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Unimed Natal anuncia 
plano de expansão

Consumidores podem 
se livrar das ligações

Deltan Dallagnol pede 
dinheiro a Sergio Moro

Marca planeja investir na 
ampliação de hospital e das 
atividades na Grande Natal

Por meio de um portal, 
brasileiros se cadastram e 
não serão mais incomodados

Procurador da Lava Jato teria 
pedido R$ 38 mil ao então juiz 
para campanha publicitária

Saúde 07

Telemarketing 08

Mensagens 02

O presidente da 
Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande 
do Norte, Roberto Sérgio 
Linhares, revelou durante 
entrevista que a governadora 
Fátima Bezerra estuda 
alternativas e já admite 
"abrir o capital" da Caern, 

para conseguir recursos que 
seriam aplicados em projetos 
de infraestrutura hídrica e 
esgotamento sanitário. 

O Governo do Estado 
continuaria controlando 
a empresa, mas teria a 
gestão compartilhada com 
investidores privados, a partir 

da venda de ações no mercado 
financeiro.

Roberto Linhares esclarece 
que não há prazo para a 
deflagração do processo e 
que a Caern passaria por 
uma espécie de preparo, para 
torná-la mais atrativa aos 
investidores.

Governo avalia abrir
capital da Caern para 
evitar a privatização

Alternativa 03 Zona Norte de Natal 08

RACHADURA Quem passa pelo viaduto de Igapó 
se depara com uma rachadura que tem deixado 
populares temerosos, falando até em desabamento, 
mas o DNIT assegura que não há risco

José Aldenir / Agora RN

Rogério Marinho 
planeja ser candidato
por SP, diz colunista

Beto Rosado é o
mais faltoso entre
os deputados do RN

Halterofilista potiguar termina 
mundial entre os dez melhores

Secretário de Previdência e 
Trabalho estaria prevendo 
dificuldades para concorrer no 
RN por causa da Previdência

Entre reuniões plenárias ou 
de comissões, o parlamentar 
potiguar tem 41 ausências em 
2019, segundo a Câmara

O paratleta Júnior França foi ao Cazaquistão e, numa categoria 
com 24 competidores, terminou em décimo lugar na disputa do 
campeonato mundial. Ele ainda quebrou o recorde das Américas

De mudança 03 Assiduidade 04

Paradesporto 16

Júnior França diz ter ficado feliz e tentará vaga nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio

Vladimir Platonow / Agência Brasil
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O bairro do Alecrim, como 
tantas outras áreas 
de comércio popular 

do País, vive problemas 
decorrentes da disputa 
por espaço entre lojistas 
estabelecidos e os ambulantes.

Nesse universo de interesses 
que convergem para a 
sobrevivência de todos, cada 
lampejo de criatividade e 
cada iniciativa agregadora 
de interesses, venham de onde 
vierem, valem seu peso em ouro. 

Com a crise econômica e a 

ausência do poder público, o 
relacionamento entre formais 
e informais criou regras 
próprias de convivência, o que 
não significa que isso tenha 
resolvido os problemas.

Que o diga José de Anchieta, 
ambulante por quase seis 
décadas no Alecrim, que hoje 
é o grande intermediador das 
reivindicações dos comerciantes 
estabelecidos junto a seus pares 
camelôs.

Não houvesse esse homem, 
com toda a liderança que ele 

tem, concordado em buscar um 
entendimento entre seus pares, 
tudo ficaria como está – de ruim 
a péssimo.

Independentemente do que 
isto resulte, desde já temos algo 
a comemorar: a iniciativa de 
alguém fazer alguma coisa pelo 
bem de todos. 

E “seo” Anchieta está 
tentando, ao mostrar que um 
bairro só é bom quando o é para 
todos, sem exceção. Para os 
comerciantes, que pagam seus 
impostos, e para os ambulantes, 

cuja a atividade lhes garante 
a sobrevivência imediata. Essa 
atividade, contudo, precisa 
pautar-se dentro de regras, 
entre elas a formalização, 
que, nos termos dados pela 
legislação vigente, só pode ser 
uma coisa boa para eles.

Por outro lado, se o poder 
público tem dificuldade 
para intermediar ou resolver 
problemas, cabe ao comércio 
varejista encaminhar as 
soluções, colaborando com suas 
entidades de classe e não se 

acomodando às regras prontas 
que sempre surgem de cima.

É preciso que as soluções 
brotem da base e os grupos 
interessados se mobilizem, 
deixando de lado o comodismo 
próprio do fatalismo.

Sim, as coisas podem ser 
mudadas e as eternas queixas 
e insatisfações podem ser 
trocadas por colaboração e 
união de interesses comuns. 

Essa é a lição que José 
Anchieta, o comerciante de 
rua, dá a todos que realmente 

As lições de Anchieta do Alecrim

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

DISFARCE
O senador potiguar Jean Paul 

Prates (PT) voltou a criticar o 
procurador Deltan Dallagnol, chefe 
da força-tarefa da Operação Lava 
Jato. Referindo-se agora às novas 
mensagens reveladas pelo site The 
Intercept Brasil e pelo jornal Folha 
de S. Paulo, Jean Paul opinou 
que “o discurso anticorrupção dos 
procuradores da Lava Jato era 
apenas uma maneira de ganhar 
dinheiro”.

PLANOS
De acordo com as novas 

mensagens, supostamente 
mantidas por procuradores no 
aplicativo Telegram, Deltan 
Dallagnol teria planejado montar 
uma empresa para proferir 
palestras e outros eventos com 
seu colega de equipe Roberson 
Pozzobon. A ideia era lucrar com a 
notoriedade da Lava Jato.

R$ 400 MIL
O negócio iria ser tocado pelas 

mulheres dos procuradores, que 
apareceriam como sócias para que 
evitar que ambos fossem alvos de 
questionamentos. Dallagnol teria, 
inclusive, projetado os ganhos com 
as palestras e livros: R$ 400 mil 
no ano de 2018. Tudo isso segundo 
as mensagens divulgadas pelo 
Intercept e pela Folha.

ABRIL LARANJA
O deputado estadual Sandro 

Pimentel (PSOL) apresentou 
um projeto de lei para instituir 
no Rio Grande do Norte o “Abril 
Laranja”. O mês seria dedicado 

REFORMA POLÍTICA
O vice-presidente Hamilton 

Mourão defendeu que, após ser 
finalizado o debate em torno 
da reforma da Previdência, o 
Congresso discuta em breve a 
reforma política. "É extremamente 
fragmentado nosso Congresso. 
Não é fácil de lidar com isso 
aí. Os partidos deixaram de 
representar o pensamento da 
sociedade como um todo. O ideal 
seriam cinco ou sete partidos", 
disse o vice-presidente. Hamilton 
Mourão sugeriu, ainda, o voto 
distrital como forma de baratear a 
eleição, citando o "caixa dois" como 
uma válvula de escape para a 
corrupção no sistema eleitoral.

NOVAS MENSAGENS
O procurador Deltan Dallagnol 

teria pedido que o ex-juiz Sergio 
Moro, hoje ministro da Justiça e 
Segurança Pública, autorizasse o 
uso de dinheiro em poder da 13ª 
Vara Federal de Curitiba para 
bancar uma campanha publicitária 
a favor da Operação Lava Jato. 
A ideia de Deltan era que a vara 
financiasse a produção de um vídeo 
a ser veiculado na TV Globo para 
divulgar os projetos de reformas 
legais que os procuradores 
chamaram de "dez medidas 
contra a corrupção". A conversa, 
supostamente mantida entre os 
dois pelo aplicativo Telegram, foi 
divulgada ontem pelo jornalista 
Reinaldo Azevedo, da rádio 
BandNews FM, em parceria com o 
site The Intercept Brasil.

Um grupo de trabalho coordenado pelo vice-presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso, propõe mudar radicalmente a forma de eleger 

vereadores no ano que vem. Em documento entregue no mês 
passado para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), o tribunal defende adotar, já em 2020, o sistema distrital 
misto em cidades com mais de 200 mil habitantes. No RN, 
seriam afetadas as cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim.

A ideia é separar os municípios em distritos, que elegeriam 
seus representantes isoladamente, em eleições majoritárias. 
Dessa forma, os candidatos a vereador em um bairro da zona 
sul de Natal, por exemplo, seriam diferentes daqueles dos 
eleitores de um bairro na zona Norte.

No sistema proposto pelo grupo de trabalho do TSE, do ti-
po misto, metade das cadeiras na Câmara Municipal, assem-
bleias legislativas e da Câmara dos Deputados seria definida 
conforme o voto distrital – ou seja, o voto nos candidatos de 
cada região. A outra metade seria eleita pelo chamado voto 
em legenda, em lista fechada, em que os candidatos de cada 
partido são informados em uma lista predeterminada, que já 
definiriam a ordem em que as vagas serão preenchidas. Neste 
caso, o eleitor escolhe uma lista, e não um candidato.

Distrital misto

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
José Aldenir / Agora RN

Rovena Rosa / Agência Brasil

a uma campanha de prevenção e 
conscientização sobre maus-tratos 
aos animais. “Todos precisam 
entender que os animais não são 
brinquedos. São seres vivos, são 
parte do meio ambiente e, por isso, 
têm direitos e gozam de proteção 
legal”, justifica o parlamentar.

PUNIÇÃO
O Conselho de Ética do PSB 

abriu processo contra 11 deputados 
que votaram a favor da reforma 
da Previdência, contrariando 

orientação do diretório nacional do 
partido. Os deputados terão dez 
dias para apresentar defesa.

MAIS BARATAS
O ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, 
afirmou nesta segunda-feira que 
as passagens áreas devem ficar 
mais baratas a partir de setembro. 
Segundo ele, novas ofertas de voos 
e entradas de companhias aéreas 
estrangeiras no mercado regional 
irá refletir nas tarifas. 
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Um dos idealizadores da pro-
posta de reforma da Previdência 
que tramita na Câmara dos Depu-
tados, o secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministério 
da Economia, o potiguar Rogério 
Marinho, estuda mudar o domicí-
lio eleitoral para São Paulo, onde 
avalia ter mais chances de conver-
ter seu esforço na pauta econômi-
ca do governo em votos.

A informação é de Gabriel 
Mascarenhas, repórter da coluna 
de Lauro Jardim, do jornal O Glo-
bo. Segundo o colunista, “Rogério 
Marinho busca uma saída para 
mitigar as consequências” políti-

cas da aprovação da Previdência 
na Câmara. Mascarenhas acres-
centa que em São Paulo Rogério 
teria mais chances de “capitalizar 
em votos seu papel à frente das 
negociações para a aprovação da 
reforma”.

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

Na legislatura passada, duran-

te o governo do ex-presidente Mi-
chel Temer, o potiguar foi relator 
na Câmara da reforma trabalhis-
ta. A pauta polêmica lhe causou 
desgaste político, o que atrapalhou 
sua reeleição. Nas eleições 2018, 
obteve apenas 59,9 mil votos e, 
por isso, não conseguiu conquistar 
novo mandato. Atualmente, ele é 
2º suplente.

Rogério foi um dos principais 
elaboradores da proposta de refor-
ma da Previdência enviada para o 
Congresso e, por sua boa relação 
com o Congresso, ajudou na arti-
culação com os deputados.

O colunista de O Globo afirma 

que, no Rio Grande do Norte, “o 
selo de entusiasta das mudanças 
na Previdência tende a tirar-lhe 
eleitores em 2022”.

Uma pesquisa realizada pelo 
instituto Datafolha no início deste 
mês apontou que 47% da popula-
ção brasileira apoia a reforma da 
Previdência. A fatia dos que se 
opõem às mudanças nas regras de 
aposentadorias e pensões repre-
sentou 44%. Segundo o levanta-
mento, a região Nordeste é a única 
do País onde os que apoiam a re-
forma são minoria: 55% se opõem 
à proposta de emenda à Constitui-
ção e 36% dizem apoiá-la.

Resistente à ideia de privatizar 
empresas estatais integralmente, a 
governadora Fátima Bezerra estu-
da alternativas para atrair investi-
mento privado para a Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande 
do Norte (Caern). De acordo com o 
presidente da companhia, Roberto 
Sérgio Linhares, a governadora já 
admite a possibilidade de “abrir o 
capital” da Caern, como forma de 
obter recursos para serem aplica-
dos em projetos de infraestrutura 
hídrica e esgotamento sanitário.

Na proposta avaliada pelo go-
verno, o Estado continuaria com o 
controle da companhia, mas teria 
a gestão compartilhada com inves-
tidores privados, a partir da venda 
de ações no mercado financeiro. De 
acordo com Roberto Linhares, não 
há prazo para que isso aconteça. 
Ele afirma que, antes, seria neces-
sária uma espécie de preparação 
da companhia, até para torná-la 
mais atrativa aos investidores.

“Eu entendo que a Caern tem 
como continuar pública (em par-
tes), dando seus resultados, tra-
zendo eficiência e respeito ao erá-
rio. Mas, para isso, precisa trazer 
o privado para junto. Uma das for-
mas de fazer isso é com parcerias 
público-privadas; e abrir o capital. 
A governadora já conversa sobre 
isso e sabe da necessidade”, reve-
lou Linhares, nesta segunda-feira, 
15, em entrevista à Rádio Cidade 
(94,3 FM).

