, o projeto 
Pau e Lata e a banda Skarimbó, 
com suas energias contagiantes. Museu Câmara Cascudo também terá sua própria programação durante a semana

Museu Câmara Cascudo terá programação 
especial com mostras e shows musicais
Atual edição da Semana Nacional de Museus, organizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), terá como 
tema: Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições; atividades seguem em Natal até o próximo domingo, 19

Semana Nacional

José Aldenir / Agora RN

Entre lágrimas e sorrisos, 
o corpo do ator Lúcio Mauro 
foi velado nesta segunda, 13, 
no Theatro Municipal do Rio 
de Janeiroi. O humorista 
morreu na noite de sábado, 
11, aos 92 anos. Após o veló-
rio aberto ao público, corpo 
do humorista Lúcio Mauro 
foi cremado em cerimônia 
restrita a familiares.

O também ator Lúcio 
Mauro Filho demonstrou se-
renidade com a morte do pai. 
“Cada um tem a sua missão, 
e ele cumpriu a missão dele 
até o último minuto. Foi uma 
vida tão plena, tão cheia de 
vitórias. Ele foi amado por 
todo o País", disse o filho, 
emocionado.

Corpo do ator e 
humorista Lúcio 
Mauro é cremado 
no Rio Janeiro

Luto
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Ranielle Ribeiro não é mais o 
treinador do ABC. Na tarde desta 
segunda-feira, 13, ele se reuniu 
com o presidente abecedista, Fer-
nando Suassuna, o vice-presidente 
e vice-presidente de futebol, Bira 
Marques, e o executivo de futebol, 
Giscard Salton, quando se definiu 
a saída do técnico.

O profissional deixa o comando 
do “Mais Querido” depois de qua-
se dois anos à frente da equipe. 
Ranielle assumiu o ABC ainda na 
reta final da Série B 2017, levou 
o clube ao título estadual 2018 de 
forma direta, sem a necessidade de 

final e ao terceiro lugar na Copa do 
Nordeste.

Desde a vitória diante do Náu-
tico-PE, em Caruaru (PE), pela 31ª 
rodada da Série B 2017, até o com-
promisso deste domingo, 12, contra 
o Confiança-SE, pela 3ª rodada da 
Série C 2019, foram 85 jogos sob o 
comando técnico Alvinegro, com 44 
vitórias conquistadas, 14 empates 
e 27 derrotas.

Em nota divulgada no site ofi-
cial do clube, a diretoria do ABC 
externou “sua gratidão e apreço 
pelo trabalho de Ranielle, enal-
tecendo o espírito profissional e 

ético, somados ao grande amor e 
dedicação demonstrados ao longo 
desses anos”, e desejou sucesso ao 
profissional para a sequência de 
sua carreira.

Agora, a direção abecedista 
trabalha para a definição do novo 
treinador, que chegará para co-
mandar a equipe no restante da 
disputa do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. O novo comandante 
encontrará a equipe no G-4 da Sé-
rie C e com calendário garantido 
para a temporada 2020 (Estadu-
al, Copas do Brasil e do Nordeste, 
e Brasileirão).

Um dia após revés em 
Aracaju, diretoria do ABC 
demite Ranielle Ribeiro
Treinador não resistiu a pressão que vinha sofrendo da torcida e até mesmo 
de membros do Conselho Deliberativo; ele estava no Alvinegro desde 2017

Trabalho encerrado
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Depois de virar meme, o go-
leiro Sidão também foi centro de 
uma polêmica. No domingo, o jo-
gador do Vasco foi eleito o “Craque 
do Jogo” contra o Santos pelos 
internautas que votaram em uma 
enquete da Rede Globo durante a 
partida no estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, pelo Campeonato 
Brasileiro. Ao final dos 3 a 0 para 
o time paulista, marcado por uma 
falha em um dos três gols levados 
pelos cariocas, Sidão ainda teve 
que receber o prêmio.

Comentarista da Globo na par-
tida, Walter Casagrande Junior 
foi uma das personalidades que se 
posicionaram contra a atitude da 
emissora em que trabalha e cha-
mou o troféu de “ridículo”. Depois 
de sua assessoria se posicionar, foi 
a vez do próprio Sidão comentar o 
episódio protagonizado por ele ao 
fim do Santos x Vasco.

“Uma trajetória com muita 
luta, sempre foi assim a minha 
vida. Que esse constrangimento 
generalizado toque cada um de 

nós (atletas, jornalistas, técnicos, 
dirigentes, agentes, torcedores..), 
enfim, todos aqueles que buscam 
e tentam fazer um futebol melhor, 
tendo como pilar principal o respei-
to profissional”, escreveu.

Nos comentários, inúmeros 
atletas reforçaram a corrente de 
solidariedade com o goleiro. “As 
maiores lutas são para os maiores 
guerreiros”, comentou o meia Ne-
nê, do São Paulo. “Irmão você é gi-
gante, sempre batalhou muito, não 
só na sua vida profissional quanto 

na pessoal também. Nada caiu de 
paraquedas para você”, publicou 
Thiago Volpi, goleiro do time trico-
lor paulista.

“Você é abençoado irmão! Deus 
cuida de tudo!”, postou Julio Cesar, 
goleiro do Bragantino. “Só você sa-
be o que passou pra construir a sua 
carreira irmão. Você é um guerrei-
ro”, elogiou Bruno Alves, zagueiro 
do São Paulo. “Respeito acima de 
tudo! Você é um vencedor”, escre-
veu o também goleiro Danilo Fer-
nandes, hoje no Internacional. Sidão, goleiro do Vasco da Gama-RJ

Sidão cita “constrangimento generalizado” 
após polêmica com prêmio no Pacaembu
Comentarista da Globo na partida, Walter Casagrande Junior foi uma das personalidades que se posicionaram contra a atitude 
da emissora em que trabalha e chamou o troféu de “ridículo”; goleiro recebeu ainda a solidariedade de vários outros atletas

Craque do Jogo

Ivan Storti / Santos FC