O presidente da Caern ressalta, 
entretanto, que é preciso otimizar 

Presidente da Companhia de Águas e Esgotos do RN, Roberto Sérgio Linhares

Ex-deputado federal Rogério Marinho

Governo cogita abrir capital da Caern 
como alternativa à privatização total

Rogério Marinho estuda ser candidato por SP, diz colunista

Na proposta avaliada pelo governo, o Estado continuaria com o controle da companhia, mas teria a gestão compartilhada com 
investidores privados, a partir da venda de ações no mercado financeiro. Processo seria antecedido de "preparação interna"

Gestão compartilhada

De mudança

José Aldenir / Agora RN

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

processos internos da empresa 
antes de o governo se lançar no 
mercado em busca de parcerias. 
“Precisamos organizar a Caern in-
ternamente. Abrir o capital signifi-
ca ser (antes) mais eficiente, mais 
ágil, atender melhor”, enfatizou.

Segundo o dirigente, o processo 
que antecede a abertura de capital 
da Caern pode durar até um ano e 
meio. Nesse período, a companhia 
precisaria adotar algumas estraté-
gias para se valorizar no mercado. 
“Precisamos fazer o que a gente 
chama de ‘valuation’, que é dar 
valor à Caern para o investidor. 
Se o investidor não perceber que 
a Caern tem valor, não tem como 

abrir o capital”, reafirma.
Entre as estratégias de valori-

zação da empresa, está a melhoria 
da governança. Roberto Linhares 
assinala que órgãos internos já 
foram criados recentemente para 
melhorar esse setor. “Já temos 
comitê de auditoria e comissão de 
controles internos e as licitações já 
são feitas separadas”.

Além disso, a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte estuda fazer o que se cha-
ma de “monetização”, a partir da 
criação de um fundo com bens não 
operacionais da Caern, para atrair 
até R$ 150 milhões para a empre-
sa. É avaliada, ainda, a emissão de 

debêntures, ou seja, a negociação 
na Bolsa de Valores de parcelas de 
dívidas da companhia.

Com essas estratégias, a Caern 
espera ter verba para aplicar em 
projetos próprios. O presidente 
da empresa estima que, em pou-
co mais de um ano, seria possível 
incrementar a receita da estatal 
em aproximadamente 25%. Atu-
almente, a Caern tem uma receita 
mensal de cerca de R$ 52 milhões.

“Quando o mercado perceber 
esse movimento, na busca da efici-
ência, (com a Caern) trabalhando 
como se privado fosse, a gente vai 
gerar valor. Os R$ 1,5 bilhão a R$ 
2 bilhões de valor da companhia se 

refletem, e a gente consegue captar 
um valor significativo”, destaca Ro-
berto Linhares.

O dinheiro proveniente da 
abertura de capital seria emprega-
do, segundo o presidente da Caern, 
na universalização do serviço pres-
tado pela companhia atualmente, 
tanto no esgotamento sanitário 
quanto no abastecimento de água. 

“Precisamos fazer o que efetiva-
mente somos contratados para fa-
zer. Não chega a 30% o que temos 
de esgotamento sanitário no RN, 
um número com o qual uma compa-
nhia de 50 anos não pode conviver. 
Vamos trazer o privado para junto 
e, com os recursos, começarmos a 
ter em algumas cidades 100% de 
universalização do esgotamento. E 
também no abastecimento. Vamos 
trabalhar firmemente para que ne-
nhum cidadão deixe de ter água”, 
salienta.

Dentro do processo que antece-
de a abertura do capital, Roberto 
Linhares defendeu também uma 
“modernização” geral da compa-
nhia. Hoje com 2,3 mil funcioná-
rios, a empresa não vislumbra 
realizar novos concursos públicos, 
o que vai exigir mais emprego da 
tecnologia, por exemplo.

“Tem algumas práticas por aí 
afora que somente a Caern não pra-
tica. Precisamos enfrentar esses te-
mas com seriedade e  transparên-
cia, chamando a responsabilidade 
para que a Caern se modernize e 
preste serviço da forma como a so-
ciedade espera”, finaliza Roberto.

R$ 52 mi

R$ 2 bi

100%

Números

é, atualmente, a receita
mensal da Caern

é o valor da companhia, em 
projeção superficial do presidente

é a meta de esgotamento 
sanitário e abastecimento de água
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O deputado federal Beto Rosa-
do (Progressistas) é o parlamentar 
mais faltoso da bancada que repre-
senta o Rio Grande do Norte na 
Câmara dos Deputados. Em 2019, 
segundo informações oficiais da 
própria Câmara, Beto se ausentou 
de 30% das reuniões plenárias ou 
de comissões das quais participa.

Cumprindo seu segundo man-
dato de deputado federal, Beto Ro-
sado é membro titular da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ), a mais importante 
da Câmara. É no colegiado onde é 
avaliada a admissibilidade de pra-
ticamente todos os projetos que tra-
mitam na Casa. Além da CCJ, Beto 
é membro suplente da Comissão 
de Minas e Energia e da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural.

Entre reuniões plenárias ou 
de comissões, o parlamentar poti-
guar tem 41 ausências em 2019. 
Isso equivale a 30% do total de 135 
sessões. Das 41 faltas, Beto Rosado 
justificou 19. Nesses casos, o depu-
tado informou que precisou se au-
sentar da Câmara por causa de um 
tratamento de saúde e depois em 
razão de uma missão autorizada.

Procurada para explicar as 
demais ausências, a assessoria do 
deputado Beto Rosado não se ma-

nifestou até o fechamento desta 
reportagem.

O segundo mais faltoso da 
bancada potiguar na Câmara é o 
deputado Girão Monteiro (PSL). O 
parlamentar se ausentou de 24% 
das reuniões plenárias ou de co-
missões. Diferentemente de Beto 
Rosado, entretanto, a maioria das 
faltas (65%) foi justificada. As au-
sências de Girão foram registradas 
sobretudo no último mês, quando o 
deputado precisou se licenciar do 
mandato para uma cirurgia cardía-
ca. Ele só deve voltar normalmente 
às atividades em agosto, após o re-

cesso parlamentar.
A lista dos mais ausentes segue 

na seguinte ordem: Rafael Motta 
(PSB), Fábio Faria (PSD), Benes 
Leocádio (PRB), Natália Bonavides 
(PT) e Walter Alves (MDB).

O mais assíduo é o deputado 
João Maia (PL), que só faltou a 
apenas duas reuniões, de um total 
de 130 convocações. O parlamentar 
é titular da Comissão de Defesa 
do Consumidor e, desde a semana 
passada, integra a Comissão Espe-
cial que vai analisar a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que 
trata da reforma tributária.

Procurada para explicar as ausências, assessoria do deputado não se manifestou

Beto Rosado é o mais faltoso entre
os parlamentares do RN na Câmara
Entre reuniões plenárias ou de comissões, o parlamentar potiguar tem 41 ausências em 2019, 
segundo a Câmara. Isso equivale a 30% do total de 135 sessões. Das 41 faltas, ele justificou 19

Assiduidade

José Aldenir / Agora RN

CONFIRA A ASSIDUIDADE:

Beto Rosado (Progressistas)
Total presenças: 94
Total faltas: 41 (30%)

General Girão (PSL)
Total presenças: 137
Total faltas: 44 (24%)

Rafael Motta (PSB)
Total presenças: 104
Total faltas: 26 (20%)

Fábio Faria (PSD)
Total presenças: 75
Total faltas: 12 (13%)

Benes Leocádio (PRB)
Total presenças: 129
Total faltas: 18 (12%)

Natália Bonavides (PT)
Total presenças: 113
Total faltas: 15 (11%)

Walter Alves (MDB)
Total presenças: 111
Total faltas: 14 (11%)

João Maia (PL)
Total presenças: 128
Total faltas: 2 (1,5%)
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O presidente do PSL no Rio 
Grande do Norte, Hélio Oliveira, 
defende que o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fi-
lho do presidente Jair Bolsonaro, 
assuma a chefia da embaixada 
brasileira nos Estados Unidos. Co-
ronel da reserva da Aeronáutica, 
Hélio afirma que a indicação do 
filho do presidente da República é 
justa, pois Eduardo seria o atual 
“líder mundial da direita”.

Segundo Hélio, a medida re-
presentaria uma maior aproxima-
ção diplomática entre o Brasil e os 
Estados Unidos. “Ele é o homem 
certo para o lugar certo. Eduardo 
Bolsonaro é o líder mundial da di-
reita hoje. Ele representa a quebra 
deste paradigma de o Brasil fazer 

acordo com países socialistas pelo 
mundo”, opinou nesta segunda-
-feira, 15, durante entrevista ao 
programa Manhã Agora, da Rádio 
Agora FM (97,9).

Para o presidente do PSL 
potiguar, apesar das críticas à 
possível nomeação de Eduardo 
para a embaixada, que apontam 
para a incapacidade de o filho de 
Jair Bolsonaro atuar em questões 
diplomáticas, Eduardo reúne as 
características necessárias para 
mediar acordos com o governo 
americano.

Hélio Oliveira espera que o 
governo federal não recue da ini-
ciativa. “Espero que o presidente 
Bolsonaro não recue. Se eu pudes-
se aconselhá-lo, eu diria: 'não re-

cue'. Será uma pena se ele voltar 
atrás”, disse.

ELEIÇÕES 2020
Ainda de acordo com Hélio 

Oliveira, o PSL no Rio Grande do 
Norte já iniciou as discussões para 
a disputa das eleições municipais 
de 2020. “Houve a necessidade de 
arrumação do PSL após as elei-
ções. Hoje, os vereadores Cícero 
Martins e Eleika Bezerra [que 
criticaram as ações do diretório 
estadual] estão ajudando o parti-
do para as eleições de 2020. Todo 
voo passa por dentro de nuvens, 
acaba balançando um pouquinho, 
e os passageiros têm de apertar os 
cintos. A situação agora é de céu 
de brigadeiro”, encerrou. Coronel Hélio Oliveira, presidente do PSL

“Eduardo Bolsonaro é o líder mundial da 
direita”, afirma presidente estadual do PSL

Candidato a embaixador

Blog Ismael Souza / Reprodução
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O deputado federal Beto Rosa-
do (Progressistas) é o parlamentar 
mais faltoso da bancada que repre-
senta o Rio Grande do Norte na 
Câmara dos Deputados. Em 2019, 
segundo informações oficiais da 
própria Câmara, Beto se ausentou 
de 30% das reuniões plenárias ou 
de comissões das quais participa.

Cumprindo seu segundo man-
dato de deputado federal, Beto Ro-
sado é membro titular da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ), a mais importante 
da Câmara. É no colegiado onde é 
avaliada a admissibilidade de pra-
ticamente todos os projetos que tra-
mitam na Casa. Além da CCJ, Beto 
é membro suplente da Comissão 
de Minas e Energia e da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural.

Entre reuniões plenárias ou 
de comissões, o parlamentar poti-
guar tem 41 ausências em 2019. 
Isso equivale a 30% do total de 135 
sessões. Das 41 faltas, Beto Rosado 
justificou 19. Nesses casos, o depu-
tado informou que precisou se au-
sentar da Câmara por causa de um 
tratamento de saúde e depois em 
razão de uma missão autorizada.

Procurada para explicar as 
demais ausências, a assessoria do 
deputado Beto Rosado não se ma-

nifestou até o fechamento desta 
reportagem.

O segundo mais faltoso da 
bancada potiguar na Câmara é o 
deputado Girão Monteiro (PSL). O 
parlamentar se ausentou de 24% 
das reuniões plenárias ou de co-
missões. Diferentemente de Beto 
Rosado, entretanto, a maioria das 
faltas (65%) foi justificada. As au-
sências de Girão foram registradas 
sobretudo no último mês, quando o 
deputado precisou se licenciar do 
mandato para uma cirurgia cardía-
ca. Ele só deve voltar normalmente 
às atividades em agosto, após o re-

cesso parlamentar.
A lista dos mais ausentes segue 

na seguinte ordem: Rafael Motta 
(PSB), Fábio Faria (PSD), Benes 
Leocádio (PRB), Natália Bonavides 
(PT) e Walter Alves (MDB).

O mais assíduo é o deputado 
João Maia (PL), que só faltou a 
apenas duas reuniões, de um total 
de 130 convocações. O parlamentar 
é titular da Comissão de Defesa 
do Consumidor e, desde a semana 
passada, integra a Comissão Espe-
cial que vai analisar a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que 
trata da reforma tributária.

Procurada para explicar as ausências, assessoria do deputado não se manifestou

Beto Rosado é o mais faltoso entre
os parlamentares do RN na Câmara
Entre reuniões plenárias ou de comissões, o parlamentar potiguar tem 41 ausências em 2019, 
segundo a Câmara. Isso equivale a 30% do total de 135 sessões. Das 41 faltas, ele justificou 19

Assiduidade

José Aldenir / Agora RN

CONFIRA A ASSIDUIDADE:

Beto Rosado (Progressistas)
Total presenças: 94
Total faltas: 41 (30%)

General Girão (PSL)
Total presenças: 137
Total faltas: 44 (24%)

Rafael Motta (PSB)
Total presenças: 104
Total faltas: 26 (20%)

Fábio Faria (PSD)
Total presenças: 75
Total faltas: 12 (13%)

Benes Leocádio (PRB)
Total presenças: 129
Total faltas: 18 (12%)

Natália Bonavides (PT)
Total presenças: 113
Total faltas: 15 (11%)

Walter Alves (MDB)
Total presenças: 111
Total faltas: 14 (11%)

João Maia (PL)
Total presenças: 128
Total faltas: 2 (1,5%)
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O presidente do PSL no Rio 
Grande do Norte, Hélio Oliveira, 
defende que o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fi-
lho do presidente Jair Bolsonaro, 
assuma a chefia da embaixada 
brasileira nos Estados Unidos. Co-
ronel da reserva da Aeronáutica, 
Hélio afirma que a indicação do 
filho do presidente da República é 
justa, pois Eduardo seria o atual 
“líder mundial da direita”.

Segundo Hélio, a medida re-
presentaria uma maior aproxima-
ção diplomática entre o Brasil e os 
Estados Unidos. “Ele é o homem 
certo para o lugar certo. Eduardo 
Bolsonaro é o líder mundial da di-
reita hoje. Ele representa a quebra 
deste paradigma de o Brasil fazer 

acordo com países socialistas pelo 
mundo”, opinou nesta segunda-
-feira, 15, durante entrevista ao 
programa Manhã Agora, da Rádio 
Agora FM (97,9).

Para o presidente do PSL 
potiguar, apesar das críticas à 
possível nomeação de Eduardo 
para a embaixada, que apontam 
para a incapacidade de o filho de 
Jair Bolsonaro atuar em questões 
diplomáticas, Eduardo reúne as 
características necessárias para 
mediar acordos com o governo 
americano.

Hélio Oliveira espera que o 
governo federal não recue da ini-
ciativa. “Espero que o presidente 
Bolsonaro não recue. Se eu pudes-
se aconselhá-lo, eu diria: 'não re-

cue'. Será uma pena se ele voltar 
atrás”, disse.

ELEIÇÕES 2020
Ainda de acordo com Hélio 

Oliveira, o PSL no Rio Grande do 
Norte já iniciou as discussões para 
a disputa das eleições municipais 
de 2020. “Houve a necessidade de 
arrumação do PSL após as elei-
ções. Hoje, os vereadores Cícero 
Martins e Eleika Bezerra [que 
criticaram as ações do diretório 
estadual] estão ajudando o parti-
do para as eleições de 2020. Todo 
voo passa por dentro de nuvens, 
acaba balançando um pouquinho, 
e os passageiros têm de apertar os 
cintos. A situação agora é de céu 
de brigadeiro”, encerrou. Coronel Hélio Oliveira, presidente do PSL

“Eduardo Bolsonaro é o líder mundial da 
direita”, afirma presidente estadual do PSL

Candidato a embaixador
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Os proprietários de 5.680 mo-
tocicletas de até 150 cilindradas 
e que estavam com atrasos no 
pagamento do Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA) e outras taxas relativas 
ao veículo foram beneficiados no 
primeiro mês de vigência do pro-
grama de remissão dos débitos 
tributários.

O projeto entrou em vigor no 
dia 10 de junho e, após 30 dias, 
conseguiu recuperar valores da 
ordem de R$ 2,26 milhões com o 
pagamento do IPVA e da taxa de 
licenciamento referentes a 2019 e 
também o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veí-
culos Automotores de Via Terres-
tre (DPVAT) de anos anteriores, 
cujas receitas vão para a União.

Pelo programa, os proprietá-

rios de veículos desse porte que 
estavam inadimplentes poderiam 
ter os débitos remidos se pagas-
sem os impostos e taxas a partir 
deste ano, assim como o DPVAT 
atrasado, regularizando a situa-
ção. De acordo com estimativas da 
Secretaria Estadual de Tributação 
(SET), 160 mil motocicletas se en-
contravam em situação irregular, 
grande parte com débitos já na 
Dívida Ativa do Estado.

O balanço do primeiro mês 
com a lei em vigor mostrou que, 
dos R$ 2,26 milhões recuperados, 
a maior parte dos recursos foi des-
tinada ao DPVAT (R$ 1,5 milhão). 
O licenciamento gerou R$ 511 mil 
e o pagamento do IPVA 250 mil. 
Os valores remidos dos débitos 
inadimplentes somaram R$ 2,7 
milhões.

TERÇA-FEIRA, 16.07.2019Geral6

CPlanalto comete um erro se desdenhar da possi-
bilidade de Eduardo Bolsonaro ser reprovado na 
Comissão de Relações Exteriores ou no plenário 

do Senado, para embaixada do Brasil em Washington. 
Há precedente: o diplomata Guilherme Patriota foi 
reprovado por 38x35 na CRE, em maio de 2015, para 
representar o Brasil na Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA). Há mais: a aprovação de embaixadores 
é das poucas votações que ainda são secretas no Se-
nado Federal. 

A ameaça é concreta: o presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, tem sido hostil às demandas do Itamaraty 
desde o início do ano.

Alcolumbre “segura” indicações de embaixadores 
exigindo que Mauro Vieira, ex-ministro de Dilma, re-
presente Bolsonaro na ONU.

A reprovação de Guilherme Patriota, para a OEA 
em Washington, foi histórica. O Senado nunca havia 
rejeitado um diplomata de carreira.

Irmão de Antonio Patriota, ex-chanceler de Dilma, 
Guilherme chegou a alugar por mais de R$50 mil men-
sais um apartamento em Nova York.

Senado pode barrar futuro 
embaixador Eduardo

Governo da BA usa marca federal, mas ignora governo

E NÓS PAGAMOS
Parlamentares não 

obedeceram a Constituição e 
sairão de férias sem votar a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, 
pré-requisito para ter direito 
ao recesso. Na prática, farão 
“recesso branco” e receberão sem 
trabalhar.

DETRAN-SC TAMBÉM INVESTIGA
A Tecnobank, que no mercado 

é tida como “laranja” da B3/
Bovespa, pode ter em Santa 
Catarina, onde já faturou R$100 
milhões, o mesmo destino do 
Paraná, onde foi proibida de fazer 
registro de contratos de veículos: 
o Detran-SC abriu procedimento 
para investigar sua atuação.

TERRORISMO NAS REDES
O PT espalha que o governo 

vai “privatizar” universidades e 
escolas técnicas federais. Cédula 
de 3 reais como o “corte de 30%”, 
na verdade apenas 3% das verbas 
não obrigatórias para ensino 
superior.

PODER SEM PUDOR

PAGANDO O PATO
Conhecido por “senador”, pelos elegantes ternos pretos ou 

brancos, e ás no baralho, o assessor Alcides Ferreira tentou um 
“papagaio” com o então presidente da Assembleia catarinense, 
Paulo Bornhausen, para pagar dívida de jogo. Dono do banco, 
Paulo cobrou no vencimento. Ele estranhou: “Paulo, você acha 
que avalista é brincadeira? Avalista é para pagar!” O banqueiro 
nem piscou. Pagou a dívida. E o assessor continuou jogando.

O governo petista da Bahia realizou seminário 
para debater políticas para mulheres, com direito 
a marca do governo Bolsonaro, mas sem qualquer 
membro do Executivo federal. Participaram só os 
governos do Maranhão, Pernambuco e Paraíba, 

todos de oposição. O evento até começou com fala 
de Eleonora Menicucci, ex-ministra de Dilma. 
Procurado, o Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos disse que, mesmo se fosse 
convidado, não iria ao evento “petista”.

DOIS EVENTOS, UMA CIDADE
Para combater o evento do governo da Bahia, 

a prefeitura de ACM Neto realizou seu próprio 
evento. Esse sim com autoridades federais.

EM VEZ DISSO
Secretária nacional de Políticas para 

Mulheres, Cristiane Britto lançou o “Marias 

É um jogo de paciência”

Vice-presidente
Hamilton Mourão
sobre a relação do governo
Bolsonaro com o Congresso

"

redacaoch@gmail.com

Cláudio Humberto

José Aldenir / Agora RN

DISTRITAL MISTO
Grupo de trabalho do Tribunal 

Superior Eleitoral, coordenado 
pelo vice-presidente, Luís Roberto 
Barroso, propõe mudança radical 
para 2020: o sistema distrital 
misto em municípios acima de 
200 mil habitantes.

PRIMEIRA REDUÇÃO
A primeira grande 

“desidratação” no impacto fiscal 
da reforma foi a retirada e 
estados e municípios do texto. A 
Instituição Fiscal Independente, 
do Senado, estima esse baque 
em R$350 bilhões.

QUASE TORCIDA
O jornal espanhol El País 

divulgou como novidade que o 
acordo entre a União Europeia 
e Mercosul não entrará em 
vigor antes de dois anos. Claro. 
Antes é preciso o referendo das 
respectivas casas legislativas.

ESPETACULAR
Em tempos de vale-tudo na 

mídia brasileira, é um alento, 
verdadeiro monumento ao bom 
jornalismo, o documentário do 
programa “Câmera Record”, da 
TV Record, sobre “A Besta” ou 
o “trem da morte”, que relata 
o sofrimento dos que tentam 
ingressar ilegalmente nos 
EUA.

Newton Navarro

Desde o final de semana, quem 
passa pela ponte Newton Navarro, 
uma das responsáveis por ligar a 
zona Norte à zona Leste de Natal, 
pode perceber os primeiros metros 
das telas de proteção que estão 
sendo instaladas na estrutura. Do-
adas por populares, elas ainda não 
são definitivas, mas servirão como 
um “paliativo” para evitar novos 
casos de suicídio no local.

Segundo o pastor Rubens Me-
deiros, responsável pelo projeto 
Sentinelas de Cristo (que durante 
meses evitou mortes na ponte por 
meio de um acampamento impro-
visado), o material doado cobriu 
cerca de 100 metros da estrutura. 
“Ainda é muito pouco se levada em 

consideração a extensão da ponte, 
que é de quase três quilômetros”, 
declarou o líder do movimento.

Enquanto o poder público não 
toma uma providência, Rubens re-
velou ter feito um orçamento para 
estimar os gastos com a compra 
das telas de proteção, seguindo, 
inclusive, orientações do Corpo 
de Bombeiros. Segundo ele, o ma-
terial suficiente custará cerca de 
R$ 24 mil, e a ideia é conseguir 
arrecadar todo o valor com a popu-
lação, por meio de mobilizações na 
internet.

Um levantamento feito pela 
revista Época revelou que, só em 
2019, foram 413 casos de suicídio 
na ponte (quase três por dia).

População improvisa telas de 
proteção para evitar suicídios
Material suficiente para cobrir toda a ponte custaria 
cerca de R$ 24 mil; Ideia é arrecadar valor com doações

Telas não são definitivas, mas servirão como um "paliativo" para evitar novos casos

José Aldenir / Agora RN

Perdão de IPVA já beneficiou 
5,6 mil donos de motos no RN

Tributação

na Construção”, voltado para autonomia 
econômica da mulher.

MOTIVOS DE SOBRA
As boas práticas adotadas em Salvador 

foi um dos motivos elencados pelo Ministério 
da Mulher para priorizar o evento do prefeito 
ACM Neto.
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Mesmo com a retração do 
setor das operadoras de saúde 
complementar, a Unimed está 
investindo na expansão dos ne-
gócios. Por quê?

Primeiramente, é importante 
salientar que, apesar da retração 
observada, a Unimed Natal foi na 
contramão da crise e evoluiu sua 
carteira de forma significativa, 
expandido em 21% o número de 
beneficiários assistidos. Ou seja, 
já temos hoje uma necessidade de 
ampliar nossa rede de serviços pa-
ra atender com qualidade nossos 
clientes. Além disso, existe uma 
perspectiva de recuperação e re-

tomada na saúde suplementar e 
queremos estar preparados para 
este movimento.

Qual a perspectivas do gru-
po para o segundo semestre? O 
que já planejam para 2020?

Temos alguns projetos que 
visam reforçar nossa posição de 
liderança em Natal e no mercado 
potiguar. Entre estes projetos es-
tão o início do “retrofit” do hospi-
tal atual e a implantação do novo 
hospital; a implantação do Centro 
Clinico da Mulher e do Centro 
Clinico na Zonal Sul; a moderni-
zação dos nossos sistemas de ges-

tão na operadora e dos serviços de 
saúde; o projeto de implantação 
atual da atenção primaria a saú-
de (APS) como forma de trabalhar 
a mudança do modelo de atenção; 
um projeto de fortalecimento do 
nosso programa de governança e 
compliance; além de um projeto 
de inovação em saúde, fomen-
tando o ecossistema inovador no 
RN. Queremos assegurar serviços 
com qualidade cada vez maior aos 
nossos clientes.

Esse valor de R$ 100 milhões 
na ampliação do Hospital da 
Unimed será o único investi-

mento para este ano?
Todos os projetos citados ante-

riormente envolvem investimen-
tos. O do Hospital é o mais expres-
sivo. E a razão para evoluirmos 
nele é a possibilidade que vemos 
de estruturar um serviço diferen-
ciado. Este hospital será um hos-
pital digital, moderno e eficiente 
na gestão dos seus processos. Além 
disso, este novo hospital aumenta o 
campo de trabalho para os nossos 
cooperados. Nosso objetivo é jun-
to com outros hospitais, que são 
nossos prestadores, tornar a rede 
hospitalar e assistencial, como um 
todo, melhor preparada para assis-

tir à população potiguar.

Boa parte das ações previs-
tas para este ano estão concen-
tradas em Natal. Há perspecti-
vas de ampliação para região 
metropolitana?

A nossa carteira está predo-
minantemente em Natal e Gran-
de Natal. Temos uma área de atu-
ação que é definida por estatuto. 
Para todas as cidades que estão 
em nossa área de abrangência, 
temos intenção de fortalecer nos-
sa presença e assegurar que os 
nossos clientes tenham acesso a 
serviços de qualidade.

Entrevista Fernando Pinto
 PRESIDENTE DA UNIMED NATAL

Hospital será digital, moderno e eficiente

 A Unimed Natal iniciou neste 
mês um plano de expansão dos 
negócios. A marca planeja inves-
tir mais de R$ 100 milhões na 
ampliação do hospital e das ati-
vidades da empresa na capital e 
região metropolitana.  

A retomada marca o fortale-
cimento das atividades do setor 
de saúde complementar, após um 
período de crise. Dados da Agência 
Nacional de Saúde (ANS) indicam 
que, entre 2014 e 2017, houve uma 
redução de 50 para 47 milhões 
beneficiários de planos de saúde 
em todo o país. Nos últimos anos, 
a evolução do mercado já apresen-
ta uma melhora dos resultados. 

Somente a Unimed Natal cresceu 
21% nesse período.

De acordo com o presidente da 
Unimed Natal, o médico Fernando 
Pinto, que também é presidente da 
Federação Equatorial da marca – 
reunindo outras seis unidades da 
Unimed –esses resultados vêm sen-
do conquistados com a profissionali-
zação da equipe, com um marketing 
de vendas forte somado ao treina-
mento dos corretores, melhoria nos 
processos e o foco do cliente. 

“Dessa forma, seguimos nosso 
principal propósito, que é cuidar 
das pessoas”, destacou ele, durante 
a apresentação do plano de expan-
são da Unimed, que ocorreu nesta 

segunda-feira, 15, em um restau-
rante na zona Sul de Natal

A reforma e ampliação do 
Hospital Unimed também são 
reflexos da retomada do setor de 
saúde privada no Rio Grande do 
Norte. O objetivo é garantir um 
maior número de leitos para os 
usuários de planos de saúde, após 
o fechamento de unidades hospi-
talares privadas em Natal.

A redução no número de leitos 
foi asseverada com o encerramento 
das atividades de diversos estabele-
cimentos privados, como o Hospital 
Papi, em 2016, o que determinou 
uma perda de 407 vagas ao longo 
de 10 anos, segundo dados Federa-

ção Brasileira de Hospitais (FBH). 
Em 2008, o estado registrava 2.885 
vagas, mas, em 2018, o número foi 
de 2.478 leitos.

Com os investimentos na am-
pliação, o Hospital Unimed - loca-
lizado na Avenida Antônio Basílio, 
na zona Sul da capital - vai se 
tornar um dos maiores complexos 
de saúde do estado, com processos 
totalmente digitalizados, mais que 
dobrando o número de leitos, pas-
sando dos atuais 110 para 250, com 
investimento estimado em R$ 100 
milhões, gerando cerca de 650 em-
pregos diretos.

Segundo a Unimed Natal, o no-
vo complexo será composto por um 

Hospital Materno Infantil, Pronto 
Atendimento Pediátrico, além de 
Hospital Geral com atendimento 
adulto. A primeira parte da obra, 
com a reforma do pronto atendi-
mento, começa em outubro.

Com a ampliação, o Hospital 
Unimed passará a disponibilizar 
mais leitos na maternidade e pe-
diatria, atualmente com deman-
da reprimida. Paralelamente, nos 
próximos meses, outros hospitais 
privados, como o Rio Grande e a 
Policlínica, vão reforçar a rede de 
atendimento para oferecer mais 
comodidade aos beneficiários du-
rante o período, que deve totali-
zar dois anos.

Unimed Natal anuncia plano de expansão
e investimento superior a R$ 100 milhões

Fortalecimento

Presidente da Unimed Natal, Fernando Pinto: serviços de qualidade aos clientesHospital passará por reforma e ampliação, passando a ser um dos maiores complexos de saúde do Rio Grande do Norte

Com a ampliação, o Hospital Unimed passará a disponibilizar mais leitos na maternidade e pediatria, que se encontram com 
demanda reprimida. Paralelamente, nos próximos meses, outras unidades da rede privada reforçarão a rede de atendimento



O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) da cidade do Natal, 
calculado pelo Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte 
(Idema), através da Coordenado-
ria de Estudos Socioeconômicos 
(CES), registrou no mês junho, 
uma variação positiva de 0,14% 
em relação ao mês anterior.

Com este resultado, a variação 
no ano ficou em 2,41%, nos últi-
mos doze meses (de julho/18 a ju-
nho/19) atingiu 3,76% e 473,52% 
desde o início do Plano Real.

Também contribuiu no índice 
de inflação o aumento médio de 
0,35% nos preços dos produtos 
que compõem o grupo Alimen-
tação e Bebidas, o de maior peso 
na formação do IPC.  Os itens 
que mais contribuíram para esse 
aumento de preços foram: óleo e 
gorduras (5,60%), leites e deriva-
dos (3,54%), tubérculos, raízes e 
legumes (3,08%), carnes e peixes 
industrializados (2,95%), sal e 
condimentos (2,67%) e panifica-
dos (2,52%).

A pesquisa de preços consta-
tou aumento no grupo vestuário 
que apresentou neste período 
uma variação positiva de 0,41% 
em função dos itens: calçados e 
acessórios (1,11%), roupa mas-
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Derivados do leite aumentaram 3,54%

Idema aponta subida de 0,14% da 
inflação em Natal no mês de junho

Variação

José Aldenir/AgoraRN

Edna, João, Pedro, Juliana e 
Ataíde têm profissões, religiões e 
rotinas diferentes. Mas há uma coi-
sa em comum entre essas pessoas: 
todas, sem exceção, recebem liga-
ções de números desconhecidos, a 
qualquer hora do dia e da noite, fei-
tas por diferentes prefixos de DDD. 

Agora, todos eles têm ao menos 
um motivo para comemorar. Ter-
mina hoje, 16, o prazo para que as 
empresas de telefonia criem a lista 
nacional de bloqueio de telemarke-
ting. Agora, o consumidor que não 
quiser mais receber ligações de 
ofertas de empresas como Claro/
Net, TIM, Vivo, Nextel, Oi e Sky 
deve se cadastrar no portal naome-
perturbe.com.br.

“Quando a gente vê que é 
chamada de outro estado e desli-
ga, a ligação retorna com o DDD 

diferente. Rio, São Paulo, Salva-
dor Rio Grande do Sul. Quando a 
gente atende, pode ter alguém ou 
ninguém do outro lado da linha”, 
queixa-se a estudante Edna Quei-
roz. O porteiro Pedro diz que essas 

chamadas não respeitam horário e 
nem frequência, já que lembra ter 
atendido ligações até depois das 21 
horas, quando tirava um cochilo no 
sofá de casa, e inúmeras vezes no 
mesmo dia. 

A lista não bloqueia ligações das 
empresas de telecomunicação com 
fins de pesquisa ou de empresas de 
outros setores que queiram vender 
seus produtos.  Nesse caso, o con-
sumidor está protegido apenas das 
chamadas indesejadas com o propó-
sito de vender serviços de telefonia, 
TV por assinatura ou internet.

A Anatel determinou o prazo de 
30 dias para que as empresas de te-
lecomunicações implementassem o 
mecanismo, pois são justamente 
essas companhias as responsáveis 
por um terço das ligações de tele-
marketing indesejadas, segundo 
estudos de mercado que funda-
mentaram a decisão da agência.

Até maio deste ano, a Anatel 
registrou quase 14 mil reclamações 
de consumidores, uma média men-
sal de 2,8 mil queixas. 

Serviço de bloqueio atingirá empresas de telefonia, TV por assinatura ou internet

Bloqueio de ligações de telemarketing
começa nesta terça-feira em todo o País
A partir de hoje, os consumidores que não quiserem mais receber ligações de ofertas de empresas 
de telefonia e Tv à cabo devem se cadastrar no portal criado exclusivamente para resolver o problema 

Cadastro necessário

Divulgação

Uma rachadura no via-
duto de Igapó, zona Norte de 
Natal, preocupa quem passa 
pelo local. Moradores da re-
gião e motoristas temem o 
desabamento da edificação e 
vídeos circulam na internet 
relatando o caso. 

Em nota, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes no Estado 
informa aos usuários que, 
após visita da equipe técnica, 
foi constatado um problema 
na junta de dilatação entre o 
aterro e o viaduto,  mas que 
não há qualquer dano estru-
tural do viaduto.

Além disso, o Departta-
mento comunica que a empre-
sa responsável pela manuten-
ção do trecho já foi acionada e 
deverá executar o reparo até 
hoje, 16, para garantir a segu-
rança dos usuários e a manu-
tenção do bem público.

DNIT garante 
que rachadura 
não compromete 
viaduto de Igapó

Populares temerosos

Av. Hermes da Fonseca, 720 - Tirol - Natal/RN

(84) 2020.7050 | (84) 84 99939.9875
uniccar.com.br | @unic.car

UM ALTO PADRÃO
DE QUALIDADE É UMA

ESCOLHA ÚNICA.

Na Unic Car você encontra um showroom com carros 
de qualidade exclusivos, já revisados, com vistoria 

cautelar e com certificado de garantia, tudo isso em 
uma loja confortável com um atendimento individual 
onde você tem o tempo necessário para fazer uma 

escolha que combine com você.
UMA ESCOLHA ÚNICA.
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culina (0,89%) e roupa feminina 
(0,43%). Já o grupo saúde e cuida-
dos pessoais apresentou uma va-
riação positiva de 0,35%. Os itens 
que mais contribuíram para esses 
aumentos de preços foram: servi-
ços laboratoriais e hospitalares 
(4,34%), plano de saúde (1,39%), 
serviços médicos e dentários 
(0,77%) e higiene pessoal (0,75%).

CESTA BÁSICA:
O custo da cesta básica teve 

uma redução de 0,05% em relação 
ao mês anterior. Dos treze produ-
tos que compõem a cesta básica, 
sete tiveram variação negativa: 
feijão (-10,51%), açúcar (-2,96%), 
farinha (-2,56%), óleo (-0,77%), 
margarina (-0,62%), frutas 
(-0,02%) e carne de boi (-0,01%) 
e seis tiveram variação positiva: 
tubérculos (6,81%), arroz (1,39%), 
legumes (1,29%), leite (0,63%), 
café (0,61%) e pão (0,50%). 

O custo com alimentação por 
pessoa foi de R$ 354,65. Para 
uma família constituída por qua-
tro pessoas, esse valor alcançou 
R$ 1.418,60. Se a essa quantia 
fossem adicionados os gastos 
com vestuário, despesas pesso-
ais, transportes etc., o dispêndio 
total, pelo levantamento, seria de 
R$ 4.374,43.

INFLAÇÃO NATAL

JUNHO DE 2019
Variação no mês 0,14%
Variação no ano  2,41%
Últimos doze meses  3,76%
Valor da cesta básica  R$ 354,65

IPC MENSAL – 2019
Jan  0,41%
Fev 0,38%
Mar 0,54%
Abr  0,63%
Mai  0,28%
Jun 0,14%

ç

ç
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Usuários do transporte coleti-
vo vão ter mais segurança ao vol-
tarem para casa. A Prefeitura do 
Natal sancionou a Lei 6.441/2014, 
do vereador Aroldo Alves (PS-
DB), que cria a “Parada Segura”, 
destinada a incentivar e garantir 
medidas que visem à segurança 
dos usuários, passageiros e traba-
lhadores do transporte coletivo do 
Município de Natal.

De acordo com a Lei, a con-
cessionária do transporte coletivo 
concederá o desembarque de pas-
sageiros fora das paradas obriga-
tórias, apenas no período noturno, 
no intervalo compreendido entre 
às 22h e o último horário de circu-

lação dos ônibus. A parada segura 
deverá ocorrer exclusivamente ao 
longo do trajeto original dos ôni-
bus, não sendo permitidos desvios 
ou acessos por caminhos diferen-
tes dos estabelecidos pela Secre-
tária de Municipal de Mobilidade 
Urbana (Semob).

“É um projeto simples que vi-
rou uma Lei importante porque 
contempla o setor da segurança. 
O trabalhador, o estudante, o pas-
sageiro que volta para casa tarde 
da noite vai estar amparado com 
a ‘Parada Segura’, podendo in-
formar ao motorista o local mais 
adequado para descer do ônibus”, 
afirmou o vereador Aroldo Alves.

ailtonmedeiros1@hotmail.com

Medeiros

Ônibus vão deixar passageiros 
fora das paradas obrigatórias

À noite 

FESTA DE SANT’ANA
A Casa de Cultura de Caicó te-

rá uma vasta programação duran-
te a Festa de Sant’Ana que começa 
nesta quinta-feira.  

A noite de sexta, 19, será dedi-
cada a poesia com recitais e lança-
mento do livro “ILUSTRAÇÕES”, 
do poeta e compositor José Augus-
to Filho e outros títulos de cordel 
dos alunos da Oficina de Cordel.

O sábado é de música com a 
participação do Coral Canto Caá.

A programação se encerra no 
dia 28.

RIR É O MELHOR REMÉDIO
A TV Ponta Negra decidiu in-

vestir no jornalismo de humor. Ti-
rou de sua concorrente, a InterTV 
Cabugi, sua melhor comediante, a 
jornalista Ediana Miralha.

A FALÊNCIA DE MEDINA
Medina, um dos lugares nos 

Estados Unidos que concentra o 
maior número de bilionários por 
metro quadrado no pais, está as 
portas da falência.

A cidadezinha de 3,3 mil habi-
tantes e que fica no estado de Wa-
shington tem uma receita peque-
na para os serviços de primeira 
que oferece a seus moradores.

A saída é aumentar os impos-
tos, mas a maioria de seus habi-
tantes milionários - Jeff Bezos e 
Bill Gates, respectivamente os 
números um e dois na lista dos 
homens mais ricos do mundo - é 
contra.

SOY CONTRA
Prestes a completar 30 anos, 

Bolsonaro, acredite, quer fechar o 
Centro Cultural Banco do Brasil.

Para o leitor ter ideia do es-
trago, o CCBB - com unidades em 

Ailton

quatro capitais brasileiras - possui 
todos os seus endereços na lista 
dos 100 museus mais visitados do 
mundo.

É o que revela ranking da re-
vista inglesa especialista em arte 
“The Art Newspaper”.

Confira a classificação:
CCBB Rio: 42 lugar, com 

1.388;664 visitantes.
O CCBB Brasília: 57 lugar, 

Um apagão atingiu Nova 
York no início da noite 
de sábado, provocando 

prejuízos enormes à cidade 
tida como capital cultural do 
mundo. A queda de energia 
cancelou o show de Jennifer 
Lopez no Madison Square 
Garden, vários espetáculos da 
Broadway e deixou o trânsito 
de Manhattan um caos.

A causa do blecaute foi 
um incêndio ocorrido em um 
bueiro. Bom, é verão em No-
va York. E apagão nessa época do 
ano na Big Apple não é novidade.

Basta lembrar que o blecaute 
de sábado ocorreu no dia exato do 
aniversário de 42 anos do apagão 
histórico que atingiu a cidade em 
1977, e que ficou conhecido como 
a “noite do terror”, como definiu 

na época a revista “Time” (há um 
documentário excelente sobre o 
acontecimento no Youtube).

A “noite de terror” começou 
com um apagão em diversas áre-
as de Nova York, após a queda de 
um raio em uma subestação no Rio 
Hudson. Logo em seguida, uma 
onda de vandalismo e violência 

tomou conta das ruas de Ma-
nhattan.

Cerca de 75 lojas foram 
saqueadas na região de 
Crown Heights e 25 estabele-
cimentos foram incendiados 
em Bushwick. Uma conces-
sionária da Buick, no Bronx, 
foi invadida e os ladrões leva-
ram 50 carros 0 km.

O balanço final da “noite 
do terror” apontou para 1.616 
lojas danificadas, 1.037 focos 
de incêndio, 3.776 pessoas 

presas e 550 policiais feridos. Os 
danos estimados, segundo um es-
tudo da prefeitura de Nova York, 
chegaram a 300 milhões de dólares.

Um evento dessa magnitude se 
ocorresse no Rio, milhões de brasi-
leiros que amam odiar o Rio teriam 
um orgasmo.

Apagão em Nova York: a noite de terror
O início do segundo semestre 

na rede pública de ensino de Na-
tal contará com novos professores 
e educadores infantis atendendo 
à demanda crescente, ainda mais 
diante de inaugurações prédios no 
primeiro semestre, com ampliação 
de vagas.

A Prefeitura do Natal convocou 
59 professores do Ensino Funda-
mental e 110 educadores infantis, 
aprovados no Processo Simplifi-
cado de Seleção para Contratação 
Temporária, referentes a dois edi-
tais nº 03/2017 e 03/2019 – COM-
PEC/SME/PMN. A convocação 
foi publicada no Diário Oficial da 
sexta-feira, 12.

Foram aprovados no certame 
50 professores do Ensino Funda-
mental (anos iniciais), nove pro-
fessores de matemática e 110 edu-
cadores infantis. A seleção tem o 
objetivo de suprir as necessidades 

da rede municipal de educação, 
tendo em vista a constante neces-
sidade de professores e educadores 
infantis, devido a afastamentos 
dos profissionais do quadro efe-
tivo, decorrentes de licenças por 
motivos de saúde, estudos e outros.

Os candidatos convocados 
deverão comparecer à Comissão 
Permanente de Concurso (COM-
PEC) da Secretaria Municipal de 
Educação (Rua Fabrício Pedroza, 
915 – Areia Preta – 5º piso – sala 
509), no prazo máximo de 30 dias 
corridos, a partir da data de pu-
blicação no DOM, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 13h, para 
que recebam as instruções acer-
ca da documentação necessária 
para a contratação, sob pena de 
perderem o direito à convocação, 
caso não o façam. A lista comple-
ta está disponível no www.natal.
rn.gov.br/dom .

Prefeitura do Natal convoca 
169 professores e educadores

Reforço

Os candidatos deverão comparecer à Comissão 
Permanente de Concurso da SME, em Areia Preta

Reprodução

Reprodução

Construção de prédios propiciou convocação de 50 professores do ensino fundamental

Adrovando Claro

Fumei, cheirei, viajei; agora, 
estou focado na Câmara”.

(Deputado federal 
Alexandre Frota)

" com 1.146.995 visitantes.
O CCBB São Paulo: 85 lugar, 

com 931.980 visitantes
CCBB Belo Horizonte: 93 lu-

gar, com 893.772 visitantes.

ABAIXO A CENSURA
A justiça proibiu o presidente 

Trump de bloquear seguidores no 
Twitter.

A decisão diz que por tratar de 
assuntos do governo, o presiden-
te não pode impedir o acesso dos 
americanos às suas publicações.

Segundo o entendimento, 
bloquear usuários seria violar a 
Constituição americana.

Faz sentido.

O CASO EU CONTO
Certa vez, Millôr reformou seu 

apartamento. O mestre de obras 
era um português de poucas le-
tras. Ao ver a imensa pilha de li-
vros retirada do escritório e amon-
toada no corredor, o português 
exclamou: “Quanta ignorância!”

BABA-OVO
O senhor Marcos Cintra, secre-

tário Especial da Receita Federal, 
usou seu perfil no Twitter para 
puxar o saco do Zero 3 de Jair Bol-
sonaro. O que disse Cintra:

“Eduardo Bolsonaro para a 
embaixada nos EUA é manobra 
hábil e inteligente. Confiar mis-
sões diplomáticas a parentes pró-
ximos foi sempre utilizado por reis 
e presidentes na história. O rapaz 
é preparado, e tem relacionamen-
to pessoal com a família presiden-
cial norte-americana”.

Bons tempos aqueles em que 
o Secretário da Receita Federal se 
comportava com decoro e discri-
ção, e não como baba-ovo do filho 
do presidente da República.

TOUR PELA LIBERDADE 
Roberto Monte é pleno sorriso.
A caravana de Lula Livre é um 
sucesso por onde passa. Neste 
fim de semana, o boneco 
gigante do ex-presidente 
movimentou a cidade de Santa 
Cruz, no Trairi potiguar.
O próximo tour será no final do 
mês, em Açu e Macau.
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MAD
CAPILARES

TORAACESO
SAFRAAEN

DIPALOMA
FOMERMPT

RALCATRA
DOTORRE

SEIOIEGO
PVARAAP

SAMMIMADO
NOTASVOS

BOLASOAT
DSOBRIO

REMORSOS

Cosméticos
(?): xampu

e condi-
cionador

Filtro tradi-
cional pa-
ra o prepa-
ro do café 

Antô-
nimo de
"agitar" 

Sem
trabalho

Composi-
ção musi-
cal para

piano

Grande
tronco de
madeira

Em que se
ateou
fogo

Consoantes 
de "lata"

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Grande
apetite de

comer

Pena; 
compaixão

(?) de
Pisa,

atração
da Itália

"Os (?) se
atraem"

(dito)

Agarra-
mento
(gíria)

O "eu" do
indivíduo
(Psican.)

Glândula
mamária
feminina

O popular
"mão de

vaca"

Tratado
com

carinho
excessivo 

Pedro (?),
imperador
brasileiro

Enfeites 
de festas

Letra final
do verbo

no
infinitivo 

Não al-
coolizado

Dor na 
consciên-
cia (fig.)

Forma da
estrada
sinuosa

Fenômeno
multicolo-

rido no
céu

2a pessoa
do plural
Observa-

ção (abrev.)

Utensílio
de pesca
Modelo

(fig.)

Carne de 
churrascos
Saudação

jovial

Tio (?): 
os EUA
Cédulas 

de dinheiro

Cada
setor do
hospital

Divisível por dois

Material da
presa do
elefante

Em, em
espanhol
Oxigênio
(símbolo)

(?) Bernar-
di, atriz
Vogais

de "bela"

Produção
agrícola
501, em
romanos

Hiato de
"boate"
Ou, em
inglês 

2/en — or. 4/seio. 5/safra. 6/sonata. 8/arco-íris. 9/capilares.

HORÓSCOPO

Boa chance de conseguir um serviço 
novo! Dificuldade de entrosamento em 
família. Procure repor suas energias 
com uma alimentação mais saudável. 
A dois, não tome atitudes precipitadas.

Pode ser preciso ter mais paciência. 
Pratique o bem com as pessoas ao 
seu redor. Irá se esforçar com seus 
assuntos de trabalho. Lua e Vênus 
podem atrapalhar seus planos no amor.

Entrevistas de emprego podem ser 
desmarcadas, mas não desanime. Se 
trabalha, deve se aborrecer com a rotina 
profissional. O segredo da sedução bem-
sucedida será deixar rolar.

Pense bem antes de tomar decisões. 
Assuntos de carreira podem ter 
mudanças. Talvez aquilo que dava 
como certo precise ser refeito. Terá 
chance de desfazer um mal-entendido 
com seu amor.

Poderá se sair bem diante de mudança 
profissional, incluindo atividade nova. 
Sorte com grana. Terá disposição para 
cuidar melhor da saúde. Bom dia para 
planejar seu futuro com quem ama.

Acredite em seus ideais e lute por eles 
com determinação. Saturno acentua 
seu foco para as atividades em geral. 
Oportunidade de tirar pedras do seu 
caminho. Desejos fortes na cama.

Cuidado com gastos desnecessários! 
Ouça conselhos de gente mais 
experiente do que você. Em casa, que tal 
ser mais flexível? Evite se aventurar na 
paixão com quem acabou de conhecer.

Evite as atitudes autoritárias no trabalho. 
Bicos e extras vão garantir uma grana 
a mais. Mude seus hábitos e se livre de 
um vício. Na conquista, não vai querer 
enrolação.

Se trabalha com parente, dedique-se 
mais às suas tarefas. Parcerias com 
colegas vão lhe parecer interessantes. 
Na paquera, deverá sentir atração por 
quem mora em outra cidade.

Evite se envolver em atividades que 
desconhece. Precisará equilibrar seus 
interesses profissionais com força de 
vontade. Pode querer brilhar a qualquer 
custo nas paqueras.

Se confiar mais nos seus talentos, 
poderá sobressair no trabalho. Evite 
fazer empréstimos se não quiser 
perder uma amizade. Cautela na união: 
nem tudo sairá como planejado.

Quitar uma dívida irá animar seu astral. 
Vai se destacar no trabalho com atitudes 
responsáveis. Dê mais atenção aos seus 
tratamentos de saúde. O romantismo 
estará presente na conquista.

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

Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja com Chiclete. Rock desconfia de que Sabrina 
está envolvida com um homem rico. Josiane fala sobre a relação de Vivi e Chiclete para Maria 
da Paz. Josiane e Régis sentem ciúme um do outro. Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo 
humilha Fabiana, que jura se vingar do rapaz. Silvia flagra Márcio e Kim juntos. Eusébio conta 
para Gina que herdou uma fortuna. Chiclete e Vivi decidem ficar juntos. Kim anuncia que Vivi 
ganhou mais seguidores nas redes sociais. Camilo ameaça Vivi.

A DONA DO PEDAÇO

Zuleika conversa com Cibele sobre Almeidinha. Fauze liga para Dalila, que se desespera e 
procura Paul. Laila revela à família que Jamil terá que se casar com Dalila. Jamil se diverte 
com Raduan. Dalila descobre o envolvimento de Paul e Fauze. Robson vai ao encontro de 
Paul, e Lurdes se preocupa. Laila recebe a documentação para o seu divórcio. Zuleika fica 
inconformada com a indiferença de Almeidinha. Elias ouve Rogério contar para Jean sobre o 
encontro que teve com Helena. Laila chora ao assinar o divórcio, e Jamil a consola.

ÓRFÃOS DA TERRA

Mercedes manda Marta chamar a polícia para prender Andreas, mas ele consegue 
escapar. Janaína pede Raimundo em casamento.Ticiano adora a pintura que Gisela 
faz em seu corpo.Patrick não nota o clima entre Gisela e Ticiano. Álamo avisa aos 
funcionários que terá que fechar a Top Wave. João recebe a orientação da emissora para 
entrevistar Manu no Onda Cavada.

Marcelo vai até a casa de Pendleton, e logo na entrada, percebe que há algo estranho 
acontecendo. Sergio descobre que existem outros HQs de Vetherna com a continuação 
da história. Sem luz, Luigi, Filipa, João e Yasmin bricam de verdade e desafio. Nadine 
conta que ela e Sergio trabalham na O11O e os dois são expulsos do Clube Geek. 
Claudia e Fernanda descobrem a armação de Mario e o Clubinho. 

VERÃO 90

AS AVENTURAS DE POLIANA

Natal recebe Fórum Nacional 
de Inovação de Tecnologia

Agronegócio

O Ministério da Agricultura 
promove hoje, 16, em Natal, o 2º 
Fórum de Inovação Tecnológica do 
Agronegócio. As atividades acon-
tecem no Hotel Villa do Mar, na 
Via Costeira, com a presença de 
40 integrantes da cadeia produ-
tiva do setor agropecuário do Rio 
Grande do Norte.

Segundo a coordenadora do 
evento, Isabel Carneiro, que é 
coordenadora de inovações do Mi-
nistério da Agricultura, o encon-
tro vai permitir que produtores e 
especialistas do Estado discutam 
pautas para favorecer a prática da 
inovação para o campo.

“A iniciativa é de cumprir uma 
iniciativa do presidente Jair Bol-
sonaro e do Ministério da Agricul-
tura. O objetivo é dar uma maior 
atenção ao Nordeste, com foco na 
inovação de atividades na agrope-
cuária, bem como a incorporação 
de novas tecnologia no agronegó-
cio”, reforça.  

Durante o evento, a cadeia 
produtiva terá a oportunidade 
de discutir formas de melhorar 
os negócios com profissionais da 
agroindústria, representantes de 
instituições de ensino e de outras 

áreas, como a de assessoria ju-
rídica, logística, equipamentos e 
máquinas, insumos e tecnologia 
da informação. “O objetivo é iden-
tificar os gargalos e necessidades. 
Também iremos avaliar como o 
governo federal e investidores 
estrangeiros podem atuar na apli-
cação de inovações tecnológicas”, 
explica Isabel Carneiro.

Toda a programação terá 
apoio da Superintendência Fede-
ral da Agricultura do Rio Grande 
do Norte. “É uma determinação 
do Ministério da Agricultura 
para melhorar o ambiente de ne-
gócios do país. Através disso, nós 
estamos realizando em Natal o 
segundo fórum nacional de ino-
vação agropecuária – o primeiro 
aconteceu em Carambeí, no Para-
ná, no início do ano”, detalhou a 
coordenadora.

As sugestões reunidas vão ser-
vir de modelos preparatórios para 
o lançamento e execução do Fórum 
de Inovação Agropecuário (FIA), 
evento de dimensão internacional 
que será realizado em 2020.

As atividades do fórum terão a 
ajuda do diretório do PSL no Rio 
Grande do Norte.

Funcionários são recebidos em evento com presença da primeira dama Michelle Bolsonaro

José Cruz / Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal 
contratou 182 empregados aprova-
dos em concurso realizado em 2014, 
dos quais 174 têm alguma defici-
ência. Os novos funcionários vêm 
fortalecer o quadro após uma série 
de demissões e irão ainda contribuir 
para que  o banco cumpra o percen-
tual mínimo de 5% de pessoas com 
deficiência. Eles foram recebidos em 
cerimônia que contou com a presen-
ça da primeira dama, Michelle Bol-
sonaro, em Brasília.

"Esse concurso aconteceu em 
2014 e, em 2015, em 2016, 2017 e 
2018, ninguém foi chamado. Essa 
é uma demanda importante", diz o 
presidente da Caixa, Pedro Guima-
rães. De acordo com ele, nos últimos 
cinco anos, o banco perdeu 15 mil 
funcionários. Muitos deles aderiram 
a programas de demissão voluntá-
ria. A intenção agora é convocar, até 
o final do ano, no total, 2 mil novos 
empregados, sendo a maior parte 
deles pessoas com deficiência. 

CEF contrata 174 portadores 
de necessidades especiais

Concursados
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A telenovela “Ouro Verde” en-
trou no ar, na tela da Band, ontem 
(15), às 20h20. Trata-se de uma su-
perprodução portuguesa, ganhado-
ra do prêmio Emmy Internacional 
de melhor novela de 2018. Gra-
vada no Brasil, na Espanha e em 
Portugal, a atração tem no elenco 
a participação de atores brasileiros 
como Zezé Motta, Silvia Pfeifer, 
Gracindo Júnior, Úrsula Corona, 
Pedro Carvalho, Cassiano Carnei-
ro e Bruno Cabrerizo. 

Para o diretor-geral da BAND 
Natal, executivo Carlo Bastos, o 
folhetim deverá alavancar no horá-
rio nobre a audiência da emissora 
em Natal e em outros 20 municí-
pios do estado, disponibilizando o 
conteúdo para mais de 1.854.350 
telespectadores potenciais.

Bastos acredita que o sucesso 
de audiência que a novela obte-

ve em Portugal será repetido no 
Brasil. “Ouro Negro é uma feliz 
combinação de elementos que 
agradaram a todos: uma história 
que apaixonou os portugueses, 
com uma narrativa moderna que 
agarrou o público, um elenco que 

conquistou, agregado a um colorido 
que o Brasil e o elenco brasileiro 
trouxeram à história”, avalia o exe-
cutivo potiguar.

Escrita por Maria João Costa 
e protagonizada por Diogo Morga-
do e Joana de Verona, a produção 

da Plural Entertainment  conta a 
história de Jorge Monforte (Diogo 
Morgado), dono do império Ouro 
Verde, uma empresa localizada 
na Amazônia e de grande ex-
pressão no mercado agropecuário 
mundial.

No próximo final de tarde de 
domingo, 21,  no Parque das Du-
nas, o artista Filipe Félix (violino e 
bandolim) se apresentará acompa-
nhado por  Frank Lemos (piano) e 
Sílvio Franco (percussão). O show 
é gratuito, mas para ter acesso ao 
Parque é preciso pagara uma taxa 
de R$ 1,00.

Filipe iniciou seus estudos de 
música em 2001 na cidade de  Pe-
trolina/PE, onde teve suas primei-
ras experiências profissionais nas  
Orquestra do Instituto Villa-Lobos 
e Orquestra Opus 68 do IFPE. Em  
2010, já em Natal, começou seus 
estudos de violino quando foi apro-
vado  em primeiro lugar no Curso 

Técnico da UFRN. Atualmente in-
tegra a  Orquestra de Câmara da 
UFRN e Orquestra do Estado do 
Rio Grande do  Norte.

Neste show que o trio preparou 
para o Som da Mata vão passear 
por  diversos gêneros musicais pa-
ra divulgar a rica cultura musical 
do  Brasil. O Som da Mata acon-
tece com o apoio da Prefeitura, 
através da Lei Djalma Maranhão, 
do Governo do Estado, através do 
IDEMA, e de instituições privadas.

INFORMAÇÕES:
Show: Filipe Félix
Local: Anfiteatro Pau-Brasil | Parque 
Das Dunas

Superprodução portuguesa ganhadora doEmmy Internacional 2018 conta com renomado elenco e foi gravada em três países

BAND Natal aposta em “Ouro Verde” 
para subir audiência em horário nobre 

Felipe Félix será a atração do próximo projeto

Diretor Carlo Bastos esclarece que o folhetim será exibido em Natal e outros 20 municípios do 
Estado, disponibilizando o conteúdo para mais de um milhão e oitocentos mil telespectadores

Telenovela

Parque das Dunas

Divulgação

Todos os participantes 
que não foram pré-seleciona-
dos serão automaticamente 
inscritos na lista de espera, 
que visa preencher as vagas 
que ainda não foram ocu-
padas. Até 23 de agosto, os 
estudantes poderão ser con-
vocados.

Os candidatos que forem 
pré-selecionados na lista de-
verão complementar a inscri-
ção no prazo de três três dias 
úteis, contados do dia subse-
quente ao da divulgação de 
sua pré-seleção no FiesSele-
ção.  

A lista de espera vale 
apenas para os candidatos 
inscritos na modalidade juro 
zero.

Para a segunda edição 
do ano, 46,6 mil vagas foram 
ofertadas em 1.756 institui-
ções de ensino privadas de 
todo o país nesta modalidade.  

Com financiamento a juro 
zero, o Fies é voltado para es-
tudantes com renda familiar 
mensal bruta por pessoa de 
até três salários mínimos.

Para concorrer ao finan-
ciamento, o candidato preci-
sa ter feito qualquer uma das 
últimas dez edições do Enem, 
ter alcançado média igual ou 
superior a 450 pontos nas 
questões e não ter zerado a 
redação.

Estudantes 
devem ficar 
atentos à lista 
de espera do Fies

Automática
Estudantes poderão ser convocados

Wilson Dias/Agência Brasil

Filipe iniciou seus estudos de música em 2001, na cidade de Petrolina/PE

Divulgação
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Mascote especial: 
A vereadora 
Júlia Arruda e o 
esposo publicitário 
Renato Quaresma 
apresentando o 
mais novo membro 
da equipe da 
mamãe, o pequeno 
Romeu

Na sede da Band, em São 
Paulo, o apresentador e 
comentarista potiguar 

Robson Carvalho 
entregou ao jornalista 

Reinaldo Azevedo o seu 
livro "Família e Política 

no RN: Alves Maia e o 
suporte do senado", 

que ele apresentou no 
Congresso da Sociedade 
Brasileira de Sociologia, 

em Florianópolis

DICA
Valéria Oliveira retorna ao palco do 

Teatro de Cultura Popular (TCP) nesta 
sexta-feira (19) para apresentação do 
show “Sacrário”, com novidades no 
repertório. Acompanhado por Jubileu 
Filho – músico, arranjador e diretor 
musical – “Sacrário” é um convite à 
intimidade. No palco, Valéria e Jubileu 
dialogam por meio de uma linguagem 
dinâmica de vozes, violões e cavaqui-
nho. Transitando pelo universo de 
“Sacrário” esta apresentação contará 
também com a participação especial de 
Zé Hilton na sanfona.

OPINIÃO 
"A Assembleia tem feito a sua parte. No ano passado, o 

Governo do Estado recebeu R$ 670 milhões para a Saúde 
e, mesmo assim, a Saúde Pública continua do jeito que 
está. Não acredito que serão as sobras do Poder Legislati-
vo que irão resolver os problemas do Estado”. Do deputado 
estadual Tomba Farias sobre a negativa da AL em liberar 
para o Executivo as sobras orçamentárias dos Poderes. 
Para Tomba, que é presidente da Comissão de Finanças e 
Fiscalização (CFF) da Casa, órgão responsável pela aná-
lise do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2020, a Assembleia já abriu mão de R$ 66,5 milhões de 
recursos a que tinha direito de duodécimos, dando uma 
clara demonstração de cooperação com o Poder Executivo.

SAÚDE
O deputado federal General Girão chegou 

a Brasília neste domingo, depois de um perí-
odo no hotel de trânsito em São Paulo para 
cumprir etapa de pós-operatório e realizar 
revisão da cirurgia cardíaca que sofreu. 
Agora, o parlamentar deverá manter ainda 
um período de descanso na capital federal, 
mas as expectativas são de que ele volte às 
atividades do mandato logo após o recesso 
parlamentar.

O RN foi o segundo 
local no Brasil 
escolhido 

pelo Ministério da 
Agricultura para 
sediar o Fórum 
de Inovação de 
Agropecuária, que 
acontece hoje (16), 
durante todo o dia, no 
Hotel Vila do Mar. 
O motivo para a 
escolha do estado 
potiguar para 
realizar essa proposta 
nacional, segundo o 
general Araújo Lima, 
Secretário Geral do 
PSL no RN, é o fato 
de termos por aqui 
um grupo especialista 
em agricultura que 
está "ansioso para ser 
ouvido pelo presidente 
da República" para 
mostrar o quanto 
é competente em 
administrar esse setor 
no Nordeste.

n O Fórum de 
Inovação de 
Agropecuária terá 
como objetivo reunir 
investidores e 
trabalhadores do setor 
para que haja uma 
troca de conhecimento, 
de informações e de 
busca por soluções dos 
problemas. E todo o 
apanhado da reunião 
será apresentado e 
entregue à ministra 
Teresa Cristina 
(Agricultura). "A 
ministra receberá 
todas as ideias e 
soluções numa folha de 
papel única", afirmou 
o general Araújo 
Lima, que fará um 
treinamento entre os 
presentes ao fórum.

Destaques
 da coluna

...da Folha de S. Paulo: "Após 
rumor se espalhar, ministro diz 
que não haverá cobrança na 
graduação (de universidades 
públicas). Reunião sobre plano 
de autonomia financeira para 
instituições acontece nesta 
semana";
...do jornalista Bernardo 
Mello Franco: "Bolsonaro 
quer presentear o filho com 
a embaixada do Brasil em 
Washington. Nenhuma 
democracia séria trata o seu 
principal posto no exterior como 
capitania hereditária. Quem 
adota a prática em pleno século 
XXI é a Arábia Saudita";
...do jornalista George 
Marques: "Vaza Jato: Deltan 
Dallagnol planejou usar esposa 
como 'laranja' em empresa de 
palestras".

>> GIRO PELO TWITTER...

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Reprodução

Instagram / Reprodução

Cedida

A top model potiguar

que arrasa nas passarelas 

internacionais Rafaelly Xavier 

posando para Grant Friedman,

com biquíni Blackbough Swim

UNIÃO FAZ A FORÇA 
O apoio e atendimento aos 

empreendedores do Rio Grande do 
Norte receberá, em breve, um im-
portante reforço a partir do fortaleci-
mento das ações integradas entre a 
Agência de Fomento do Rio Grande 
do Norte (AGN-RN) e o Sebrae, 
com o objetivo de garantir formação 
empreendedora e crédito orientado 
para os norte-riograndenses.

A proposta é formalizar um 
acordo de cooperação entre as duas 
instituições para definir linhas de 
atuação envolvendo as equipes 
técnicas de ambas na formatação de 
um projeto capaz de abranger uma 
variedade de setores da economia 
potiguar, como apicultura, cajucul-
tura, fruticultura, startups, além dos 
setores de comércio e serviços.

{
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A telenovela “Ouro Verde” en-
trou no ar, na tela da Band, ontem 
(15), às 20h20. Trata-se de uma su-
perprodução portuguesa, ganhado-
ra do prêmio Emmy Internacional 
de melhor novela de 2018. Gra-
vada no Brasil, na Espanha e em 
Portugal, a atração tem no elenco 
a participação de atores brasileiros 
como Zezé Motta, Silvia Pfeifer, 
Gracindo Júnior, Úrsula Corona, 
Pedro Carvalho, Cassiano Carnei-
ro e Bruno Cabrerizo. 

Para o diretor-geral da BAND 
Natal, executivo Carlo Bastos, o 
folhetim deverá alavancar no horá-
rio nobre a audiência da emissora 
em Natal e em outros 20 municí-
pios do estado, disponibilizando o 
conteúdo para mais de 1.854.350 
telespectadores potenciais.

Bastos acredita que o sucesso 
de audiência que a novela obte-

ve em Portugal será repetido no 
Brasil. “Ouro Negro é uma feliz 
combinação de elementos que 
agradaram a todos: uma história 
que apaixonou os portugueses, 
com uma narrativa moderna que 
agarrou o público, um elenco que 

conquistou, agregado a um colorido 
que o Brasil e o elenco brasileiro 
trouxeram à história”, avalia o exe-
cutivo potiguar.

Escrita por Maria João Costa 
e protagonizada por Diogo Morga-
do e Joana de Verona, a produção 

da Plural Entertainment  conta a 
história de Jorge Monforte (Diogo 
Morgado), dono do império Ouro 
Verde, uma empresa localizada 
na Amazônia e de grande ex-
pressão no mercado agropecuário 
mundial.

No próximo final de tarde de 
domingo, 21,  no Parque das Du-
nas, o artista Filipe Félix (violino e 
bandolim) se apresentará acompa-
nhado por  Frank Lemos (piano) e 
Sílvio Franco (percussão). O show 
é gratuito, mas para ter acesso ao 
Parque é preciso pagara uma taxa 
de R$ 1,00.

Filipe iniciou seus estudos de 
música em 2001 na cidade de  Pe-
trolina/PE, onde teve suas primei-
ras experiências profissionais nas  
Orquestra do Instituto Villa-Lobos 
e Orquestra Opus 68 do IFPE. Em  
2010, já em Natal, começou seus 
estudos de violino quando foi apro-
vado  em primeiro lugar no Curso 

Técnico da UFRN. Atualmente in-
tegra a  Orquestra de Câmara da 
UFRN e Orquestra do Estado do 
Rio Grande do  Norte.

Neste show que o trio preparou 
para o Som da Mata vão passear 
por  diversos gêneros musicais pa-
ra divulgar a rica cultura musical 
do  Brasil. O Som da Mata acon-
tece com o apoio da Prefeitura, 
através da Lei Djalma Maranhão, 
do Governo do Estado, através do 
IDEMA, e de instituições privadas.

INFORMAÇÕES:
Show: Filipe Félix
Local: Anfiteatro Pau-Brasil | Parque 
Das Dunas

Superprodução portuguesa ganhadora doEmmy Internacional 2018 conta com renomado elenco e foi gravada em três países

BAND Natal aposta em “Ouro Verde” 
para subir audiência em horário nobre 

Felipe Félix será a atração do próximo projeto

Diretor Carlo Bastos esclarece que o folhetim será exibido em Natal e outros 20 municípios do 
Estado, disponibilizando o conteúdo para mais de um milhão e oitocentos mil telespectadores

Telenovela

Parque das Dunas

Divulgação

Todos os participantes 
que não foram pré-seleciona-
dos serão automaticamente 
inscritos na lista de espera, 
que visa preencher as vagas 
que ainda não foram ocu-
padas. Até 23 de agosto, os 
estudantes poderão ser con-
vocados.

Os candidatos que forem 
pré-selecionados na lista de-
verão complementar a inscri-
ção no prazo de três três dias 
úteis, contados do dia subse-
quente ao da divulgação de 
sua pré-seleção no FiesSele-
ção.  

A lista de espera vale 
apenas para os candidatos 
inscritos na modalidade juro 
zero.

Para a segunda edição 
do ano, 46,6 mil vagas foram 
ofertadas em 1.756 institui-
ções de ensino privadas de 
todo o país nesta modalidade.  

Com financiamento a juro 
zero, o Fies é voltado para es-
tudantes com renda familiar 
mensal bruta por pessoa de 
até três salários mínimos.

Para concorrer ao finan-
ciamento, o candidato preci-
sa ter feito qualquer uma das 
últimas dez edições do Enem, 
ter alcançado média igual ou 
superior a 450 pontos nas 
questões e não ter zerado a 
redação.

Estudantes 
devem ficar 
atentos à lista 
de espera do Fies

Automática
Estudantes poderão ser convocados

Wilson Dias/Agência Brasil

Filipe iniciou seus estudos de música em 2001, na cidade de Petrolina/PE

Divulgação
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Uma colisão frontal en-
tre dois carros foi registrada 
na manhã desta segunda-
-feira e resultou na morte 
de Jansen Câmara Bezerra, 
servidor da Universidade 
Federal Rural do Semi-Á-
rido (Ufersa). Ele tinha 39 
anos de idade.

O acidente aconteceu na 
BR-304, entre as cidades de 
Assu e Angicos, região Oes-
te potiguar. Jansen seguia 
em seu veículo, um Celta de 
cor branca, quando colidiu 
com um Gol, também de cor 
branca, dirigido por uma 
mulher.

A motorista não mor-
reu no local do acidente e 
foi levada para o Hospital 
Regional Tarcísio Maia, em 
Mossoró, com ferimentos 
graves. Não se tem informa-
ções sobre o estado atual de 
saúde dela. A Ufersa, onde 
a vítima fatal trabalhava, 
emitiu nota lamentando o 
ocorrido.

Agência Brasil

Dados de agências da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) revelam que 
20 milhões de crianças em 
todo o mundo não foram 
vacinadas contra doenças 
como o sarampo, a difteria 
e o tétano em 2018. As in-
formações foram divulgados 
nesta segunda-feira (15), pe-
la Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef). Para as agên-
cias, esse número equivale 
a mais de um em cada 10 
menores em todo o planeta.

O nível de estagnação da 
cobertura de vacinação com 
três doses de difteria, téta-
no e coqueluche, também 
conhecida como tosse con-
vulsa, e uma dose da vacina 
contra o sarampo, é de cerca 
de 86% em nível global. Ape-
sar de ser considerado eleva-
do, esse nível de cobertura 
não é suficiente. 

Servidor da 
Ufersa morre em 
colisão frontal 
entre veículos 

Mais de 20 milhões 
de crianças não 
foram vacinadas 
no ano passado

BR 304

No mundo

LICENÇA AMBIENTAL

ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 
17.298.641/0001-77, torna público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à 
SEMURB em 09/04/2019, através do Processo Administrativo nº 012720/2019-48, a renovação 
da Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Hotel, com área construída de 
18.803,58 m² em um terreno de 4.956,64 m², situado na Avenida Senador Salgado Filho, 1.906, 
Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.075-000, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

Alpha Serviços e Construções Ltda., CNPJ nº. 14.104.393/0001-98, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença de Regularização de Operação - LRO, com prazo de validade até 27.08.2021, em favor do 
empreendimento Transbordo de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde com operação de 15 
toneladas/dia, localizada na RN 313, 82 A – Cajupiranga, Parnamirim/RN. 

Thiago Jucelino Ribeiro de Lima
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERÂMICA TAVARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.916.144/0001-92, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema, a Renovação de Licença Simplificada Nº. 2019-130761/TEC/RLS-0001, com prazo de 
validade até 30/05/2025, para a atividade de extração mineral da substância Argila, localizada no 
Sítio Oiticica, Zona Rural do Município de Caicó/RN, sob o processo ANM 848.325/2012.

Rinaldo Tavares da Silva 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO JANUÁRIO DOS SANTOS 93298862800, CNPJ n° 12.040.594/0001-43, torna pú-
blico que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico – SETMADE a LS para a Fabricação de Conservas de Frutas, localizada na Rua Do 
Meio, 33, Projeto Santa Águida, Cidade de Ceará Mirim/RN.

FRANCISCO JANUÁRIO DOS SANTOS
EMPRESÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO IPIRANGA LTDA ME, CNPJ 10.596.159/0001-74, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, com prazo de validade até 
29/06/25, em favor do empreendimento Indústria de Produtos de Limpeza, localiza-
da Rua Rio Grande do Norte, 53 - Santa Maria Gorete, CEP 59.380.000, Currais Novos 
- RN. Hugo Nunes da Costa Proprietário

VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.353.214/0001-16 - NIRE 24200471503

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Em conformidade com o disposto na Cláusula 9ª, § 7º do Contrato Social em conjunto com o artigo 
1.072 do Código Civil, o administrador da empresa decide convocar a Reunião Extraordinária de Só-
cios, a ser realizada no dia 24 de julho de 2019, às 09:00 horas em primeira convocação ou às 09:30 
horas em segunda convocação, sempre se verificando a presença de, pelo menos, ¾ (três quartos) 
dos sócios. A reunião se realizará na Rua Pedro Fonseca Filho, nº 8893, Ponta Negra, Natal, RN, 
CEP 59090-080, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA: 1) Alteração de 
endereço da sociedade; 2) Forma de Convocação para as reuniões; 3) outros assuntos relacionados 
aos itens anteriores. 

Natal/Rio Grande do Norte, 11 de julho de 2019.

Maurizio Antonio Giovanni Andreetto
Administrador da Victoria Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS

CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ: 52.127.214/0003-
99, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

• Licença Prévia para Perfuração – LPPer, com prazo de validade até 29/06/2021, em favor do em-
preendimento poço 7-PML-50-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de 
Areia Branca / RN;
• Licença de Instalação e Operação – LIO com prazo de validade até 29/06/2021, em favor do empre-
endimento linha de surgência do poço 7-PML-50-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural 
do município de Areia Branca / RN;
• Licença Simplifica - LS com prazo de validade até 29/06/2021, em favor do empreendimento acesso 
ao poço 7-PML-50-RN localizado no Campo de Ponta do Mel, zona rural do município de Areia Branca 
/ RN;

Harvey David Gardiner

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00035/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Aquisição de 
Gaveteiro odontológico para atender o SEST Unidade B29 Natal/RN, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 01/08/2019 ás 09h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 31/07/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA – Seção Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.778.876/0001-75 
BR 101 - Centro de Convivência do Campus Universitário/UFRN 
Natal/RN CEP. 59.072-970
E-mail: anpuhrn@gmail.com Home Page: http://www.rn.anpuh.org/

 
Comissão Eleitoral

E D I T A L – 01/2019 de 16/07/2019
A Comissão Eleitoral constituída na forma da Portaria n° 01/2019-ANPUH/RN, de 12 de julho de 
2019, apresenta as normas regimentais e o calendário para o processo de escolha da Diretoria da 
ANPUH-RN para o período 2019/2020: 
I - NORMAS REGIMENTAIS 
Art. 1º. Podem votar e ser votados todos os associados quites com a anuidade de 2019. 
Art. 2º. As listas dos associados quites serão disponibilizadas um (01) dia antes do início do proces-
so de inscrição das chapas para a Comissão Eleitoral no e-mail dos sócios. 
II - DA DIRETORIA DA ANPUH-RN
Art. 3º. A Diretoria da ANPUH-RN terá seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral Or-
dinária, que realizar-se-á no IX Encontro Estadual de História da ANPUH-RN em Mossoró-RN. 
Art. 4º. A composição da diretoria é: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 2º 
Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. 
III – DO REGISTRO DA INSCRIÇÃO 
Art. 5º. O registro de chapas obedecerá às disposições legais estatutárias e regimentais, além 
daquelas contidas nas normas específicas, emitidas pela Comissão eleitoral. 
Art. 6º. As chapas concorrentes devem fazer sua inscrição junto à Comissão Eleitoral através do 
e-mail anpuhrn@gmail.com do dia 17 de julho ao dia 19 de agosto de 2019 enviando: a) solicitação 
de deferimento à inscrição (solicitar formulário através do mesmo e-mail); b) carta-programa de 
trabalho; e c) ofício com a lista dos candidatos e seus respectivos cargos. 
IV – DA ELEIÇÃO E RESULTADOS 
Art. 7º. A divulgação da(s) da(s) chapa(s) inscrita(s) e de sua(s) carta(s) programa(s) ocorrerá 20 de 
agosto de 2019 em jornal de grande circulação e nos e-mails dos sócios.
Art. 8º. O processo de escolha dos cargos executivos da Diretoria e sua apuração ocorrerá em 
Assembleia Geral Extraordinária oportunamente convocada pela Junta Governativa Provisória.
Art. 9º. A divulgação da ata com os resultados da eleição da nova diretoria ocorrerá em jornal de 
grande circulação, entre os dias 02 e 06 de setembro de 2019, com posse em Assembleia Geral 
Extraordinária oportunamente convocada pela Junta Governativa.
V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
Art. 12. Após o cumprimento das etapas e prazos deste edital encerram-se os trabalhos da presente 
comissão. 

Natal, 16 de julho de 2019. 
Comissão Eleitoral

Prof. Haroldo Loguercio Carvalho – Presidente da Comissão Eleitoral
Prof. Saul Estevam Fernandes – Membro da Comissão Eleitoral

Prof. Evandro dos Santos – Membro da Comissão Eleitoral 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que es-
tá aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Processo Licitatório Nº. 
049/2019, com o objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL 
DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR AUTOADESIVA, LINHA PROFISSIONAL DE ARQUITETU-
RA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ALUIZIO 
ALVES - UPA. A sessão pública dar-se-á no dia 29/07/2019 às 08h30min, na sede da Prefeitura Mu-
nicipal. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/
licitacoes ou na sede do Executivo Municipal no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
as 17h00min. Macaíba/RN, 15/07/2019. Pregoeiro/PMM.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00036/2019

O SEST Natal-RN, comunica aos interessados que realizará Concorrência para a Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviço de buffet (almoço) para atender o SEST 
Unidade B29 Natal/RN para a Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, cujo recebimento dos 
envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 01/08/2019 ás 15h.
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Uni-
dade do SEST SENAT Natal/RN, até o dia 31/07/2019, das 08 às 12h e das 14 às 17h, situado 
na Av. Prefeito Omar O’Gray, s/n, Bairro Pitimbu ou solicitar através do e-mail licitacao.b029@
sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação
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Ainda não deve ser na próxima 
temporada que a Fórmula E de-
verá contar com uma etapa brasi-
leira. O calendário do campeonato 
2019/2020 da categoria ainda tem 
um espaço em branco, na data de 
14 de dezembro, porém são remo-
tas as chances de o Brasil ocupar 
esta vaga. Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Brasília e Belo Horizonte, as 
principais cidades interessadas em 
receber o evento, não avançaram 
nas negociações recentemente.

O maior obstáculo é encontrar 
investidores interessados em ban-
car os custos da organização. Dian-
te das dificuldades econômicas en-
frentadas pelo País, as prefeituras 
têm evitado se comprometer com o 
gasto para sediar a corrida de car-
ros elétricos. "No final das contas, 
é uma questão de saber quem vai 
pagar pela corrida, sem usar di-
nheiro público", resume Lucas di 
Grassi, em entrevista ao jornal O 

Estado de São Paulo.
O piloto tem atuado nos basti-

dores para tentar trazer a corrida 
para o Brasil. "É um evento caro, 
grande, complicado. Mas, com 
certeza, vai gerar retorno para a 
cidade e para os patrocinadores. 
É uma questão de arrumar esta 
estrutura financeira", afirma o 
atleta, que detém os direitos co-
merciais para uma eventual eta-
pa em São Paulo.

Ele, no entanto, diz não se pre-
ocupar com o retorno financeiro. 
"Estou tentando ajudar a trazer 
a corrida, independentemente de 
onde seja realizada." Di Grassi já 
desenhou traçados de rua, onde 
geralmente são realizadas as pro-
vas da F-E, na capital paulista, no 
Rio e também em Belo Horizonte.

No fim do mês passado, o go-
vernador de São Paulo, João Do-
ria, disse que a capital paulista 
tem interesse em sediar a corrida e 

até afirmou aos jornalistas que ha-
veriam "notícias sobre a Fórmula 
E nas próximas semanas". Porém, 
não deu detalhes.

Também no mês passado, o 
governo federal demonstrou publi-
camente ser favorável a uma etapa 

do campeonato em solo nacional. O 
ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, chegou a se reunir 
com o presidente da Federação 
Internacional de Automobilismo 
(FIA), em Paris, antes de anun-
ciar apoio ao Rio, Belo Horizonte e 

Brasília. Ele disse ter apresentado 
projeto das três cidades à entidade 
que regula o automobilismo mun-
dial, mas não decide sobre etapas 
dos campeonatos.

Próximo de Jean Todt, o piloto 
Felipe Massa disse que chegou a 
ser consultado pelo próprio presi-
dente da FIA sobre as propostas 
apresentadas pelo ministro. "O 
Jean Todt estava com o ministro 
e eles me ligaram. A única coisa 
que fiz foi dar minha opinião e dis-
se que seria interessante ter uma 
corrida aqui. E o ministro deu a 
entender que seria no Rio", afirma 
o ex-integrante do grid da F-1.

Apesar do interesse em ver 
uma corrida no Brasil, Massa diz 
evitar a atuação nos bastidores. 
"Eu sou um piloto. O que eu puder 
fazer pra ajudar usando a minha 
imagem, vou fazer. Mas não vou 
entrar no lado político. Não tenho 
experiência para isso", ressalta.

Modalidade não será disputada em terras brasileiras já na próxima temporada

Com 4 cidades candidatas, F-E só deve ter 
etapa no Brasil na temporada 2020/2021
Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, as principais cidades interessadas em receber o evento, não avançaram nas 
negociações recentemente; maior obstáculo é encontrar investidores interessados em bancar os custos da organização no País

Velocidade

Divulgação / Fórmula E

Perto de assinar contrato com o 
Fluminense, o meia Nenê já come-
ça a sonhar com títulos em seu novo 
clube. O jogador, que rescindiu com 
o São Paulo na última sexta-feira, 
chegou nesta segunda ao Rio de Ja-
neiro para realizar exames médicos 
e, enfim, firmar o compromisso com 
o time tricolor. Existia até a expec-
tativa dele ser apresentado à torci-
da ainda nesta segunda, no estádio 
do Maracanã, antes do jogo contra 
o Ceará, pela retomada do Campeo-
nato Brasileiro, em sua 10.ª rodada.

"Mostrar que idade não é pro-
blema e conquistar coisas impor-
tantes, título. Imagina ganhar a 
Sul-Americana? Seria um sonho 
muito bacana de se realizar. Já 
falei algumas vezes, vou fazer 38 
com corpinho de 29, carcacinha boa 
(risos). Brincadeiras à parte, graças 
a Deus estou bem. Sempre fazendo 
alguma coisa, treinando... Acredito 
que não vai ter problema nenhum", 
disse Nenê, em entrevista ao canal 
SporTV, no seu desembarque no 
Aeroporto Santos Dumont.

"A tendência é que a gente 

apresente o Nenê ainda hoje (se-
gunda-feira). Possivelmente no 
Maracanã. Estamos vendo só ques-
tão de documentação. Jogador que 
já vinha sendo cogitado, desejo da 
comissão técnica e do próprio (Fer-
nando) Diniz. Não sei porque não 
ocorreu antes, mas conseguimos. E 
com a provável saída do Luciano, o 

Celso (Barros) conseguiu conduzir 
rápido, para que pudéssemos inte-
grar o jogador ao elenco", afirmou.

"Jogador de altíssima qualida-
de. Mesmo com 37 anos, ele está 
entre os jogadores com maiores 
performances físicas do elenco do 
São Paulo", completou o presidente 
do Tricolor das Laranjeiras.

Meia deixou o São Paulo por causa das poucas chances que vinha recebendo no time

Nenê já sonha com títulos no Flu: 
"Imagina ganhar a Sul-Americana?"

Reforço

Rubens Chiri / São Paulo

O zagueiro Léo minimizou 
a boa vantagem que o Cruzei-
ro tem diante do arquirrival 
no confronto de volta da Copa 
do Brasil (venceu a ida por 
3x0).

"A decisão de mata-mata 
é de 180 minutos. São dois jo-
gos. No segundo, tende a ser 
um jogo geralmente muito 
mais difícil", afirmou o atleta 
cruzeirense.

O atacante Pablo teve 
diagnosticada uma lesão li-
gamentar no tornozelo direito 
sofrida no primeiro tempo do 
clássico contra o Palmeiras, 
no último sábado, no Morum-
bi. O jogador não precisa ser 
operado, mas desfalcará o 
São Paulo por cerca de um 
mês. Ele iniciou os tratamen-
tos no último domingo, 14, no 
próprio clube.

Léo minimiza 
boa vantagem 
cruzeirense sobre 
Atlético Mineiro

Pablo tem lesão 
no tornozelo e 
pode desfalcar
o São Paulo

Copa do Brasil Problema
Léo, zagueiro titular do Cruzeiro Pablo, atacante do São Paulo FC

Vinnícius Silva / Cruzeiro José Aldenir/AgoraRN
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Neymar está de volta a 
Paris. Nesta segunda-feira, o 
atacante brasileiro se reapre-
sentou ao Paris Saint-Ger-
main para o período de pré-
-temporada e realizou apenas 
exercícios na academia do 
centro de treinamento do 
clube. Ainda sem ter certezas 
de seu futuro na França, o jo-
gador deve fazer uma reunião 
com Leonardo, ex-lateral-es-
querdo e atual diretor espor-
tivo da equipe, para definir a 
sua situação.

Após chegar a Paris em 
seu jatinho particular nas 
primeiras horas de ontem, 
Neymar se encaminhou dire-
tamente para o CT do Paris 
Saint-Germain. Foi o último 
a entrar nas dependências do 
clube às 9h10 (4h10 no horá-
rio de Brasília) e ficou apenas 
na academia, enquanto que 
seus companheiros foram a 
campo para treinos físicos e 
táticos com o treinador Tho-
mas Tuchel.

Neymar volta 
ao PSG, mas 
treina apenas na 
academia

Reapresentação

Brasileiro voltou aos treinamentos

Reprodução / Twitter

Após ser derrotado para o Con-
fiança-SE por 2 a 1, na última sex-
ta-feira, 12, pela Série C do Campe-
onato Brasileiro, o técnico do ABC, 
Roberto Fernandes, disse acreditar 
que somente a vontade excessiva 
que o grupo vem demonstrando pa-
ra tirar o time da zona de rebaixa-
mento pode não ser suficiente para 
alcançar o objetivo.

“Os jogadores estão se doando 
ao máximo. Talvez toda esta do-
ação ainda não seja o suficiente 
para que possamos ter uma sequ-
ência de resultados positivos. Nós 
estamos precisando de uma série 
de bons resultados. Se a gente 
continuar ganhando um jogo e per-
dendo o outro, vamos terminar na 

zona de rebaixamento”, projetou o 
treinador.

Apesar da última derrota ter 
sido dentro de casa e com um apoio 
maciço da torcida (quase 11 mil 
foram ao Frasqueirão acompanhar 
o jogo), Roberto destacou aspectos 
positivos do Alvinegro dentro de 
campo e disse acreditar que, até 
tomar o empate, a equipe fazia sua 
melhor apresentação em todo o tor-
neio de 2019.

O revés para os sergipanos foi 
o segundo do treinador em cinco jo-
gos à frente da equipe. Porém, dos 
nove pontos conquistados pelo time 
até aqui, cinco foram sob o coman-
do dele. Apesar disso, ainda segun-
do Fernandes, o ABC não vem se-

quer correspondendo ao apoio que 
recebe da torcida, mesmo no jogo 
em que a equipe saiu vitoriosa con-
tra o Treze-PB por 2 a 0, há 10 dias.

“Nós precisamos retribuir isto 
(apoio do torcedor) de alguma for-
ma. O normal no futebol é o con-
trário. Nestes dois últimos jogos 
a torcida fez a diferença e ficamos 
devemos. Até mesmo na vitória 
contra o Treze-PB, no primeiro 
tempo não tivemos nenhum con-
trole mesmo estando vencendo”, 
concluiu o comandante.

O próximo compromisso do 
ABC será neste sábado, 20, contra 
o Botafogo-PB, no estádio Almei-
dão, em João Pessoa, na Paraíba. 
O Alvinegro precisa da vitória.

Não foi uma disputa fácil. Na 
categoria de Júnior França, eram 
24 halterofilistas de várias partes 
do mundo em busca do título mun-
dial, no Cazaquistão, país da Ásia 
Central. Mas o potiguar da Sadef 
(Sociedade Amigos do Deficiente 
Físico do RN) ainda deixou muitos 
adversários para trás e ficou na dé-

cima colocação. “Dei o meu melhor. 
Agora é ganhar força e consertar os 
erros”, avalia Júnior.

“Esta foi a 2ª vez que Júnior dis-
putou o Campeonato Mundial, em 
apenas 4 anos de carreira. Além 
disso, integrou um seleto grupo de 
apenas 11 brasileiros convocados. 
Isso já é suficiente para deixar to-

do mundo orgulhoso”, comemora o 
presidente da Sadef, Tercio Tinoco.

E mesmo não medalhando no 
Cazaquistão, Júnior voltou com 
uma conquista: quebrou o recorde 
das Américas, que já era dele. “Su-
bi de 144 para 146kg, que é quase 
3 vezes o meu próprio peso. Estou 
feliz e sigo confiante na corrida por 

uma vaga nos Jogos Paraolímpicos 
de Tóquio”, diz o paratleta. Ele con-
tinua liderando os rankings brasi-
leiro e das Américas.

Além de Júnior, outros três po-
tiguares integraram a seleção bra-
sileira na disputa do Mundial. Os 
técnicos Carlos Williams e Jeferson 
Rego, e o médico Rodrigo Braga.

Roberto tem cinco jogos à frente do ABC

“Vontade pode não ser suficiente para 
livrar ABC da queda”, admite Roberto

Halterofilista do RN termina mundial da 
categoria entre os 10 melhores do mundo

Revés para os sergipanos foi o segundo do treinador em cinco jogos à frente da equipe; todavia, dos 
nove pontos conquistados pelo time até aqui, cinco foram sob o comando dele e de sua comissão

Análise

Paradesporto

José Aldenir / AgoraRN

Um dos destaques da seleção 
brasileira feminina, Andressa Al-
ves definiu o seu futuro. A meia-a-
tacante, que estava desde 2016 no 
Barcelona, foi anunciada ontem, 
15, como novo reforço da Roma. 
"Eu sei que a Roma tem uma 
grande história com jogadores bra-
sileiros. Estou muito feliz por ser 
a primeira brasileira a jogar pela 
equipe feminina da Roma", afir-
mou a jogadora ao site oficial do 
clube italiano. Andressa Alves, de 
26 anos, foi convocada para as edi-
ções de 2015 e 2019 do Mundial Fe-
minino, também tendo participado 
da Olimpíada do Rio, em 2016. Andressa jogou o Mundial com o Brasil

Roma anuncia a contratação da 
atleta brasileira Andressa Alves

Futebol feminino

Assessoria/CBF

CursoUnhas
deFibras

CO SM E T I C O S

16 e 17

JUL
2019
9h ás 17h

Jane Macêdo
Instrutora

@staesmaltheria


